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Advies op grond van artikel 7.5 (eerste lid onder b) van de Wet milieubeheer naar aanleiding 

van verzoek tot ontheffmg van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage, 
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effectrapportage; namens deze, 
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Utrecht, 
26 februari 1996 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage in de gele
genheid advies uit te brengen over een verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 
van milieu-effectrapportage (m.e.r.). Het verzoek heeft betrekking op de voorgenomen vast
stelling van het structuurplan 'Land over de Waal' waarin de ontwikkelingvan 6.500 wonin
gen tot 2005 en 12.000 wOningen voor de Iangere termijn planologisch wordt geregeld. 

Hierbij bied ik u het advies aan van de Commissie voor de m.e.r. 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie onder voorzitterschap van on
dergetekende. De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt in het 
vervolg in dit advies aangeduid.als 'de Commissie' 

Het verzoek om ontheffmg is gebaseerd op artikel 7.5, eerste lid, onder b, van de Wet 
milieubeheer, waarin staat dat de genoemde ministers ontheffmg van de m.e.r.-plicht 
kurmen verlenen indien met betrekking tot dezelfde activiteit reeds eerder een milieu-effect
rapport overeenkomstig het bij of krachtens artikel 7.9 tot en met 7.26 bepaalde is gemaakt 
en een milieu-effectrapport geen nieuwe informatie zal opleveren. 

De Commissie heeft bij de opstelling van haar advies gebruik gemaakt van de volgende 
informatie: 
• Milieu-effectrapport (MER) woningbouw Regia Nijmegen 
• Nota Aandachtspunten Toetsing Cie. me.r., (aanvulling op het MER) 
• Toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. 
• Toelichtlng op het ontheffingsverzoek 
• Concept-structuurplan Land over de Waal 
• Structuurplan Land over de Waal, Nota van wijzigingen 
• via de ministers ontvangen inspraakreacties (zie bijlage 4). 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht. tel.: (030) 234 76 66 
Telefax: (030) 233 12 95 

Correspondentie·adres: 
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In haar beoordeling van het ontheffmgsverzoek is de Commissie nagegaan, in hoeverre de 
omstandigheden van de in het Milieu-effectrapport (MER) woningbouw Regio Nijmegen 
beschreven activiteit wezenlijk verschillen van de situatie die in het structuurplan 'Land 
over de Waal' is beschreven, en in hoeverre een verschil in omstandigheden zou kunnen 
Ieiden tot andere, voor het besluit relevante, gegevens betreffende mogelijk nadeUge milieu
effecten. Dit betekent dat de vraag beantwoord moet worden of nieuwe informatie tot een 
ander besluit zou leiden. 
Tevens is door de Commissie beoordeeld ofhet voornemen nieuwe m.e.r.-plichtige besluiten 
bevat. 

Op grond van bovenstaande komt de Commissie tot de volgende algemene conc1usie: 

Voor het project geldt. dat op basis van de beschikbare gestelde informatie. een daar
toe opgesteld milleu-effectrapport redeUjkerwijs geen nieuwe gegevens zal kunnen be
vatten over mogeUjke nadellge gevolgen van de betreffende activiteit voor het milleu, 
die relevant zijn voor de over de activiteit te nemen besluiten. Daarom bestaat haars 
inziens geen bezwaar tegen een ontheffing van de m.e.r.-pllcht voor het project. 
Bovendien bevat het structuurplan Land over de Waal geen nieuwe m.e.r.-plichtige 
activiteiten. 

Hieronder wordt dit algemene oordeel nader toegelicht en worden aanbevelingen gedaan 
voor het vervolgtraject. 

In de toelichtlng op het ontheffmgsverzoek worden mogelijke verschillen tussen het altema
tief 'De Waalsprong' uit het MER Woningbouw Regio Nijmegen en het structuurplan 'Land 
over de Waal' opgesomd: 
1. het MER Woningbouw Regio Nijmegen is opgesteld in 1992. Het is denkbaar dat he-

. den (1995) andere technieken bestaan of andere inzichten betreffende bepaalde 
milieu -effecten; 

