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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert de Minister 
van Verkeer en Waterstaat over de richtlijnen voor het milieueffectrapport 
Wilhelminakanaal Tilburg. 

Omdat het doel van het voornemen mogelijk eveneens met handhaving van 
de bestaande situatie kan worden bereikt, adviseert de Commissie om het 
nulalternatief in het Milieueffectrapport (MER) als een volwaardig alternatief 
te beschouwen. 

Verder adviseert de Commissie in het milieueffectrapport met name aan
dacht te besteden aan: 
• een goede onderbouwing van de noodzaak van een eventuele verruiming 

van het Wilhelminakanaal. Prognoses en analyses dienen op het juiste 
detailniveau te worden uitgewerkt waarbij onzekerheidsmarges in de 
voorspellingen zo goed mogelijk moeten worden aangegeven; 

• wijzigingen in de modal split als gevolg van de verruiming van het kanaal; 
• het voorkomen van verdroging, de ontwikkeling van de ecologische zone 

langs het kanaal en de mogelijkheden voor milieuvriendelijke oevers. 

De Commissie adviseert om ook aandacht te schenken aan de gevolgen voor 
de geluid-. geurhinder, stofhinder en externe veiligheid voorzover deze wor
den bei'nvloed door de verruiming en het gebruik van het kanaal en/ of de als 
gevolg van de door de verruiming van het kanaal verwachte toename in de 
(watergebonden) bedrijvigheid 

I 
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1. 

2. 

2.1 

INLEIDING 

Directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat is een studie gestart naar de 
mogelijkheden en effecten van het (gedeeUelijk) verbreden en verdiepen van 
het Wilhelminakanaal in Tilburg tot klasse N krap profiel. Door de verrui
ming van het kanaal moet de doorvaart mogeUjk worden van schepen met 
een laadvermogen van meer dan 1350 ton I). 

Bij brief van 4 september 19972
) is de Commissie voor de m.e.r. in de gele

genheid gesteld om advies uit te brengen over het milieueffectrapport. De 
m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de 
Staatscourant3

]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de 
m.e.r.4] . 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 geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te 
maken het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen, commentaren en opmerkingen5

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

PROBLEEMSTELLlNG, DOEL EN BESLUlTVORMING 

Probleemstelling 

In het MER moet inzicht worden gegeven in de ontwikkelingen die hebben 
geleid tot het in stu die nemen van de verruiming van het Wilhelminakanaal 
in Tilburg. Beschrijf voor welke huidige of toekomstige knelpunten een even
tuele verruiming van het Wilhelminakanaal een oplossing zou moeten bie
den, dan weI welke mogelijkheden kunnen worden gecreeerd voor verschui
ving naar meer milieuvriendelijk transport over water door de verruiming van 
het kanaalB

]. 

De noodzaak van een eventuele verruiming van het Wilhelminakanaal zal in 
het MER moeten worden aangetoond. Naar het oordeel van de Commissie 
bevatten de startnotitie en de verkenningsstudie enkele ogenschijnlijke 

1 In de startnotltle wordt aangegeven dat een klasse IV vaarweg doorgang biedt aan schepen met een laadvermogen 
van 1.350 ton. In de Trajectnota/MER voor de Zuid-Willemsvaart wordt echter aangegeven dat klasse IV
vaarwegen geschikt zijn voor schepen met een laadvermogen van ca 1.500 ton. Daamaast wordt aangegeven dat 
klasse IV-schepen nu vaak al 1.600 a 1.700 ton zijn. 

2 Zie bijlage l. 

3 Zie bijlage 2. 

4 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 

5 Bijlage 4 geeft een 11jst van deze reacties. 

6 Zie ook reactie 1 en 8 (bijlage 4). 
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2.2 

tegenstIijdigheden die in het MER nadere uitleg behoeven7J. Zo wordt gesteld 
dat het vervoer over water in de provincie Noord-Brabant in de periode 1986 
tot 2015 met zes procent zal afnemen terwijl verwacht wordt dat het vervoer 
over het Wilhelminakanaal tot aan Tilburg zal toenemen. Ook wordt een 
groei van het doorgaand scheepverkeer verwacht, terwijl het Wilhelminaka
naal ten oosten van Tilburg niet verruimd zal worden. Daarnaast wordt 
gesteld dat het vervoer van bulkgoederen onderhevig is aan schaalvergroting 
terwijl de verwachtingen zijn dat het vervoer van bulkgoederen af zal nemen. 
Ten slotte wordt aangegeven dat het vervoer van hoogwaardige producten 
naar verwachting zal toenemen. Dit is opmerkelijk omdat vervoer van hoog
waardige producten meestal plaatsvindt in kleinere vrachten en dus kleinere 
binnenvaartschepen, zoals ook wordt aangegeven in de verkenningsstudie. 

