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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

Ten behoeve van de besIuitvorming over het Iandinrichtingsplan Boskoop (opper
vIakte 1500 hectare) dient de m.e.r.- procedure te worden doorlopen. Het project 
is in 1993 op het Voorbereidingsschema Landinrichting geplaatst. 

Ten aanzien van de probleemstelling wordt geadviseerd met name in te gaan op 
de onderlinge relatie tussen knelpunten voor de verschillende aspecten, waar
onder: 
• De verbeteringsmogelijkheden van de waterkwaliteit. 
• De mate waarin bestaande bedrijven zullen worden verplaatst of andere teeIt

methoden gaan toepassen. 
• De Iandschappelijke kwaliteit van het boomteeltlandschap. 
• Overige interacties en restricties met omliggende gebieden met betrekking tot 

de infrastructuur. 

De Commissie constateert dat de Iandinrichting van Boskoop een directe relatie 
heeft met activlteiten die door de private initiatiefnemer, de stichting boomkweke
rijbelangen sierteeltcentrum (STIBOS), worden ondemomen zich op hetzelfde vIak 
begeven. De effectuertng van de landinrichtingsdoelstelling is hiervan afhankelijk. 
De mate waarin STIBOS haar voomemen kan realiseren is niet duidelijk. Om die 
reden stelt de Commissie voor om enkele scenario's te ontwikkelen waarin de 
verplaatsing van de pot-en containerbedrijven gestalte kan krijgen. Hierbij dienen 
tenminste een maximaal- en een minimaal scenario te worden onderscheiden. 
Van deze scenario's kunnen de voorgenomen activiteit en altematieven worden 
afgeleid. 

Voor onderhavige Iandinrichting meent de Commissie dat in het milieu-eff'ect
rapport (MER) met name de infrastructuur, waterkwaliteit en de waterhuishou
ding van belang zijn. Verder dienen bij de ontwikkeling van altematieven aan
dacht besteed te worden aan de Iandschappelijke samenhang. 
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1. 

2. 

INLEIDING 

Ten behoeve van de besluitvorming over het landinrichtingsplan Boskoop (opper
vlakte 1500 hectare) dient de m.e.r.- procedure te worden doorlopen. Ret project 
is in 1993 op het Voorbereidingsschema Landinrichting geplaatst. 
Ret project grenst aan het landinrichtingsproject Reeuwijk, dat tegelijkertijd in 
procedure is gebracht. 

Ret bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Rolland, heeft 
per brief van 7 december 1994 de Commissie voor de m.e.r. verzocht advies uit te 
brengen voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport (MER) (zie bijlage 1). De be
kendmaking van de startnotitie yond plaats op 21 november 1994 (zie bijlage 2). 
In eerste instantie treedt de Landinrichtingsdienst Zuid-Rolland namens de 
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op als initiatiefnemer. Na in
stallatie van de landinrichtingscommissie za1 deze de rol van initiatiefnemer over
nemen. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu
effectrapportage. De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. De werkgroep 
treedt op namens de Commissie voor de milieu -effectrapportage en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
Ret doel van dit advies is om de gewenste inhoud van de richtlijnen voor het 
milieu -effectrapport (MER) aan te geven. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met de 
via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen. Bijlage 
4 geeft een overzicht van deze reacties. 

BESTAANDE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

Artlke17.10,lid 1. onderd vandeWm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrtJv£ng van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de 
voorgenomen acttvttett of de beschreven altematteven daarooor gevolgen kunnen hebben, alsmede van 
de te ven.vachten ontwtkkeling van dat milieu. indien de acttvttett noch de altematteven worden onder
nomen." 

2.1 AJger.neen 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ont
wikkeling hiervan moeten worden beschreven als referentie voor de beoordeling 
van de te verwachten milieu-effecten (referentiesituatie). Daarbij is de autonome 
ontwikkeling de toekomstige ontwikkeling van het milieu zonder dat de voorgeno
men activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd maar weI rekening 
wordt gehouden met eventuele effecten van voltooide en lopende ingrepen en 
ingrepen die onder invloed van reeds vastgelegd beleid zijn voorzien. 
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2.2 

2.2.1 

2.2.2 

Deze beschrijving dient twee doelen: 
• het is een uitgangspunt voor de beschrijving van knelpunten in het gebied (zie 

§ 3.3) en voor de formulering van de doelstellingen van de planontwikkeling 
(zie § 3.4); 

• het is een referentiesituatie voor de vergelijking van de milieugevolgen van de 
planaltematieven (zie hoofdstuk 5 en 6). 

Het studiegebied omvat het plangebied (het landiurichtingsgebied) en haar om
geving, voorzover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen optreden. 
Per milieu-aspect kan de omvang van het studiegebled verschillen. De begrenzing 
van het studiegebied moet gemotiveerd en op kaart worden aangegeven. 

