
C 11809 11I RWS



---- ._----
~- I Jitleer-'



Handleiding
Besluitvorming Hoofdwegen

Deel 111: bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel lil



2 Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111



Inhoud

1 Wettelijke regelingen 7
Tracéwet 9
Besluit van 16 september 1994, houdende het van overeenkomstige

toepassing verklaren van artikel 2, eerste lid, van de Tracéwet 21
Wet milieubeheer 23
Besluit milieu-effectrapportage 39
Richtsnoer aanvullingen op een milieu-effectrapport 53

2 Trajectnota 59
Voorbeeld van een hoofdstukindeling van de Trajectnota 61

3 Communicatie 63
Overzicht communicatiemiddelen 65
Twee voorbeelden van de inhoud van een communicatieplan 67
Strategische werkconferentie 69
Infralab 71
Aanbevelingen van de Werkgroep Inspraak 73

4 Kostenramingen 75
Ramingsopbouw, schema en definities 77
Checklist kosten 81

5 Projectmanagement 93
Voorbeeld van de inhoud van een projectplan 95
Fasering werkzaamheden 99
Voorbeeld van de inhoud van een beheersplan 101

6 Voor nog meer informatie 103
Adressen voor adviezen 105
Overige handleidingen, handboeken en rapporten 107

Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111 5



6 Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111



Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen

Deel 111: bijlagen

Mei 1996

Samengesteld door Twijnstra Gudde Management Consultants,
DHV Milieu en Infrastructuur en de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111 3



Colofon

Titel:
Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen

Subtitels:
Deel I: procedure
Deel 11: aspecten
Deel 111: bijlagen

DWW-rapport nr. P-DWW-96-018
ISBN-nr 90-369-3714-0

Auteurs:
drs. H.RJ. van Maanen (DHV)
drs. B.M. van der Pers, drs. M.e. Quist, ir. J.e.B. Robers, drs. J.e. Steurrijs (Twijnstra en Gudde)
ir. w.A. Hinkamp (Dienst Weg en Waterbouwkunde)
Bijdragen zijn geleverd door vele medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Datum publikatie:
mei 1996

Prijs voor de drie delen gezamenlijk:
f 70,-

Exemplaren van deze handleiding zijn te bestellen bij:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Postbus 5044
2600 GA DELFT
Telefoon: 015-2699285
Telefax: 015-2611361

Trefwoorden:
Tracéwet, Milieu-effectrapportage, Hoofdwegen

Samenvatting:
De handleiding geeft inzicht in alle elementen welke aan de orde zijn bij besluitvormingsprojecten over
hoofdwegen. Deel I geeft de te volgen procedure weer van de Tracéwet inclusief de milieu-effectrap
portage. Alle te ondernemen stappen worden aangegeven, zowel de wettelijke verplichte als de in de
praktijk meest gangbare danwel aan te raden stappen. Deel 11 geeft inhoudelijke informatie over vele
aspecten welke bij besluitvormingsprocedures van belang zijn. Deel 111 is de bijlagenbundel.

De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat (DWW) heeft de in deze publikatie
opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van zaken. Desondanks kunnen er
onjuistheden in deze publikatie voorkomen.
Het Rijk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen
gegevens mocht voortvloeien.

4 Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111



1 WetteIijke regel ingen

Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111 7



8 Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111



Tracéwet

Wet van 16 september 1993, Stb. 582, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1993, Stb. 1994,28,23
december 1993, Stb. 1993, 690, en 21 april 1994, Stb. 396 houdende regels voor de besluitvorming met betrek
king tot de aanleg of wijziging van hoofdwegen, van landelijke railwegen en van hoofdvaarwegen (Tracéwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het ter verzekering van doelmatige procedures voor de
totstandkoming en van de tijdige tenuitvoerlegging van besluiten met betrekking tot de aanleg of wijziging
van hoofdwegen, van landelijke railwegen en van hoofdvaarwegen wenselijk is regels te stellen voor de
voorbereiding, vaststelling en tenuitvoerlegging van zodanige besluiten, deze regels te doen aansluiten bij
het bepaalde bij en krachtens de Wet milieubeheer (Stb. 1992, 551) inzake het milieu-effectrapport zomede
de coördinatie bij de toepassing van die regels met de toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(Stb. 1985, 626) te verzekeren;
Zo is het, dat Wij. de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed
gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1
1. In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
b. Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer;
bb. regionaal bestuur: een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in de Kaderwet bestuur in

verandering;
c. hoofdweg: een weg waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart van indicatieve en

limitatieve hoofdwegverbindingen, die behoort tot een van kracht zijnd plan als bedoeld in
artikel 2a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985,626);

d. landelijke railweg: een railweg waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart van indica
tieve en limitatieve railwegverbindingen, die behoort tot een van kracht zijnd plan als bedoeld in
artikel 2a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

e. hoofdvaarweg: een vaarweg waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart van indicatieve
en limitatieve hoofdvaarwegverbindingen, die behoort tot een van kracht zijnd plan als bedoeld
in artikel 2a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

f. bijkomende infrastructurele voorzieningen: werken of bouwwerken die, zonder deel uit te maken
van het profiel van een hoofdweg, een landelijke railweg of een hoofdvaarweg, met die weg,
railweg of vaarweg zijn verbonden en dienen voor de instandhouding dan wel het veilig en doel
matig gebruik daarvan;

g. verkeers- en vervoertraject: een verkeers- en vervoergebied gelegen tussen twee punten van
een verbinding als bedoeld onder c, d of e van dit artikellid;

h. tracé:
1°. de aanduiding op een of meer topografische of geografische kaarten van het verloop en

de geografische omvang van een aan te leggen of te wijzigen hoofdweg, landelijke railweg
of hoofdvaarweg, en

2°. indien het de aanleg of wijziging van een hoofdweg of landelijke railweg betreft, een
nauwkeurige beschrijving van:

de daarbij te realiseren ligging in het terrein,
het daarbij te realiseren aantal rijstroken of sporen,
de daarbij te realiseren bijkomende infrastructurele voorzieningen en
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Tracéwet

de daarbij te realiseren maatregelen van landschappelijke, landbouwkundige en
ecologische aard dan wel indien het de aanleg of wijziging van een hoofdvaarweg
betreft, een nauwkeurige beschrijving van:
de voor het gebruik van de hoofdvaarweg toe te laten laadvermogen per schip,
de bij de aanleg of wijziging van de hoofdvaarweg te realiseren bijkomende infra
structurele voorzieningen en
de daarbij te realiseren maatregelen van landschappelijke, landbouwkundige en
ecologische aard, zomede

3°. indien het de aanleg of wijziging van een hoofdweg of landelijke railweg betreft, de in
acht te nemen grenswaarden voor geluidhinder en de aanduiding van de te realiseren
geluidwerende voorzieningen;

i. planologische medewerking verlenen: het nemen van een of meer besluiten krachtens de Wet op
de Ruimtelijke Ordening door het bestuur van een gemeente, van het regionaal bestuur of van de
provincie waarin die gemeente is gelegen, waardoor de aanleg of wijziging van een hoofdweg,
landelijke railweg of hoofdvaarweg in die gemeente overeenkomstig het met toepassing van deze
wet vastgestelde tracé kan worden uitgevoerd zonder strijd met de Wet op de Ruimtelijke
Ordening;

j. schip: schip als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, en vijfde lid onder a en b, van de
Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352).

2. Ontheffingen, dispensaties, afwijkingen en soortgelijke beschikkingen worden voor de toepassing van
deze wet als vergunning aangemerkt.

3. In deze wet wordt onder aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg
mede verstaan de aanleg of wijziging van een deel van die hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg.

Artikel 2
1. De aanleg van een hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg geschiedt overeenkomstig het

daarvoor met toepassing van deze wet vastgestelde tracé.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van:

a. een wijziging van een hoofdweg, die bestaat uit:
10. de aanleg van een nieuw weglichaam los van het bestaande wegprofiel tenzij het nieuwe

weglichaam alleen bestaat uit een wegbouwkundig bouwwerk met de daartoe behorende
aansluitingen, of

2°. de ombouw tot autosnelweg;
b. een verbreding van een hoofdweg met één of meer rijstroken over een lengte van meer dan vijf km;
c. een wijziging van een landelijke railweg, die bestaat uit de aanleg van een nieuwe spoorbaan op

een afstand van ten minste vijfentwintig meter van de bestaande spoorbaan, tenzij de nieuwe
spoorbaan alleen bestaat uit een spoorwegbouwkundig bouwwerk met de daartoe behorende
aansluitingen;

d. een wijziging van een hoofdvaarweg, die bestaat uit:
10. een vergroting of verdieping waardoor:

de hoofdvaarweg geschikt wordt voor gebruik door schepen met een laadvermogen
van ten minste 1350 ton dan wel de bestaande geschiktheid van de hoofdvaarweg
voor zodanig gebruik wordt verbeterd, en
het ruimte-oppervlak van de hoofdvaarweg met ten minste twintig procent toe
neemt dan wel de hoofdvaarweg blijvend wordt verdiept waarbij meer dan vijf mil
joen kubieke meter grond wordt verzet en waarbij verder bodemlagen die het
grondwater afsluiten worden doorbroken of

2°. een verlegging van een rivier:
in het geval waarin de rivier kan worden bevaren door schepen met een laadvermo
gen van ten minste 1350 ton, en
waarbij het zomerbed wordt verlegd en de verlegging een oppervlakte beslaat van
ten minste 50 hectare.
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b. welke van die alternatieven en varianten naar hun oordeel de voorkeur verdienen;
c. of en zo ja, tegen welke van die alternatieven en varianten zij bedenkingen hebben.

2. De door Onze Minister ingevolge artikel 3:30, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht te
bepalen termijnen bedragen ten hoogste vier maanden.

3. Indien de betrokken bestuursorganen binnen de gestelde termijn geen advies hebben uitgebracht
stemmen zij in met de volledigheid van de in de traject nota behandelde alternatieven en varianten.

Hoofdstuk 111. Beslissing

Artikel 9
1. Onze Minister bepaalt uiterlijk binnen acht weken na het verstrijken van de in artikel 8, tweede lid,

bepaalde termijn in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, zijn standpunt als bedoeld in artikel 10, eerste lid, of artikel 11, eerste lid.

2. Indien de trajectnota betrekking heeft op het tracé van een landelijke railweg, voert Onze Minister
overleg over het door hem te bepalen standpunt met de exploitant van de railweg.

3. Indien de standpuntbepaling als bedoeld in het eerste lid niet binnen de daar genoemde termijn kan
geschieden, deelt Onze Minister dit voor het verstrijken daarvan onder vermelding van de redenen
mee aan de Staten-Generaal.

Artikel 10
1. Indien het standpunt van Onze Minister inhoudt dat hij de aanleg of wijziging van de hoofdweg of

hoofdvaarweg als bedoeld in artikel 2 dan wel de medewerking aan de aanleg of wijziging van de
landelijke railweg als bedoeld in artikel 2 niet verder in overweging neemt, deelt hij dit standpunt
onder opgave van redenen schriftelijk mee aan de betrokken bestuursorganen en, indien de traject
nota betrekking heeft op het tracé van een landelijke railweg, aan de exploitant van de railweg.

2. Binnen een week na de mededeling, bedoeld in het eerste lid, legt Onze Minister het standpunt ter
inzage. Artikel 7, eerste lid, van deze wet en artikel 3:22, eerste en derde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11
1. Indien het standpunt van Onze Minister inhoudt dat hij de aanleg of wijziging van de hoofdweg of

hoofdvaarweg als bedoeld in artikel 2 dan wel de medewerking aan de aanleg of wijziging van de
landelijke railweg als bedoeld in artikel 2 verder in overweging neemt, bepaalt hij welk tracé naar zijn
oordeel de voorkeur verdient en werkt hij dit uit tot een ontwerp-tracébesluit. Hij deelt dit standpunt
onder opgave van redenen schriftelijk mee aan de betrokken bestuursorganen en, indien de traject
nota betrekking heeft op het tracé van een landelijke railweg, aan de exploitant van de railweg.

2. Bij het ontwerp-tracébesluit wordt ter voldoening aan artikel 1, eerste lid onder h, onder 10 gebruik
gemaakt van een of meer detailkaarten met een schaal van ten minste1: 2500 en van een of meer
overzichtskaarten met een schaal van ten minste1: 20.000.

