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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenbeid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport (MER) ten 
behoeve van de besluitvorming over Bedrijventerrein Wijkermeerpolder. 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de 
Commissie aan. 

Uit de startnotitie blijkt dat de besluitvorming in dit stadium van de planvorming zich richt op 
de keuze tussen het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de W~kermeerpolder met een ha
ven of zonder een haven. De Commissie juicht toe dat voor deze strategische keuze een MER 
wordt opgesteld. Zij merkt echter weI op dat de keuze voor de locatie W~kermeerpolder is voort
gekomen uit het Masterplan Noordzeekanaalgebied, waarin de locatie geselecteerd is op basis 
van de geschiktheid voor de aanleg van een zeehaven. Het feit dat het Masterplan aangeeft dat 
de Wijkermeerpolder de meest geschikte en enig overgebleven locatie is in het Noordzeekanaal
gebied voor de aanleg van een bedrijventerrein met haven, wil nietzeggen dat deze locatie even
eens de meest geschikte en enige locatie voor een bedrijventerrein zonder haven zal z~n. 
De Commissie constateert dat het MER geen antwoord zal kunnen geven op de vraag of de mi
lieueffecten van een bedrijventerrein zonder haven op een andere locatie beperkter of omvang
rijker zullen zijn dan een bedr~venterrein met haven in de Wijkermeerpolder. Daarnaast is de 
Commissie van mening dat, als de keuze op basis van het MER uit zou vallen in het voordeel 
van een bedrijventerrein zonder haven, voorafgaand aan de vasts telling van de herziening van 
het streekplan, de Wijkermeerpolder ook nag vergeleken zal moeten worden met andere moge
lijke locaties voor de ontwikkeling van een 'droog' bedrijventerrein. 
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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om in de Wijkermeerpolder 
een bedrijventerrein te ontwikkelen. In het Plan van Aanpak Masterplan Noord
zeekanaalgebied, in 1995 opgesteld door de Stuurgroep Samenwerkende Ha
vens Noordzeekanaalgebied, is reeds voorzien in deze ontwikkeling. In het Mas
terplan is aangegeven dat er twee varianten voor het bedrijventerrein mogelijk 
zijn, een natte of droge ontwikkeling. De keuze voor een van deze ontwikke
lingsmogeUjkheden zal worden gemaakt in de herziening van het streekplan 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied (streekplan Kennemerland). Voor de vast
stelling van deze streekplanherziening wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) uit
gevoerd. 
De Commissie heeft zich in dit advies beperkt tot de milieugevolgen van de al
ternatieven voor de keuze van de ontwikkeling van het plangebied als nat of 
droog bedrijventerrein. Daarbij heeft zij sterk de nadruk gelegd op het proces 
dat moet leiden tot de informatie die nodig is voor het maken van deze keuze. 
Een belangrtjke stap in dit proces is de vertaling van de nevengeschikte doel
stellingen, via geintegreerde programma's van eisen en aanvullende streefdoe
len, naar alternatieven. Daarnaast is het van belang dat in de richtlijnen door 
het bevoegd gezag toetsingscriteria worden opgesteld, waaruit ondermeer dui
delijk wordt welke gevolgen al dan niet aanvaardbaar zullen zijn. 

De Commissie is van mening dat de volgende punten met name van belang zijn 
voor het milieueffectrapport (MER): 

Aangegeven moet worden of de afweging voor de locatie Wijkermeerpolder die 
in het kader van het Masterplan is gemaakt slechts geldt voor een nat bedrij
venterrein, of dat deze ook geldt voor een droog bedrijventerrein. 

N evenschikking van de doelstellingen met betrekking tot cultuurhistorie, na
tuur en (leef)milieu aan de economiscbe doelstellingen zal moeten leiden tot ge
integreerde programma's van eisen, waarin naast eisen ten aanzien van het 
creeren van faciliteiten voor bedrijvigheid (nat of droog), eveneens concrete 
eisen op het gebied van cultuurhistorie, natuur en (leef)milieu worden geformu
leerd. 

De doelstellingen zullen vertaald moeten worden in criteria waaraan de alter
natieven getoetst en met elkaar vergeleken kunnen worden. De criteria kunnen 
onderscheiden worden in 'harde' criteria waaraan zeker voldaan moet worden 
en 'zachte' criteria waarnaar gestreefd dient te worden. Het bevoegd gezag zal 
in haar richtlijnen moeten aangeven op welke criteria zij de alternatieven zal 
toetsen bij de besluitvorming. Vervolgens kan de initiatiefnemer in het MER 
deze criteria verder ontwikkelen. 

Op basis van de programma's van eisen kan een alternatief ontwikkeld wor
den voor ieder type bedrijventerrein. Gelet op bet in de startnotitie aangegeven 
hoge ambitieniveau voor de leefomgevingsaspecten adviseert de Commissie om 
in eerste instantie een meest milieuvriendelijk alternatief (mma) voor een nat 
en voor een droog bedrijventerrein te ontwikkelen. Vervolgens kan de initiatief
nemer aangeven op welke punten en om welke redenen hij een mma minder 

-1-



nastrevenswaardig acht en welke voorstellen hij daartegenover stelt om te ko
men tot een voorkeursalternatief. 
Mocht blijken dat alteruatieven. ondanks compenserende en mitlgerende ma,at
regelen. niet kunnen voldoen aan aIle 'harde' criteria. dan is de vraag aan de 
orde op welke punten de doelstellingen moeten worden bijgesteld. Indien deze 
situatie zich voordoet za1 in het MER moeten worden aangegeven hoe hiermee 
za1 worden omgegaan. Het bevoegd gezag kan oak in haar richtlijnen al aange
yen wat in deze situatie gedaan za1 worden. 
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1. INLEIDING 

De provincie Noord-Holland heeft het voomemen om in de Wijkermeerpolder 
een bedrijventerrein te ontwikkelen. In het Plan van Aanpak Masterplan Noord
zeekanaalgebied, in 1995 opgesteld door de Stuurgroep Samenwerkende Ha
vens Noordzeekanaalgebied, is reeds voorzien in deze ontwikkeling. In het Mas
terplan is aangegeven dat er twee ontwikkelingsrichtingen voor het bedrijven
terrein mogelijk zijn, een natte of droge ontwikkeling. Deze actlviteit is op grond 
van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) m.e.r.-plichtlg. De (eventueel) 
m.e.r.-plichtlge onderdelen zijn de aanleg van een weg, een haven, een hoofd
transportleiding en een bedrijfsterretn (categorieen 1.3, 4, 8.1-8.3 en 20.1). 
De keuze voor de ontwikkeling van een nat of droog terrein wordt gemaakt in 
de herziening van het streekplan. Hiervoor wordt de m.e.r.-procedure doorlo
pen. Bevoegd gezag in de streekplan-procedure zijn Provinciale Staten van 
Noord-Holland en initiatiefnemer zijn Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Sta
ten hebben de uitvoerende taken gedelegeerd aan het Projectbureau Uitvoering 
Masterplan Noordzeekanaalgebied. 

Bij brief van 3 juni 19971
] is de Commissie voor de milieueffectrapportage door 

de provincie Noord-Holland in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen 
over het milieueffectrapport (MER). De m.e.r.-procedure gtngvan start met de 
kennisgeving van de startnotitle in de Staats courant van 5 juni 19972

]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3
]. 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te ge
ven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het mi
lieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen, commentaren en opmerkingen4

], die zij in afschrift van het be
voegd gezag heeft ontvangen. 