Te beschrijven aspecten en functies 

Water en bodem 

Het MER schenkt aandacht aan de volgende aspecten zowel afzonderljjk als in on
derlinge samenhang: 
• oppervlaktewaterkwaliteit: 

de aanwezigheid van macro-ionen, nutrienten en microverontreinigingen 
alsmede het voorkomen van ongerioleerde lozingen; 
de beinvloeding vanwege grondgebruik, beschoeiing, lozingen, en dergeljjke; 
het gebruik van gietwater. 

• oppervlakte- en grondwaterkwantiteit: 
de aanwezigheid van kwel en/of wegzijging en globale stromingspatroon van 
het grondwater; 
peilniveaus en de beinvloeding van de grondwaterstand mede in relatie tot 
de functieveranderingen binnen en buiten het plangebied. Met name de 
watersystemen van de polders Bloemendaal, Reeuwijk, De Wijk en Sluip
wijk zijn van belang. Verder dient aandacht te worden besteed aan de onder
bemaling op perceelsniveau; 
samenhang tussen het af- en aanvoersysteem alsmede de bergingscapaci
teit. 

• de kwaliteit van de waterbodems. 

Boomteele] 

Van deze functie geeft het MER in elk geval de volgende elementen weer en waar 
relevant in onderlinge samenhang: 
• bedrijfsstructuur: 

kenmerken van de verkaveling, kavelvorm en -oppervlakte alsmede de 
ontsluitingssituatie; 
de ontwikkelingen met betrekking tot schaalvergroting en grondgebonden
heid. 

1 Overeenkomstlg van de startnotltle en beleldsdocumenten wordt tot boomteelt zowel de sierteelt als de pot- en 
containerteelt gerekend. 
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2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

• teeltaspecten: 
teeltmethoden en het gebruik en wijze van toediening van gewasbescher
mingsmiddelen en meststoffen; 
hergebruik drainage- of drainwater bij respectievelijk de grondgebonden 
teelt en pot- en containerteelt; 
ontwikkeling van de boomteelt vanuit ecologisch opzicht waarbij aandacht 
besteed dient te worden aan de duurzame ontwikkelingsmogelijkheden 
(onder andere vanwege veranderingen in regelgeving) op het gebied van ge
wasbeschermings- en mestbeleid en oppervlaktewaterlozingen. Verande
ringen in de keuze van bedondergrondsystemen zijn hierdoor niet uitge
sloten. 

Infrastructuur 

Het MER beschrijft de volgende aspecten: 
• de wegenstructuur en knelpunten binnen het plangebied en de aansluiting op 

het hoofdwegenstelsel; 
• de capaciteit en verkeersdruk op het wegenstelsel waarbij de invloed van 

ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied beschreven dient te worden. 
Gedacht kan worden aan de aanleg van het Bentwoud. het ITC en de verdere 
groei van bedrijven binnen het plangebied; 

• de mate waarin het wegenstelsel benut wordt door recreatief- en overig 
verkeer; 

• de mate waarin weg- en vaarverkeer onderling afhankelijk zijn en de hiervoor 
noodzakelijke specifieke verbindingsroutes in relatie tot de bedrijfsvoering. 

Landschap 

Het MER beschrijft: 
• de specifieke. landschappelijke samenhang tussen ontginningsstructuur. 

huidig grondgebruik en ruimtelijk beeld. tot uiting komend in onder andere de 
verdeling waterland en de verkavelings- en ontsluitingsstructuur; 

• historisch-geografische patronen en (cultuurhistorische) objecten2J (wonin
gen. boerderijen. houtakkers. boezems en dergelijke) met aandacht voor hun 
onderlinge samenhang en kwaliteiten (gaafheid. ouderdom); 

• aanduiding van landschappelijke elementen. patronen en eigenschappen 
welke als gevolg van de autonome ontwikkeling mogelijk onder druk komen te 
staan. 

Natuur 

Het MER beschrijft globaal de aanwezigheid en ontwikkelingvan natuurwaarden 
in het plangebied in relatie tot de waterbewegingen in het gebied en het voorko
men van landschapselementen. 

2 Zie bijlage 4. inspraakreactie nr .1 . 
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3. DELEID, BESLUITVORMING, PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

Artike17.10.lid 1. onder a vandeWm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschriJving van hetgeen met de voorgerwmen activiteit wordt beoogd." 

Artike17.1O.lid 1. onder cvandeWm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een aanduiding van de besluiten by de voorberelding waaroan het milleu
eifectrapport wordt gemaakt; en een overzicht van de eerder gerwmen besluiten van overheidsorganen, 
die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven altematieven." 