In het MER moet de huidige situatie in de binnenscheepvaart kort beschre
yen worden en dient tevens een beknopte analyse te worden gegeven van de 
landelijke trends en ontwikkelingen binnen deze sector. Vervolgens moet 
worden aangegeven wat de gevolgen hiervan zijn voor de ontwikkeling van de 
scheepvaart in Noord-Brabant in het algemeen en meer specifiek op het 
Wilhelminakanaal. Geef inzicht in het hUidige gebruik van het Wilhelmina
kanaal in term en van aantallen binnenvaartschepen (doorgaand of bestem
mingsverkeer), scheepsklasse, volume en aard van de vervoerde goederen 
alsmede een indicatie van de herkomst en bestemming van de goederen. Geef 
een typering en de situeIing van de verschillende watergebonden bedIijven in 
Tilburg alsmede een indicatie van de verhuisbaarheid van deze bedIijven 
(bijvoorbeeld bereidheid en kosten). Daarnaast moet een analyse worden 
gegeven van de op dit moment en op termijn beschikbare aan het water 
gebonden vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedIijven. Geef inzicht in de 
te verwachten aantallen schepen per scheepsklasse en de daarmee te vervoe
ren goederen (tonnage en aard). Het is van belang dat de goederenstromen 
worden opgesplitst in verschillende deelsectoren, bijvoorbeeld doorgaand 
vervoer versus bestemmingsvervoer en bulkgoederen versus hoogwaardige 
producten. De Commissie adviseert om bij de (verkeers- en vervoers)
prognoses niet alleen gebruik te maken van het European Renaissance sce
nario van het Centraal Planbureau maar in ieder geval ook een meer regio
naal toegespitst scenario te hanteren. AIle prognoses dienen uiteraard geba
seerd te zijn op de meest actuele invoergegevens. Verder moet dUidelijk 
inzicht wordt gegeven in de onzekerheidsmarges van de voorspellingen, bij
voorbeeld in de vorm van minimum en maximumramingen. 

Doel 

Uit de probleemstelling moet een concrete en duidelijke omschrijving van het 
doel (of de doelen) worden afgeleid. Daarbij moeten ook doelen ten aanzien 
van milieubescherming en -verbeteIing worden aangegeven, zoals het realise
ren van een ecologische verbindingszone langs het kanaal. Doelen moeten 
zodanig worden beschreven, dat ze kunnen dienen voor de afbakening van te 
beschIijven alternatieven. De Commissie adviseert om in het MER aan te 
geven of de in startnotitie genoemde doelen die vanuit het vigerend beleid 
worden gesteld neven- of ondergeschikt zijn aan de projectdoelstellingen. 

7 Zie ook reactie 1 (bijlage 4). 
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2.3 

3. 

3.1 

Besluitvorming 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten 
(bijvoorbeeld rUimtelijke beperkingen. grenswaarden emissies) gelden bij dit 
voomemen. Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's. (ont
werp)- plannen en weUen. waarin deze zijn of worden vastgelegd. Aangege
yen moet worden of er in (de omgeving van) het studiegebied gebieden liggen. 
die op grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben of 
krijgen (bijvoorbeeld bodembeschermingsgebieden. stiltegebieden. waardevol
Ie cultuurlandschappen. onderdelen van de ecologische hoofdstructuur. ge
bieden onder de Boswet). De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van 
altematieven moeten eveneens worden aangegeven. 

In het MER dient een overzicht te worden gegeven van relevante genomen be
sluiten en geformuleerde beleidsvoomemens op rijks-. provinciaal en ge
meentelijk niveau. Een bondige samenvatting van de beleidsstudies die de 
verkeerskundige. vervoerskundige. waterhuishoudkundige. ruimtelijke orde
nings- en economische aspecten beschrijven dient hierbij als uitgangspunt. 
Er dient ten minste ingegaan te worden op de inpassing van het voomemen 
in het ruimtelijk-. waterhuishoudkundig. natuur-. en milieubeleidskader 
zoals bijvoorbeeld de Structuurvisie stadsregio TIlburg. het Streekplan 
Noord-Brabant en uitwerkingsplannen daarvan (natuurgebieden. ecologische 
infrastructuur. bedrijventerreinen). het Provinciaal Milieubeleidsplan. het 
Provinciaal Natuurbeleidsplan en het Provinciaal Waterhuishoudingsplan. 
Aan de hand van het beleidskader dienen toetsingscriteria te worden ontwik
keld die worden gehanteerd bij het beoordelen van de gevolgen en het verge
lijken van de altematieven. Hierbij dienen ook in regelgeving vastge1egde 
doelstellingen. normen en streefwaarden te worden aangegeven. 

Aangegeven moet worden dat het MER is opgesteld voor het nemen van een 
besluit door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Tevens kan worden be
schreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke 
adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. Tot 
slot moeten de besluiten worden aangegeven die in een later stadium nog 
moeten worden genomen. 

ALTERNATIEVEN 

Algemeen 

De alternatieven moeten worden beschreven voor zover deze gevolgen hebben 
voor het milieu. Het kan zinvol zijn om deze beschrijving te baseren op deel
activiteiten. Daarbij dient eveneens aandacht te worden besteed aan neven
en vervolgactiviteiten. Ook bij het zoeken naar altematieven kan het zinvol 
zijn uit te gaan van de deelactiViteiten. Het verdient aanbeveling om onder
scheid te maken tussen activiteiten die plaatsvinden in de realisatiefase 
(ontwerp/uitvoering) en de gebruiksfase (gebruik/beheer). 

-5-
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In de startnotitie worden naast het nulalternatief drie alternatieven genoemd 
die uitgaan van aanpassingen in de infrastructuur. Bij het ontwikkelen van 
deze alternatieven dient rekening te worden gehouden met de volgende 
aandachtspunten en bouwstenen. 