De m.e.r. maakt onderdeel uit van de Integrale effectrapportage (i.e.r.) bedrij
venterrein Wijkermeerpolder. Naast de milieueffecten zullen in het integrale ef
fectrapport (IER) ook de effecten op economie en landbouw behandeld worden. 
De Commissie heeft zich in dit advies beperkt tot de aspecten die van belang 
zijn voor het beoordelen van de milieueffecten. Zij onderschrijft echter weI het 
belang van een integrale rapportage en adviseert met name om dezelfde alter
natieven in beschouwing te nemen in de verschillende rapportages. 

De Commissie heeft kennis genomen van het voomemen van de provincie 
Noord-Holland om de milieueffecten niet alleen in het kader van de streek
planherziening in kaart te brengen, maar dit ook te doen in het vervolg van het 

1 Zie bijlage l. 

2 Zie bijlage 2. 

3 De samenstelling hieIVan 1s gegeven in biJlage 3. 

4 Bijlage 4 geeft een lijst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

planproces. Daarbij is de wens uitgesproken ook in de vervolgstappen de verza
melde milieu-informatie door de Commissie te laten toetsen om de objectiviteit 
en diepgang te waarborgen. De Commissie wi! er op wijzen dat conform de Wet 
milleubeheer geen formele rolis weggelegd voor de Commissie om na het toet
sen van het MER en na besluitvorm1ng over de m.e.r.-plichtige besluiten nog 
verdere milleu-tnformatie te toetsen. Teneinde dit te kunnen doen is instem
ming van de ministers van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer (VROM) en van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij (LNV) no dig. Voor 
dit advies voor richtlijnen is de Commissie er vooralsnog van uitgegaan dat de 
ministers van VROM en LNV hun medewerking aan het voornemen tot het eva
luerende ontwerpen zullen geven. Met het oog daarop heeft de Commissie zich 
in dit advies gericht op de milieugevolgen van de alternatieven voor de keuze 
van de ontwikkeling van het plangebied als nat of droog bedrijventerrein. 

PROBLEEMSTELLING, nOEL EN BESLUITVORMING 

Artlkel 7.10. lid 1. onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrl/ving van hetgeen met de voorgenomen activltett wordt be
oogd." 

Artlkel 7.10. lid 1. onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aandulding van de beslulten by de voorbereiding waaroan het mi
Ueuejfectrapport wordt gemaakt, en een overzlcht van de eerder genomen besluiten van bestuursor
ganen. die betrekldng hebben op de voorgenomen acttvitelt en de beschreven altematteVeTL " 

Probleenastelluag 

In de probleemstelling moet worden beschreven voor welke knelpunten het 
voornemen een oplossing moet bieden. In de startnotitie is de economische pro
blematiek en de problematiek van het 'omgaan met onzekerheden' duidelijk uit
eengezet. Daarbij wordt gerefereerd aan het Masterplan Noordzeekanaalgebied. 
In het MER moet de noodzaak voor het realiseren van een bedrijventerrein in 
de Wjjkermeerpolder onderbouwd worden. met de ruimtebehoefte gedifferen
tieerd naar bedrijvigheid die al dan niet aanleg van een droog of nat bedrijven
terrein vereist. Hierbij dienen de reeds in gang gezette ontwikkelingen binnen 
het Noordzeekanaalgebied (NZKG) betrokken te worden (onder andere de Afri
kahaven en de Westzanerpolder). Eveneens moet worden ingegaan op de tegen
strijdigheid dat het Masterplan enerzijds vermeldt dat het 'van groot belang is 
de mogelijkheden binnen de kanaalzone voor ontwikkeling van nat terrein vol
doende open te houden'. terwijl anderzijds wordt aangegeven dat een princi
piele keuze voor een nat of droog bedrijventerrein in het kader van de streek
planherziening gemaakt zal worden. De Commissie adviseert het bevoegd gezag 
om in de richtlijnen al duidelijk te maken hoe met dit spanningsveld omgegaan 
zal worden en welke betekenis dit heeft voor de formulering van alternatieven 
in het MER. 
Verder moet ook een analyse van de toekomstige behoefte met betrekking tot 
de kwaliteit van de leefomgeving in en rond de Wijkermeerpolder (milieuhygie
nisch. ecologisch, cultuurhistorisch) onderdeel zijn van de probleemstelling. 
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Locatiekeuze 
In de startnotitie is aangegeven dat in het kader van het Masterplan een afwe
ging tussen verschillende locaties heeft plaatsgevonden voor het ontwikkelen 
van een nat bedrijventerrein. In het MER moet deze locatiekeuze gemotiveerd 
worden en moet worden aangegeven in hoeverre en welke milieu-argumenten 
bij deze afweging een rol hebben gespeeld. Daarnaast moet worden aangegeven 
of de afwegmg die in het kader van bet Masterplan is gemaakt slechts geldt 
voor een nat bedrijventerrein, of dat deze ook geldt voor een droog bedrijventer
rein. Indien de afwegmg niet van toepassing is op een droog bedrijventerrein 
moet worden aangegeven boe met de locatiekeuze zaI worden omgegaan indien 
bet besluit genomen wordt de Wijkermeerpolder te ontwikkelen tot een droog 
bedrijventerrein6

). 

2.2 Doelstellingen en toetsingscriteria 

Doelstellingen 
In de startnotitie worden de doelstellingen met betrekking tot cultuurhistorie, 
natuur en (leef)mi1ieu (verder de leefomgevingdoelstellingen genoemd) gepresen
teerd als nevengescbikt aan de economiscbe doelstellingen. De Commissie con
stateert dat de economiscbe doelstellingen daarbij zijn verwoord in een betrek
kelijk concreet en toetsbaar programma van eisen, terwijl de doelstellingen met 
betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving veel minder concreet zijn om
schreven6

). 

Nevenschikking van de leefomgevingsdoeisteillngen zal moeten leiden tot gem
tegreerde programma's van eisen, waarin naast eisen ten aanzien van het 
creeren van faciliteiten voor bedrijvigbeid (nat of droog) , eveneens concrete ei
sen op bet gebled van cultuurhlstorie, natuur en (leef)milieu worden geformu
leerd. Er zullen meerdere programma's van eisen moeten worden gemaakt. Een 
groot deel van de eisen zaI gelijk zijn voor aile programma's, daarnaast zullen 
specifieke eisen voor zowel een droog aIs een nat bedrijventerrein moeten wor
den opgesteld. 
Daarnaast kunnen zowel voor de economiscbe aIs voor de leefomgevingsaspec
ten aanvullende streefdoelen worden geformuleerd, die kunnen worden gereali
seerd voor zover de uitwerking van bet programma van eisen daar ruimte voor 
laat. Maatregelen tot bet bereiken van deze doelen kunnen bij de nadere plan
uitwerking onderling worden afgewogen aan de band van een analyse van bun 
bijdrage aan de overkoepelende doeisteillng van bet economisch- en bet leef
omgevingsbeleid. 

Toetsingscriteria 
De doelstellingen zullen vertaaId moeten worden in criteria waaraan de aIterna
tieven getoetst en met elkaar vergeleken kunnen worden. In bet Ontwikkelings
plan wordt aI een goede aanzet gegeven voor het ontwikkelen van deze criteria, 
waarbij wordt opgemerkt dat deze in bet vervolg van bet proces zullen worden 

5 Zie ook reactle 2 (bijlage 4). 

6 Zie ook reactles 1, 22, 27 (bijlage 4). 
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aangevuld en zonodig gedetailleerd. De Commissie merkt op dat met name die 
detaillering van belang is om een concrete toetsing mogelijk te maken. 