3. Indien Onze Minister voornemens is toepassing te geven aan het eerste lid van dit artikel kan hij. voor
zover het de uitwerking van zijn in artikel 9, eerste lid, bedoelde beslissing tot een ontwerp-tracébesluit
betreft, de aldaar bedoelde termijn voor afloop daarvan eenmaal met ten hoogste zes maanden
verlengen. Artikel 9, derde lid, is van overeenkomstige toepassing indien deze uitwerking niet binnen
de in de eerste volzin bedoelde termijn kan geschieden.

4. Onze Minister handelt bij de toepassing van het derde lid in overeenstemming met Onze Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 12
1. In geval van toepassing van artikel 11, eerste lid, zendt Onze Minister het ontwerp-tracébesluit onder

opgave van redenen en met een toelichting op het tracé aan de betrokken bestuursorganen en, indien
de trajectnota betrekking heeft op het tracé van een landelijke railweg, aan de exploitant van de railweg.

Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111 13



Tracéwet

2. Onze Minister geeft, indien het ontwerp-tracébesluit een tracé betreft dat in de trajectnota is behandeld,
met betrekking tot dat ontwerp-tracébesluit en de toelichting toepassing aan de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure. Binnen een week na de datum van toezending,
bedoeld in het eerste lid, let Onze Minister het ontwerp-tracébesluit met de toelichting daarop ter
inzage. Artikel 7, eerste lid, van deze wet en artikel 3:22, eerste en derde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Onze Minister geeft, indien het ontwerp-tracébesluit een tracé betreft dat niet in de trajectnota is
behandeld, met betrekking tot dat ontwerp-tracébesluit en de toelichting toepassing aan de in paragraaf
3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure met inachtneming van de volgende
volzinnen. Bij de procedure betrekt Onze Minister de besturen van de provincies, gemeenten en water
schappen op het gebied waarvan het ontwerp-tracébesluit betrekking heeft. Binnen een week na de
datum van toezending, bedoeld in het eerste lid, legt Onze Minister het ontwerp-tracébesluit met de
toelichting daarop ter inzage. Artikel 7, eerste tot en met derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Na de periode van vier weken, bedoeld in artikel 3:22, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
blijven de stukken ter inzage liggen op de door Onze Minister in overleg met de betrokken bestuurs
organen te bepalen uren totdat Onze Minister een tracébesluit als bedoeld in artikel 15, eerste lid,
heeft vastgesteld.

Artikel 13
Provinciale staten, het algemeen bestuur van een regionaal bestuur en de raad van elk van de gemeenten, op
het gebied waarvan het ontwerp-tracébesluit betrekking heeft, delen elk binnen twaalf weken na de datum
van verzending door Onze Minister van het ontwerp-tracébesluit aan Onze Ministers schriftelijk hun oordeel
over het ontwerp-tracébesluit mee. Zij geven ieder daarbij aan of het bestuur van de provincie, van het
regionaal bestuur of van de gemeente bereid is om, indien het tracé overeenkomstig dit ontwerp-tracébesluit
wordt vastgesteld, aan dat tracé planologische medewerking te verlenen.

Artikel 14
1. Indien Onze Minister in de bij de toepassing van artikel 12, tweede of derde lid, naar voren gebrachte

zienswijzen of ingebrachte bedenkingen dan wel in de ingevolge artikel 13 van provincies, regionale
besturen en gemeenten ingekomen mededelingen aanleiding vindt zijn voorkeur voor het tracé te
wijzigen bepaalt hij in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer uiterlijk binnen twaalf weken na het verstrijken van de in artikel 13 bedoelde termijn
zijn voorkeur voor een ander tracé en werkt hij dit eveneens binnen de in dit lid bedoelde termijn van
twaalf weken uit tot een gewijzigd ontwerp-tracébesluit. De zienswijzen en mededelingen als bedoeld
in de eerste volzin kunnen geen grond vinden in bedenkingen tegen de trajectnota. Artikel 9, derde
lid, is van overeenkomstige toepassing indien het bepalen van de voorkeur voor een ander tracé dan
wel het uitwerken daarvan tot een gewijzigd ontwerp-tracébesluit niet binnen de in de eerste volzin
bedoelde termijn kan geschieden.

2. Bij toepassing van het eerste lid van dit artikel vinden de artikelen 9, tweede lid, 11, tweede lid, 12 en
13 overeenkomstige toepassing.

Artikel 15
1. Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer, overeenkomstig het ontwerp-tracébesluit dan wel, indien artikel 14 toepassing heeft
gevonden, gewijzigde ontwerp-tracébesluit het tracé vast onder opgave van redenen en met een toe
lichting op dat tracé. De artikelen 9, tweede lid, en 11, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
Het tracébesluit dient uiterlijk binnen vijf maanden na vaststelling van het ontwerp-tracébesluit onder
scheidenlijk van het gewijzigde ontwerp-tracébesluit te worden genomen. Artikel 9, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing indien het nemen van het tracébesluit niet binnen de in de derde volzin
bedoelde termijn kan geschieden.

2. Indien provinciale staten van een provincie aan Onze Ministers niet binnen de in artikel 13 gestelde
termijn hebben meegedeeld dat het bestuur van die provincie bereid is planologische medewerking te
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Tracéwet

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt het eerste lid van overeenkomstige toepassing verklaard
ten aanzien van in die maatregel aan te geven andere gevallen van wijziging van een hoofdweg, van
een landelijke railweg of van een hoofdvaarweg dan die welke zijn bedoeld in het tweede lid, indien
ten aanzien van deze gevallen het maken van een milieu-effectrapport op grond van het bepaalde bij
of krachtens de Wet milieubeheer verplicht is.

Hoofdstuk 11. De Trajectnota

Artikel 3

1. Indien Onze Minister de aanleg of wijziging van een hoofdweg of hoofdvaarweg, als bedoeld in artikel
2, of de medewerking aan de aanleg of wijziging van een landelijke railweg, als bedoeld in artikel 2, in
overweging neemt stelt hij ter voorbereiding van de in hoofdstuk 111 bedoelde beslissingen een traject
nota op.

2. Op die voorbereiding is de in paragraaf 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure
van toepassing. Een trajectnota als bedoeld in dit hoofdstuk wordt voor toepassing van die procedure
gelijkgesteld met een ontwerp van een besluit als bedoeld in artikel 3:30, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht. Bij de voorbereiding betrekt Onze Minister de besturen van de provincies, van de
regionale besturen en van de gemeenten en waterschappen op het gebied waarvan de trajectnota
redelijkerwijs betrekking kan hebben dan wel betrekking heeft.

3. De kennisgeving, bedoeld in artikel 3:30, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt
gelijktijdig met de kennisgevingen, welke zijn voorgeschreven in artikel 7.13, eerste en tweede lid, van
de Wet milieubeheer.

4. Onze Minister geeft van het voornemen verder onverwijld kennis:
a. in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen;
b. in de Staatscourant.

5. Onze Minister stelt een ieder in de gelegenheid binnen vier weken na publikatie als bedoeld in het
vierde lid zijn zienswijze over het voornemen naar voren te brengen.

6. Onze Minister bereidt de trajectnota voor gelijktijdig en in samenhang met de voorbereiding van het
milieu-effectrapport, als voorgeschreven bij of krachtens de Wet milieubeheer.

7. Een trajectnota als bedoeld in dit hoofdstuk wordt voor de toepassing van de artikelen 7.30, eerste lid,
7.31 en 7.32 van de Wet milieubeheer gelijkgesteld met een voorontwerp van een besluit als bedoeld
in artikel 7.27, eerste lid, van laatstbedoelde wet.

8. Onze Minister stemt de toepassing van het vijfde lid en de toepassing van artikel 7.14, derde lid, van
de Wet milieubeheer op elkaar af.

Artikel 4
1. Een trajectnota bevat ten minste de volgende onderdelen:

a. een omschrijving van het verkeers- en vervoertraject waarop de nota betrekking heeft, en een
aanduiding daarvan op een of meer topografische of geografische kaarten;

b. een beschrijving van de bestaande verkeers- en vervoervoorzieningen in het desbetreffende
verkeers- en vervoertraject;

c. een uiteenzetting van de bestaande en te verwachten verkeers- en vervoerbehoeften voor het
desbetreffende verkeers- en vervoertraject;

d. een uiteenzetting van:
1°. de mogelijke redenen om in de onder c bedoelde behoeften niet te voorzien;
2°. de mogelijkheden om in de onder c bedoelde behoeften te voorzien zonder aanleg of

wijziging van een hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg, als bedoeld in artikel 2;
3°. de mogelijkheden om in de onder c bedoelde behoeften te voorzien door aanleg of

wijziging van een hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg, als bedoeld in artikel 2,
alsmede een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd;
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Tracéwet

e. het tracé van de hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg, zo mogelijk uitgewerkt in een
of meer varianten, waarbij voor elke variant de mogelijkheid van een verschuiving van de as van
het tracé van ten hoogste 100 meter aan elke zijde en van een verschuiving van ten hoogste twee
meter naar boven of naar beneden is open gelaten, alsmede een beschrijving van de kenmerken
van die varianten;

f. een beschrijving van de bestaande inrichting en het gebruik van de grond, daaronder begrepen
water, in het desbetreffende verkeers- en vervoertraject;

g. een beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling van het desbetreffende verkeers- en vervoer
traject en de mate waarin in streek- en bestemmingsplannen als bedoeld in de Wet op de
Ruimtelijke Ordening met de aanleg of wijziging van de hoofdweg, landelijke railweg of hoofd
vaarweg is rekening gehouden;

h. een beschrijving van de voor- en nadelen van de onder d bedoelde alternatieven en de onder e
bedoelde varianten;

i. een raming van de kosten van de aanleg of wijziging van de hoofdweg, landelijke railweg of
hoofdvaarweg.

2. Bij de toepassing van het eerste lid onder a wordt gebruik gemaakt van een of meer overzichtskaarten
met een schaal van ten minste1: 50.000.

3. Bij de toepassing van het eerste lid onder e wordt ter voldoening aan artikel 1, eerste lid onder h,
onder 10 gebruik gemaakt van een of meer detailkaarten met een schaal van ten minste1: 10.000 en
van een of meer overzichtskaarten met een schaal van ten minste1: 50.000.

Artikel 5
Indien de trajectnota betrekking heeft op het tracé van een landelijke railweg, betrekt Onze Minister de
exploitant van de railweg bij de voorbereiding daarvan. Deze verleent de in verband daarmee nodige mede
werking aan het opstellen van de trajectnota.

Artikel 6
1. Onze Minister voert ter voorbereiding van de trajectnota met de betrokken bestuursorganen overleg

over de opzet van de nota ten aanzien van het verkeers- en vervoertraject als bedoeld in artikel 4,
eerste lid onder a, en de te behandelen alternatieven en varianten als bedoeld in artikel 4, eerste lid
onder d en e.

2. Onze Minister voert met de betrokken bestuursorganen voorts overleg bij de verdere voorbereiding
van de trajectnota.

Artikel 7
1. Binnen een week na de mededeling, bedoeld in artikel 3:30 van de Algemene wet bestuursrecht, legt

Onze Minister door tussenkomst van de betrokken bestuursorganen de trajectnota ter inzage ten
kantore van die organen.

2. De artikelen 3:20, eerste lid, aanhef en onder b, 3:21, tweede lid, 3:22, eerste en derde lid, 3:25,
eerste lid, eerste volzin, tweede en derde lid, en 3:31, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
zijn van overeenkomstige toepassing.

3. In afwijking van artikel 3:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kunnen bedenkingen
worden ingebracht binnen acht weken na de dag waarop de trajectnota ter inzage is gelegd.

4. Na de periode van acht weken, bedoeld in het derde lid, blijven de stukken ter inzage liggen op de
door Onze Minister in overleg met de betrokken bestuursorganen te bepalen uren totdat Onze
Minister een standpunt als bedoeld in artikel 9, eerste lid, heeft bepaald.