Ontwerp en uitvoering 
• motive ring van de profielkeuze en lengte van het aan te pass en trace; 
• waterpeil en diepte van de vaarweg; 
• globale situering en vormgeving van langshavens. steekhavens en draai

kommenB
]; 

• (planologische) randvoorwaarden (zoneringen. normeringen) ten aanzien 
van geluid. externe veiligheid. stof en geur; 

• waterbouwkundige. scheepvaartkundige en planologische motivatie van 
de wijziging van infrastructurele werken zoals sluizen en bruggen; 

• inbouwmogelijkheden van waterkrachtgeneratoren in de sluizencomple
xen9

]; 

• voorkomen van aantasting van hydrologische relaties met name tussen 
de in de omgeving gelegen (natte) natuurgebieden lO

]; 

• noodzaak tot en mogelijkheden om verdroging tegen te gaan door onder 
andere gehele of gedeeltelijke hydrologische isolatie van het kanaal ll ]; 

• situering en invulling van de ecologische zone langs het kanaal inclusief 
de mogelijkheden voor milieuvriendelijke oevers. bijvoorbeeld door het 
creeren van plas-drassituaties. nestmogelijkheden voor holenbroeders in 
de kanaalwand en milieuvriendelijke aanleg van kunstwerken 12]; 

• naast ecologische verbindingen parallel aan het kanaal dient ook aan
dacht gegeven te worden aan het mogelijk maken van ecologische verbin
dingen dwars op het kanaal. bijvoorbeeld fauna-uittreeplaatsen; 

• stedebouwkundige inpassing van het kanaal en de ecologische zone; 
• methode en fasering van de uitvoering (op hoofdlijnen); 
• wijze van uitvoering van de benodigde infrastructurele werken en de 

daarvoor noodzakelijke omleidingen (op hoofdlijnen); 
• gebruik van duurzame materialen; 
• noodzaak van tijdelijke bemalingen; 
• hoeveelheden te verwijderen grond en bodemslib (samenstelling. mate van 

verontreiniging. wijze van verwijdering en plaats) alsmede de mogelijkhe
den voor hergebruik. 

Gebruik en beheer 
• vaarintensiteit (in relatie tot de scheepsgrootte) en vaarsnelheid; 
• toekomstige ontwikkeling van de diepte (grotere of zwaarder beladen 

schepen); 
• bedrijfsvoering van bruggen en sluizen13

]; 

• maatregelen ter voorkoming van grote waterverliezen zowel bij de sluizen 
(spaarbekkens. terugpompen) als bij het kanaal (kwelverliezen); 

8 Zie ook reactie 6 en 8 (bljlage 4) . 

9 Zie ook reactie 5 en 7 (bijlage 4) . 

10 Zle ook reactie 9 (bljlage 4) . 

11 Zie ook reactie 9 (bijlage 4). 

12 Zie ook reactie 9 (bljlage 4) . 

13 Zie ook reactie 3 (bijlage 4). 
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3.2 

3.2.1 

3.2.2 

• maatregelen ten aanzien van behoud van de waterkwaliteit; 
• recreatief medegebruik van het kanaal (pleziervaart) en de oevers (zoals 

wandelen, fietsen en (sport)vissen)14]. 

Alternatieven 

De alternatieven kunnen worden samengesteld uit de in paragraaf 3 . 1 gege
yen bouwstenen. Bij elk alternatief moet worden aangegeven welke preventie
ve, mitigerende en compenserende maatregelen nog kunnen worden getrof
fen. Daarnaast moet worden aangegeven welke regionale flankerende maat
regelen worden genomen om het transport over water te bevorderen ten 
koste van het wegtransport en in hoeverre deze maatregelen per alternatief 
verschillen. De uiteindelijke keuze van de alternatieven moet worden gemoti
veerd. In het MER zijn vooral de milieuargumenten voor deze keuze van 
belang. Voor onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van de altern a
tieven volgens dezelfde methode en met hetzelfde detailniveau worden be
schreven. 

Nulaltematief 

In de startnotitie wordt aangegeven dat nut en noodzaak van de verruiming 
op basis van de verkenningsstudie niet onomstotelijk zijn vast komen te 
staan. Omdat het doel van het voornemen dus mogelijk eveneens met hand
having van de bestaande situatie kan worden bereikt, adviseert de Commis
sie om het nulalternatief in het MER als een volwaardig alternatief te be
schouwen. De milieugevolgen van het nulalternatief dienen tevens als refe
rentie bij de vergelijking van alternatieven op milieugevolgen. Indien op basis 
van nieuwe gegevens echter blijkt dat het doel van het voornemen niet met 
handhaving van de bestaande situatie kan worden bereikt, dient gemotiveerd 
te worden waarom het nulalternatief geen reeel alternatief is. Vervolgens kan 
worden volstaan met het beschrijven van de huidige milieusituatie, inclusief 
autonome ontwikkeling als referentie. 

Meest milieuvriendelijk altematief 

De Commissie adviseert om bij het ontwikkelen van het meest milieuvriende
lijke alternatief een 'actieve' aanpak te hanteren15

]. Het meest milieuvriende
lijke alternatief moet realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de 
doelstellingen van de initiatiefnemer en moet binnen de competentie van de 
initiatiefnemer liggen. Daamaast dient het milieuvriendelijke alternatief uit 
te gaan van de best bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ of verbe
tering van het milieu. De Commissie adviseert bij het meest milieuvriendelij
ke alternatief in ieder geval aandacht te besteden aan maximaliseren van de 
mogelijkheden voor natuurontwikkeling, aanleg van milieuvriendelijke 
oevers, het voorkomen van verdroging en verstorlng, en het minimaliseren 
van de gevolgen voor het woon- en leefmilieu. 