Aangezien het bevoegd gezag het besluit zal nemen over de ontwikkeling van 
de Wijkermeerpolder, zal het in haar richtlijnen moeten aangeven op welke cri
teria zij de alternatieven za1 toetsen bij de besluitvorming. Vervolgens kan de 
initiatiefnemer in het MER deze criteria verder ontwikkelen. 
De criteria kunnen onderscheiden worden in 'harde' criteria waaraan zeker vol
daan moet worden en 'zachte' criteria waarnaar gestreefd dient te worden. Voor 
de 'zachte' criteria kunnen bandbreedtes of globaal omschreven doelen gegeven 
worden. De 'harde' criteria dienen om te kunnen beoordelen of wordt voldaan 
aan het programma van eisen, de 'zachte' criteria om te kunnen beoordelen in 
welke mate de aanvullende streefdoelen gehaald worden. De cultuurhistorische 
doelstelling kan bijvoorbeeld vertaald worden in het 'harde' criterium dat het 
in het gebied gelegen gedeelte van de Stelling van Amsterdam in zijn geheel als 
structurerend element in het ontwerp wordt opgenomen en de 'zachte' criteria 
dat de Assendelver Zeedijk en de voormalige kweldergronden/ zomerpolders zo
veel mogeUjk bij het ontwerp moeten worden betrokken. Dit za1 betekenen dat 
het sparen van de Stelling van Amsterdam in het programma van eisen opge
nomen moet worden. 
Als gaande het proces blijkt dat de alternatieven niet kunnen voldoen aan de 
vooraf opgestelde criteria, dan zal in het MER aangegeven moeten worden hoe 
hiermee za1 worden omgegaan (zie ook paragraaf 3.1). 

De criteria met betrekking tot het cultuurhistorische erfgoed zullen duideUjk 
moeten maken welke aanwezige elementen gespaard moeten blijven (al dan niet 
vanwege een bijzondere status) en voor welke elementen men er naar moet 
streven om deze te behouden of te versterken. 
De criteria met betrekking tot de natuur zullen duideUjk moeten maken welke 
natuurwaarden moeten worden behouden en/of ontwikkeld door de fysieke 
omstandigheden te (blijven) isoleren van de omgeving (m.n. natuurwaarden op 
en bij de forten) en de mate waarin ecologische verbindingen verdwijnen, ge
handhaafd of versterkt worden, welk type en hoeveelheid natuur moet worden 
ontwikkeld om een substantiele bijdrage te leveren aan de in de ecologische 
hoofdstructuur gewenste noord-zuid gerichte verbindingszone tussen de kern
gebieden (veenweide en wetlands) rond de Wijkermeerpolder. 
De Commissie adviseert bij het opstellen van de criteria voor de (leef)mi1ieu
doelstellingen de gebiedsgerichte benadering toe te passen zoals bij het project 
ROM-Rijnmond is gedaan. Bij dit project is de doelstelling zowel gericht op eco
nomische aspecten als op aspecten van het woon- en leefmilieu. De daaruit 
afgeleide subdoelen zijn zo concreet mogeUjk qua gewenste effecten gekwan
tificeerd. 

Voor wat betreft de criteria voor de (leet)milieuvariabelen adviseert de Commis
sie om, naast criteria voor emissieplafonds en aanvaardbaar geachte blootstel
lingsniveaus, ook criteria op te stell en die rekening houden met de waardering 
voor de leefomgeving door de betrokken bewoners. Voor de ontwikkeling van 
de Wijkermeerpolder zullen naast de blootstellingsniveaus ook de hinderni
veaus van belang zijn. Hinder is de resultante van blootstellingniveaus en de 
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subjectieve beleving daarvan door omwonenden. Door behalve aandacht te be
steden aan het beperken van de blootstellingsniveaus, ook aandacht te beste
den aan andersoortige maatregelen (bijvoorbeeld in het woon- en leefmilieu, in 
de toegankelijkheid en ruimtelijke kwaliteit van het gebied zelf en wat betreft 
de publieksparticipatie), is er meer ruimte om aanvaardbare hinderniveaus te 
realiseren. Deze aanpak biedt -met name op lokaal niveau- meer kansen voor 
de realisatie van een bedrijventerrein in de Wijkermeerpolder waarbij ook vol
daan kan worden aan de doelstelling tot behoud en realisatie van een goed 
woon-, werk- en leefklimaat. Een actieve participatie in het proces van direct 
betrokkenen is overigens een voorwaarde bij deze aanpak. 
Factoren die een ral spelen om tot de opsteUing van criteria die rekening hou
den met de waardering voor de leefomgeving door de betrokken bewoners zijn7]: 
• de mate waarin de blootgestelden de veroorzakende activiteit zelf als nuttig 

ervaren; 
• de mate waarin de participanten (overheid en bedrijven) aan het project zich 

inspannen om de emissies, de blootstelling en onveiligheid te beperken en 
die inspanning weten dUidelijk te maken aan de betrokken bewoners door 
klachten en voorstellen tot verbetering serieus te nemen; 

• de mate waarin de veroorzaker zich inspant (en door baten van de activiteit 
in staat wordt gesteld) om niet aan de blootstelling gerelateerde leefomge
vingsaspecten (met name de ruimtelijke kwaliteit van zowel het stedelijke 
als het landelijke gebied) te optimaliseren; 

• significante veranderingen in fysieke blootstelling ongeacht de absolute ni
veaus. Als voorbeeld kan gegeven worden de vraag bij hoeveel woningen het 
geluidsniveau stijgt of daalt en hoe belangrijk dat is voor de hinderbeleving; 

• de mate van het realiseren van een goede leefomgeving: synergie tussen om
gevingskwaliteit voor omwonenden en bedrijven. 

De waardering van de leefomgeving als geheel door de bewoners is het verbin
dende aspect. Deze is bijvoorbeeld meetbaar met behulp van sociaal-psycholo
gisch onderzoek en kan worden gedifferentleerd naar factoren die als negatlef 
of positief worden ervaren. De resultaten kunnen worden gecorreleerd aan 
(voorspelde en gemeten) fysische blootstellingsfactoren, met veranderingen in 
participatie en aandacht voor specifieke situaties en met de aantrekkeliJkheid 
van de leefomgeving. 
Deze waardering is niet kwantitatlefvoorspelbaar. In vergelijking met de crite
ria die gerelateerd ziJn aan emissies en absolute blootstelling zijn de criteria die 
de leefomgeving waarderen kwalitatief van aard. De algehele waardering van 
de leefomgeving door de bewoners kan worden vergroot door gerichte inspan
ningen die leiden tot het realiseren van een goede ruimtelijke en milieukwali
teit. 
Een dergelijke benadering biedt tevens binnen de wettelijke milieunormen en 
grenswaarden onderhandelingsruimte met betrekking tot een gelijkwaardige 
behandeling van de ruimtelijk-economische doelen en de doelen ten aanzien 
van het realiseren van een kwalitatief goed woon- en leefmilieu op lokaal ni
veau. In plaats van het hanteren van harde getalsmatige normen zoals emissie 

7 Deze factoren ziJn ontleend aan de advisering van de Commiss1e In het kader van de Verkennlngsfase 
Ruimtetekort Malnport Rotterdam d.d. 25 februari en 7 mei 1997. 
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plafonds en dergelijke. die een bedrijventerreinontwikkeling met ofzonder ha
ven fIxeren en kunnen frustreren. kan dan flexibeler op de toekomstige ontwik
kelingen ingespeeld worden. vooropgesteld dat deze (per saldo) blijven leiden 
tot een het realiseren van een goed woon- en leefmilieu. 