Artikel 8
1. De betrokken bestuursorganen geven in hun advies als bedoeld in artikel 3:30, tweede lid, van de

Algemene wet bestuursrecht met redenen omkleed ten minste aan:
a. welke van de in de trajectnota behandelde alternatieven en varianten naar hun oordeel passen

in hun ruimtelijk beleid;
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verlenen, geeft Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gelijktijdig
met de vaststelling van het tracé ten aanzien van dat tracé toepassing aan artikel 6, eerste en tweede
lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

2a. Indien het algemeen bestuur van een regionaal bestuur aan Onze Ministers niet binnen de in artikel
18 gestelde termijn heeft medegedeeld dat het regionaal bestuur bereid is planologische medewerking
te verlenen, geeft Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gelijktijdig
met de vaststelling van het tracé ten aanzien van dat tracé toepassing aan artikel 36k, eerste en twee
de lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

3. Indien de raad van een gemeente niet binnen de in artikel 13 gestelde termijn aan Onze Ministers
heeft meegedeeld dat het bestuur van die gemeente bereid is planologische medewerking te verlenen,
geeft Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gelijktijdig met de
vaststelling van het tracé ten aanzien van dat tracé toepassing aan artikel 37, eerste en tweede lid,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

4. Tegen een tracébesluit kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. De beslissing inzake het verlenen van planologische medewerking als bedoeld
in het tweede en derde lid alsmede besluiten van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer als bedoeld in die leden maken voor de toepassing van de eerste volzin
deel uit van het tracébesluit. Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 16
1. Onze Minister zendt het tracébesluit onder opgave van redenen en met een toelichting op het tracé

toe aan de Staten-Generaal en aan de besturen van de in artikel 12, derde lid, bedoelde provincies,
regionale besturen, gemeenten en waterschappen alsmede, indien de trajectnota betrekking heeft op
het tracé van een landelijke railweg, aan de exploitant van de railweg.

2. Bij de bekendmaking van het tracébesluit worden de motivering en de toelichting op het tracé vermeld.
3. Binnen een week na de datum van toezending legt Onze Minister het besluit onder opgave van de

redenen daarvoor en met de toelichting op het tracé ter inzage. Artikel 7, eerste lid, van deze wet en
artikel 3:22, eerste en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige
toepassing.

4. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 15, tweede of derde lid, stemmen Onze Ministers de toe
passing van het eerste, tweede en derde lid van het onderhavige artikel en de toepassing van artikel 6,
derde lid, dan wel van artikel 37, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op elkaar af.

Hoofdstuk IV. Projectuitvoering

Artikel 17
De betrokken bestuursorganen verlenen uiterlijk binnen de termijn van een jaar na vaststelling van het
tracébesluit ter zake van het daarin vastgestelde tracé planologische medewerking voor zover zij overeen
komstig artikel 13 ten aanzien van dat tracé de bereidheid tot het verlenen van zodanige planologische
medewerking hebben aangegeven.

Artikel 18
1. Indien de aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg niet is opgenomen

in een jaarlijks voortschrijdend meerjarig uitvoeringsprogramma voor hoofdwegen, landelijke railwegen
en hoofdvaarwegen , dat bij besluit van Onze Minister is vastgesteld voor het derde jaar na het jaar
waarin het tracébesluit van kracht is geworden, vervalt het tracébesluit van rechtswege. Het tracé
besluit vervalt eveneens van rechtswege indien dit niet binnen 13 jaar na het jaar waarin het van
kracht is geworden ten uitvoer wordt gebracht.

2. In de in het eerste lid bedoelde gevallen vervallen gelijktijdig van rechtswege besluiten die Onze
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft genomen met toepassing
van artikel 15, tweede en derde lid.
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Artikel 19
1. Indien tegen een aanvraag voor of het ontwerp van een besluit van het bestuur van een provincie,

van een regionaal bestuur dan wel van een gemeente, dat dient voor het verlenen van planologische
medewerking aan het tracé waarvoor het tracébesluit van kracht is geworden, bedenkingen naar
voren kunnen worden gebracht, kunnen deze bedenkingen geen grond vinden in bedenkingen tegen
het tracébesluit.

2. Indien tegen een besluit van het bestuur van een provincie, van een regionaal bestuur dan wel van een
gemeente, dat dient voor het verlenen van planologische medewerking aan het tracé waarvoor het
tracébesluit van kracht is geworden, bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld,
kan dat bezwaar of dat beroep geen grond vinden in bedenkingen tegen het tracébesluit.

Artikel 20
1. Indien voor de aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg als bedoeld

in artikel 2 bij of krachtens de wet een vergunning van een orgaan van een provincie, een gemeente,
een waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam, niet zijnde het Rijk, is vereist met betrekking
tot de inrichting of het gebruik van grond, daaronder begrepen water, welke is benodigd voor die
aanleg of wijziging, dient Onze Minister onderscheidenlijk de exploitant van de railweg de aanvraag
voor die vergunning niet eerder in dan twee jaren voorafgaande aan het tijdstip waarop blijkens het
meerjarig uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 18, eerste lid, met die aanleg of wijziging zal
worden begonnen.

2. Indien het orgaan waartoe een aanvraag als bedoeld in het eerste lid is gericht, de gevraagde vergun
ning niet verleent binnen de daarvoor geldende beslistermijn, doet Onze Minister daarvan mededeling
aan Onze Minister die de verantwoordelijkheid of eerste verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering
van de desbetreffende wet.

3. Deze kan, in plaats van het orgaan waartoe het verzoek was gericht, de gevraagde vergunning met
inachtneming van hetgeen daarvoor bij of krachtens de desbetreffende wet is bepaald verlenen.

4. Indien de aanvraag van Onze Minister onderscheidenlijk de exploitant van de railweg betrekking heeft
op een aanlegvergunning op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of op een bouwvergunning
op grond van de Woningwet (Stb. 1991,439) en artikel 15, derde lid, toepassing heeft gevonden, is,
in afwijking van het derde lid van het onderhavige artikel, artikel 38 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening van toepassing. Daarbij geldt wat de toepassing van het derde lid van het laatstgenoemde
artikel betreft in plaats van een termijn van vier maanden een termijn van vier weken.

5. Indien de aanvraag van Onze Minister onderscheidenlijk de exploitant van de railweg betrekking heeft
op een aanlegvergunning op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of op een bouwvergunning
op grond van de Woningwet en artikel 15, derde lid, geen toepassing heeft gevonden is, in afwijking
van het derde lid van het onderhavige artikel, artikel 65 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van
toepassing.

6. Indien tegen de aanvraag voor of het ontwerp van een vergunning bedenkingen naar voren kunnen
worden gebracht, kunnen deze bedenkingen geen grond vinden in bedenkingen tegen het tracébesluit.

7. Indien tegen de beschikking tot verlening van de vergunning bezwaar kan worden gemaakt of beroep
kan worden ingesteld, kan dat bezwaar of dat beroep geen grond vinden in bedenkingen tegen het
tracébesluit.

Hoofdstuk V. Bijzondere procedure voor grote projecten van nationaal belang

Artikel 21
In afwijking van artikel 2, eerste lid, is uitsluitend dit hoofdstuk van toepassing op de besluitvorming over de
aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg ten aanzien waarvan een plano
logische kernbeslissing van kracht is als bedoeld in artikel 41 a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
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Artikel 22
1. Indien een planologische kernbeslissing als bedoeld in artikel 41a van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening van kracht is bepalen Onze Ministers met inachtneming van die beslissing het tracé en
werken dit uit tot een ontwerp-tracébesluit.

2. De artikelen 9, tweede lid, 11, tweede lid, 12, eerste en tweede lid, en 13 zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 23
1. Indien Onze Ministers in de ingevolge artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren

gebrachte zienswijzen dan wel in de van provincies, regionale besturen en gemeenten ingekomen
mededelingen grond vinden het tracé te wijzigen passen zij met inachtneming van de planologische
kernbeslissing het ontwerp-tracébesluit aan.

2. De artikelen 9, tweede en derde lid, 11, tweede lid, 12, eerste en tweede lid, en 13 zijn van overeen
komstige toepassing.

Artikel 24
1. Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer, overeenkomstig het ontwerp-tracébesluit dan wel, indien artikel 23 toepassing heeft
gevonden, gewijzigde ontwerp-tracébesluit het tracé vast onder opgave van redenen en met een
toelichting op dat tracé. Het tracébesluit dient uiterlijk binnen vijf maanden na vaststelling van het
ontwerp-tracébesluit onderscheidenlijk van het gewijzigde ontwerp-tracébesluit te worden genomen.
De artikelen 9, tweede en derde lid, en 11, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Indien provinciale staten van een provincie aan Onze Ministers niet binnen twaalf weken na de datum
van verzending door Onze Minister van het ontwerp-tracébesluit hebben meegedeeld dat het bestuur
van die provincie bereid is planologische medewerking te verlenen, geeft Onze Minister van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gelijktijdig met de vaststelling van het tracé ten aanzien
van dat tracé toepassing aan artikel 6, eerste en tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

2a. Indien het algemeen bestuur van een regionaal bestuur aan Onze Ministers niet binnen twaalf weken
na de datum van verzending door Onze Minister van het ontwerp-tracébesluit heeft meegedeeld dat
het regionaal bestuur bereid is planologische medewerking te verlenen, geeft Onze Minister van Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gelijktijdig met de vaststelling van het tracé ten
aanzien van dat tracé toepassing aan artikel 36k, eerste en tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.

3. Indien de raad van een gemeente niet binnen de in het tweede lid gestelde termijn aan Onze Ministers
heeft meegedeeld dat het bestuur van die gemeente bereid is planologische medewerking te verlenen,
geeft Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gelijktijdig met de
vaststelling van het tracé ten aanzien van dat tracé toepassing aan artikel 37, eerste en tweede lid,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

4. Tegen een tracébesluit als bedoeld in het eerste lid kan een belanghebbende beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beslissing inzake het verlenen van planologi
sche medewerking als bedoeld in het tweede en derde lid alsmede besluiten van Onze Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als bedoeld in die leden maken voor de toe
passing van de eerste volzin deel uit van het tracébesluit.

5. Voor zover een belanghebbende tegen een of meer onderdelen van een planologische kernbeslissing
als bedoeld in artikel 41 a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening beroep kan instellen, vangt, in
afwijking van artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht, de beroepstermijn ter zake van die
onderdelen aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het op de plano
logische kernbeslissing berustende tracébesluit. Indien niet binnen een jaar na het van kracht worden
van de planologische kernbeslissing een daarop berustend tracébesluit is vastgesteld, vangt de
beroepstermijn aan met ingang van de dag waarop dat jaar is verstreken.
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Artikel 25
De artikelen 16 tot en met 20 zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26
1. Deze wet blijft buiten toepassing ten aanzien van besluiten van Onze Minister tot vaststelling van een

tracé voor de aanleg of wijziging van hoofdwegen, landelijke railwegen en hoofdvaarwegen die vóór
de inwerkingtreding van deze wet zijn genomen, voor zover deze besluiten vóór 1 januari 1997
worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma als bedoeld in artikel 18, eerste lid. In het laatste
geval vervalt het besluit indien het niet binnen tien jaar na eerste opneming in het uitvoerings
programma ten uitvoer wordt gebracht.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten als bedoeld in dat lid die binnen een jaar
na inwerkingtreding van deze wet zijn genomen alsmede op door Onze Ministers aan te wijzen besluiten
die binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wet zijn genomen.

3. Het tweede lid geldt niet voor besluiten ter uitvoering van planologische kernbeslissingen als bedoeld
in artikel 28.

4. Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing op besluiten als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 27
Trajectnota's die na inwerkingtreding van deze wet worden vastgesteld maar geheel of gedeeltelijk vóór de
inwerkingtreding van deze wet zijn voorbereid worden aangemerkt als trajectnota's in de zin van deze wet
indien deze voorbereiding is geschied overeenkomstig de eisen die de Tracéwet aan de voorbereiding van
trajectnota's stelt.

Artikel 28
Indien vóór de inwerkingtreding van deze wet planologische kernbeslissingen van kracht zijn ten aanzien
van de hogesnelheidslijn Rotterdam - Amsterdam - Belgische grens en de Betuwe-route Rotterdam 
Zevenaar worden deze aangemerkt als beslissingen in de zin van artikel 41 a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.

Artikel 29
Onze Ministers zenden binnen drie jaar na het in werking treden van deze wet, en vervolgens telkens om
de vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de wijze waarop zij is toegepast.

Artikel 30
Aan de bijlage bij de Wet milieubeheer wordt toegevoegd: Tracéwet.

Artikel 31
De Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985,626) wordt als volgt gewijzigd:
Na hoofdstuk V wordt ingevoegd een hoofdstuk Va dat luidt:

Hoofdstuk Va. Coördinatie van besluitvorming over grote projecten van nationaal belang

Artikel41a
Voor zover een plan als bedoeld in artikel 2a concrete beleidsbeslissingen bevat over grote projecten
van nationaal belang, worden bij de nadere besluitvorming over zodanige projecten de bij die
beleidsbeslissingen te bepalen grenzen of beperkingen in acht genomen."
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Artikel 32
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 februari 1993 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (wetsvoorstel 23 015) tot wet wordt verheven en in werking treedt wordt
de Tracéwet als volgt gewijzigd:
In de tweede volzin van artikel 15, vierde lid, en in de tweede volzin van artikel 24, vierde lid, wordt na het
woord" maken" telkens toegevoegd: in afwijking van artikel 37, achtste lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

Artikel 33
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 34
Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad brengt Onze Minister de in deze wet voorkomende aan
halingen van artikelen en afdelingen van de Algemene wet bestuursrecht in overeenstemming met de door
Onze Minister van Justitie opnieuw vastgestelde nummering daarvan.