14 Zie ook reactie 4 ,6 en 7 (bljlage 4) . 

15 Zie ook reactie 9 (bijlage 4). 
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4. 

I '" 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND. AUTONOME ONTWIKKELING EN 

MILIEUGEVOLGEN 

Bestaande toe stand en autonome ontwikkelingen 
De bestaande toe stand van het milieu in het studiegebied, inclusief de auto
nome ontwikkeling hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de te 
verwachten milieueffecten. 

Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de toekomstige 
ontwikkeling van het milieu, zonder dat een van de alternatieven wordt gere
aliseerd. Bij deze beschrijving moet het MER uitgaan van ontwikkelingen van 
de huidige activiteiten in het studiegebied en van reeds genomen besluiten 
over nieuwe activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan bestaande plannen 
voor stedelijke uitbreiding (woongebieden en bedrijventerreinen), ook voor de 
lange termijn. Als niet zeker is of bepaalde ingrijpende activiteiten zullen 
doorgaan of niet, dan kunnen hiervoor verschillende scenario's worden 
gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat het trace en 
zijn omgeving, voor zover daar effecten kunnen gaan optreden. Per milieuas
pect kan de omvang van het studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart 
een overzicht worden gegeven van de in het studiegebied gelegen gevoelige 
gebieden en objecten zoals het natuurgebied De Drijflanen. Daarnaast dient 
aandacht te worden besteed aan leefgebieden van planten- en dierensoorten 
buiten natuurgebieden. 

Gevolgen voor het milieu 
Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richt
lijnen in acht te worden genomen: 
• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de 

ernst worden bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte, mitigeer
baarheid en compenseerbaarheid; 

• bijzondere aandacht moet worden besteed aan de milieugevolgen die per 
alternatief of variant verschillen; 

• per milieugevolg moet worden beschreven of het omkeerbaar is (bijvoor
beeld effecten van verdroging); 

• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 
besteed zoals bijvoorbeeld de relatieve afname van het wegverkeer door 
een verandering van de modal split en de verbetering van de water(
bodem)kwaliteit door sanering van eventueel verontreinigde waterbodems; 

• behalve directe effecten moeten ook afgeleide effecten worden beschreven, 
waarbij onder meer een indicatie moet worden gegeven van mogelijke 
effecten van voorzienbare secundaire rUimtelijke ontwikkelingen die door 
de altematieven gelnitieerd of gestimuleerd kunnen worden; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 
gebruikte gegevens moeten worden vermeld. 
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4.1 

4.2 

Bodem en water 

Bestaande toe stand en autonome ontwikkelingen 
Geef een beschrijving van: 
• de geomorfologische gesteldheid, de bodemopbouw, de hydrologische en 

geohydrologische situatie (oppervlaktewaterhuishouding, grondwaterstro
ming, grondwaterpeilen en de interactie tussen het grondwater en 
oppervlaktewater) ; 

• de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater; 
• kwaliteit van de (water)bodem (inclusief situertng en ernst van bodem

verontreinigingen) . 

Gevolgen voor het milieu 
Geef inzicht in: 
• de doorgraving van hydrologisch isolerende lagen; 
• de beinvloeding van de oppervlaktewaterhuishouding, grondwater-

stromingspatronen en grondwaterpeilen; 
• wijziging van kwel en infiltratiepatronen; 
• het optreden van verdroging als gevolg van grondwaterstandsdalingen16

]; 

• kwaliteitsverandertng van het oppervlakte- en grondwater; 
• de kwaliteit en gebmik van de uitgegraven grond en gebaggerde specie. 

Natuur 

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen 
Geef een beschrijving van: 
• de aquatische en terrestrische flora, vegetatie en fauna: bijvoorbeeld het 

voorkomen van bijzondere biotooptypen, soortenrijkdom, zeldzame soor
ten, indicator- en doelsoorten; 

• de landschapsecologische relaties binnen het studiegebied (ecologische 
hoofdstructuur c.q. groene hoofdstructuur, ecohydrologie, broed- en 
foerageergebieden) inclusief bestaande barrieres die het functioneren van 
deze relaties belemmeren. 

Gevolgen voor het milieu 
Geef inzicht in: 
• veranderingen in de terrestrische en aquatische flora, fauna en belangrij

ke biotopen, onder andere als gevolg van biotoopverlies, verdroging (bij
voorbeeld het natuurgebied De Drijflanen) en versnippertng en verstoring 
(fauna); 

• verdwijnen en ontstaan van vegetatie (typen, oppervlakten); 
• beinvloeding van ecologische relaties met het omringende gebied en de 

gevolgen daarvan. 

Maak bij het beschrijven van de gevolgen onderscheid tussen gevolgen in de 
tijd (processen) en in de mimte (patronen). 

16 Zie ook reactie 1 en 6 (bijlage 4) . 
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4.3 

4.4 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Bestaande toe stand en autonome ontwikkelingen 
• geef inzicht in de visueel-ruimtelijke opbouw; 
• beschrijf en waardeer de bestaande landschappelijke structuur, inclusief 

de ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorische en archeologische waarden 
en geef aan hoe waardevolle elementen zonder schade zijn in te passen. 