2.3 Besluitvonning 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor de partiele herziening van 
het streekplanAmsterdam Noordzeekanaalgebied (streekplan Kennemerland). 
De startnotitie vermeldt dat het besluit op hoofdlijnen naast een ruimtelijke 
aanduiding voor een bedrtjventerrein. zal bestaan uit de volgende onderdelen: 
• de principiele keuze voor een nat of droog bedrijventerrein; 
• de keuze voor een meervoudige doelstelling bij de inrichting en het beheer 

van een nat of droog bedrijventerrein: bedrijventerrein plus natuur. natuur
ontwikkeling en cultuurhistorte; 

• de keuze voor de mogelijkheid tot fasering bij de verdere planvorming in re
latie tot (economische ontwikkelingen in het gehele NZKG); 

• het aangeven van kaders en procedures voor de wijze waarop het bedrijven
terrein verder vorm zal krijgen. 

Het MERzal duidelijkheid moeten verschafIen over de besluiten die reeds geno
men zijn en de besluiten die in een later stadium nog moeten worden genomen 
om de voorgenomen activiteit te realiseren. Tevens moet worden beschreven 
welke procedure en welk tijdpad hierbij gevolgd zal worden en welke adviesor
ganen en instanties daarbij formeel en inform eel zijn betrokken. Hierbij moet 
tevens worden aangegeven hoe de gewenste flexibiliteit bij deze te nemen be
sluiten gedurende de besluitvormingsprocessen gewaarborgd blijft. Speciale 
aandacht verdient hierbij de aanpassing van de bestemmingsplannen. Daar
naast moeten de ijkmomenten in het kader van het evaluerend ontwerpen wor
den aangegeven. 
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3. 

3.1 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10. lid 1. onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschri/uing uan de uoorgenomen actlulteit en uan de w!Jze waarop 
zfj zal worden uttgeuoerd, alsmede uan de altematleuen daarooor, die redeliJkerwys in besclwuwing 
dienen te worden genomeIl." 

Artikel 7.10, lid 3 van de Wm: 
'Tot de ingeuolge het eerste lid. onder b, te beschri/uen altematieuen belwort in ieder geual het alter· 
natieJ waarbfi de nadeltge geuolgen uoor het mUieu worden voorkomen. dan wel, voor zouer dat niet 
nwgelyk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande nwgelykheden ter bescherming uan 
het mUieu. zoveel nwgeliJk worden beperkt" 

Ontwikkeling van alternatieven 

Het doel van het ontwikkelen van alternatieven in het MER is enerzijds om het 
verschil te bepalen van de milieueffecten van een droog en nat bedrijventerrein 
en anderzijds om te bepalen of en hoe met de verschillende soorten bedrijven
terreinen voldaan kan worden aan de nevengeschikte doelstellingen. 
De Commissie adviseert de volgende aanpak te hanteren voor de ontwikkeling 
van alternatieven: 
Uit de doelstellingen vloeien programma's van eisen voort voor zowel een nat 
als een droog bedrijventerrein (zie paragraaf2. 2). Dit zijn de harde voorwaarden 
waaraan een alternatief moet voldoen. Een programma van eisen bestaat zowel 
uit economische eisen als eisen op het gebied van cultuurhistorie. natuur en 
(leef)milieu. Op basis van de programma's wordt een alternatief ontwikkeld voor 
ieder type bedrijventerrein (hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt 
van de informatie die in het kader van het Ontwikkelingsplan is gegenereerd). 
Gelet op het in de startnotltie aangegeven hoge ambitleniveau voor de leefomge
vingsaspecten adviseert de Commissie om in eerste instantie een meest milieu
vriendelijk altematief voor een nat en voor een droog bedrijventerrein te ont
wikkelen. Dit zijn altematieven waarbij, binnen de randvoorwaarde dat ze moe
ten voldoen aan de programma's van eisen, de aanvullende streefdoelen op het 
gebied van de leefomgeving prioriteit hebben boven die op het gebied van eco
nomie. 
Vervolgens kan de initiatiefnemer aangeven op welke punten en om welke rede
nen (bijvoorbeeld economische, bestuurlijke of sociaal-maatschappeUjke) hij 
een mma minder nastrevenswaardig acht en welke voorstellen hij daartegeno
ver stelt om te komen tot een voorkeursalternatlef. Daarbij is het mogelijk zin
vol om meerdere altematieven voor een nat bedrijventerrein te ontwikkelen. bij
voorbeeld een insteek-zeehavenalternatlef, een inkassings-zeehavenalternatief 
en een binnenvaarthavenalternatlef. De Commissie adviseert echter het aantal 
alternatleven zo beperkt mogelijk te houden en daarom bijvoorbeeld niet meer
dere insteek-zeehavenalternatieven te ontwikkelen. 

Mocht blijken dat altematieven, ondanks compenserende en mitigerende maat
regelen, niet kunnen voldoen aan alle 'harde' criteria, dan is de vraag aan de 
orde op welke punten de doelstellingen moeten worden bijgesteld. Indien deze 
situatie zich voordoet zal in het MER moeten worden aangegeven hoe hiermee 
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zal worden omgegaan. Het bevoegd gezag kan ook in haar richtlijnen al aange
yen wat in deze situatie gedaan zal worden. 

3.1.1 Nulaltematief 

In het MER moet worden aangegeven of het nul-altematief een reeel altematief 
is. Daarbij moet zowel worden ingegaan op het realiseren van de economische 
doelstellingen als de doelstellingen met betrekking tot cultuurhistorie, natuur 
en (leef)milieu. 

3.2 Beschrijving van de alternatieven 

De altematieven moeten worden beschreven voor zover deze gevolgen hebben 
voor het milieu en voor zover deze onderscheidend zijn voor een droog en nat 
bedrijventerrein. 

De beschrijving van de voorgenomen activiteit en de altematieven dient zich 
vooral te richten op de volgende aspecten: 
• de ruimtelijke opzet. inpassing en ontsluiting van het plangebied; 
• de aanpak in hoofdlijnen van het water-, natuur-, cultuurhistorisch en mi

lieubeheer; 
• de fasering van de ingebruikname van het plangebied. 

Deze aspecten, die niet los van elkaar kunnen worden gezien. worden verder 
uitgewerkt in de paragrafen 3.2.1-3.2.3. 

De voorgenomen activiteit zal in voldoende detail beschreven moeten worden 
zodat het mogelijk is om conclusies te kunnen trekken over de gevolgen van al
ternatieven en de verschillen tussen droog en nat. Daarbij moet aangesloten 
worden bij het detailniveau van de eerder geformuleerde toetsingscriterla. 

Uitgangspunt voor de beschrijving is het soort bedrljvigheid dat aangetrokken 
wordt door het type bedrljventerrein (nat/droog). 

3.2.1 Ruimtelijke opzet, inpassing en ontsluiting van het plangebied 

Aangegeven moet worden: 
• De manier van omgaan met de bestaande structurerende elementen (de 

Stelling van Amsterdam, dijken. voormalige kwelder(rand) en zomerkade, 
archeologische zone, verkavelings-, ontsluitings-, en beplantingsstructuur) 
en met de bodem (samenstelling. relief); 

• De aanpak van recreatieve en ecologische infrastructuur; 
• De ontsluiting van het gebied voor (woon-werk)personenverkeer en goede

rentransport. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan de interne 
en de exteme ontsluiting van het bedrijventerrein en de wijze waarop deze 
wordt ingepast in. danwel aantakt op de bestaande regionale en landelijke 
hoofdinfrastructuurnetten. 
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3.2.2 

3.2.3 

4. 