3.1 lUgerneen 

Om te komen tot reele alternatieven, is het van belang het doelvan het landin
richtingsplan voor dit gebied zo concreet en toetsbaar mogelijk in het MER te 
formuleren (zie § 3.4). Het doel voIgt uit de beschrijving van de bestaande toestand 
van het milieu en auto nome ontwikkeling (hoofdstuk 2), uit het geldende en het 
voorgenomen beleid (§ 3.2) en uit de probleemstelling (§ 3.3). 

3.2 Beleid, besluitvorrning en particulier initiatief 

Het streekplan Zuid-Holland-Oost, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 
17 december 1994 is kaderstellend voor de functietoedeling en begrenzingvan het 
plangebied. In de nota Overwegtngen en Uitgangspunten, welke injuli 1993 door 
de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is vastgesteld is 
gekozen voor de optie 'herinrichting zonder verkaveling'. De reden waarom niet 
gekozen is voor het inzetten van de instrument herverkaveling dient te worden 
gemotiveerd. 
Overheidsbesluiten, zoals vastgelegd in beleidsnota's, (ontwerp)plannen en wet
ten, die randvoorwaarden stellen of be perking en opleggen aan de besluitvorming 
over de voorgenomen activiteit moeten kort worden behandeld. Tevens moet aan
gegeven worden welke beoordelingscriteria, grens en streefWaarden aan het vige
rende milieubeleid kunnen worden ontIeend. 

Het besluit waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstantie(s) die dit be
sluit zullen nemen moeten worden vermeld. Tevens kan worden beschreven 
volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en 
-instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. 
Tot slot moeten de besluiten die in een later stadium nog moeten worden genomen 
om de voorgenomen activiteit te realiseren zijn aangegeven. Het betreft een be
knopt overzicht van de keuzen die nog gemaakt moeten worden in het defmitieve 
plan en te nemen besluiten ten behoeve van de uitvoering van het herinrichtings
plan. 

Particulier initiatief 
In het Structuurschema Groene Ruimte is vermeld dat het initiatief voor de 
uitbreidingsmogelijkheden voor de boomteelt primair bij het bedrijfsleven is 
gelegen. In onderhavig plangebied effectueert STIBOS deze beleidsdoelstelling 
welke een directe relatie he eft met de landinrichting Boskoop. 
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Met name de uitplaatsing van niet grondgebonden boomteeltbedrijven is een 
kernactiviteit van STIEOS. 
Omdat de doelstelling van deze private stichting alsmede de participatie van 
individuele ondernemingen van invloed kan zijn op de wijze waarop de herin
richting verricht kan worden is het wenselijk om de interactie tussen het land
inrichtingsinitiatief en het initiatief van STIBOS te verduidelijken. De afhankelijk
heid en de beheersbaarheid van beide processen dient te worden beschreven. 

3.3 Probleemstelling 

Het MER dient op basis van de beschrijving van de bestaande situatie en auto
nome ontwikkeling enerzijds en de gewenste situatie voor de in het gebied aan
wezige functies anderzijds de knelpunten te beschrijven. die aanleidingvormen 
voor het landinrichtingsproject. 

Aangegeven dient te worden in hoeverre knelpunten elkaar verstreken of tegen
werken. Zo dient in ieder geval te worden ingegaan op: 
• De mate waarin de realisering van doelstellingen voor de waterkwaltiteit af

hankelijk is van watersystemen van buiten het plangebied. 
• De mate waarin bestaande bedrijven zullen worden verplaatst of andere 

teeltmethoden gaan toepassen. 
• De mate waarin de ontwikkeling van de pot- en containerteelt in de Hazers

woudse Droogmakerij bepalend is voor de landinrichting Boskoop. 
• De landschappelijke kwaliteit van het boomteeltlandschap. 
• Verkeersafwikkeling binnen het plangebied alsmede de interacties en restric

ties met omliggende gebieden op het punt van infrastructuur en recreatie. Met 
betrekking tot dit laatste is van belang om te constateren dat het gebied 
Boskoop een belangrtjke functie vervult voor het omliggende stedelijke gebied. 

3.4 Doel 

Op basis van de voorgaand genoemde beleidsuitgangspunten. private initiatieven 
en probleemstel1ing dient het doel van het landinrichtingsproject te worden afge
leid. 
In de doelstelling dienen de meest relevante functies (boomteelt en infrastructuur) 
aan de orde te komen. zowel per functie als in onderling verband. De specifieke 
milieudoelen die bepalend zijn voor het realiseren van de genoemde functies 
moeten worden genoemd. 