Gevolgen voor het milieu 
• geef een aanduiding en beoordeling van de visueel-ruimtelijke werking die 

het verruimde kanaal, inclusief kunstwerken op de omgeving zal hebben; 
• geef aan welke maatregelen bij eventuele aanwezigheid van archeologi

sche vindplaatsen worden getroffen ter veiligstelling daarvan. 

Het verdient aanbeveling om gevolgen niet aIleen te beschrijven, maar vooral 
zo goed mogelijk te visualiseren met tekeningen en/of fotomontages. 

Woon- en leefmilieu 

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen 
• beschrijf de achtergrondniveau's voor wat betreft geluidhinder17

] (inclusief 
bestaande zoneringen), geurhinder en stofhinder alsmede de hUidige si
tuatie van de externe veiligheid voorzover deze bei'nvloed worden door de 
verruiming en het gebruik van het Wilhelminakanaal en/ of als gevolg van 
een mogelijke toename van de (watergebonden) bedrijvigheid. 

Gevolgen voor het milieu 
• een kwalitatieve beschrijving van de toename van de geluidhinder en (zo 

nodig en zo mogelijk) van de stank- en stofhinder en andere lucht
verontreinigingen, mede als gevolg van de door het voornemen aan te 
trekken bedrijvigheid en bijbehorende overslag van goederen IB]; 

• een (kwalitatieve) beschrijving van de veranderingen in het (externe) 
veiligheidsrisico en van de daarvoor gevoelige bestemmingen als gevolg 
van het vervoer en eventueel opslag van gevaarlijke stoffen; 

• inzicht in de (tijdelijke) toename van de barrierewerking voor autoverkeer, 
openbaar vervoer en met name het langzaam verkeer, op de belangrijkste 
functioneel-ruimtelijke relaties in de diverse netwerkenI9

]. 

17 Zie ook reactie 6 en 8 (bijlage 4). 

18 Zie ook reactie 6 (bijlage 4). 

19 Zie ook reactie 3 (bijlage 4). 
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5. 

6. 

7. 

VERGELlJKlNG VAN ALTERNATIEVEN 

De milieueffecten van de altematieven moeten onderling en met de referen
tie(s) worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de 
mate waarin. dan weI de essentiele punten waarop. de positieve en negatieve 
effecten van de altematieven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op 
grond van kwantitatieve informatie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden 
van het milieubeleid worden betrokken. 

Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt. beveelt de Commissie 
aan een indicatie te geven van de kosten van de verschillende altematieven. 

LEEMTENIN INFORMATIE 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten. die (vermoedelijk) in verdere besluit
vorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld. 
wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten 

in informatie; 
• hoe emstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

EvALUATIEPROGRAMMA 

De Minister van Verkeer en Waterstaat moet bij het besluit aangeven op 
welke Wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden 
om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kun
nen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. 
Het verdient aanbeveling. dat RYkswaterstaat directie Noord-Brabant in het 
MER reeds een aanzet tot een programma voor dit onderzoek geeft. omdat er 
een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspel
lingsmethoden. de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten 
evaluatieonderzoek. 

-11-



8. 

9. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van tab ellen , figuren en kaarten. Voor de presen
tatie beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrond

gegevens (die conclusies, 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 
literatuurlijst 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. 

SAMENVATTING VAN HET MER 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door be
sluitvormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het 
moet als zelfstandig 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 besluitvormtng; 
• de altematieven; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de altema

tieven; 
• de vergelijking van de altematieven en de argumenten voor de selectie 

van het meest milieuvriendelijke altematief; 
• belangrijke leemten in kennis. 

-12-



BIJLAGEN 

bij het Advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 

Verruiming Wilhelminakanaal 
Tilburg 

(bijlagen 1 tim 5) 

I 



'?l. 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 4 september 1997 waarin de Commissie 
in de gelegenheld wordt gesteld om advies uit te brengen 

Directoraat-GeneraaJ Rijkswaterstaat 

Hoofdkanloor van de Waterstaat 

!\an 

Comn-:;:;.sic voor de Voor2itter van de commisie voer 
de milieu-effectrapportage 
ir. P. van Duursen 

tl"'~'.~r:-' \L01 .... ' mil:0u·cllcctrzpportaoe 

Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Contactpersoon 

·ir. R, J . Dijkstra 
Datum 

4 s eptember 1997 
Om: kenmerk 

· UI 97 / 9896 
Onderwerp 

12 SEP..1997 

~;--,-, ---'-5 SEP.. 1997 

~rnrnor • ~ .,..1 2 I G( - q 1-
dD~5ier ; q 02 "1-J I 
kopie naar: IAn I C::;J{ fUlfS:J...AL 

Doorkicsnummer 

·070-3519343 
Bijlage(n) 

Uwkenmcrk 

' Adviesaanvraag richtlijnen m.e,r , Wilhelminakanaal Tilburg 

Geachte heer van Duursen, 

Overeenkoms tig de wet milieubeheer. hoofdstuk milieu-effec trapportage 
en de algemene maatregel van bestuur in2ake de werkingesfeer m. e.r ., 
zal een milieu-effectrapportage worden opgesteld ten behoeve van de 
besluitvorming over het Wilhelminakanaal bij Tilburg, 