Artikel 35
Deze wet kan worden aangehaald als: Tracéwet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colle
ges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 16 september 1993

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J.R.H. Maij-Weggen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J.G.M. Alders

Uitgegeven de 18e november 1993

De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin
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Besluit van 16 september 1994, houdende het van overeenkomstige toepassing

verklaren van artikel 2, eerste lid, van de Tracéwet.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 december 1993, nr. R 160303,
gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 2, derde lid, van de Tracéwet;
De raad van State gehoord (advies van 7 februari 1994, nr. W09.93.0800);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 september 1994,
nr. R 181134, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
1. Artikel 2, eerste lid, van de Tracéwet is van overeenkomstige toepassing op een verbreding van een

hoofdweg met één of meer rijstroken indien het te verbreden weggedeelte twee knooppunten of
aansluitingen met elkaar verbindt.

2. Artikel 2, eerste lid, van de Tracéwet is van overeenkomstige toepassing op:
a. een verbreding van een railweg met twee of meer sporen, die over een lengte van 5 kilometer

of meer is gelegen in een streekplan begrensd gevoelig gebied als bedoeld,in bepaling 1, onder
a en b, van onderdeel A van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994;

b. de aanleg van een geheel nieuwe spoorbaan, die over een lengte van 500 meter of meer op een
afstand van 25 meter of meer van de grens van de bestemming, aangewezen voor spoorweg
doeleinden, is gelegen;

c. de aanleg van spoorwegbouwkundige bouwwerken met de daartoe behorende aansluitingen,
los van de bestemming, aangewezen voor spoorwegdoeleinden, voor zover deze geheel zijn
gelegen in een streekplan begrensd gevoelig gebied als bedoeld in bepaling 1, onder a en b van
onderdeel A van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het
wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden
geplaatst.

's-Gravenhage, 16 september 1994

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 1994

De Minister van Justitie
W. Sorgdrager
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Besluit van 16 september 1994

Nota van toelichting

Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Tracéwet geschiedt de aanleg van een hoofdweg, landelijkerailweg of
de hoofdvaarweg overeenkomstig het daarvoor met toepassing van de Tracéwet vastgestelde tracé.
Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat het eerste lid van overeenkomstige toepassing is op in het tweede
lid aangegeven wijzigingen van de hoofdinfrastructuur.

(.....)

Artikel 2, derde lid, behoeft thans toepassing in verband met een aanpassing van het Besluit milieu-effect
rapportage. Ingevolge deze aanpassing is een milieu-effectrapportage vereist ingeval een hoofdweg wordt
verbreed met één of meer rijstroken indien het te verbreden weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen
met elkaar verbindt, alsmede ingeval een railweg wordt verbreed (boogstraalverruimingen), een geheel
nieuwe spoorbaan wordt aangelegd, of spoorwegbouwkundige bouwwerken worden aangelegd, een en
ander zoals beschreven in onderdeel B, onder 2, van debijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994.

Dit besluit beoogt een tracéplicht in het leven te roepen bij wegverbredingen en spoorweguitbreidingen als
hiervoor bedoeld.

Op grond van artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van de Tracéwet dient de tracéprocedure toepassing te
vinden bij wegverbredingen over een lengte van meer dan vijf km. Dit is derhalve ook het geval als zodanige
wegverbreding niet twee knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt. In zoverre sluiten de regelingen
in het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en het onderhavige besluit niet volledig aan op de Tracéwet.
Een vergelijkbare situatie doet zich voor met betrekking tot onderdeel cvan het tweede lid van artikel 2 van de
Tracéwet. Deze discrepantie kan slechts door middel van een wijziging van de Tracéwet worden weggenomen.
Er wordt naar gestreefd op zo kort mogelijke termijn een daartoe strekkend wetsvoorstel aan deTweede
Kamer der Staten-Generaal aan te bieden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer
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Hoofdstuk 2. Adviesorganen

(. ..)

§ 2.2. De Commissie voor de milieu-effectrapportage

Art. 2.17
1. Er is een Commissie voor de milieu-effectrapportage.
2. De commissie heeft tot taak:

a. Onze Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij overeenkomstig artikel
7.5, zesde lid, van advies te dienen met betrekking tot verzoeken om ontheffing van de
verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport;

b. het bevoegd gezag overeenkomstig de artikelen 7.14, eerste lid, en 7.26 van advies te dienen
met betrekking tot milieu-effectrapporten.

Art. 2.18
De commissie brengt elk jaar aan Onze Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
een verslag uit van haar werkzaamheden. Onze Ministers maken het verslag openbaar.

Art. 2.19
1. De commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van de beschrijving, de bescherming en de

verontreiniging en aantasting van het milieu en op het gebied van de overeenkomstig de artikelen 7.2
en 7.6 aangewezen activiteiten.

2. De voorzitter, een of meer plaatsvervangende voorzitters en de overige leden van de commissie worden
door Ons, op gezamenlijke voordracht van Onze Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij, benoemd en ontslagen. De voordracht tot benoeming van de voorzitter geschiedt
in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.

3. De leden worden, met uitzondering van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters, benoemd
voor de tijd van vijf jaren. Zij zijn terstond wederbenoembaar.

4. Aan de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters wordt als zodanig ontslag verleend met ingang
van het kalenderjaar, volgende op dat waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.

5. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan Onze Minister
en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.Art. 2.20De rechtspositie van de voorzitter,
de plaatsvervangende voorzitters en de overige leden wordt voorzover nodig nader geregeld bij
algemene maatregel van bestuur.

Art. 2.21
1. Zodra de commissie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen met betrekking tot een

verzoek om ontheffing of een milieu-effectrapport, stelt de Voorzitter, na overleg met de plaatsver
vangende voorzitters, uit de leden van de Commissie een werkgroep samen, die aan het bevoegd
gezag advies uitbrengt. De Voorzitter of de door hem aangewezen plaatsvervangende voorzitter van
de commissie is voorzitter van de werkgroep

2. Als lid van een werkgroep worden slechts leden van de commissie aangewezen, die niet rechtstreeks
betrokken zijn of zijn geweest bij de activiteit of bij de alternatieven daarvoor, als bedoeld in artikel
7.10, eerste lid, onder b, of bij een besluit bij de voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt
of zou moeten worden gemaakt.

3. Indien een lid van een werkgroep niet meer voldoet aan het in het tweede lid gestelde vereiste, ont
heft de voorzitter van de werkgroep hem, na overleg met de voorzitter van de commissie, van zijn lid
maatschap van de werkgroep.

4. De werkgroep kan zich doen bijstaan door deskundigen die geen lid zijn van de commissie. Het twee
de en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
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5. De voorzitter van de commissie deelt aan het bevoegd gezag en aan degene die het milieu-effect
rapport maakt of zou moeten maken, mede uit welke leden van de commissie de werkgroep bestaat
en door welke deskundigen zij zich doet bijstaan.

Art. 2.22
1. De adviezen worden uitgebracht in overeenstemming met het gevoelen van de meerderheid van de

leden van de werkgroep.
2. Op verzoek van de leden die in de werkgroep een standpunt hebben verdedigd, dat afwijkt van het

gevoelen van de meerderheid, wordt dat standpunt in het advies vermeld. Deze leden kunnen
omtrent een zodanig standpunt een afzonderlijke nota bij het advies voegen.

Art. 2.23
De commissie heeft een secretaris, die door Ons wordt benoemd en ontslagen, op gezamenlijke voordracht
van Onze Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de commissie gehoord.
De commissie heeft een bureau, dat onder leiding staat van de secretaris.

Art. 2.24
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld omtrent de werkwijze van de
commissie.

(... )

Hoofdstuk 7. Milieu-effectrapportage

§ 7.1. Algemeen

Art. 7.1
1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
de commissie: de Commissie voor de milieu-effectrapportage.

2. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen worden, voor zover zij niet reeds op grond van
andere wettelijke bepalingen als zodanig dienen te worden aangemerkt, tevens als adviseurs aange
merkt:

a. indien het bevoegd gezag een orgaan van de centrale overheid is: een door Onze Minister aangewezen
bestuursorgaan en een door Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen
bestuursorgaan;

b. indien het bevoegd gezag een ander bestuursorgaan is: de inspecteur en een door Onze Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen bestuursorgaan.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan met betrekking tot een daarbij aangewezen activiteit of
besluit worden bepaald wie, onderscheidenlijk welk orgaan voor de toepassing van dit hoofdstuk
wordt aangemerkt als degene die de activiteit onderneemt, onderscheidenlijk als bevoegd gezag.
Daarbij kunnen voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillende personen of
organen worden aangewezen.

§ 7.2. Activiteiten en besluiten ten aanzien waarvan het maken van een milieu-effectrapport verplicht is

Art. 7.2
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden de activiteiten aangewezen, die belangrijke nadelige

gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Daarbij worden een of meer besluiten van bestuursorganen
ter zake van die activiteiten aangewezen, bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet
worden gemaakt.
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2. Tot de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, kunnen mede activiteiten behoren, die in samenhang met
andere activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu.

3. Bij de maatregel kan worden bepaald dat de aanwijzing van een activiteit of een besluit slechts geldt
in daarbij aangewezen gevallen.

4. Bij of krachtens de maatregel wordt het tijdstip bepaald met ingang waarvan met betrekking tot een
aangewezen besluit de in het eerste lid bedoelde verplichting ingaat.

5. De maatregel wordt telkens binnen vijf jaren nadat hij is vastgesteld, herzien

Art. 7.3
1. Indien een van Onze Ministers voornemens is een activiteit te ondernemen, die niet is opgenomen in

een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 7.2 en die belangrijke nadelige gevolgen kan
hebben voor het milieu, deelt hij dat voornemen onverwijld mede aan Onze Minister.

2. Jaarlijks doen Onze Ministers in de memorie van toelichting op het desbetreffende hoofdstuk van de
Rijksbegroting ieder voor hun ministerie verslag van de toepassing van het eerste lid.

Art. 7.4
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden de activiteiten aangewezen, ten aanzien waarvan het

bevoegd gezag krachtens artikel 7.8b en 7.8d moet bepalen of voor de activiteit, vanwege de bijzon
dere omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, een milieu-effectrapport moet worden
gemaakt. Daarbij worden een of meer besluiten van overheidsorganen ter zake van die activiteiten
aangewezen, bij de voorbereiding waarvan, indien het bevoegd gezag daartoe besluit, het in de eerste
volzin bedoelde milieu-effectrapport moet worden gemaakt.

2. Artikel 7.2, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Art. 7.5
1. Onze Ministers te zamen kunnen ontheffing verlenen van de verplichting tot het maken van een

milieu-effectrapport bij de voorbereiding van een of meer besluiten als aangewezen krachtens artikel
7.2, eerste lid, in gevallen waarin:
a. degene die de activiteit waarop die besluiten betrekking hebben, onderneemt, daarmee een

activiteit ten aanzien waarvan reeds eerder een milieu-effectrapport is gemaakt, herhaalt of
voortzet, indien het milieu-effectrapport redelijkerwijs geen nieuwe gegevens betreffende
mogelijke nadelige gevolgen van de te ondernemen activiteit voor het milieu kan bevatten;

b. met betrekking tot dezelfde activiteit reeds eerder een milieu-effectrapport overeenkomstig het
bij of krachtens de artikelen 7.9 tot en met 7.26 bepaalde is gemaakt, indien het milieu-effect
rapport redelijkerwijs geen nieuwe gegevens betreffende mogelijke nadelige gevolgen van die
activiteit voor het milieu kan bevatten;

c. het algemeen belang het onverwijld ondernemen van de activiteit waarop die besluiten betrekking
hebben, noodzakelijk maakt.

2. Onze Ministers kunnen tevens ontheffing verlenen van de verplichting tot het maken van een milieu
effectrapport bij de voorbereiding van een besluit als aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid,
indien de voorbereiding van de activiteit of van het besluit op het tijdstip waarop die aanwijzing in
werking treedt, reeds zover is gevorderd, dat het maken van een milieu-effectrapport naar het oordeel
van Onze Ministers redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.

3. Een ontheffing krachtens het eerste of het tweede lid kan worden verleend op verzoek van degene die
de activiteit onderneemt, of van het bevoegd gezag.