Aanpak in hoofdlijnen van het water-, natuur- en milieubeheer 

In het MER dienen onder andere de leidende principes voor natuurontwikkeling 
te worden beschreven en gemotiveerd. Daarbij kan worden ingegaan op: 

• welke rol bestaande (a)biotische factoren en historische of geografische refe
renties gespeeld hebben bij de keuze van deze principes; 

• de belevingswaarde en de betrokkenheid van omwonenden bij (keuzes ten 
aanzien van) inrichting en beheer; 

• het ontwikkelen van unieke natuur of reeds bekende natuurdoeltypen: 
• de culturele en ecologische rol van de natuur in het nieuwe gebied (waaron

der mogelijkheden van verbtndingszone tussen biotopen buiten het gebied). 

Tevens moet aannemelijk worden gemaakt dat een bepaalde natuurontwikke
ling ook realiseerbaar is. Dit betekent dat de vraag moet worden beantwoord 
welke eisen een bepaalde natuur stelt aan bijvoorbeeld omvang, ligging, water
huishouding, milieuhygientsche situatie en bodemopbouw en de vraag of aan 
die eisen tegemoet kan worden gekomen in de Wijkermeerpolder. 

Faserlng 

Aangegeven moet worden wat de mogelijkheden voor fasering zijn. Daarbij gaat 
het met name om de vraag ofhet mogelijk is om een zeehaven en de omliggen
de terreinen gefaseerd aan te leggen. Verder moet worden aangegeven ofhet bij 
fasering mogelijk is om na iedere fase een economisch volwaardig bedrijventer
rein op te leveren. Ook moet een relatie worden gelegd tussen fasering en het 
behoud van cultuurhistorische elementen. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

Artlkel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een beschr!Jvlng van de bestaande toestand van het mlUeu. voor zover 
de voorgenomen activlteit of de beschreven a1tematteven daarvoor gevolgen kwtnen hebben. alsmede 
van de te verwachten ontwikkeUng van dat milieu, /nd1en de activttelt noch de a1temaiieven worden 
ondernomen. " 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inc1usief de autono
me ontwikkeling hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de te ver
wachten milieueffecten. AIleen die aspecten hoeven beschreven te worden 
waarvan te verwachten is dat deze beinvloed zullen worden door het ontwikke
len en het in gebruik zijn van een bedrijventerrein. 
Onder de autonome ontwikkeltng wordt verstaan: de toekomstige ontwikkeltng 
van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de alterna
tieven wordt gerealiseerd. Bij deze beschrijving moet het MER uitgaan van ont
wikkelingen van de huidige activiteiten in het studiegebied en van reeds geno
men besluiten over nieuwe activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan reeds 
plannen waarover inmiddels op bestuurlijk niveau al besloten is voor recrea
tieve voorzieningen, het versterken van cultuurhistorische waarden, ontwikke-
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lingen in de landbouw en plannen voor woningbouwB). Voor het gebied bestaan 
al een aantal natuurontwikkelingsplannen, ook de gevolgen van deze plannen 
moeten bij de autonome ontwikkeling worden meegenomen. 
Indien het nulalternatief geen reeel alternatief is, kan volstaan worden met het 
beschrijven van een referentiesituatie (bestaande toestand plus de autonome 
ontwikkeling). Als niet zeker is ofbepaalde ingrijpende activiteiten zullen door
gaan ofniet. dan kunnen hiervoor verschillende scenario's worden gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie en 
haar omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen 
gaan optreden. Per milieuaspect (geluid, lucht, bodem, water, enz.) kan de om
vang van het studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht wor
den gegeven van de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten. 
De volgende aspecten moeten bij de beschrijving van de bestaande milieu toe
stand en de autonome ontwikkeling betrokken worden. 

4.1 Bodem, grond- en oppervlaktewater 

De volgende aspecten dienen beschreven te worden: 
• geomorfologie, bodemopbouw en bodemgesteldheid; 
• geologische- en geohydrologische opbouw van de ondergrond. Hierbij dient 

in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de aanwezigheid van mo
gelijk te doorgraven slechtdoorlatende lagen en de doorlatendheid van de 
watervoerende systemen; 

• oppervlaktewaterhuishouding en relatie tussen oppervlaktewater en grond
water; 

• geohydrologische stromingspatronen en de effecten daarvan op aanwezige 
zoet-zout grensvlakken (verzilting en verzoeting); 

• de kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodem, bodem en grondwater; 
• de grondmechanische situatie. 

4.2 Natuur 

Aangeduid moet worden welke (gemeenschappen van) planten en dieren in (de 
afzonderlijk te onderscheiden delen van) het gebied voorkomen, hoe die zich 
ontwikkelen en in welke relatie ze staan met gebieden buiten het plangebied. 
De betekenis van deze natuur op verschillende schaalniveaus moet worden be
schreven, hierbij kan gedacht worden aan de functie in grotere ecologische ver
banden, zeldzaamheid, bijdrage aan biodiversiteit op (inter)nationaal en regio
naal niveau, de betekenis voor de plaatselijke leefomgeving. 

8 Zie ook reacties 18 en 22 (b~jlage 4). 
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4.3 Landschap 

De structuur van het plangebied en de samenbang met de omgeving moet in 
het MER worden geanalyseerd. Aan de orde moeten komen: de huidige land
schapsopbouw als resultaat van de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis 
en van het huidige gebruik: en beheer, de daarmee samenbangende visueel
ruimtelijke aspecten, de dynamiek die op de structuur en de verschijningsvonn 
van het gebied inwerkt en tot autonome veranderingen leidt (bijvoorbeeld de af
snijding van het westelijk deel van de polder door de Wijkertunnel). 

4.4 Archeologie en cultuurhistorie 

De beschrijving van de bestaande toestand kan gedeeltelijk ontleend worden 
aan de startnotitie en het ontwikkelingsplan. De Commissie adviseert in het 
MER de beschrijving van het cultuurhistorisch aspect te verbreden en niet be
perkt te houden tot het bodemarchief, de polderdijken en de defensiewerken 
behorend tot de Stelling van Amsterdam9

]. Aandachtspunten zijn: 
• de opslibbingsgronden van de voonnalige polder De Kaag (hoogteverschil, 

De Kil als restant vroegere begrenzing van het IJ); 
• historisch-bouwkundige objecten. waaronder boerderijen; 
• het specifieke droogmakerij-karakter van de polder (openbeid. lage liggmg. 

zicht op de rand en) . 
Deze aspecten dienen beschreven te worden in hun geografische context en 
hun onderlinge samenbang. 
Naast een beschrijving dient een waardering plaats te vinden. Het gaat daarbij 
zowel om een waardestelling van afzonderlijke elementen als om het aangeven 
van een rangorde in waarden. 

4.5 Veiligheid 

De huidige externe veiligheidssituatie moet worden beschreven. 

4.6 Lucht 

De luchtkwaliteit (inclusief stof en geur) dient beschreven te worden, onder 
andere als gevolgvan verkeer. scheepvaart. industriele- en landbouwactiveiten. 