In de fase van de voorbereiding van het milieu-effectrapport, die zal 
uitmonden in de richtlijnen, zal de Directeur-Generaal van de Rijkswa
terstaat namens mij als bevoegd gezag optreden. Indien u over het 
project nadere informatie wenst, kunt u zich wenden tot de heer ir. 
R.J. Dijkstra (Hoofdkantoor van de Waterstaat, tel. 070-3519343), Ik 
verzoek u binnen de termijn van artikel 7.14 van de Wet Milieubeheer, 
uw advies toe te zenden aan voorno~mde Directeur-generaal. 
Gelet op de termijn voor de inspraak betekent dit uiterlijk 3 november 
1997, 

, 
De benodigde aantallen rapportages zullen u rechtstreeks door de 
init i atiefnemer worden toegezonden 

Hoogachtend. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT. 
namens deze, 
de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat. 
namens d eze, 
Hoofd a f deling Uitvoering Investeringen , 

-~'/~ 
~~. KOP 

Posladres postbus 20906, 2500 EX Den Haag Telefoon 070·3518080 

8ezoekadres Johan de WiUlaan 3 Telefax 070·3518335 

Bereikbaar mel tramhJn 7 {stalion (5), tramtijn 8 (staUon h5), bushjn 4 (5tation cs) en bushjn 88 (vana! O~gstgeeSI) 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant Dr. 166 d.d. 1 september 1997 

..
/' 

::-:-_. nlt;". 
_::: /,,,- -1 .... ----..--: ~ 

.~ 

I 

-' 
/ 

r 

Inspraak Startnotitie 
Wilhelminakanaal Tilburg 

Gedurendedcpcricde1 sc?tembertote . .,met 
26 scpt~mber 1997 hg! de Startnotit,c \',';",clmon.,l _ 

k.lnul nlburg t .. , IMJg~ In do!lt pefIClc~ kunl u 
op dil dOcument insprclten 

Mel he! u,!bren6~n Yln de SfJrtnolit,e Vl!h~lmjnd ' 

hnul T'lburg m,uk! de miniHcr Y.l.n Vcrk~er en 
W.l.tcrstJa( het yoornemen b~kend een projeCI' 
sludie te S(drten n,ur de mogehjkheden en 
eHeclen Yoln Yerbred,ng en verdieping ya:'\ het 
'Nilhe/minahnul in de gemcente Tilb ... rg ([ot 
kldH~ IV ~u.p proliell- Dc Startnolit'e ge~lt boYcn
d,,~n un welke altcrn~t,,!ven in ogenscho'Jw 
worden genomen en op welke aspeclen dele 
allernitieyen worden onderzocht 

De Surtnotit'e doorloopl een in~pr.l..lo:procedure 
oYereeolromsti~ doe Wet Milieubeheer. In he! 
Ir.l.der d.,ltvan wordt u in de gelegenheid gesteld 
uw mening OYer de inhoud v.tn de Stolrtnolitie 
kenba.artemaken, 

Hel Wilhelmln.lk.lnlliin Tllbur8 

Hel Wilhelmin .. k.lnul In TilburS wordl marnenlee' 
hooldukelijk gebruiU VOOI het bulkgoederen· 
verv~r, met Tllburg als pluis va.n bestemming 

c.q ~ herlt:omst , HUI "~t'WldlM' nl net Yer~oer 
O'l"Ci' he, VI\U\tilfrliioQ\ II'\UI In r..,., toenemen en 
worden yerzorgd door grotere schepen met hagere 
belld,ng'graden AoIIng'!'rien dehuidige .rmetin&en 
yanhetkanulderlelijkeschepen nielloelaten, 
komt de beleikbUlheid oyer Wiler van de 
gc."esl'idebcdrilyenlang5hethn.u.ling~yur. 

Door 4~"'~urWoLl!u~e ~mba&lftC'kI ""O/dt !'l dt le 
btdrijycn - die Yoor een groot dec! afh.n:"=lijlt lijn 
van het vervoe, yan bulltproducten - in nun 
tunclioneren ~Iemmerd en wOldl de coneurrentie· 
po,itie Yolin deze ~drijYtn aangetast. 

Daarnust wi! d.e oye:,heid milieu""iendelijk~ YC,· 
yoerswij2en!oaJSYtrvoeroyerwaterslimuleren 

tfOe .... cl l'lct ""(nIlJCl ~~ w.-II' b1nnc ... H OOf"'· 

Brab.nl n.wfycrwachl,ng Zil alnemen. laten 
vervoctsptognose5 een groei zien van het "~rvoer 
over net Wilht!millakanul tot .un TJlbur& Dele 
groet kan nog yerder loenemen ~dien h~: k~naal, 
in comb,natie met fl.tnketend beleid, geKh'kt 
wordt gemukt Yoor grolere senepen 

Dc Stirtno!ibe Wilhelminakdnaoll Tilburg gedt 
mogelijkneden un om hel Wilhelminak.ln.al op 
een zodaoige w'jle te ontwiltkelen dit de groei· 
polenl'e Yeor net tr.lnsport over water wo.dt 
gerealiseerd en de bereilcbaarheid oyer w~ter 
voor de Tilb ... rc:§e bedril"en die reeds gebruilc" 

r 

r 

r 

1ft,I!t:(n .,lfI ltd YI:!h4~.'t"..I.ftJ11 w,:lr:H YtJbt! f f'd , 

Uit&Jnir,Spunl hleril', i, dolt aJnt..lShr>~ un het 
woon- en lee/milieu en verslorioil V.ln waJrde
volle gebi eden Yoor ".ltuur en lamhc/'ld? lOved 
mogel~k wordt yoorlcomen TcvcM dien! Ie worden 
bijgedragcn un d~ ruimlel'J'l.e cnllndiCh.lppelijlroe 

inpauillil ''In hel W,lhelmu'ult..anuJ e." un de 
ontwiklr;chng vall een CC01oil:,schC'vcr!:J..ndlngszonc 
Idngsh ctlunHI 