2. in het MER Woningbouw Regio Nijmegen is de effect-beschrijvingvan de alternatieven 
(en dus ook voor het altematief 'De Waalsprong') gebaseerd op een benodigde opper
vlakte voor woningbouw en bedrijfsterrein van 390 ha: 9.000 woningen (360 hectare) 
en 30 hectare bedrijfsterrein. Het ontwerp-Structuurplan is gebaseerd op, een totaal 
aantal woningen van 12.000 woningen, verdeeld over een oppervIakte van circa 320 
ha. Dit grotere woningbouwaantal kan mogelijk tot andere milieu-effecten leiden; 

3. in het MER Woningbouw Regio Nijmegen is het alternatiefWaalsprong met betrekking 
tot de locatie voor de woningbouw iets afwijkend van de woningbouwgebieden, zoals 
deze in de ontwerp-Structuurschets1J zijn weergegeven. Dit zou mogelijk tot iets an
dere milieu-effecten kunnen leiden. 

Na bestudering van de informatie komt de Commissie tot de conc1usie dat deze aangegeven 
wijzigingen op zich geen nieuwe m.e.r.-procedure rechtvaardigen maar heeft zelf, mede op 
basis van de inspraak, nog weI enkele andere wijzigingen gesignaleerd in het structuurplan. 

De Commissie gaat ervan u!t dat hier de OntwikkelingSv:iSie mee is bedoeld. 
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Bedrljfsterrein 
In hoofdstuk 4 van het structuurplan 'Land over de Waal', nota van Wijzigingen. staat dat 
de Noordzone met een omvang van 150 hectare is aangewezen als bedrijfsterrein voor een 
Multimodaal Transportcentrum (MT). Ook insprekers hebben dit zo opgevat dat in het 
structuurplan dus een besluitzal worden genomen over een bedIijfsterrein van 150 hectare. 
Besluitvorming over een bedIijfsterrein van meer dan 100 hectare is een m.e.r.-plichtige ac
tiviteit. Volgens nadere informatie van de gemeente blijkt de aangegeven Noordzone niet 
meer dan 50 hectare te beslaan en is hierdoor niet m.e.r.-plichtig. 

Het Multimodel Transportcentrum valt buiten het plangebied. Hiervoor zal een aparte 
m.e.r.-procedure doorlopen worden. Op het moment dat de locatiekeuze in 1992 plaatsvond 
was nog niet bekend hoe het Multi modale Transportcentrum met de bijbehorende bedrijfs
terreinen eruit zou komen te zien. Blijkens pagina 28 van de samenvatting van het MER 
1992 is voor de diverse locaties nagegaan wat de invloed zou zijn van de Betuweroute en 
een 'Container Uitwissel Punt'. onderdeel van het bedIijfsterrein met het Multimodale 
Transportcentrum. Deze invloed zou met name aan de orde zijn voor de locatie Groot Elst. 
De Commissie is van mening dat het Multimodale Transportcentrum met de bijbehorende 
bedrijfsterreinen van 150 ha. ten noorden van het plangebied. van invloed kan zijn op de 
kwaliteit van het plangebied. In hoeverre dit het geval zal zijn. hangt af van de zoneIing van 
het terrein. de toegelaten inIichtingen in de diverse zones van het terrein en de verkeerspro
duktie van het bedIijfsterrein. 

De Commissie stelt daarom met nadruk dat bij de m.e.r. voor het Multimodale Transport
centrum, respectievelijk voor het gehele bedIijfsterrein. de woningbouwlocatie geldt als 
autonome ontwikkeling. Dit betekent dat de woningbouwlocatie conditionerend is voor de 
beschrijving en waardeIing van de milieu-effecten van het Multimodale Transportcentrum 
en het bedIijfsterrein. 

Ontgrondingsplassen 
De waterhuishouding in het gebied wordt mede beinvloed door het graven van de benodigde 
ontgrondingsplassen. In het locatie-m.e.r. Woningbouw Regio Nijmegen zijn de consequen
ties hiervan nog niet in detail meegewogen. Omdat de oppervlakte juist onder de drempel
waarde van 100 hectare blijft. kan gesteld worden dat het hier niet om een m.e.r.-plichtige 
activiteit gaat. Toch zal bij de verdere uitwerking uitdrukkelijk rekening gehouden moeten 
worden met de invloed van de ontgrondingsplassen op de waterhuishouding in het gebied. 
Voor ontgrondingen (winplaatsen) is een vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet 
of de Rivierenwet nodig. De benodigde informatie kan in het kader van die procedure op 
tafel komen. Voor ontgrondingen met een oppervlakte van meer dan 100 hectare dient 
m.e.r. te worden uitgevoerd. 