Utt de beschrijving van doelstellingen dienen zo concreet mogelijke toetsingscrite
ria te worden afgeleid waaraan de voorgenomen activiteit en de alternatieven 
kunnen worden getoetst. 
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4. 

4.1 

4.2 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid I, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrjjving van de voorgenomen activiteit en van de wjjze waarop ztj 
zal worden uitgevoerd, alsmede van de altematieven daarooor, die redelYkerwijs in beschouwing die
nen te worden genomen." 

Artikel 7.10, lid 3vandeWm: 
'Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrfjven altemaneven behoort in ieder geval het altematteJ 
waarbjj de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan we~ voor zover dat niet magelyk 
is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mageljjkheden ter bescherming van het milieu, zo
veel mageljjk worden beperkt " 

Artikel 7.10, lid 4 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag kan be palen dat. indien niet a1I.e n.adelige gevolgen voor het milieu kunnen worden 
beperkt, by de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven altematieven tevens de mogelykheden 
worden beschreven om door het trejjen van voorziertfngen oj maatregelen elders de resterende nadelige 
gevolgen te compenseren. " 

Algemeen 

Het MER beschrijft een aantal alternatieven, passend bij de doelen zoals gefor
muleerd onder § 3.4. In elk geval dienen beschreven te worden: 
• het voorkeursalternatief (de voorgenomen activiteit); 
• het meest milieuvriendelijke alternatief. 

Onzekerheden 
Het MERzal aandacht moeten besteden aan de onzekerheden die de planuitvoe
ring mede zullen bepalen. Daarbij zijn de volgende onzekerheden te signaleren: 
• de mate waarin de verplaatsing van pot-en containerbedrijven (al dan niet via 

tussenkomst van STIBOS) gestalte krijgt; 
• de rol van de Boskoopse veiling voor de afzet van produkten. 

Het ontwikkelen van alternatieven 

De effectuering van de landinrichtingsdoelstelling is afhankelijk van het door 
STIBOS genomen initiatief. De mate waarin STIBOS haar voornemen kan 
realiseren is niet dUidelijk. Om die reden stelt de Commissie voor om enkele 
scenario's te ontwikkelen waarin de verplaatsingvan de pot- en containerbedrij
yen gestalte kan krijgen. Hierbij dienen tenminste een maximaal- en een 
minimaal scenario te worden onderscheiden. Van deze scenario's kunnen de 
voorgenomen activiteit en alternatieven worden afgeleid. 

In de startnotitie is aangegeven dat de alternatieven voornamelijk betrekking 
zullen hebben op het niveau van de inrichtlngsmaatregelen. Per inrichtingsfactor 
(waterkwaliteit3J. beheersing gebiedseigen water en ontsluiting) dient onderzocht 

3 Zie bijlage 4, inspraakreacUe nr. 3. 
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te worden hoe de boomteelt het meest optimaal kan worden gerealiseerd. Oe 
maatregelen moeten in samenhang beoordeeld worden. 

Maatregelen die gunstig zijn voor het milieu kunnen basis zijn voor het samen
stell en van een meest milieuvriendelijk alternatief. 

Varianten voor het ontwikkelen van alternatieven zullen met name betrekking 
hebben op de hieronder beschreven aspecten: 

Bodem. water 
• het scheiden of combineren van watersystemen. Hierbij kan gedacht worden 

om in plaats van het gehele gebied van een "goede" waterkwaliteit te voorzien, 
dit te beperken tot alleen kwalitatief goed gietwater voor de boomteelt door 
middel van een tweede waterleidingnet. Oaarnaast dient eveneens ingegaan 
te worden op de mogelijkheden om lokaal (voor een cluster van bedrijven) 
buffers/bassins voor hergebruik van drainwater te creeren; 

• waterpeilbeheer; 
• inlaatmogeltjkheden oppervlaktewater; 
• een alternatief waar wordt gestreefd naar de vergroting van de mogelijkheden 

voor bergi..ng4). Oit kan door de aanleg van extra open water, maar tevens door 
de aanleg van (flauwe) natuurvrtendelijke oevers of drassige laagten, die 
onderlopen bij peilstijging ("werk met werk"); 

• de verbetering van de milieuhygienische kwaliteit van het gebied waaronder 
de oppervlaktewaterkwaliteit en waterbodemkwaliteit (sanering waterbo
dems). 

Infrastructuur 
• verhoging bereikbaarheld5

) door verbetertng bestaand wegennet en moge
lijkheden voor nieuwe wegen; 

• de ligging en inrichting van recreatieve verbindingen. 

Landschap 
• landschappelijke samenhang tussen historisch-geografische patronen en 

nieuwe ontsluitingsprincipes en/ofbeplantingsvoorstellen. 

4 Zle bljlage 4 , inspraakreactle nr. 3. 

5 Zie bijlage 4. inspraakreactle nr. 8. 
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

5. 