Waa, kunt u de Startnotitie inzien7 

DeSt.artnot't'elo'lilhelmina'(anuIT,ltluril:kuntu 
van 1 september tot en met 26 september 1997 
gtduttnde de reguhere opening~t,jdcn inrien op 
de: Yoigende loc.l.ties: 

• de geme-entehuizen ..... n T~burg. DoIIien en 
loon op Z.nd (KuhncuYcll; 

• de opcnb.lte blbliothcllcn in ToIbv'l- [)gnaen 
en loon op Zand CKulshcv'fC'II; 

• hd provlnclehui1 van NOOI'd. Btlbanl in 
" .... ert°lenbcnch; 

• deiuntorenvollnRijhwoIIterstut,directie 

Noord·Br.bant (Walcrstrut 16 en Bution 
Vught 1) in 's·Her1ogenboKn; 

• 4~t.~thc~VUllh«'HQQfdj; IIl~"'I."d'C' 
Watelit.,ulinDen Halg: 

• debibliotheekyanhetministerieYlnVerkeer 
en Waterstaat in Den Hug 

In f ormdl eb' J e enko m 5 t 

Om u 10 goed mogelijk te informeren oyer de 
1 1'IbaQd'~""cI'. iUJllloll~.ti Cf ~Of"' .. bc
bijeenkomst georganisee,d.Oelkulldii!en stun 
yanar 19 00 uur lalaar om uw ""asen Ie beanl· 
woorden Om 20 00 uur Yindt een centule 
pteSenta.be plaus D~ bijeenlr.omst 'lindt plul5 op; 

Woensdag10september 
In za.1'BoerkeMulsut1' 

VljYcrlunl ttTilbur, 

Hoe kunt u Inspreken1 

U kunl Khriftelijlc op de SlJ.rtnotibe re.geren 
Uwinspraakre.seliedientuv60r 27scptember 
1997 te sturen na~r: 

InsptukpunlVerlleertnW.IIerstut 

WiTh " mlnullluJ mt... 
!<ne-uterdIJ" , 

2514 EN Den Hu, 

r 

r 

Indi~n u dolt wenst, kunt u vcrzoel(cn om 

ycrtrou'Ncli,kc behJndehn,i van uw ~r500nlilkc 
gegevcns 

Wat gebeurt er met uw re.ctie1 

Het Inspr.ukpunt Vetkeer en WJ(cr,t.ut bundell 
iliereJ.ct,es en stuurldezeonder oIInderC'nu'de 

Mt;Cu WI I\ V~f.ur ~'" W.l'~nU.1t It" II!t
Comm,ssie veor de Milleu·effectrappof1.ge. 
Deze commisde Adyiseert de minister oyer de 
R,chlhjnen voor de innoud Yin hel MIlieu· 
eUecttipport {MERI. Mede op bui, van dil 
oIIdyies en de inspr.:lakreollr;tll~:s, stelt de ministcr 
yervolij;ens de Richtlijnen vnt Oe Richllijntn 

vormcn het vertrckpunt voor hel Gplldtn volin de 
ProjectnolollMER Wllntlmin.&k.in.ui Tllbur,. die 
verrnoedelijk btlin 1999 Itrftd ulI:Itn. Op den 
P,oiednoluMEA ..... nl u It 1~1\C' t;d wederom 
In~prc"tn, 

Zo tpoedig mogelijk noll oIIl1oop volin de Inspr.uk. 

lermijn worden de door het Insplukpunl Verltetr 

en W"lerstut gebundelde inspraiilkru.ctiH let 
inuge gelegd op dezelrde 'oca.ties WUt de Surt· 
notitie terinuge ligl. 

N.ldC' f e 'nlormUle SU i"tnotHl C' 

Met het oog op de in~p(a.lk is yan de Stvtnotille 
Wilhelmjnoll~anul Tilburg een umellV.l.ttin! 
,emukt Dele samenya!tin! i~ groltis vetknj,b.l.ar 
op de locaties wur de SLlr1notitie let' inla,e lilt 
enopdeinlorm.l.tiebijeenkomsl. 
De samenYiltting van dC' St.&rtnotitie kiill1 oak 
worden .u.ngevraagd bil Rijkswatef5t.ul. directle 
Noord·Brabant (rnw l . IJssel de Scheppet), 
lelefoon (073) 681 74 12 , U kunt hier levens 
ltYtchllfOCH hel .... ~~'fA ~"" n,-dt14 Jnlrifltutf« 
oYer de illhoud van d. S"'"'illVJc[CI. I'A WODor btl 
.l.anyragen viln de Slartnotitie (eerSIC' elemplur 
grati~; meerdete elCemplaren [15.- perltu .. , 

Voor inl,chllngen oyer de insptaakptoctdure kun! 
u zien wenden tot nel Inspraakpunt Verkeer en 
WilterstJat, lelefoon (070) ]618778 

• 
Inspraakpunt 
VeI\ul t'IIIWloIC'uu.o 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant 

Bevoegd gezag: De Minister van Verkeer en Waterstaat 

Besluit: vasts telling van een plan tot verruiming van de vaarweg 

Categorie Besluit m.e.r.: Vrijwillige m.e.r.-procedure. Het project is op grond van het 
Nederlands recht niet en op grond van het Europees recht weI m.e.r.-plichtig. Volgens het 
Nederlands recht is daarom formeel sprake van een vrijwi1lige m.e.r.-procedure, waarvoor 
toe stemming is verleend door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. 