Het structuurplan heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om de waterhuishouding. 
het duurzaamheidsaspect is sturend geweest. Om aan dit ambitieniveau tegemoet te komen 
is nader studie nodig naar de benodigde afmetingen. ontgrondingsdiepten en peilen van het 
oppervlaktewater. met name van de retentiebekkens. 
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In de toelichting bij het ontheffmgsverzoek wordt melding gemaakt van een nieuw en 
strenger beleid ten aanzien van de automobiliteit. De groei van de automobiliteit zou zich 
volgens het nieuwe beleid moeten beperken tot 38%. Onduidelijk is of dit beleid werkelijk 
afwijkt van datgene wat er in de 1992 in het MER voor de Woningbouw Nijmegen is 
toegepast. Het SVV II dateert van mim voor 1992 en daarin werd al een beperking van de 
groei van de automobiliteit voorgestaan van 35% in plaats van 700Al bij ongewijzigd beleid. 
In 1992 zou het SVV II als uitgangspunt moeten zijn genornen. 
In het ontheffingsverzoek wordt de voorkeur uitgesproken voor een absolute vermindering 
van de autornobiliteit, maar geconstateerd wordt vervolgens dat daartoe de middelen en het 
draagvlak ontbreken. 

In het toetsingsadvies van de Commissie over het MER Woningbouw Nijrnegen van decem
ber 1992 wordt enige zorg uitgesproken over de congestieproblematiek op de huidige Waal

. brug na realisatie van de woningbouw in de Waalsprong. Geconstateerd wordt dat er infra
structurele maatregelen nodig zijn zoals: extra capaciteit voor autoverkeer, aantrekkelijke 
rnogelijkheden voor fietsverkeer en hoogwaardig openbaar vervoer naar Nijmegen. 

In het structuurplan met meer woningen en bedrijfsterrein dan voorzien in het MER 
Woningbouw Nijmegen, wordt nader ingegaan op de planvorming voor fietsverkeer, open
baar vervoer en auto; tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat er onvoldoende budget 
is voor de aanleg van infrastructuur. Daarbij blijft nog steeds onduidelijk of de genoemde 
strengere doelstellingen ten aanzien van automobiliteit, fiets en openbaar vervoer kunnen 
worden gerealiseerd. Een nieuw MER zal hier echter geen nieuwe informatie over geven, het 
dilemma tussen doelstelling en beschikbare budgetten wordt voldoende geschetst. 

Vanwege deze omstandigheden is het beter om een mOnitoringprogramma op te stellen 
zodat de automobiliteit op basis van de jaarlijkse ontwikkelingen kan worden bijgestuurd. 

Archeologle / cultuurhlstorle 
Het onderdeel archeologie is in het gebied nader geinventariseerd onder andere door de 
stlchting RAAP (RAAP-Rapport 122, november 1995). Conclusie uit deze onderzoeken is dat 
in het gebied belangrijke archeologische vindplaatsen zijn. De COmmissie beveelt aan om 
bij de uiteindelijke besluitvonning over de inrichting van het gebied met de genoemde stu
dies rekening te houden en deze nog verder aan te vullen voor de cultuurhistorie en zodanig 
te werk te gaan dat archeologische waarden zoveel mogelijk worden beschermd. 
De Commissie concludeert dat een nieuwe m.e.r. hoogstens gedetailleerder informatie zal 
geven over de archeologische vindplaatsen. maar niet zalleiden tot een ander beslllit. 

;ecretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
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Samengevat noemt de Commissie de voIgende aandachtspunten: 
• Over de status en omvang van het bedrijfsterrein de Noordzone moet precieze infor

matie worden gegeven. 
Het in het structuurplan genoemde Multimodale Transportcentrum valt buiten het 
gebied en hiervoor is een aparte m.e.r.-procedure no dig. De woningbouwlocatie in het 
plan Land over de Waal geldt hierbij als autonome ontwikkeling waarmee bij de in
richting van het bedrijfsterrein rekening gehouden moet worden. 