4. In gevallen als bedoeld in het tweede lid wordt het verzoek ingediend binnen vier weken na de datum
waarop met betrekking tot het betrokken besluit de verplichting tot het maken van een milieu-effect
rapport ingaat.

5. Onze Ministers tekenen de datum van ontvangst van het verzoek aan op het geschrift waarbij het is
ingediend, en zenden de verzoeker een bericht van ontvangst, waarin die datum is vermeld.

6. Behoudens in een geval als bedoeld in het eerste lid, onder c, stellen Onze Ministers, voordat zij op het
verzoek beslissen, het bevoegd gezag, indien het verzoek daarvan niet afkomstig is, in de gelegenheid
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hun omtrent het verzoek advies uit te brengen. In een geval als bedoeld in het eerste lid, onder a of b,
stellen zij tegelijkertijd ook de commissie daartoe in de gelegenheid. Indien van de gelegenheid advies
uit te brengen gebruik wordt gemaakt, wordt het advies binnen vijf weken na de datum waarop
daarom is verzocht, aan Onze Ministers gezonden.

7. De beslissing op het verzoek wordt genomen uiterlijk negen weken na de datum van ontvangst.
Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van de beslissing mededeling gedaan aan de commissie en
het bevoegd gezag.

8. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld omtrent:
a. de wijze waarop het verzoek om een ontheffing moet worden gedaan en de gegevens die van

de verzoeker kunnen worden verlangd;
b. de terinzagelegging van het verzoek en de daarbij overgelegde gegevens en de kennisgeving

van die terinzagelegging;
c. de wijze waarop en de termijn waarbinnen een ieder bedenkingen tegen verlening van de

ontheffing bij Onze Ministers kan inbrengen.

Art. 7.6
1. Provinciale staten kunnen met het oog op de bescherming van het milieu in binnen hun provincie

gelegen gebieden die van bijzondere betekenis zijn of waarin het milieu reeds in ernstige mate is
verontreinigd of aangetast, in de provinciale milieuverordening activiteiten aanwijzen, die niet zijn
opgenomen in een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 7.2 en die belangrijke nadelige
gevolgen kunnen hebben voor het milieu in die gebieden. Daarbij wijzen zij de besluiten van bestuurs
organen ter zake van die activiteiten aan, bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet
worden gemaakt, indien die activiteiten binnen hun provincie worden uitgevoerd. Artikel 7.2, tweede
lid en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Bij de voorbereiding van een besluit, houdende een aanwijzing krachtens het eerste lid, geven
gedeputeerde staten toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde
procedure; gedurende acht weken na de datum van terinzagelegging van het ontwerp kan een ieder
zijn zienswijze naar voren brengen. Gedeputeerde staten plegen over het ontwerp overleg met de
besturen van de gemeenten en waterschappen in hun provincie. Zij stellen de in artikel 7.1, tweede
lid, onder b, bedoelde instanties in de gelegenheid omtrent het ontwerp advies uit te brengen.

3. Gedeputeerde staten leggen met het ontwerp van het besluit aan provinciale staten een verslag over
van het gevoerde overleg, de uitgebrachte adviezen en de naar voren gebrachte zienswijzen, waarbij
zij onder opgave van redenen aan geven in hoeverre daarmee rekening is gehouden.

4. Tegelijkertijd met de bekendmaking van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt daarvan mede
deling gedaan door toezending van een exemplaar aan ieder van Onze Ministers en aan de commissie.

Art. 7.7
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld over de inhoud van besluiten, houdende
een aanwijzing als bedoeld in artikel 7.6, eerste lid.

Art. 7.8
1. Gedeputeerde staten kunnen van de krachtens een aanwijzing als bedoeld in artikel 7.6 geldende

verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport ontheffing verlenen in gevallen als bedoeld in
artikel 7.5, eerste en tweede lid. Artikel 7.5, derde, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Behoudens in een geval als bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, onder c, stellen gedeputeerde staten,
voordat zij een ontheffing verlenen, het bevoegd gezag, indien het verzoek daarvan niet afkomstig is,
en de in artikel 7.1, tweede lid, bedoelde instanties in de gelegenheid advies uit te brengen. Artikel
7.5, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Bij een besluit, houdende een aanwijzing als bedoeld in artikel 7.6, eerste lid, worden regelen gesteld
omtrent de in artikel 7.5, achtste lid, genoemde onderwerpen.
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§ 7.3. Procedurevoorschriften bij het ondernemen van activiteiten, aangewezen krachtens artikel 7.4.

Art.7.8a
1. Indien degene die een activiteit onderneemt, aangewezen krachtens artikel 7.4, voornemens is een

verzoek in te dienen tot het nemen van een krachtens dat artikel aangewezen besluit, deelt hij dat
voornemen schriftelijk mede aan het bevoegd gezag.

2. Bij de mededeling, bedoeld in het eerste lid, wordt in elk geval aandacht besteed aan de in artikel
7.8b, eerste lid, bedoelde bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen.

3. Bij de mededeling, bedoeld in het eerste lid, kan degene die een activiteit onderneemt, aangewezen
krachtens artikel 7.4, verklaren dat hij bij de voorbereiding van het krachtens artikel 7.4 aangewezen
besluit een milieu-effectrapport maakt.

Art.7.8b
1. Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven aan artikel 7.8a, derde lid, neemt het bevoegd

gezag uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voor
bereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de bijzondere omstandigheden waar
onder deze activiteit wordt ondernomen, een milieu-effectrapport moet worden gemaakt.

2. Indien wenselijk, vindt, alvorens het bevoegd gezag een beslissing neemt, overleg plaats met degene
die de mededeling heeft gedaan.

3. Indien krachtens artikel 7.4 meer dan één besluit is aangewezen, nemen de bevoegde bestuursorganen
de in het eerste lid bedoelde beslissing gezamenlijk.

4. Onder bijzondere omstandigheden als bedoeld in het eerste lid worden verstaan de belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben, gezien:
a. de aard en omvang van de activiteit,
b. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse, of
c. de ligging in of nabij gebieden die van bijzondere betekenis zijn of waarin het milieu reeds in

ernstige mate is verontreinigd of aangetast.
5. Het bevoegd gezag deelt zijn beslissing onverwijld mede aan degenen die de mededeling heeft gedaan.

Het maakt voorts uiterlijk twee weken na deze mede- deling aan de initiatiefnemer zijn beslissing
bekend door:
a. kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen, en indien is beslist dat voor

de activiteit geen milieu-effectrapport moet worden gemaakt, kennisgeving in de Nederlandse
Staatscourant;

b. terinzagelegging;
c. kennisgeving in een publikatie in een ander land indien er sprake is van mogelijke belangrijke

nadelige gevolgen voor het milieu in dat andere land.
6. In kennisgevingen als bedoeld in het vijfde lid vermeldt het bevoegd gezag ten minste:

a. het tijdstip waarop een exemplaar van de beslissing ter inzage wordt gelegd, alsmede de uren
waarop en de plaats waar het ter inzage ligt;

b. de strekking van de beslissing;
c. wie beroep tegen de beslissing kunnen instellen alsmede het orgaan waarbij en de termijn waar

binnen het beroep kan worden ingesteld;
d. dat, indien tegen de beslissing beroep wordt ingesteld, overeenkomstig artikel1ü7 van de Wet

op de Raad van State een verzoek kan worden gedaan tot schorsing van de beslissing dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening.

7. Het bevoegd gezag deelt de in het zesde lid bedoelde gegevens mede aan degene die de mededeling
heeft gedaan.

Art.7.8c
1. Degene die een activiteit onderneemt, aangewezen krachtens artikel 7.4, plicht een milieu-effect

rapport te maken indien:
a. het bevoegd gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van het besluit een milieu-effectrapport
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moet worden gemaakt;
b. hij een verklaring heeft gedaan als bedoeld in artikel 7.8a, derde lid.

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, zijn de artikelen 14.5 tot en met 14.16 en 7.9
tot en met 7.43 van overeenkomstige toepassing.

Art.7.8d
1. Indien het bevoegd gezag voornemens is een activiteit te ondernemen, aangewezen krachtens artikel

7.4, neemt het in een zo vroeg mogelijk stadium voor de voorbereiding van het besluit dat krachtens
dat artikel is aangewezen een beslissing omtrent de vraag of, vanwege de bijzondere omstandigheden
waaronder deze activiteit wordt ondernomen, een milieu-effectrapport moet worden gemaakt. Artikel
7.8b, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Onder een zo vroeg mogelijk stadium wordt het volgende verstaan:
a. indien het een besluit betreft waarvan krachtens wettelijk voorschrift het voorontwerp van het

besluit ter inzage wordt gelegd, het stadium voorafgaand aan de terinzagelegging van dat voor
ontwerp, of

b. indien deze verplichting niet geldt, het stadium voorafgaand aan de terinzagelegging van het
ontwerp-besluit.

3. Het bevoegd gezag neemt de beslissing na overleg met de instanties die bij of krachtens een wet
moeten worden betrokken bij de voorbereiding van het besluit, aangewezen krachtens artikel 7.4.

4. Het bevoegd gezag maakt de beslissing zo spoedig mogelijk bekend door:
a. kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen, en indien is beslist dat voor

de activiteit geen milieu-effectrapport wordt gemaakt, kennisgeving in de Nederlandse
Staatscourant;

b. terinzagelegging;
c. kennisgeving in een publikatie in een ander land indien er sprake is van mogelijke belangrijke

nadelige gevolgen voor het milieu in dat andere land.
5. In kennisgevingen als bedoeld in het vierde lid vermeldt het bevoegd gezag tenminste:
a. het tijdstip waarop een exemplaar van de beslissing ter inzage wordt gelegd, alsmede de uren waarop

en de plaats waar het ter inzage ligt;
b. de strekking van de beslissing;
c. wie beroep tegen de beslissing kunnen instellen alsmede het orgaan waarbij en de termijn waarbinnen

het beroep kan worden ingesteld;
d. dat, indien tegen de beslissing beroep wordt ingesteld, overeenkomstig artikel1ü7 van de Wet op de

Raad van State een verzoek kan worden gedaan tot schorsing van de beslissing dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening.

6. Indien het bevoegd gezag heeft bepaald dat bij de voorbereiding van het besluit een milieu-effect
rapport wordt gemaakt, zijn de artikelen 14.5 tot en met 14.16 en 7.9 tot en met 7.43 van overeen
komstige toepassing

Art.7.8e
De artikelen 7.8a tot en met 7.8d vinden geen toepassing ten aanzien van een activiteit, aangewezenin een
algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 7.4, voor zover die activiteit bij eenprovinciale verordening
krachtens artikel 7.6, eerste lid, overeenkomstig de omschrijving in diealgemene maatregel van bestuur is
aangewezen en het een besluit betreft dat ter zake van die acti-viteit bij die verordening overeenkomstig die
maatregel is aangewezen.

§ 7.4. Het milieu-effectrapport

Art. 7.9
1. In gevallen waarin een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet worden

gemaakt, wordt genomen op verzoek - al dan niet gedaan ingevolge een wettelijk voorschrift - van
degene die de betrokken activiteit onderneemt, maakt deze het milieu-effectrapport.
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2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen maakt het bevoegd gezag het milieu-effectrapport.

Art. 7.10
1. Een milieu-effectrapport bevat ten minste:

a. een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd;
b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal worden uitgevoerd,

alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden
genomen;

c. een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt
gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen, die betrekking
hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven;

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit
of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten
ontwikkeling van dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden ondernomen;

e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk
de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze
gevolgen zijn bepaald en beschreven;

f. een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten ontwikkeling van het
milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met
de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen alternatieven;

g. een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen ten gevolge van het
ontbreken van de benodigde gegevens;

h. een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling
van het milieu-effectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voor
genomen activiteit en van de beschreven alternatieven.

2. Het milieu-effectrapport is gesteld in de Nederlandse taal, tenzij het bevoegd gezag aan degene die de
activiteit onderneemt, bij het geven van de in artikel 7.15 bedoelde richtlijnen toestemming heeft ver
leend het rapport in een daarbij aangewezen andere taal te stellen. De in het eerste lid, onder h,
bedoelde samenvatting is steeds in de Nederlandse taal gesteld.

3. Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven alternatieven behoort in ieder geval het alter
natief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet
mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het
milieu, zoveel mogelijk worden beperkt.

4. Het bevoegd gezag kan bepalen dat, indien niet alle nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden
beperkt, bij de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven alternatieven tevens de mogelijkheden
worden beschreven om door het treffen van voorzieningen of maatregelen elders de resterende
nadelige gevolgen te compenseren.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot de wijze waar
op de in het eerste lid bedoelde gegevens worden bepaald en beschreven.