Activiteit: het (gedeeltelijk) verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal in Tilburg tot 
klasse N-vaarweg, krap profiel waardoor de doorvaart mogelijk wordt van schepen met een laad
vermogen van meer dan 1350 ton. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 1 september 1997 
richtlijnenadvies uitgebracht: 3 november 1997 

Bijzonderheden: In haar advies gaf de Commissie aan dat het doel van het voornemen mogelijk 
eveneens met handhaving van de bestaande situatie zou kunnen worden bereikt. De Commssie 
adviseerde daarom om het nulalternatief in het MER als een volwaardig alternatief te 
beschouwen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. K.G. Bezuyen 
dr. K.J. Canters 
ir. W. van Duijvenbooden 
ir. P. van Eck 
dr.ir. J.J.T.M. Geerards (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. P.A. Kee 

I 





BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

l. 970714 Brabantse Milieufederatie (BMF) Tilburg 970917 

2. 970905 NL Genootschap van Insprekers Dtemen 970917 

3. 970915 A.I. Bruggeman Tilburg 970917 

4. 970919 Kontnklijk Erkende Hengelaars Vere- Tilburg 970929 
niging 

5. 970921 W. Kersten Tilburg 970929 

6. 970923 G. Miltenburg Tilburg 970929 

7. 970915 ir. C.R. Wagenaar, directeur van Tilburg 970929 
Stadszaken, namens burgemeester 
en wethouders van Tilburg 

8. 970926 Kanaalbedrijven Tilburg Tilburg 971013 

9. 971030 Ministerie van Landbouw, Natuur- Eindhoven 971103 
beheer en Visserij, directie Zuid 



~o 



BIJLAGE 5 

Brief van het Ministerie van Volkshulsvesting. Rulmtelijke Ordening en MUieubeheer 
aan het bevoegd gezag d.d. 11 juni 1997. waarln toe stemming wordt verleend voor het 
uitvoeren van een vrijwillige mUieueffectrapportage. 

o Ministerie van Volkshuisvestinc 
Ruimlelijke Ordening en Milieu AiJkswalerstaal Dlrectle Noord·Brabanl 

HID 

ex 
FX 

PX 

AI 

IV 

RB 

IH~/~~mJJI~~'~~~1 ' .<111 o)lI..oI ........ I 

Ie S71l$1 
Directoraa.t-Ganeraal Kilieubeheer 
Directie Bestuur:n:altell I IPC 660 
Afdeling Beatuurlijk.e en Maatschappelijke Betre kkingl$J1 
POSthU8 309405 
2500 Gx. DOll Haag 

~ 
.l: tP -t alscllrlt AlB t.k. 

AID +opm. 

AlE +naL 

AIW +uilv. 

AICE ben r 

0 lerugz. lek.1 bijl. 

Ald. VOOI 

1 2 JUN 1997 
·/olg nr. 

. ' datum 
-

4 .1 vallg nr • 

.'g, kenm. 492 L/bao 
class nr. I- LSi'] . 11 o ~. II •. t biilog· 1 

obJecl ~: v !.,)'" I doS3ier ~enm· 1 nt"11 0' '\S'-J.. 

bewaarptaa16 I L.}1o 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directie Noord-Brabant 
Ir. J.M. de Bruijne 
Postbus 90157 
5200 MJ 's-Hertogenbosch 

Uw kenmerk Uw brier Kenmerk Dalum 

IVP 4600 3-6-1997 
Ondefwerp 

Verzoek om vrijwillige m.e.r.-procedure 
Wilhelminakanaal Tilburg 

Geachte beer De Bruijne, 

DGMlBIBMBI 
MBB/97i07711 

. t 1 JUNI1997 

Bij deze bevestig ik U de ontvangst .van het verzoek om een vrijwillige m.e.r.-procedure voor 
het Wiibelminakanaai Tilburg te mogen uitvoeren. 
Voor het uitvoeren van de gevraagde vrijwillige milieu-effectrapportage inc1usief de inschake
ling van de Commissie voor de milieu-effectrapportage wordt gaarne toesternrning verleend. 
Uw opmerking over de Europese richtlijn m.e.r. zai bij de komende herziening van het Besluit 
m.e.r. 1994 worden betrokken. 
Een afschrift van deze brief gaat naaT de COmnUssie voor de m.e.r. 

Hoogachtend, 

mr. A.L. van Ke 

Bijlagen 

\jer~oek8 b:f beantwOOfd~ YOOf:,werp. d3liJIn ~n ~I!nmtrk van deze oliel !e vermelCl'n 

In 'felband mel hel rtl)"rllllitbelt!d.)I1I "ei.tllnl31 tulo Idometers lew!; t&.lIrngen ·.10'(11(11 hel leer op P'qs gush!id 