Beschrijving alternatieven 

De voorgenomen activiteit (voorkeursaltematiet) 

In het MER moet duidelijk aangegeven worden wat de voorgenomen activiteit is 
en waarom voor dit altematief gekozen is. Het voorkeursaltematiefkan een com
binatie zijn van hiervoor genoemde altematieven. Ook het mma kan als 
voorkeursaltematief dienen of elementen van het mma kunnen in het voorkeurs
altematief ondergebracht worden. 

Het meest milieuvriendelijke altematief (mma) 

In het MER dient een mma te worden beschreven, dat reeel is en een vergelijkbaar 
(detail) niveau heeft als het voorkeursalternatief. Bij de keuze van de maatregelen 
dient een accent te worden gelegd op milieuaspecten. Daarnaast valt te denken 
aan het toepassen van mitigerende maatregelen die maximaal de milieuknelpun
ten kunnen oplossen (zie § 3.3). Naast de hoofdpunten welke inhet MER behan
deld dienen te worden kan ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden 
om de natuur- en landschapswaarden te verbeteren gekoppeld aan de inrich
tingsmaatregelen. 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

ArtIkel7.lO,lid I, onder evan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschryving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen ac
ttvtteit, onderschetdenlyk de altematteven kunnen hebben. alsmede een TTlDtivering van de wyze waar
op deze gevolgen zyn bepaald en beschreven." 

5.1 AUgenneen 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden of de 
effecten tijdelijk of permanent zijn, ophefbaar of onomkeerbaar, of ze zich afspelen 
op korte of lange termijn, in hoeverre er cumulatie (versterken of uitdoven van 
effecten) kan optreden en of er sprake is van positieve effecten. 
Bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een kwalitatieve 
betrouwbaarheidsanalyse worden uttgevoerd. 
Onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in ge
bruikte gegevens moet worden vermeld. 

5.2 Te beschrijven nnilieuaspecten 

5.2.1 Bodem en water 

In het MER dient inzicht gegeven te worden in effecten op: 
• oppervlaktewaterkwalitett: 

macroionen en microverontreinigingen en nutrienten; 
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5.2.2 

5.2.3 

6. 

• opperviakte- en grondwaterkwantite1t: 
regionale en Iokale grondwaterstromingsrichtlng, grondwaterstanden, ver
anderingen in kwel en wegzijging, opperviaktewaterpeilen en verandering 
van de bergingscapaciteit; 

• bodem- en waterbodemkwaliteit. 

Landschap en cultuurhlstorie 

De volgende effecten dienen te worden beschreven: 
• veranderingen in de gebiedsspecifieke samenhang tussen ontginningspa

troon, grondgebruik en rUimtelijk beeld; 
• verandering in hoeveelheid en kwaliteit van landschapselementen; 
• verlies, behoud of versterking van cultuurhistorisch en/of visueel land

schappelijk waardevolle elementen en patronen. 

Infrastructuur 

In het MER dient aandacht te worden besteed aan: 
• de gevolgen voor de wegenstruktuur binnen het plangebied en de mate waarin 

aanwezige knelpunten opgelost kunnen worden; 
• de gevolgen voor het recreatief medegebruik van de wegen. 

VERGELlJKlNG VAN ALTERNATIEVEN 

Art1ke17.10,l1d I, onderfvande Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelfjking van de ingevolge onderdeel d beschreven te venvachten 
ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, 
alsmede met de beschreven gevolgen voor het mUieu van elk der in beschouwing genomen altematie
veTL" 

De milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatleven moeten 
onderling en met de referentlesituatle worden vergeleken. Doel van de vergelijking 
is inzicht te krijgen in de mate waarin de positleve en negatleve effecten van de 
voorgenomen actlviteit en de alternatleven verschillen. 
Bij de vergelijking moeten doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het 
milieubeleid worden betrokken. Daarbij kan tevens betrokken worden de mate 
waarin de alternatleven bijdragen aan duurzame oplossingen voor de gesigna
leerde knelpunten. 
Bij de vergelijking van de alternatleven kunnen de financH~le aspecten van de 
alternatleven worden betrokken om de realiteitswaarde van de alternatleven beter 
te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieu -effectrapportage echter 
niet verplicht. 
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7. 

8. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Artlkel 7.10, lid I, onder gvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen 
[d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de milieu-effec
ten] ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens." 

De leemten in kennis en informatie, die van belang zijn voor een goede oordeels
vorming, moeten worden genoemd. 
Het doel van deze beschrijving is om een indicatie te krijgen van de volledigheid 
van de informatie voor de besluitvorming. 
Beschreven moet worden: 
• de onzekerheden die zlJn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• de mate waarop dit de kwaliteit van de besluitvorming beinvloedt. 
Informatie die voor de besluitvorming essentieel is, kan niet onder leemten in ken
nis worden opgenomen, maar moet in het MER worden verstrekt. 