Art. 7.11
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gegevens worden aangewezen, die een milieu-effect

rapport in het belang van een goede besluitvorming, naast de in artikel 7.10 bedoelde, moet bevatten.
Daarbij kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop die gegevens worden
bepaald en beschreven.

2. Bij een maatregel krachtens het eerste lid kan worden bepaald dat een aanwijzing of regel slechts
geldt in daarbij aangewezen categorieën van gevallen.

3. Onze Ministers kunnen te zamen regelen stellen met betrekking tot de vorm van een milieu-effectrap
port.

§ 7.5. De voorbereiding van het milieu-effectrapport
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Art. 7.12
1. Indien degene die een activiteit onderneemt, aangewezen krachtens artikel 7.2 of 7.6, eerste lid, voor

nemens is een verzoek in te dienen tot het nemen van een besluit bij de voorbereiding waarvan een
milieu-effectrapport moet worden gemaakt, deelt hij dat voornemen schriftelijk mede aan het
bevoegd gezag.

2. Het bevoegd gezag tekent de datum van ontvangst van de mededeling aan op het geschrift waarbij
zij is gedaan, en zendt degene die haar heeft gedaan, onverwijld een bewijs van ontvangst, waarin die
datum is vermeld.

3. Het zendt tegelijkertijd een exemplaar van de mededeling aan de commissie en aan de adviseurs. Het
vermeldt daarbij de datum van ontvangst.

4. Het geeft voorts tegelijkertijd openbaar kennis van de ontvangst van de mededeling door:
a. kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen;
b. kennisgeving in de Staatscourant in gevallen waarin Wij, een of meer van Onze Ministers of

gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn;
c. kennisgeving in een publikatie in een ander land in geval er sprake is van mogelijke belangrijke

nadelige gevolgen voor het milieu in dat andere land.
5. Indien overeenkomstig artikel 14.6, eerste lid, een verzoek is gedaan tot toepassing van artikel 14.5,

vindt toepassing van het derde en vierde lid eerst plaats nadat op dat verzoek is beslist.
6. Onze Ministers stellen regelen omtrent de inhoud van een mededeling als bedoeld in het eerste lid en

van kennisgevingen als bedoeld in het vierde lid.

Art. 7.13
1. Indien het bevoegd gezag voornemens is een besluit te nemen bij de voorbereiding waarvan het een

milieu-effectrapport moet maken, deelt het zijn voornemen schriftelijk mede aan de commissie en aan
de adviseurs.

2. Het geeft tegelijkertijd openbaar kennis van zijn voornemen met overeenkomstige toepassing van
artikel 7.12, vierde lid.3. Artikel 7.12, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Art. 7.14
1. Het bevoegd gezag stelt de commissie en de adviseurs in de gelegenheid advies uit te brengen over

het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effect-rapport.
2. De commissie brengt haar advies uit binnen negen weken na de openbare kennisgeving van de in

artikel 7.12, eerste lid, bedoelde mededeling, onderscheidenlijk van het in artikel 7.13, eerste lid,
bedoelde voornemen. Indien er sprake is van mogelijke belangrijke nadelige grensoverschrijdende
gevolgen voor het milieu, gaat de commissie in haar advies daarop in.

3. Indien het bevoegd gezag het milieu-effectrapport niet zelf maakt, pleegt het voorts overleg over het
geven van richtlijnen inzake de inhoud ervan met degene die de activiteit onderneemt.

4. Het bevoegd gezag stelt een ieder in de gelegenheid opmerkingen te maken over het geven van richt
lijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport.

Art. 7.15
1. Het bevoegd gezag geeft uiterlijk dertien weken na de openbare kennisgeving van een mededeling als

bedoeld in artikel 7.12, eerste lid, of van een voornemen als bedoeld in artikel 7.13, eerste lid, richt
lijnen inzake de inhoud van het milieu-effect-rapport. In gevallen als bedoeld in artikel 7.13, eerste lid,
kan het bevoegd gezag de termijn, bedoeld in de eerste volzin, eenmaal met ten hoogste acht weken
verlengen.

2. De in het eerste lid bedoelde richtlijnen kunnen:
a. betrekking hebben op de wijze waarop aan het bij of krachtens de artikelen 7.10 of 7.11 bepaalde

moet worden voldaan;
b. gegevens als bedoeld in artikel 7.10 of 7.11 aanwijzen die het milieu-effect- rapport in elk geval moet

inhouden, zo nodig nadat daarnaar onderzoek is verricht.
3. Ingeval de richtlijnen een milieu-effectrapport betreffen, dat moet worden gemaakt bij de voorbereiding
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van een besluit waarop afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, kan geen
onderzoek als bedoeld in het tweede lid, onder b, worden verlangd ter verkrijging van gegevens als
bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, onder d.

4. De richtlijnen worden bekendgemaakt aan degene die de activiteit onderneemt, en meegedeeld aan
de commissie, de adviseurs en degenen die bij het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 7.14, vierde
lid, opmerkingen hebben gemaakt. Artikel 3:44, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van
overeenkomstige toepassing.

Art. 7.16
De artikelen 7.12 tot en met 7.15 vinden geen toepassing indien degene die het milieu-effectrapport zou
moeten maken, reeds beschikt over een milieu-effectrapport, opgesteld overeenkomstig het bij of krachtens
dit hoofdstuk bepaalde, en in dat milieu-effectrapport als alternatief de activiteit is beschre-ven, waarop het
besluit betrekking heeft, bij de voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport moetworden gemaakt.

§ 7.6 De beoordeling van het milieu-effectrapport

Art. 7.17
1. Een milieu-effectrapport dat niet door het bevoegd gezag is gemaakt, wordt aan het bevoegd gezag

overgelegd.
2. Het bevoegd gezag tekent de datum van ontvangst van het rapport daarop aan. Het zendt degene

die het heeft overgelegd, een bewijs van ontvangst, waarin die datum is vermeld.

Art. 7.18
1. Indien het bevoegd gezag van oordeel is, dat een aan hem overgelegd milieu-effectrapport, mede

gelet op de daarvoor overeenkomstig artikel 7.15 gegeven richtlijnen, niet voldoet aan de bij of
krachtens de artikelen 7.10 en 7.11 gestelde regels, dan wel dat het onjuistheden bevat, deelt het dat
onder opgave van redenen uiterlijk zes weken na de in artikel 7.17, tweede lid, bedoelde datum mede
aan degene die het rapport heeft gemaakt.

2. Indien het bevoegd gezag van oordeel is dat het milieu-effectrapport slechts te kort schiet op onder
geschikte punten, kan het de mededeling, bedoeld in het eerste lid, achterwege laten.

3. Ten aanzien van een milieu-effectrapport met betrekking waartoe het eerste lid toepassing heeft
gevonden, blijven de overige artikelen van deze paragraaf buiten toepassing.

Art. 7.19
Het bevoegd gezag kan een orgaan aanwijzen, dat voor de toepassing van de artikelen 7.20 tot en met
7.24, 7.25, tweede lid, en 7.26, derde lid, voor hem in de plaats treedt.

Art. 7.20
1. Het bevoegd gezag zendt van een milieu-effectrapport onverwijld een exemplaar aan de commissie en

aan de adviseurs. Het vermeldt daarbij de in artikel 7.17, tweede lid, bedoelde datum.
2. Het geeft openbaar kennis van het milieu-effectrapport. Van een milieu-effectrapport dat niet door

het bevoegd gezag is gemaakt, wordt uiterlijk acht weken na de in artike/7.17, tweede lid, bedoelde
datum openbaar kennisgegeven.

3. Een openbare kennisgeving als bedoeld in het tweede lid geschiedt ten minste door:
a. kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen;
b. terinzagelegging overeenkomstig artikel 7.22;
c. kennisgeving in de Staatscourant in gevallen waarin Wij, een of meer van Onze Ministers of

gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn;
d. kennisgeving in een publikatie in een ander land in geval er sprake is van mogelijke belangrijke

nadelige gevolgen voor het milieu in dat andere land.

Art. 7.21

L_
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1. In kennisgevingen als bedoeld in artikel 7.20, derde lid, vermeldt het bevoegd gezag ten minste:
a. een aanduiding van de activiteit waarop het milieu-effectrapport betrekking heeft;
b. het tijdstip waarop een exemplaar van het milieu-effectrapport ter inzage wordt gelegd, alsmede

de uren waarop en de plaats waar het ter inzage ligt;
c. het orgaan waarbij en de termijn waarbinnen door een ieder schriftelijk opmerkingen kunnen

worden ingediend met betrekking tot het milieu-effectrapport
d. dat overeenkomstig artikel 7.23, vijfde lid, degene die opmerkingen indient, kan verzoeken zijn

persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
2. Het bevoegd gezag deelt de in het eerste lid, onder b tot en met d, bedoelde gegevens mede aan

degene die het milieu-effectrapport heeft overgelegd, aan de commissie en aan de adviseurs.

Art. 7.22
1. Het bevoegd gezag legt met een exemplaar van het milieu-effectrapport een exemplaar ter inzage van

de overeenkomstig artikel 7.15 gegeven richtlijnen inzake de inhoud van dat rapport en van de adviezen
en opmerkingen, die daar omtrent overeenkomstig het bij of krachtens artikel 7.14 bepaalde zijn inge
bracht.

2. Het voegt telkens zo spoedig mogelijk bij de ter inzage liggende stukken de overige stukken waarvan
de terinzagelegging in dit hoofdstuk is voorgeschreven.

3. Vanaf de dag waarop het milieu-effectrapport ter inzage is gelegd, kan een ieder de ter inzage liggende
stukken kosteloos inzien tot het tijdstip waarop het besluit bij de voorbereiding waarvan het milieu
effectrapport is gemaakt, onherroepelijk is geworden. Het bevoegd gezag stelt de uren waarop en de
plaats waar de stukken kunnen worden ingezien, vast, met dien verstande dat de stukken gedurende
vier weken nadat het milieu-effectrapport ter inzage is gelegd, in elk geval kunnen worden ingezien
tijdens de werkuren alsmede desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week
buiten de werkuren. Het bevoegd gezag verstrekt een ieder desgevraagd, tegen betaling van de kos
ten, voor zover mogelijk een exemplaar van de stukken.

Art. 7.23
1. Gedurende een door het bevoegd gezag te bepalen termijn van ten minste vier weken vanaf de dag

waarop het milieu-effectrapport ter inzage is gelegd, kan een ieder opmerkingen over het milieu
effectrapport schriftelijk inbrengen.

2. De opmerkingen kunnen slechts betrekking hebben op het, mede gelet op de overeenkomstig artikel
7.15 gegeven richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport, niet voldoen van het rapport
aan de bij of krachtens de artikelen 7.1°en 7.11 gestelde regels dan wel op onjuistheden die het rap
port bevat.

3. De opmerkingen worden ingediend bij het bevoegd gezag. Op het stuk waarbij dat geschiedt, wordt
de datum van ontvangst aangetekend.

4. Het bevoegd gezag zendt van ieder zodanig stuk zo spoedig mogelijk een exemplaar aan degene die
het milieu-effectrapport heeft overgelegd, aan de commissie en aan de adviseurs. Het legt een exem
plaar ter inzage.

5. De persoonlijke gegevens van degene die opmerkingen heeft ingediend, worden, indien hij daarom
verzoekt, niet bekendgemaakt. Het verzoek wordt schriftelijk onder vermelding van de in de eerste
volzin bedoelde gegevens, tegelijkertijd met de opmerkingen, ingediend bij het bevoegd gezag.

Art. 7.24
1. Een ieder kan opmerkingen over het milieu-effectrapport mondeling inbrengen tijdens een openbare

zitting, die op een daartoe door het bevoegd gezag vastgestelde tijd en plaats wordt gehouden. Het
bevoegd gezag maakt tijd en plaats van de te houden openbare zitting ten minste twee weken tevoren
bekend met overeenkomstige toepassing van artikel 7.20, derde lid, onder a en c. Het deelt de in de
vorige volzin bedoelde gegevens mede aan degene die het milieu-effectrapport heeft overgelegd, aan
de commissie en aan de adviseurs. Artikel 7.23, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Het bevoegd gezag draagt ervoor zorg dat zo spoedig mogelijk een verslag wordt gemaakt van het
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tijdens de zitting voorgevallene.
3. Het bevoegd gezag zendt zo spoedig mogelijk een exemplaar van het verslag toe aan degene die het

milieu-effectrapport heeft overgelegd, aan de commissie, aan de adviseurs en aan degenen die ter
zitting aanwezig waren, voor zover zij hun naam en adres ter zitting hebben opgegeven. Het legt
gelijktijdig een exemplaar van het verslag ter inzage.