• De in het structuurplan opgenomen ontgrondingsplassen vall en juist onder de wette
lijke drempel van 100 hectare. De benodigde rnilieu-informatie over de effecten van 
deze ontgrondingen op de waterhuishouding in het gebied dient in het vergunningen
traject aan de orde komen. Met deze informatie moet bij de verdere inrichting van het 
gebied rekening worden gehouden. 

• Voor het volgen van de verkeersontwikkeling is het nuttig om een monitoringprogram
rna op te stellen. Op basis van de bevindingen over de jaarlijkse ontwikkelingen van 
de automobiliteit kunnen maatregelen worden getroffen. 

• Bij de verdere inrichting van het gebied kan rekeningworden gehouden met informa
tie over de archeologische vindplaatsen en cultuurhistorische waardevolle elementen. 

Met dit advies hoopt de Commissie een constructieve bijdrage te leveren aan de afweging 
van bet verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht. 

de secretarls 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht, tel.: (030) 234 76 66 
Telefax: (030) 233 12 95 

de voorzitter 

-----
drs. L. van Rijn-Vellekoop 
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BIJLAGE 1 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 17 januari 1996 waarin de Commissie 
in de gelegenbeid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

-----: 
Commissie VON de 

I 

D1RECTORAAT·GENERAAL MILIEUBEHEER 

Direcfie Bestuurszaken 
Aan de Commissie voor de Milieu
effectrapportage 

Afdcling m.e.r. 

Uw kenmerk Uw brief 

Onderwerp. 

Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Kenmerk 

DGM/B/MER/ 
MBB/96003605 

Toezending ontheffingsaanvraag m.e.r.-plicht 
t.b.v. ontwerp-structuurplan 'Het land over de Waal'. 
Adviesaanvraag 

Dalum 

.17 januari 1996 

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij, een afschrift van het verzoek om ontheffing van de 
m.e.r.-plicht als bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, onder b, wet 
Milieubeheer, 

ingediend door: 
terzake van: 

registratienr.: 

Gemeente Nijmegen, Bemmel, Elst en Valburg. 
m.e.r.-plicht t.b.v woningbouw ten noorden van de 
Waal 
DGM/EIM/MBB/95025024 

Overeenkomstig artikel 7.5, zesde lid, van de Wet Milieubeheer, stel 
ik u in de gelegenheid om binnen 5 weken advies aan mij uit te 
brengen over dit ontheffingsverzoek. Bezwaarschriften zullen u 
terstond worden toegezonden. Ik verzoek u deze bij uw advies te 
betrekken. 

De Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
voor deze: 
De directeur-generaal Milieubeheer, 
0.1. 
Het hoofd van de afdeling 
Milieu-effectrapportage, 

~ 
drs. J.J. de Boer 
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Openbare kennisgeving van het ontheffingsverzoek in Staatscourant nr. 12 
d.d. 17 januari 1996 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Milieu-effectrapportage, 
ontheffingsverzoek gemeente Nijmegen 
structuurplan het Land over de Waal 
Bij de Minister van Volkshuisvesling. Auimlelijke Ordening en Milieubeheer en de 
Minister van Landbouw, Naluurbeheer en Visserij is een verzoek om onlhefling van de 
verpllehtlng tot het maken van een milieu-etfeclrapportage binnengekomen. Hel ver· 
zeek is Ingediend door de gemeente Nijmegen en heart betrekking op hel concept· 
.tructwrplan "Het Land over de Waar. 

De gameente Nijmegen heaft in december 1994 een concept·structuurplan ~Het Land 
over de Waar uilgebracht. waarin het beleidsvoomemen is vasigelegd om in hat 
gabled len n50rden van de Waal op termijn '2.000 weningen te ontwikkelen. san Ie 
vangen met 6.500 woningen in de periods tot 2005. Hel verzoek tot ontheffmQ ",oor dll 
wonlngbouwgeb1ed Is: g&daan namens aile gemeenten die hltden de Jurfsdlc!ie over 
dalen van' hat plankaartgebled van het structuurplan hebbOn. Het concepl-strucluur
plan 1£ een uitwerking van de "Ontwikkelingsvisie Stedelljk Knooppunt Amhem
NIJmegen, een ruimteliJk economlsch pe-rspectior. 