EvALUATIE 

Artlkel 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag d.at een besluit heejt genomen, by de voorbereiding waarvan een milieu-ejfectrap
port is geTl1l1llkt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zy wordt 
ondemomen oj nadat zij is ondemomen." 

Omdat de uitvoering van de herinrichting afhankellJk is van particuliere initi
atieven (zie § 3.2) en gelet op de lange realiseringtijd is een aanzet voor een 
evaluatie achteraf niet noodzakelijk. 

Vanwege genoemde relatie met het particulier initiatief verdient het aanbeveling 
om tussentijds een evaluatie van de haalbaarheid van de landinrichtingsdoelstel
ling uit te voeren in relatie tot de ontwikkelingen van het particuliere initiatief. 

Het verdient de aanbeveling dat de initiatiefuemer in het MER reeds een aanzet tot 
een dergelijke evaluatie geeft. 
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9. VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatle van de vergelijkende beoordeling van 
de alternatieven. De onderling vergelijking dient bij voorkeur te worden gepre
senteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. 
Voor de ovenge presentatie beveelt de Commissie het volgende aan: 
• het MER beknopt te houden; 
• achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbouwen) 

niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 
• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een litera

tuurlijst bij het MER op te nemen; 
• (eventueel) kaartmateriaal (zo mogelijkJ te voorzien van een leesbare onder

grond met de gebruikte geografische namen en een duidelijke legenda. 

10. SAMENVATTING VAN RET MER 

Artlke17.10.lid I, onderh van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een samenvattfng die ann een aIgemeen pubUek voldoende /nzichtgeeJt 
voor de beoordeltng van het milieu-eJ[ectrapport en van de daa.rin beschreuen geuolgen voor het milieu 
van de voorgenomen activiteit en van de beschreven aItematieven. " 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvor
mers en insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Ret moet als zelf
standig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van 
het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming6], inclusief de belangrijkste waarden 

van het milieu in het studiegebied; 
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen 

activiteit; 
• het resultaat van de vergelijking van de alternatieven (zo mogel1jk in tabel

vorm). 

6 Zie de hoofdpunten van dit advies op bladzijde 1. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voorhet 

milieu -effectrapport 
Landinrichtingsproject Boskoop 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGEI 

Briefvan het bevoegd gezag d.d. 7 december 1994 waarln de Commlss1e 
In de gelegenheld wordt gesteld om advles uit te brengen 

Provinciehuil 
lIor: .. ng.kade 1 
2596 M 's-Gravenhage 

POSlbu. 90602 
2S09 LP 's-Grovenhage 

Tele(oon (070) 3116611 
Telex 31088 cdkzh nl 

Commissie v~~r de 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Dienst 
Ons kenmerk 
Afdeling 

Contactpersoon 

Doorkiesnr. 

Onderwerp 

~
n,. .""".d.Z"",-HoIl,., 
s.. \\. Dienst Water en Milieu 

·I·~-:-· . ,. -·--:;'~;S~i~~~~---! 
\~:~:r. "'.. I 

, 'l'.!:.!: I • n?:-:- : ':"\"~~,lr:pc1'13,,~ I 

Milieu-effectra~~~~~~.~-TJ)~~j99~~ __ ~ 
• . 1" ... ,.,,,. '~~1 I 

j;;~;;--:-·6sl{-I+JIh.~~ ~b65-'+/1· '-3 f .. ) 
[ kep's Ol.ar : ~. " b~ I Water en Mili~u ___ ~re,s- ; 

Boskoop(87442) en Reeuwijk(87759) 
Algemeen Beleid en 
Coordinatie 
Boskoop (D.Dubbeld) 
Reeuwijk (J.J. Meijer) 
D.Dubbeld 070 - 3116582 en 
J.J. Meijer 070- 3117264 
Richtlijnen MER, 
Landinrichting voor het gebied Boskoop en 
Reeuwijk. 

's-Gravenhage, 7 december 1994 

Bijgaand doen wij u een door de Provincie Zuid-Holland, Dienst 
Ruimte en Groen ingediende startnotitie/project.nota voor 
project Reeuwijk en een door het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij ingediende startnotitie/projectnota 
voor Boskoop toekomen. De seartnotitie/projectnota voor Reeu
wijk is op 25 november 1994 en de startnotitie/projectnota 
voor Boskoop is op 21 november 1994 door ons ontvangen. 