4.7 Geluid 

De in het studiegebied aanwezige geluidbronnen (verkeer. landbouw. industrie. 
scheepvaart) en de gevolgen daarvan voor het geluidniveau (inc1usief eventueel 
bestaande geluidszones) dienen beschreven te worden. 

9 Zie ook reacties 3 en 20 (blJlage 4). 
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4.8 Woon- en leefmilieu 

5. 

6. 

Bij de beschrijving van het woon- en leefrnilieu moet de nadruk liggen op die 
aspecten van het leefmilieu in de omliggende woongebieden, die door de voor
genomen activiteit kunnen worden beinvloed. Behalve op geluid-, stank- en 
stofhinder en risicoperceptie (volksgezonheidsaspecten), heeft dit betrekking op 
de verkeersdruk en op de nabijheid en toegankelijkheid van open agrarisch ge
bied en recreatie- en natuurgebieden, en op de mate waarin men bij de ontwtk
kelingen in deze gebieden wordt betrokken (zie ook paragraaf 2.2). 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Artikel 7.10, lid 1. onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een beschrgvlllg van de gevolgen voor het mtUeu, die de voorgerwmen 
acttuitett, onderscheidenlYk de aLtematfeven kunnen hebben. aLsmede een mottuering van de wyze 
waarop deze gevolgen zyn bepaald en beschreven." 

De effecten van de altematieven op de in hoofdstuk 4 genoemde aspecten moe
ten beschreven worden. Daarbij moet worden aangegeven of de effecten om
keerbaar zijn. Om een toetsing van aan de opgestelde criteria mogelijk te ma
ken moet het detailniveau van de efIectbeschrijving aansluiten op de variabelen 
waarvoor het bevoegd gezag en de initiatiefnemer criteria hebben opgesteld (zle 
paragraaf 2.2). De resultaten van de effectbepaling moeten vervolgens worden 
teruggekoppeid naar de toetsingscriteria. Daarbij moet per alternatief worden 
aangegeven aan welke van deze criteria weI of niet voIdaan kan worden. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid 1. onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergeli/killg van de lllgevolge onderdeel d beschreven te verwachten 
ontwtkkeling van het mtUeu met de beschreven gevolgen voor het mllieu van de voorgerwmen acttut
tett, aLsmede met de beschreven gevolgen voor het mllteu van elk der in beschouwlllg genomen alter
natfeven." 

De milieueffecten van de alternatieven moeten onderling en met de referentie 
worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate 
waarin, dan weI de essentiele punten waarop, de positieve en negatleve effecten 
van de voorgenomen activiteit en de alternatieven verschillen. Bij de vergelij
king moeten de toetsingscriteria (zie paragraaf 2.2) worden betrokken. 

De vergelijking zal moeten resulteren in een algeheel efIectenoverzicht, waarin 
de altematieven, de variabelen per aspect, de criteria en de effecten zijn opge
nomen, zodat op een pagina direct te zien is welke altematieven aan welke cri
teria kunnen voldoen. Als in dit overzicht ook andere aspecten van de integrale 
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7. 

8. 

effectrapportage worden opgenomen (economie, landbouw) moeten de milieu
aspecten herkenbaar zijn. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Artikel 7.IO,l1d I, onder gvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de /eernten in de onder d en e bedoelde beschrgvin
gen [d.w.z. van de bestaande m1l1eutoestand en autonome ontwikkel1ng daarvan, resp. van de mi
l1eueffectenJ ten gevolge van het ontbreken van de benodtgde gegevens ... 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventaIisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten. die in verdere besluitvorming een be
langrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld. wat de consequen
ties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 
De leemten die in dit stadium van het planproces bestaan zullen in een later 
stadium moeten worden ingevuld. In het MER moet worden aangegeven op 
welk moment in de verdere procedure welke leemtes ingevuld moeten worden 
(zie ook paragraaf 2.3 over de ijkmomenten in het kader van het evaluerend 
ontwerpen). 

VORM EN PRESENTATIE 

Voor de presentatie beveelt de Commissie aan om: 
• het MERzo beknopt mogelijk te houden. onder andere door achtergrondge

gevens (die conc1usles. voorspellingen en keuzen 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 lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken. topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en een duidelijke legenda erbij te voe
gen. 
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9. SAMENVATTING VAN HET MER 

Artlkel 7.10, lld I, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samerwatttng die aan een aIgemeen publiek voldoende inzlchtgeejt 
uoor de beoordellng van het miUeueifectrapport en van de daarln beschreven geuolgen uoor het miUeu 
van de voorgenomen acttutteit en van de beschreven altematieven. " 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluit
vormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet 
als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de in
houd van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven. 
zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming: 
• de voorgenomen actlviteit en de alternatleven; 
• de belangrtjkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgeno

men actlviteit en de alternatleven: 
• de vergelijking van de alternatleven (algeheel effectenoverzicht) en de argu

menten voor de selectle van het mma en de eventuele economische al
ternatieven: 

• belangrtjke leemten in kennis. 
De Commissie adviseert in de samenvattlng goed gebruik te maken van figuren. 
kaarten en tab ellen. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 

Bedrijventerrein Wijkermeerpolder 

(bijlagen 1 tim 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 27 mei 1997 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Datum 

Ond'Merp 

__ I U I"~ "\A}I ott 

• Gedeputeerde Staten 

ingskomon: 

nummf1f sr!J-

27 mel 1997 N" 97-513124!, ::,,..:..:,,:,~,,r_--:,.;g~/k2'~~~~~)1I1~ 1- :-
Startnotitie integra1e e£fectrapJo1:t~~;~ -:ti.~ ...... .;...r::""~l<~ 
effectrapportage. ontvlkke1ingsplan Wljkermeerpo1der. 
Bevervljk en Zaanstad . 

De Co~lss1e voor de ml1leu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

PtOYinciehuis 
Dro.13 
2012 HR H •• ,I.m 

Pcsladres 
Poslbu, 123 
2000 MD H •• rlem 

Tel (0231 51431 C3 
Fa. (023J 531 ~ 82 

E·mail 
postcnoord-holland.nl 

e.hlndelendt .fdalinG Economi.e t Landbouw en Milieu Uwkenmert 

B.h •• dcldd_ dhr. C.J. Vogel rei.,..., IOIlI -5143987 Bijllg&(nl 

- 3 JUNI1997 
Geachte Commlss1e. 

Overeeukomstig het bepaa1de in art1kel 7.12 van de Vet mi1ieubeheer doen 
vlj u bljgaand toekomen de hlerboven beschreven atartnotltie met achter-
gronddocument. ' 
Een afschrift van de kennlsgeving van de terlnzagelegging daarvan treft u 
bovendlen aan. 

1l1j verzoeken u met inachtneming van de in genoemde vet bepaalde termljn 
provinclale staten als bevoegd gezag te adviseren met betrekking tot de 
richtlljnon voor de inhoud van het ml1leu-effectrapport. 
De startnotltle ls op 27 junl 1997 vastgeste1d . 

Hoogachtend. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Bolland, 
namens daze, 
het boofd van het bu eau Algemene Zaken, 

Bereikbaarheid per 

openbaarvervoer: 

vln.fstation Haarlem 
buslrjnen 1. 5, 11,72.93, 
,.0 en 174 van de NZH; 
vanalZlIndlloonen 
Heemstcde/Aerdenhout 
01 Amsttlrdam-West 
bU$lijn 80 "'an de NZH. 