In 1992ls, om In een vroeg stadium van.de besluitvorming milieu-overwegingen te' 
kunnen belrekken, voor bovengenoemde Onlwil<kelingsvisis 'Stedelijk Knooppunt 
Amhem-N1Jmegen'. een miUeu·effeclrappon opgesteld. Hal betro' eon -VrijwiJliO" MER. 
Hat cpstelJen van een MER vocr aan wonlngbouwlokatie Is pas verplicht bij het basluil 
over 8en bestemmingspJan, slructuurplan 01 strsekplan. dal als eerSle In aanleg van . 
dssbelreffenda wonlngbouwlokatie voorziat. 

Hel onlheftingsverzcek is gebasaerd op anikoI7.S. earsto lid, onder b, van de Wet 
mllleubeheer, waarin staat dat de genoemde minjstors onthelflng van de m.e.r.·plicht 
kunnen venanen Indian mel betrekking lot dezeltdo activiteit reeds eerder een miIJeu
etfectrapport ovaraankomstig het blJ of krachlens de anikelen 7.9 tol an met 7.26 
bepaalde Is gemaakl en een milieu·elfectrappon geen nieuwe infotmalie ::81 cp· 
levsrsn. . 

Ten behoove van de besluilvorming over de onlwikkeling van het stsdelijk knooppunt 
Amhem-Nijmegen is de woningbouwaclivileil teeds omscht9ven in hel milieu-elleet- . 
rappon "woningbouw regio Nijmegen". Oit miHeu-elfectrapport werd naast de onlwikke
lingsvisie op hel "stedelijk knooppunf Arnhem-Nijmegen" en hel concepl-Slrucluurplan . 
'"Het Land over de ~aar overlegd bij hel genoemde verzoek om onlhelling. 

Terlnzagelegging 
Hat onthefling~verzoek word! overeenkomstig artikel 6. derde en vierde lid van het 
BesJuit milieu-etleelrappor1age 1994 op 22 januari B.S. ler inzage geJsgd bij: 

Gemeente Elst . 
Afdallng VAOM 
Dorpstraat 57. Ef.t 
Op werkdagen tussen: 
09.00 en 12.00 uur 
14.00 en 16.00 uur 
enbij 
Openbale blbflothe.k Lent. 
Stettse.traat 1. Lent 
Op rna. 'NO en do tussen 14.00-17.00 uur 
alsm8da op do tussen 16.30-20.30 uur 

Gemeente Semmel 
AfdaUng VROM-bestuur 
Klnkalenburglaan 6, Semmel 
Tijdens kanlooruran 

Gemeente Valburg 
Euiopapleln 1. Andel.t 
Op werkdagen tussen 09.00·12.00 uur 

Gemeente Nijmegen 
Kantoor 'Menerswane' 
Dienst Ruimlelijke en Economische 
Ontwikkeling 
Afdefing Stedelijke Inrjchting 
Stationspfein 13. Nijmegen 
Op werkdagen tussen 09:.00.12.00 uur 

Provinciehuis Gefdertand 
Sibliotheek van hel Huis der Provincia 
Markt '1, Amhem 
Op werkdagan lus!3en 09.00·17.00 uur 

Ministerie van Volkshulsvesting 
Aulmtelijke Ordening en Mi/ieubeheer 
Centrale Bibliotheek 
Rijnstraat 8, Den Haag' 

Ministerie lIan Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserlj 
Cenlrale Sibliotheek 
Bezuidenhoulseweg 73. Den. Haag 

Het verzoek om onthetfing ligt gedurende de gebruikelijke kanlooruren lar inzage. 
Verzoeken om inzage gedurende de avonduren ken men riehten aan de aldeling 
MilielHttfedrapportaga van het Direcloraat-Generaal Miliaubeheer (ipc 660), 
postbus 30945. 2500 GX Den Haag. tel. 070-339 4114. • 
Alschriften van het ontheffingsver2oek zijn tegen vergoeding van de koslen op het.zell· 
de adres asn te vragen. 