In 1987 hebben de drie Hollandse Landbouw6rganisaties' bij het 
ministerie van LNV een verzoek tot landin.richeing ingediend 
voor het gebied Boskoop-Reeuwijk. De belangrijkste reden werd 
gevormd door inrichtingsproblemen m.b. t. de ontsluiting, 
waterbeheersing en verkaveling v. d. boomkwekerij, veehouderij 
en tuinbouw. GS van Zuid-Holland hebben dit verzoek onder
steund en verzocht. het gebied uit: te breiden met de polder 
Reeuwijk en het Zaanse Rietveld ten zuiden van de N11. Vanwege 
de uiteenlopende problematiek van de twee gebieden; in Boskoop 
gaat het m.n. am de (ruimtelijke)problemen en knelpunten van 
de boomteelt, in Reeuwijk am de minder optimale produktie
omstandigheden voor de melkveebouderij. Daarom is besloten tot 
twee afzonderlijke projecten. Daarnaa.st speelt io Reeuwijk de 
relatie natuur-landbouw een belangrijker rol. In 1994 is het 
project: Reeuwijk voorlopig op het voorbereidingsschema ge
plaatst, nadat in 1993 Boskoop op het voorbereidingsschema was 
geplaatst. Met de samenhang tussen de twee projecten wordt 
nadrukkelijk rekening gehouden. 

Bij de inwerkingtreding van het Besluit Milieu-effectrapporta
ge 1994 wordt landinrichting mer-plichtig. Ten behoeve voor de 
vaststelling van de bovengenoemde landinrichtingsplanne·n wordt 
daarom nu reeds voor peide een Mllieu-effectrapport (MER) 
opgesteld. 

a 8i; uw .nl1oOc>fd dienS! en oIdeiing OJ> d • ."".,1oPP'! ""me!den en d.tum en ken ....... op de bri .... 
7. ~ :'i Hot provinciehui. i. met he! """nbut "'M>er be",lkbaar viol d. t",mlijnen 1 .., 9 en de bu.lij""" Ie. 65. ee en 90 

en ligt op ruim lien minu'en !open von he! ... ,ion Den .... 18 unt",.1. 



Op grond van de in de Will opgenomen m.e.r. - regeling zijn wij 
belast met de gecOOrdineerde voorbereiding en behandeling van 
deze Milieu-effectrapporten. 

In dit verband ia thans aan de orde het inwinnen van adviezen 
over de op te stellen richtlijnen v~~r de inhoud van de beide 
Milieu-effectrapporten. 

Gaarne zien wij het adviea van uw cornmiasie ten aanzien van de 
te geven :r;ichtlijnen tegemoet voor de beide Milieu- effectrap
porten uiterlijk voor 13 februari 1995. 

Gedeputeerde staten v~n 
Voor dez;er1":....,r 

.' • J 
,--. / -

~ . ',.. . : .: ~.":::>r'_>_--

.. ;: .. " ",'--~ 

tI' ir. H. H. J. t.1. Goumans 

Zuid-Holland, 

BIJlage 1. biz. U 



BIJLAGE2 

Openbare kennisgevlng van de startnotitie in Staats courant nr. 236 
d.d. 7 december 1994 

~~ 
Provinde Zuid-Holland 

. ' . INSpRAAK STARTNOTITIES 
. MILlEU-~FFECTRAPPORTAGE 

" In 1987 hebben de drlo HonandS<! Uindbouworganlsatles Illj de minister 
1 , van Landbouw. Nalvutbe/leor en Vis$4r1) eon verzoek !OllandlnrichUng 

Ingediond voor hoI gebled Boskoop-Reouwljk. De bo!angrijksle reden 
werd gevormd door Inric:hlingspfobtomen met betrokking lot de 
onisluillng, watort>ehoorslng on vot1u!veUng voor de boomkwekerij. 
voehOudetij en tulnbouw. Gedopuloorde Staten van Zuld·Holland ~ebbel\ 
dlt vOlloek onderstound on.verzoeht hel gabled uil to breiden met de 
polder Aoeuwijk en het Zaanse Rrehleld Ion zuiden van do Nl'. Hlerop is 
In 1989 door de CLC &en posilievo Zionswijzo ovor hoI verzoek 101 
landintichting voor hot gebied Sos!(oop-ROOu:'Mlk opgosteld. 