In uw antwoord graag 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 104 d.d. 5 juni 1997 

KENNISGEVING STARTNOTITIE 
T.B.V.INTEGRALE EFFECTRAP
PORTAGE (lERI, INCLUSIEF MILlEU
EFFECTRAPPORTAGE (MER), 
BEDRIJVENTERREIN WIJKER
MEERPOLOER,GEMEENTEN 
BEVERWIJK EN ZAANSTAD 

He< college YOn ~e 5 .. ten \'all 

Noord-Holland ~ rumens provinciale 
staten (beYoegd r:=d hetwlgende be
kend. Ten behoeve .... de beslultwnnlng 
over de unleg ""n een bedrijventerrein In 
de W~kermeerpolder. £eIegen In boven
",noemde gemeenten. nI een Integr;Ile 
eft'ec=pponage (IER). inclusief milieu
eft'ectnpporuge (MER). worden opge
stelei. Gedeputeerde Stoten zljn Inltiotief
nemer hlervoor. B<j de beskJitvonnlng 
over het masterpbn Noordzeekanaal
cebIed In 1'1%. Is door provincIaIe ... ten. 
met het oog op Inbreng In het streekplan. 
de maximale vooue .... het bed~
terrein bepaald. Die betreft oj()() ha bnrto 
bedrijventerTein, evenweel.ult .. breiden 
met nag eons 100 ha ten noorden YOn de 
~ De keuze CUSSen een nat 
~ (meteen zeehaftn) en 
een droog bedr1jven1lOn"eln Is open£Oiaten. 
Eon recent Idee Is om een droog _n .. 
voorzien YOn een bInncnYaanhawn. De 
~ scaatooknu nogvoHedig 
open. B<j bestemmlng.1nrichtIng en beheer 
YOn het tetTeIn ceId< een meervoudlge 
doeIsteIl'ong: de e<onomIsche doeIsteIlingen 
moeIIen wrenI&d worden met cuItuur
hIstorie, ...... ur. bndschap en leefinllieu. 
Het Is de bedoeCin£ cia, In het IER C'MER
onderdeeI1 • de milieu-eft'ecten ""n de 
venchnlende altematieven.vOor 1nrichtI01g 
.... het ",bled In beeId worden cebncht. 
Dit Is eon wetIIOiijke verplichting. 0". nn
wq:e de If"OOcre YOn het bedrijventen'eln. 
In de mn~ zIjn de eft'ecten voor 
......... r. bndschap en euttUurhlstorie Inbe
.- VOom komen In'liet ~: In 

~..;;;;; .... ~~ 
(lEP.) - de a""rUd-iI! e/fecliOa un de onfoe. 
00Ii --.om!><he .... ~oddsd
fecten. mede In ro4de '",. de (0;._. 
><he) ontwikkeli01gOn In het zeheIe £Obled 
no het NoordzeeIanu~ laijgen undacht. 
Cit.1Ies nI eon Integr.ale .-.pportJg<! op 
moeten leveren die dient ten behoeYe Vol-n 
de besluitvonning 0......- de p>rti<!Ie hen:le
nlO1g ""n het streekplan ANZKG voor,. 

. Zuid-Kennemeri>nd en IJmond. Doze her
"""'Ing, wUrIn .1Ie rulmt>olljk """vantO 
~01gen to£"" .11<»r %Unen wonten .r£O-
WOlI ••. .,,1 n»r Iwld!1l" IlImlt .... dnd 1'1'18 
door p<o,.;na.lt saten worden ... """.o1d . • 
Vo« de pt'OYindc D\ clot de ultclndelljkc .. 
integr.ale .fwe£ing tot het j>or 20 \ 0 zijn. 

Startnotitie 
De wettelijk voorgeschreven m.e..r.-proce
dure Is g .... " met de indieni01g van de 
st2rtnotitie. met durin diYene ontwildce
lingsmodellen wurun g<:dacht zou kunncn 
worden. De ... rtnotitie gut ~eld van 
eon .chtollf'O<lddo<vtn<1l~ he< Omwikke- . 
lingspbn Wijk~dcr 0.0. dottcen 
bcroIurlljl<e ... w .• heeft. De sartnotitie 
bcvat een ulteenzetting nn de """'lCllO
men activltelt en geeft Informatie ten 
behocve """ de binnenkort op .. stellen 
richdijncn voor het MER, maar oak voor 
de 'ndere onder-delen van de IER. 

Richdijnen 
G«Icput~e 5aten ",n Noord-HoIw,d 
moIIen ...",...". pr<>YIna.1e ... ten richdll· 
nenop un de ~ wa>rnnhetlER d~ 
tt ......-.len cenual<L Een I<dcr wonIt hIer
bi) ultgenodltd moe tt denk.n en 0.,......' 
1d000cn .. m>ken die Iw.ncn bljd~ un 
dcu richdllncn en het IER. 0. ... r<no<ide 
en he< d .. rbIj bchorendc ontwilckelings
plan Is een Iwlpmlddel duri>ij. 

Terlnzage legging 
Van 6 Iuni tot en met 18Juli 1997 
- twee weken !anger dan de gebrutkelijke. 
~ llerml(n - Ugt de It2rtnOtltIe. met 
cIaarbII he< ontwIIckeIingspbn. djdens lean
UJOnH'en IIOrIn22£e: . . 
- bQ de ~ NOCH'd-HoIIand, 
~ Houtplein 33 to 
Huriem; 

- bIJ het CentruI Publieltsbureau 
van de gemeente ae-wqlc, . 
Presldent Kennedypleln 2 to &e.erwtjk. 
~d Iwnnen de stukkeJI oak 
gedurende drle ""neeng<:sIotcn uren 
buiten de kancooruren worden Ing<:zien. 
"':0151 15 6-131: . 
- In het stadhuls van de gemeente 
Zaanst>~ B>nnehof I .. Zund~'k 
van 08.00 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot IS.30 uur • 

Bovendicn Iiggen de .tukken dur oak II> 

lancooruren tor Inz>ge. dag<:lijks ""n 
17.00 tot 20.00 uur: • 
- bll de dienst Milieubelt~ van de 

gemeente Zaanstad, bij de reooptie. 
5ymon Splersweg 7 .. Z»nc!orn. 
van 08.30 tot 12.00 uur en van 
1l.00 tot 16.30 uur. 

In(onnatiebijeenkomst 
T~dcns cen bljeenkomst in het Wapen \'On 
Assendelft. Dorpsrtr>.2t 533 te Assende\ft. 
wordt op maan<l.g 2l juni \ 997, ,,"oaf 
20.00 wr. de startnotitie en het proces 
mondoling tocgelkht. 

Reacties 
Opmerkingen met betrekking tot de 
gewenne inhoud Yom hec IER kunnen tot 
en met I B lull 1997 worden ingcdiend 
en.dienen gericht te zijn un: 
Province Noord-Holland 
Inspraakpunt bedri;vent~mein 
Wi;kenneerpolder, 
t.a.v. de hcer mr. C.J. Vogel 
Postbus 111.2000 MD Haarlem. 
De ... rtnotitIe en het ontwikkcli01g>plan 
kunnen worden bcsteId via tolefoonnum
mer 023 51-4'11 26 of 023 51 I'll II. 
De s .. rtnotitIe Is grads te vcrkrijgcn. mur 
.. n het verl<r1jgen van hct ontwikkeli01gs
plan 21jn kOsten (f 50.-) verbonden. Voor 
meer tn(ormatie over de Inhoud van Stiilrt.

notitie eNof ontwilckelingsplan kunt u con
t>ct opncmen met de hoer P.P. Huljbregts. 
tclefoon 023 511 3278. 