Art. 7.25
1. Een adviseur die gebruik maakt van de hem door het bevoegd gezag geboden gelegenheid advies

over het milieu-effectrapport uit te brengen, zendt zijn advies voor het einde van de ingevolge artikel
7.23, eerste lid, geldende termijn aan het bevoegd gezag. Artikel 7.23, tweede lid, is van overeen
komstige toepassing.

2. Het bevoegd gezag zendt van ieder advies zo spoedig mogelijk een exemplaar aan degene die het
milieu-effectrapport heeft overgelegd, en aan de commissie. Het legt een exemplaar ter inzage.

Art. 7.26
1. De commissie wordt tot uiterlijk vijf weken na het einde van de ingevolge artikel 7.23, eerste lid,

geldende termijn dan wel, indien de in artikel 7.24 bedoelde openbare zitting plaatsvindt na afloop
van die termijn, tot uiterlijk vijf weken na het tijdstip waarop die openbare zitting is gehouden, in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Artikel 7.23, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. De commissie betrekt in haar advies de overeenkomstig de artikelen 7.23, 7.24 en 7.25 ingediende
opmerkingen en adviezen.

3. Indien er sprake is van mogelijke belangrijke nadelige grensoverschrijdende gevolgen voor het milieu,
gaat de commissie in haar advies daarop in.

4. Artikel 7.25, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

§ 7.7. Het besluit

Art. 7.27
1. Het bevoegd gezag neemt een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet

worden gemaakt, niet dan nadat toepassing is gegeven aan de artikelen 7.12 tot en met 7.26.
2. Het bevoegd gezag neemt een zodanig besluit evenmin, indien de gegevens die in het milieu-effect

rapport zijn opgenomen, redelijkerwijs niet meer aan het besluit ten grondslag kunnen worden gelegd
in verband met aanmerkelijke wijziging van de omstandigheden waarvan bij het maken van het
milieu-effectrapport is uitgegaan.

3. Het bevoegd gezag neemt een beslissing omtrent een activiteit die in een algemene maatregel van
bestuur krachtens artikel 7.4 is aangewezen en ten aanzien waarvan geen provinciale verordening
krachtens artikel 7.6, eerste lid, van toe- passing is, niet dan nadat toepassing is gegeven aan de
artikelen 7.8a. tot en met 7.8d.

Art. 7.28
Het bevoegd gezag laat een aanvraag om een besluit als bedoeld in artikel 7.27 buiten behandeling indien

a. bij het indienen van de aanvraag geen milieu-effectrapport is overgelegd;
b. ten aanzien van het overgelegde milieu-effectrapport artikel 7.18, eerste lid, toepassing heeft

gevonden;
c. in gevallen waarin krachtens artikel 14.5 ter voorbereiding van meer dan een besluit één milieu

effectrapport wordt gemaakt, de van hem afkomstige aan- vragen tot het nemen van de andere
betrokken besluiten niet tegelijkertijd worden ingediend.

2. Het bevoegd gezag verklaart de aanvrager tevens niet-ontvankelijk indien een besluit als bedoeld in
artikel 7.8a krachtens wettelijk voorschrift op aanvraag wordt genomen en
a. bij het indienen van de aanvraag geen afschrift is gevoegd van de beslissing krachtens artikel

7.8b, eerste lid, inhoudende dat geen milieu-effectrapport behoeft te worden gemaakt, of
b. bij het indienen van de aanvraag geen milieu-effectrapport is overgelegd.
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Art. 7.29
Indien van een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28, openbaar kennis wordt gegeven, wordt van het milieu
effectrapport - zo nodig in afwijking van artikel 7.20, tweede lid, tweede volzin - in ieder geval gelijktijdig
openbaar kennisgegeven.

Art. 7.30
1. Indien krachtens wettelijk voorschrift van het voorontwerp of het ontwerp van een besluit als bedoeld

in artikel 7.27, eerste lid, openbaar kennis wordt gegeven, wordt van het milieu-effectrapport gelijktijdig
openbaar kennisgegeven, behoudens in gevallen als bedoeld in artikel 7.29. Indien krachtens wettelijk
voorschrift zowel van een voorontwerp als van een ontwerp van het besluit openbaar kennis wordt
gegeven, wordt van het milieu-effectrapport gelijktijdig met het voorontwerp kennisgegeven.

2. Van het ontwerp van een zodanig besluit wordt, indien van een aanvraag om of een voorontwerp van
het besluit openbaar kennis is gegeven, niet openbaar kennisgegeven dan nadat toepassing is gegeven
aan de artikelen 7.17 tot en met 7.26.

Art. 7.31
Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 of krachtens wettelijk voorschrift het voorontwerp of het
ontwerp van een besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, ter inzage wordt gelegd, wordt het milieu
effectrapport in ieder geval daarbij ter inzage gelegd.

Art. 7.32
1. Indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28, dan wel tot het voorontwerp of het

ontwerp van een besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, opmerkingen of bedenkingen kunnen
worden ingediend, kunnen opmerkingen over het milieu-effectrapport in ieder geval gelijktijdig worden
ingediend met opmerkingen of bedenkingen met betrekking tot het stuk van dat rapport tegelijkertijd
openbaar kennis is gegeven.

2. Indien opmerkingen en bedenkingen met betrekking tot een zodanige aanvraag of een zodanig voor
ontwerp of ontwerp krachtens wettelijk voorschrift gedurende een termijn van vier weken of van langer
dan vier weken kunnen worden ingediend, kan het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.23, eerste lid,
geen langere dan die termijn bepalen.

Art. 7.33
1. Indien bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, een openbare zitting

wordt gehouden, wordt deze zitting behoudens in gevallen als bedoeld in artikel 13.18 tevens gehouden
ter uitvoering van artikel 7.24.

2. Indien bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, anderszins de gelegen
heid moet worden gegeven tot het mondeling inbrengen van bedenkingen, wordt deze gelegenheid in
ieder geval gegeven tijdens de zitting ter uitvoering van artikel 7.24.

Art. 7.34
1. Indien met betrekking tot handelingen als bedoeld in de artikelen 7.28, eerste lid, en 7.29 tot en met

7.33 de krachtens deze wet en krachtens andere wettelijke voorschriften geldende termijnen niet even
lang zijn, geldt voor de betrokken perioden met betrekking tot de totstandkoming van het besluit de
langste van die termijnen.

2. Indien krachtens wettelijk voorschrift een besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, binnen een
bepaalde termijn moet worden genomen, wordt die termijn verlengd met vier weken, alsmede, indien
ingevolge het eerste lid langere termijnen in de plaats treden van termijnen die bij de totstandkoming
van het besluit zouden gelden, met de som van de verschillen tussen de laatstbedoelde en de ingevolge
het eerste lid geldende termijnen.

Art. 7.35
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1. Bij het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 7.27 houdt het bevoegd gezag rekening met alle
gevolgen die de activiteit waarop het besluit betrekking heeft, voor het milieu kan hebben.

2. Behoudens voor zover bij of krachtens het derde tot en met zesde lid anders is voorzien, is het eerste
lid slechts van toepassing voor zover de wettelijke regeling waarop het besluit berust, zich daartegen
niet verzet.

3. Het bevoegd gezag kan, indien krachtens artikel 7.2, 7.4 of 7.6 ter zake van een activiteit slechts één
besluit is aangewezen op de totstandkoming waarvan afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing is, ongeacht de beperkingen die ter zake in de wettelijke regeling waarop het besluit
berust, zijn gesteld:
a. naast de voorwaarden, voorschriften en beperkingen tot het opnemen waarvan het ingevolge

die wettelijke regeling bevoegd is, in het besluit tevens alle andere voorwaarden, voorschriften
en beperkingen opnemen, die nodig zijn ter bescherming van het milieu;

b. een besluit nemen, ertoe strekkende dat de activiteit niet wordt ondernomen, indien het onder
nemen van die activiteit tot ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu kan leiden.

4. Indien op de totstandkoming van meer dan een van de krachtens artikel 7.2, 7.4 of 7.6 ter zake van
eenzelfde activiteit aangewezen besluiten afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing is, wordt een van die besluiten aan gewezen als het besluit waarop het derde lid van toe
passing is. Bij die aanwijzing kan worden bepaald dat zij slechts geldt in daarbij aangegeven gevallen.
De aanwijzing geschiedt bij algemene maatregel van bestuur.

5. Met betrekking tot het krachtens het vierde lid aangewezen besluit is het derde lid van toepassing,
met dien verstande dat slechts voorwaarden, voorschriften en beperkingen kunnen worden gesteld
met betrekking tot onderwerpen waar omtrent geen voorwaarden, voorschriften en beperkingen
kunnen worden gesteld bij de andere in het vierde lid bedoelde besluiten.

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot de toepassing
van het derde lid.

Art. 7.36
Een krachtens een andere wettelijke regeling te nemen besluit wordt, ook voor zover daarbij artikel7.35
wordt toegepast, geacht krachtens die regeling te worden genomen.

Art. 7.37
1. In een besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, vermeldt het bevoegd gezag, in ieder geval voor

zover de inhoud van het milieu-effectrapport daarop van invloed is, de gronden waarop het berust.
Het geeft tevens de wijze aan, waarop rekening is gehouden met de gevolgen voor het milieu van de
activiteit waarop het besluit betrekking heeft, en vermeldt hetgeen is overwogen omtrent de in het
milieu-effectrapport beschreven alternatieven. Voorts vermeldt het daarbij hetgeen is overwogen
omtrent de overeenkomstig de artikelen 7.23 tot en met 7.26 ter zake van het milieu-effectrapport
ingebrachte opmerkingen en adviezen.

2. Het bevoegd gezag bepaalt bij het besluit de termijn of de termijnen alsmede de wijze waarop het het
onderzoek, bedoeld in artikel 7.39, zal verrichten.

Art. 7.38
1. Van een besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, doet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk

mededeling door toezending van een exemplaar aan degenen die overeenkomstig artikel 7.23 of 7.24
opmerkingen hebben ingediend, aan de commissie en aan de adviseurs. Artikel 3:44, derde en vijfde
lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

2. Het doet van zijn besluit tevens zo spoedig mogelijk mededeling met overeenkomstige toepassing van
artikel 7.20, derde lid, onder a en c. Het voegt een exemplaar van het besluit bij de overeenkomstig
artikel 7.22 ter inzage gelegde stukken.

§ 7.8. Activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen
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Art.7.38a
1. Indien een activiteit bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet worden gemaakt,

belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu in een ander land wordt de in het kader van
dit hoofdstuk verzamelde informatie aan de regering of een door die regering aan te wijzen autoriteit
in het andere land verstrekt op hetzelfde tijdstip als deze in Nederland bekend wordt gemaakt.

2. De informatie dient als grondslag voor het in het kader van de bilaterale betrekkingen eventueel
noodzakelijke overleg.

3. Onze Minister is belast met de taken voortvloeiend uit de toepassing van het eerste en tweede lid.

Art.7.38b
Behoudens het bepaalde in artikel 7.38a, eerste lid, informeert Onze Minister zo spoedig mogelijknadat uit
de in het kader van dit hoofdstuk verzamelde informatie duidelijk is geworden dat er sprakeis van mogelijke
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu in een ander land de regering of eendoor die regering aan te
wijzen autoriteit in dat andere land. Artikel 7.38a, tweede lid, is vanovereenkomstige toepassing.

Art.7.38c
1. Het bevoegd gezag zendt, indien er sprake is van mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het

milieu in een ander land een exemplaar van de mededeling als bedoeld in artikel 7.12 aan Onze
Minister met daarbij het verzoek om toepassing te geven aan artikel 7.38a, eerste lid.

2. Het bevoegd gezag zendt, indien er sprake is van mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu in een ander land een exemplaar van de richtlijnen als bedoeld in artikel 7.15 aan Onze
Minister met daarbij het verzoek toepassing te geven aan artikel 7.38a, eerste lid.

3. Het bevoegd gezag zendt, indien er sprake is van mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu in een ander land, een exemplaar van het milieu effectrapport als .bedoeld in artikel 7.20 aan
Onze Minister met daarbij het verzoek om toepassing te geven aan artikel 7.38a, eerste lid.

Art.7.38d
Indien een ander land mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu meent te kunnen ondervinden
van een activiteit in Nederland bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet worden gemaakt,
geeft Onze Minister op verzoek van dit land toepassing aan artikel 7.38a, eerste en tweede lid.