Vervolgens Is op velloek van de Hollandse Landbouworganlsaties 
~oten 10! eon splitsing In !wee sparte projecton, te welen Boskoop 
en Reoowijk. Oit vanwego de uHeenlopende problernal.iek van do !Woo 
go.bleden: In Soskoop goathel mel name om de (ruimle!ljke) problemen 
en knelpunton van de boomteelt. terwi]1 do problematlek In Reeuwljk Is 
toegespll.st op do mlndor opllmale produkll&-omslandlgheden VOOI de 
melkveohouderij. Daamaast speelt in Reeuwo1k de relalio natuUf' 
landbouw eon bela.ngr1)kor 101. 10 1994 ls tlel projOCl Reeuwljk voot1opig 
op het voorbotoldingsschema geplaalSt. nadatln 1993 Boskoop op hot 
vOOlboreldingssehema was geplll8lsl. Mel do same·nhang lussen de Iwee 
projOCle:'l wordt nadrukk,rljk rekenlng gehouden. 

Voor landlnrichtingen bestaal er sinds 1 september 1994 de verplichting 
101 hal opslellen van een Milieu-etlectrapport (MER). 

De prolee1notalstarlnotitle Boskoop is op 21 november, 994 en 
projOClnola!sW1noUtle RlKlUWljk is op 25 nC)'lernber 1994 br, 
Gedeputcetde Slaten van Zuid·Holland ingediend. 

Procedure. 
Godeputeerdo Slalen van Zuld·Holland zr,n In dll vltlband bevoegd 
gezag. Z1j stollen de ric:hUIJnen op waaraan hel op Ie stollen MER zal 
moelen YQldoen. Voordal de richtlijnen worden vastgesleld kan eenleder 
opme/illngon en wonsen mel bel(ekldng tot de In!loud van de t1chtlijnen 
kenbaar maken ean hel college van Godeputeerde Slalen. 

De projeclnota's/slartnoUlles voor de MER-proCedure IIggen met ingang 
van 12 december 1994 101 en mel 9 januari '995- lijdens kanlooruren 
ler inzage: 
• In hat Provlneiehuis, kamar A 520, Koningskade 1 Ie ~s-Gravenhage, 

IBI.nr.: (070) 3116697: 
• In do gemeenlehuizen van de volgonde gomeenlen: 

• 8oSkOOp. Raadhulsploln 3, lel.nt.: (01727) 19500: 
• Reouwllk, Raadhulsweg 3. tBl.nr.: (01829) 8800: 
• Alptlen a.d. RUn, Caslollumstraal 6. lel.IV.: (01720) 81911; 
• Waddin~veen, Raadhu/splein '. 101.01.: (01828)241642: 
• Bodegravon. Raadhulsplein 1. lel.IV.: (01726) 19300. 

Bullen kantooruren is Inzage van de stukken mogelijk na lelefonischo 
.fspraak. 

Opmerlliogen mel bottokklng 101 delnhoud van de op Ie slell&n richllijnen 
kunnen 101 en met 9 Januatf 1995 schri/leUjI( worden ingediend bij hel 
college van Gedeputoerdo Slalen van Zuid-Holland, Poslbus 90602, 
2509LP 's-Gravenhage. 

Vo« nadere lnformalle over dezo procedure kunl u contact opnem&n 
mol do heof J. Meqe, (projeet Reeuwljk), lel.nr.: (070) 3117264. de hear 
D. Dubbeld (projOCl Soskoop). 101.01.: (070) 3116582 of mevrouw 
S. Voraar. tel.nt.: (070)3116697. 



BIJLAGE3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, namens deze de directeur 
van directie Zuid-West 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Besluit: vaststelling landinrichtingsplan 

Categorie Beslult m.e.r.: 9.2 

Activiteit: De voorgenomen activiteit betreft de uitvoering van landinrichtlng van het gebied 
Boskoop. Kenmerkend voor dit gebied zijn problemen in de boomteelt, infrastructuur en water
kwaliteit. Uitgegaan wordt van herinrichting zonder herverkaveling. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 7 december 1994 
richtlijnenadvies uitgebracht: 10 februari 1995 

Bijzonderheden: Gezien de nauwe relatie tussen de gebieden ReeuwiJk en Boskoop wordt de 
planontwikkeling voor beide projecten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ing. P.F.J. Brandsen 
ir. P. van Duursen (voorzitter) 
ir. C.M.L. Hermans 
ir. G.W.A. Keurentjes 
ir. E.A.J. Luiten 

Secretaris van de werkgroep: ing. P.H.M. Raeven 



BIJLAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 950105 Rijksdienst voor het Oudheldkundig Amersfoort 950120 
Bodemonderzoek 

2. 950105 Vleermuiswerkgroep Nederland Den Haag 950120 

3. 950106 Zuldhollandse Milieufederatie Rotterdam 959120 

4. 950109 Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden 950120 

5. 950110 Stichting Het Zuidhollands Land- Rotterdam 950120 
schap 

6. 950113 Landbouwschap. Gewestelijke Raad Den Haag 950120 
voor Zuid-Holland 

7. 950109 College van Burgemeester en Wethou- Gouda 950120 
ders van Gouda 