Aexibel en open bcaluitvonnings
proces 
0. p<o";nde gut dum»5t de rest no dit 
(ur. dus oak II> 18 jul~ org>nlsades nn 
bcbnghebbenden bona"""". en ""n hen 
vr>gen om moe .. denken 0 .... de toe
' ,o""-q>bn<ltn yoorde WojI<~. 
Indicn uw atpnl .. "" ccnadplcetd wI1 
wonIen. Ian zq dl< cIooo: mIdde\ ""n eon 
"1""" brk:( (dus nIet In de IIIspraakroacde). 
MeIden .... de heerP.P. H~ 
f'om... 123. lOOO HD Huttetn. 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten (gedelegeerd aan Projectbureau Uitvoering Masterplan 
Noordzeekanaalgebied) 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Noord-Holland 

Besluit: partH~le herziening van streekplan 

Categorie Besluit m.e.r.: 20.1 en mogelijk 1.3, 4, 8.1, 8.2 en 8.3 

Activiteit: Het ontwikkelen van een bedrijventerrein met of zonder haven in de Wijkermeerpol
der 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 5 juni 1997 
richtijnenadvies uitgebracht: 21 augustus 1997 

Bijzonderheden: In de startnotitie heeft de initiatiefnemer aangegeven dat zij voor dit project 
een meervoudige doelstelling hanteert, waarbij economische doelstellingen nevengeschikt zijn 
aan doelstellingen met betrekking tot cultuurhtstorie, natuur en (leef)milieu. Deze nevenschik
king zal in het MER moeten leiden tot een geintegreerd programma van eisen, waarin naast 
eisen ten aanzien van het creeren van faciliteiten voor bedrijvigheid (nat of droog), eveneens 
concrete eisen op het gebied van cultuurhistorie, natuur en (leef)milieu geformuleerd moeten 
worden. Voorts zullen de doeisteillngen vertaald moeten worden in criteria voor de verschillende 
aspecten, waaraan de altematieven getoetst en met elkaar vergeleken kunnen worden. De 
Commissie adviseert het bevoegd gezag om in haar richtlijnen al aan te geven op welke criteria 
zij de altematieven zal toetsen bij de besluitvorming. De initiatiefnemer kan deze criteria in het 
MER verder ontwikkelen. Mocht blijken dat altematieven niet kunnen voldoen aan de criteria, 
dan is de bestuurlijke vraag aan de orde op welke punten de doelstellingen moeten worden 
bijgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. J.A.M. van Dijk 
ir. W. van Duijvenbooden 
ir. P. van Duursen (voorzitier) 
ing. D. Hamhuis 
G.F.W. Herngreen 
drs. M.A. Kooiman 
drs. M.J. Ruis 

Secretaris van de werkgroep: drs. F.E. Jorritsma. 





BIJLAGE 4 

Lijst van InspraalueacUes en adviezen 

nr. datum persoon of lnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

l. 970701 Vereniging van Zoogdierkunde en Utrecht 970702 
Zoogdierbeschenrdng 

2. 970710 Inspectie van de Volksgezondheid Haarlem 970711 
voor de hygiene van het milieu voor 
Noord-Holland en Flevoland 

3. 970630 Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist 970711 

4. 970701 Th. G. Beers en Beverwijk 970711 
Th. J. Beers-v / d Theems 

5. 970704 J. Smit Assendelft 970711 

6. 970707 D. van VIiest Assendelft 970715 

7. 970630 N. Heijnen Assendelft 970715 

8. 970708 Energie Noord West Alkmaar 970715 

9. 970708 J.W. van Tunen Beverwijk 970715 

10. 970708 Joop van Brosens Assendelft 970715 

11. 970709 Westelljke Land- en Tuinbouworga- Haarlem 970715 
nisatie 

12. 970709 Regionaal Havencomite Noordzeeka- Haarlem 970717 
naalgebied 

13. 970710 Dhr. L. Versluis en mw. R. Versluis Beverwijk 970717 

14. 970711 AJ. de Vries Assendelft 970717 

15. 970709 Roland Haffmans Amsterdam 970717 

16. 970709 Fam. H.G.M. Kerssens Assendelft 970717 

17. 970710 Geelkerk & Linskens Advocaten Leiden 970717 

18. 970709 Gewest IJmond Heemskerk 970717 

19. 970710 AC. Poel Assendelft 970717 

20. 970717 Rijksdienst voor het oudheidkundig Amersfoort 970717 
Bodemonderzoek 

21. 970714 WEOMB.V. Rhenen 970728 

22. 970717 Mileufederatie Noord-Holland Zaandam 970728 



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

22. 970717 Mileufederatie Noord-Holland Zaandam 970728 

23. 970711 Recreatieschap Spaarnwoude Spaarnwoude 970728 

24. 970716 Dictoraat -Generaal Rijkswaterstaat Haarlem 970728 
Directie Noord-Holland 

25. 970711 Werkgroep Verkeer, Mileu, Speel- Velse-Noord 970728 
ruimte & Groen Socialevernieuwing 
VeIsen-Noord 

26. 970711 Mevr.JU-Sprangers Beverwijk 970728 

27. 970714 Vereniging bewonersgroep Wijker- Assendelft 970728 
meerpolder 

28. 970714 Mw. R. Heijnen Assendelft 970728 

29. 970715 AJ. Dijkman Beverwijk 970728 

30. 970716 Tanger c.s. Advocaten Velsen-Zuid 970728 

31. 970715 J. Zuidervaart en Assendelft 970728 
C.M. Zuidervaart-Poel 

32. 970709 Loonwerkbedrijf H. Schoenmaker Beverwijk 970728 

33. 970715 Mw. K. Bax-Borst Assendelft 970728 

34. .. ......... J. Kuiper en Assendelft 970728 
C.J.E Kuiper- van Zutphen 

35. 970714 W.M. Otten Beverwijk 970728 

36. 970716 J.AM. Scbnijt en T.J. Boersma Assendelft 970728 

37. 970715 W.J. Dijkman en Assendelft 970728 
C.T.M. Dijkman-Sprangers 

38. 970714 Mw. P.M. Dombrowski-Gaal Assendelft 970728 

39. 970715 C.J.H. de Wildt Assendelft 970728 

40. 970714 H.AM. v.d. Hulst Assendelft 970728 

41. 970715 C.L.M. Sprangers Beverwijk 970728 

42. . .......... Fam. Dudink Assendelft 970728 

43. 970711 Fam. Imming Assendelft 970728 

44. 970714 J. Barendregt Beverwijk 970728 

45. 970717 A.A. F~nsijn en Assendelft 970728 
M.J. Ransijn-Sprangers 

Bijlage 4, bIz. ii 



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

47. 970717 Dienst Stadsontwikkellng. Mileu en Zaanstad 970728 
Beheer 

48. 970717 Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam 970728 
voor Amsterdam 

49. 970717 Dhr. P. Poel en dhr. N. Poel Assendelft 970728 

50. 970716 J.M.A. BrakenhofI Assendelft 970728 

51. 970722 Ministerie van Landbouw. Natuurbe- Diemen 970806 
heer en Visserij 

52. 970718 Dhr. A.J. RijkhofI Assendelft 970806 

53. 970719 Het Groene Buitenland Biologische Assendelft 970806 
tuinbouw Wijkermeer 

54. 970714 Fietsersbond enfb Heemskerk 970806 

55. 970714 M. Koomen Assendelft 970728 

Bijlage 4, bIz. iii 




