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Oordeel over het MER 
Het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum wil de Anna’s Hoeve rioolwater-
zuiveringsinstallatie (rwzi) in Hilversum renoveren, of op een andere plaats herbouwen.  
Voor de besluitvorming over een partiële herziening van het bestemmingsplan Nieuw Anna’s 
Hoeve is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Hilversum is bevoegd ge-
zag. 
 
De Commissie1 is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER 
aanwezig is.  
 
Uit het MER komt naar voren dat een membraanbioreactor en een moderne maar conventio-
nele riool waterzuiveringsinstallatie (RWZI) gelijk of positiever uitvalt wat betreft de milieuge-
volgen vergeleken met de huidige RWZI of een optimalisatie van de huidige RWZI. Dit betreft 
vooral de geurbelasting op bestaande en geplande woningen rondom de RWZI. Dit staat te-
genover een hoger energieverbruik van een membraanbioreactor en een moderne RWZI. Het 
MER toont aan dat hinder door geur en geluid beperkt zal blijven tot het plangebied van de 
nieuwe installatie. Op basis van het MER concludeert de Commissie dat er geen effecten op 
natuurwaarden te verwachten zijn. 
 
De volgende opmerking in het advies betreft geen essentiële informatie voor het besluit over 
het bestemmingsplan. De Commissie hoopt met onderstaande aanbevelingen een bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit van de verdere besluitvorming. 
 
Geur en windstromingen rond de berg 
Bij oostelijke windrichting kan geurhoudende lucht van de RWZI zich zodanig rond het 
windobstakel afvalberg heen bewegen, dat bij aanwezigheid van nieuwe woningen direct in 
deze stroming zijdelings achter de berg meer geur waarneembaar zal zijn dan nu voorspeld 
is. 
 
Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een smalle doorgang in de berg, of wanneer vorm van de berg 
zodanig is dat de wind wordt gebundeld en aan één zijde van de berg waait. Er kunnen dan 
precies op die locaties waar de wind door of om de berg waait stankklachten ontstaan als er 
woningen gebouwd worden. 
 
De Commissie adviseert bij het verdere ontwerp van de berg aan de westzijde van de toe-
komstige RWZI en uitwerking van het stedelijk plan, rekening te houden met het mogelijke 
ontstaan van gebundelde geurhoudende windstromingen rond de berg. 

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 



 
 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van Hilversum 
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van Hilversum 
 
Besluit: wijzigen van het bestemmingsplan Nieuw Anna’s Hoeve 
 
Categorie Besluit m.e.r.:  C15.1 
 
Activiteit: de aanleg of renoveren van een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER: 24 maart 2011  
ter inzage legging MER: 25 maart 2011 tot en met 6 mei 2011 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 24 maart 2011 
toetsingsadvies uitgebracht: 23 mei 2011 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
ir. B. Barten (werkgroepsecretaris) 
ir. W.J. van Doorn 
drs. J.L.P.M. van der Pluijm 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
drs. H.A.T.M. van Wezel 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat 
bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in 
artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reik-
wijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, 
beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als 
aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in 
het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt 
tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies 
dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuisthe-
den of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een loca-
tiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl  op de 
pagina Commissie m.e.r.  

www.commissiemer.nl


 
 

 

 

 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering :  
• PlanMER voor de rwzi in Hilversum, gemeente Hilversum, maart 2011. 

 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
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Burgemeester en Wethouders van Hilversum willen de Anna’s Hoeve 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Hilversum renoveren, of op een 
andere plaats herbouwen. Voor de besluitvorming over een partiële 
herziening van het bestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. 
De gemeenteraad van Hilversum is bevoegd gezag. 
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