8edenklngen 
Sdvihelijke b&donkingen tegen het verJenen van de onlheffing kunnen vanal de datum 
van de terinzageleggjng gadurende drie waken schriltelijk lngediena worden blj de 
Minister van Volkshuisvesting. RuimtelijkG Ordening en Milieubeheer (ipc 660). directie 
Bestuurszaken, I.a.v. het hoold van de afdeling MiJieu·eHsctrapponage, Poslbus 30945, 
2500 GX Den Haag. Indisn de indiensr van de schrilteJijks bedenkingen daarom ver
zo-akt. worden zijn persoonfiJke gegevens niet bekand gemaakt. 
lnformatie over het indienan van schrillelijks bedenklngen tegen eon beslissing van de 
OVirheld kunt u nalezen in de brochure 4Bezwaar en beroep tegen Elen beslissing van 
de oveJ'hQ.id*. Due brochure is telefon.isch te basleUen via de Postbus 51 infolljn: 
06 _ 8051 (40 cent per minuut, bereikbaar op werkdagen van 9.00 • 21.00 uur). 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, mede namens 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bemmel, de gemeente Elst en de gemeente 
Valburg. 

Bevoegd gezag: de Minister van Volkshuisvesting, RUimtelijke Ordening en Milieubeheer en 
de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

Besluit: ontheffingvan de m.e.r.-plicht op grond van artikel 7.5, eerste lid onder b, van de Wet 
Milieubeheer (Wm) bij het vaststellen van het structuurplan Land over de Waal. 

Categorie Besluit m.e.r.: 11 

Activiteit: ontwikkeling van 6.500 woningen tot 2005 en 12.000 woningen voor de langere 
termijn 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving ontheffingsverzoek: 17 januari 1996 
ontheffingsadvies uitgebracht: 26 februari 1996 

Bijzonderheden: De Commissie concludeert dat voor het project geldt, dat op basis van de 
beschikbare gestelde informatie, een daartoe opgesteld milieu-effectrapport redelijkerwijs geen 
nieuwe gegevens zal kunnen bevatten over mogelijke nadelige gevolgen van de betreffende 
activiteit voor het milieu, die relevant zijn voor de over de activiteit te nemen besluiten. Daarom 
bestaat haars inziens geen bezwaar tegen een ontheffmg van de m.e.r.-plicht voor het project. 
Bovendien bevat het structuurplan Land over de Waal geen nieuwe m.e.r.-plichtige activiteiten. 
De Commissie noemt me de op basis van de inspraak, een aantal aandachtspunten met 
betrekking tot bedrijfsterrein, verkeer, ontgrondingsplassen en archeologie, waar bij de verdere 
besluitvonning rekening mee gehouden moet worden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. G. Grakist 
prof.mr.dr. E.F. ten Heuvelhof 
dr. W. Joenje 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
ing. G. van der Sterrre, Msc 

Secretaris van de werkgroep: 
drs. V.C.F. Tersteeg 



BIJLAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

l. 960130 A Derksen Oosterhout 960212 

2. 960204 Th.H.A Looijestein en Lent 960212 
E.S.H.M. Looijestein-Rothuizen 

3. 960206 W.Th.M. Geurts-Mulder Lent 960212 

4. 960207 G.J.W. Huiskamp Lent 960212 

5. 960206 Samenwerkingsverband Dorpsbelan- Lent 960212 
gen Lent 

6. 960207 G.J. Roeleven-Moorman Lent 960214 

7. 960208 Stichting Werkgroep Groene Long Oosterhout 960214 
7a. 960213 idem idem 960216 

8. 960208 ing. J.L. Jansen Lent 960214 

9. 960209 AAP.M. Derksen Oosterhout 960214 

10. 960208 Stichting Dorpsraad Lent Lent 960214 

11. 960209 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 960214 
Bodemonderzoek 

12. 960209 Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist 960214 

13. 960208 I. Borkent Slijk-Ewijk 960214 

14. 960208 A.F. Verhaaf Slijk-Ewijk 960214 

15. 960208 Comite voor een Open Betuwe Slijk-Ewijk 960214 

16. 960209 Vereniging Dorpsbelangen Ressen Ressen 960214 

17. 960208 J.R. Mulder Oosterhout 960214 

18. 960210 J.M. Benneker Lent 960214 

19. 960208 F.H.M. Mikx Lent 960214 

20. 960208 J.W.M. Janssen-Walters Oosterhout 960214 

21- 960208 Historische Kring Oosterhout, Slijk- Oosterhout 960214 
Ewijk e.o. 

22. 960208 AH. van Doorn Slijk-Ewijk 960214 

23. 960208 J. van Druten Slijk-Ewijk 960214 

24. 960208 R.P.J.M. Donders Oosterhout 960214 

25. 960208 J.M. Bus Lent 960216 




