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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieueffectrapport 

over Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam, 

uitgebracht aan de Burgemeester en Wethouders van Zaandstad door de Commissie 

voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r.  

Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam, 

de secretaris de voorzitter 

 

ir. J.M. Bremmer ir. G. Blom 

Utrecht, 29 september 2004 
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uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
33203 23 juni 2004 1366-069/Br/aa 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Toetsingsadvies over het MER Bioscoop 
Rustenburg Inverdan Zaandam  

(030) 234 76 21 29 september 2004 

Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER) 
over de bioscoop Rustenburg. Het MER is op 23 juni 2004 ter inzage gelegd2. De ge-
meente Zaanstad heeft het voornemen een bioscoop met zeven zalen en 1600 zitplaatsen 
te realiseren. De bioscoop Rustenburg wordt opgenomen in het Rustenburgcomplex, 
waarin parkeren, winkels, wonen, bioscoopzalen en foyer gecombineerd worden. Het 
Rustenburgcomplex is onderdeel van een integraal plan (Inverdan) om het centrum van 
Zaandam op te waarderen. Voor het gehele plan Inverdan wordt een bestemmingsplan 
opgesteld. In dit bestemmingsplan wordt de bioscoop mogelijk gemaakt. Omdat de capa-
citeit van de bioscoop boven de 500.000 bezoekers ligt, geldt de verplichting om m.e.r. 
toe te passen. Het onderhavige MER vormt één van de onderbouwende documenten bij 
het bestemmingsplan. 
 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. Het 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. De Commissie heeft kennisgenomen van 
de inspraakreacties en adviezen die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen4.  
Bij toetsingen volgt de Commissie een getrapte werkwijze: eerst inventariseert ze of het 
MER voldoet aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen, daarna beoordeelt ze de ernst 
van de tekortkomingen. Alleen als naar de mening van de Commissie informatie zou 
ontbreken om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit wordt 
gesproken van een essentiële tekortkoming. Dan adviseert de Commissie om het MER 

                                              

1  Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4  Bijlage 4 geeft hiervan een lijst. 

http://www.eia.nl/


 

Postadres Postbus 2345 
 3500 GH  UTRECHT 
Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
 Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 
telefax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 
website www.commissiemer.nl 

 

aan te vullen. Overige tekortkomingen vermeldt ze alleen voor zover ze kunnen worden 
voorzien van duidelijke aanbevelingen. Zo beperkt de Commissie zich tot hoofdzaken. 
 
Het MER is een leesbaar en compact document, dat zich, conform de richtlijnen, toe-
spitst op verkeer en parkeren en daarnaast enige aandacht besteedt aan duurzaam 
bouwen.  
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is en 
ziet geen aanleiding tot het formuleren van aanbevelingen.  
 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten toegestuurd 
krijgen. 

Hoogachtend, 
 
 
 
dr.ir. G. Blom 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
 

 

http://www.eia.nl/


 

 

BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam 

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 juni 2004 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 1a 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 september 2004 waarin de  
 Commissie uitstel wordt verleend om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 112 d.d. 16 juni 2004 

 

 



 

 

BIJLAGE 2a 

Rectificatie van de kennisgeving van het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 117 d.d. 23 juni 2004 



 

 

BIJLAGE 2b 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 137 d.d. 21 juli 2004 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: : Gemeente Zaanstad 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Zaanstad 
 
Besluit: Bestemmingsplan Inverdan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.1 

Activiteit: Oprichting van een bioscoop met 7 zalen en circa 1600 zitplaat-
sen.  

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 11 juni 2003 
richtlijnenadvies uitgebracht: 15 juli 2003 
richtlijnen vastgesteld: 21 oktober 2003 
kennisgeving MER: 23 juni 2004 
toetsingsadvies uitgebracht: 29 september 2004 
 
Bijzonderheden: De activiteit is onderdeel van een integraal plan tot opwaar-
dering van het centrum van Zaandam. Het MER is toegespitst op de verkeers- 
en parkeerproblematiek en de daaraan gerelateerde effecten. De Commissie is 
van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is en ziet geen 
aanleiding tot het doen van aanbevelingen. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
dr. ir. G. Blom (voorzitter) 
ing. B. Peters 
drs. G. de Zoeten 
 
Secretaris van de werkgroep: ir. J.M. Bremmer. 
 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1.  20040702 Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek 

Amersfoort 20040705 

2.  20040609 Ronald Haffmans -- 20040817 
3.  20040812 Ministerie van Verkeer en Water-

staat Directoraat-Generaal Rijks-
waterstaat Directie Noord-Holland 

Haarlem 20040817 

 20040705 verslag informatie- en inspraak-
avond 

-- 20040817 

 



 

 

 



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bioscoop  
Rustenburg Inverdan Zaandam 

De gemeente Zaanstad wil in het centrum van Zaandam de bioscoop 
Rustenburg, met 7 zalen en circa 1600 zitplaatsen, realiseren. Dit plan 
is onderdeel van een integraal plan tot opwaardering van het centrum 
van Zaandam. In het bestemmingsplan Inverdan wordt de bioscoop 
mogelijk gemaakt. 
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