Art.7.38e
Indien een ander land mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan ondervinden van een
activiteit in Nederland bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet worden gemaakt, kan
Onze Minister bepalen dat het bevoegd gezag het besluit bij de voorbereiding waarvan het milieu-effect
rapport moet worden gemaakt, niet neemt dan nadat Onze Minister gedurende drie maanden na het einde
van de in artikel 7.26 bedoelde termijn in de gelegenheid is gesteld de uitkomsten van het overleg, bedoeld
in artikel 7.38a, tweede lid, aan het bevoegd gezag te doen toekomen.

Art.7.38f
1. Indien in het milieu-effectrapport of in het advies, bedoeld in artikel 7.26, aandacht wordt geschonken

aan mogelijke belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen vermeldt het bevoegd gezag
in het besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, hetgeen daaromtrent is overwogen.

2. Indien Onze Minister het bevoegd gezag binnen de termijn, bedoeld in artikel 7.38e, de uitkomsten
van het overleg, bedoeld 7.38a, tweede lid, heeft doen toekomen vermeldt het bevoegd gezag in een
besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, hetgeen is overwogen omtrent de uitkomsten van dat
overleg.
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Art.7.38g
1. Indien een voorgenomen activiteit in een ander land mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het

milieu in Nederland kan hebben, draagt Onze Minister zorg voor het onderhouden van de contacten
met dat land.

2. Onze Minister kan bij uitvoering van het eerste lid de commissie om advies verzoeken.

§ 7.9. Evaluatie

Art. 7.39
Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport is
gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt onder
nomen of nadat zij is ondernomen.

Art. 7.40
Degene die de activiteit onderneemt, is verplicht aan het bevoegd gezag desgevraagd alle medewerking te
verlenen en alle inlichtingen te verstrekken, die het redelijkerwijs voor het verrichten van het inartikel 7.39
bedoelde onderzoek behoeft.

Art. 7.41
Het bevoegd gezag stelt een verslag op van het onderzoek. Het zendt zo spoedig mogelijk een exemplaar
van het verslag aan degene die de activiteit onderneemt, aan de commissie en aan de adviseurs. Het maakt
het verslag gelijktijdig bekend met overeenkomstige toepassing van artikel 7.20, derde lid, onder a en c.

Art. 7.42
1. Indien uit het in artikel 7.39 bedoelde onderzoek blijkt dat de activiteit in belangrijke mate nadeliger

gevolgen voor het milieu heeft dan die welke bij het nemen van het besluit werden verwacht, neemt
het bevoegd gezag, indien dat naar zijn oordeel nodig is, de hem ter beschikking staande maatregelen
ten einde die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

2. Met betrekking tot wijziging of intrekking van het besluit zijn de artikelen 7.35 en 7.36 van overeen
komstige toepassing.

Art. 7.43
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot het in
artikel 7.39 bedoelde onderzoek, met betrekking tot het daarover uit te brengen verslag en met betrekking
tot de bekendmaking van het verslag en van de in artikel 7.42 bedoelde maatregelen.
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Besluit van 4 juli 1994, No. 540, houdende uitvoering van het hoofdstuk Milieu-effectrapportage van de Wet
milieubeheer (Besluit milieu-effectrapportage 1994)

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
gedaan mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuur beheer en Visserij, van 13 mei 1993,
nr. MJZ13593014, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op het op 25 februari 1991 te Espoo tot stand gekomen Verdrag inzake milieu-effectrapportage in
grensoverschrijdend verband met aanhangsel (Trb. 1991, 104 en 174);

Gelet op richtlijn nr. 85/337lEEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1985
betreffende milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEG, L175/40);

Gelet op artikel 11 van de wet van 23 april 1986 houdende uitbreiding van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot milieu-effectrapportage) en op de artikelen 7.2, 7.4, 7.5, achtste
lid, 7.8e en 7.35, vierde lid, van de Wet milieubeheer.

Gezien de adviezen van de Raad voor het milieubeheer (25 november 1992, kenmerk ABJ-92/1108), de
Natuurbeschermingsraad (9 november 1992, kenmerk 92814), en de Raad van advies voor de ruimtelijke
ordening (27 november 1992, kenmerk CL/362);
De Raad van State gehoord (advies van 28 maart 1994, no. W08.93.0297);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 24juni 1994,
nr. MJZ24694038, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder: de wet: de Wet milieubeheer; de bijlage: de bij dit besluit behorende
bijlage.

Hoofdstuk 2. Activiteiten en besluiten ten aanzien waarvan het maken van een
Milieu-effectrapport verplicht is of ten aanzien waarvan de artikelen 7.Sa tot en met
7.Sd van de wet moeten worden toegepast

Art. 2.
1. Als activiteiten als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de wet worden aangewezen de activiteiten die

behoren tot een categorie die in onderdeel C van de bijlage is omschreven.
2. Als activiteiten als bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van de wet worden aangewezen de activiteiten die

behoren tot een categorie die in onderdeel D van de bijlage is omschreven.
3. Als de besluiten van bestuursorganen ter zake van de activiteiten, bij de voorbereiding waarvan een

milieu-effectrapport moet worden gemaakt of de artikelen 7.8a tot en met 7.8d van de wet moeten
worden toegepast, worden aangewezen de besluiten die in onderdeel C onderscheidenlijk onderdeel D
van de bijlage bij de betrokken categorie van activiteiten zijn vermeld.
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4. Voor zover in de bijlage bij een categorie van activiteiten categorieën van gevallen zijn aangegeven,
geldt de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport of de verplichting tot het toepassen
van de artikelen 7.8a tot en met 7.8d van de wet slechts in zodanige gevallen.

Art. 3.
Er wordt een milieu-effectrapport gemaakt dan wel de artikelen 7.8a tot en met 7.8d van de wetworden
toegepast in gevallen waarin met het oog op het nemen van een beslissing op hoofdlijnen metbetrekking
tot de plaats van een activiteit, behorende tot een categorie die is omschreven in onderdeelC onderscheide
nlijk onderdeel D van de bijlage:

a. een plan als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
b. een gehele of gedeeltelijke herziening of intrekking van een plan als bedoeld in artikel 2b, eerste

lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dan wel een door een of meer van Onze ministers
aan de Tweede Kamer der Staten Generaal toe te zenden nota wordt voorbereid.

Hoofdstuk 3. Nadere regels omtrent de indiening en behandeling van een verzoek
om een ontheffing van de verplichting tot het maken van een Milieu-effectrapport

Art. 4.
1. Een verzoek om ontheffing ingevolge artikel 7.5 van de wet wordt gericht tot Onze Ministers.
2. Het wordt in tweevoud ingediend bij Onze Minister, die voor doorzending van een exemplaar aan

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zorg draagt.

Art. 5.
1. Een verzoek om een ontheffing ingevolge artikel 7.5, eerste lid, van de wet bevat in elk geval:
a. een beschrijving van de voorgenomen activiteit;
b. een beschrijving van de omstandigheden waaronder de activiteit zal worden uitgevoerd;
c. de redenen voor het verzoek, en
d. ingeval de ontheffing wordt gevraagd ingevolge artikel 7.5, eerste lid, onder c, van de wet, een aan

duiding van de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.
2. Een verzoek om een ontheffing ingevolge artikel 7.5, tweede lid, van de wet bevat in elk geval gege

vens als bedoeld in het eerste lid, onder a en c, alsmede omtrent het stadium van voorbereiding van
de activiteit of van het daarover te nemen besluit.

3. Indien in een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verwezen naar stukken, gaat het
verzoek vergezeld van een exemplaar van die stukken.

Art. 6.
1. Onze Ministers doen van een verzoek als bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, onverwijld

mededeling door:
a. kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen op zodanige wijze dat het

daarmee beoogde doel zo goed mogelijk wordt bereikt;
b. kennisgeving in de Staatscourant.

2. Een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vermeldt ten minste:
a. de zakelijke inhoud van het verzoek;
b. het tijdstip waarop een exemplaar van het verzoek ter inzage wordt gelegd, alsmede de uren

waarop en de plaats waar het ter inzage ligt;
c. de termijn waarbinnen door een ieder bij Onze Ministers schriftelijk bedenkingen naar voren

kunnen worden gebracht tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing;
d. dat degene die schriftelijk bedenkingen naar voren brengt, kan verzoeken zijn persoonlijke

gegevens niet bekend te maken.
3. Een exemplaar van het verzoek wordt in ieder geval ter inzage gelegd op de Ministeries van Volkshuis

vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, op de griffie
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van de provincie, waarbinnen de gemeente of gemeenten waar de activiteit zal worden ondernomen
gelegen is of gelegen zijn, en op de secretarie van die gemeente of gemeenten.

4. Met een exemplaar van het verzoek wordt tevens ter inzage gelegd een exemplaar van de stukken,
die redelijkerwijs nodig kunnen zijn voor de beoordeling van dat verzoek, voor zover deze stukken
Onze Ministers bekend zijn.

5. Vanaf de dag waarop het verzoek ter inzage is gelegd, kan een ieder de ter inzage liggende stukken
tijdens de werkuren alsmede desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week
buiten de werkuren kosteloos inzien tot het einde van de termijn waarbinnen bedenkingen naar voren
kunnen worden gebracht tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing.

6. Onze Ministers, gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders verstrekken een ieder desgevraagd,
tegen betaling van de kosten, voor zover mogelijk een exemplaar van de ter inzage liggende stukken.

7. Gedurende ten minste twee weken en ten hoogste vier weken vanaf de dag waarop het verzoek ter
inzage is gelegd, kan een ieder bij Onze Ministers tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing
schriftelijke bedenkingen naar voren brengen.

8. Onze Ministers zenden van ieder stuk waarbij bedenkingen naar voren worden gebracht zo spoedig
mogelijk een exemplaar aan de aanvrager, het bevoegd gezag en de commissie, voor zover deze
ingevolge artikel 7.5, zesde lid, van de wet in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen
omtrent het verzoek. Voor zover mogelijk wordt telkens een exemplaar van een stuk als vorenbe
doeld gevoegd bij de reeds ter inzage liggende stukken.

9. De persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen naar voren heeft gebracht, worden,
indien hij daarom verzoekt, niet bekend gemaakt.

10. Een exemplaar van een ingevolge artikel 7.5, zesde lid, van de wet uitgebracht advies wordt zo spoe
dig mogelijk gevoegd bij de reeds ter inzage liggende stukken

Art. 7.
Uiterlijk twee weken na de mededeling, bedoeld in artikel 7.5, zevende lid, van de wet, doen OnzeMinisters
gelijktijdig mededeling van de beslissing op het verzoek, bedoeld in artikel 5, eerste oftweede lid door:
a. kennisgeving van de strekking van de beslissing met overeenkomstige toepassing van artikel 6, eerste lid;
b. terinzagelegging van een exemplaar van de beslissing met overeenkomstige toepassing van artikel 6,

derde lid;
c. toezending van een exemplaar van de beslissing aan degenen die ingevolge artikel 6, vijfde lid,

schriftelijk bedenkingen naar voren hebben gebracht.

Hoofdstuk 4. Aanwijzing van besluiten waarop artikel 7.35, derde lid, van de wet
van toepassing is

Art.8.
In gevallen waarin achter een activiteit onder de categorie-omschrijving in de onderdelen C en D vande bij
lage meer dan één besluit waarop afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling13.2 van de
wet van toepassing zijn, als besluit is vermeld, bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet
worden gemaakt, en tot die besluiten behoort:

a. de beslissing omtrent het verlenen van de vergunning, bedoeld in de artikelen 15 en 29 van de
Kernenergiewet,

b. de beslissing omtrent het verlenen van de vergunning, krachtens artikel 8.1 van de wet,
c. de beslissing omtrent het verlenen van de vergunning, bedoeld in artikel 3 van de Wet veront

reiniging oppervlaktewateren, is artikel 7.35, derde lid, bij uitsluiting van toepassing op de eerste
van de onder a tot en met c genoemde beslissingen die in het desbetreffende geval nodig is.
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Hoofdstuk 5. overgangs- en slotbepalingen

Art. 9.
1. Het maken van een milieu-effectrapport is niet verplicht in gevallen waarin voor een activiteit als

omschreven in onderdeel B van de bijlage, bepalingen 1, onder a, en 2, onder a, en in onderdeel C
van de bijlage, onder 2.2, 3.2 en 3.3, het tracé of plan op het tijdstip van inwerkingtreding van dit
besluit reeds door het bevoegd gezag is vastgesteld.

2. Het maken van een milieu-effectrapport is voorts niet verplicht in de gevallen waarbij voor een
activiteit als omschreven in onderdeel C van de bijlage de daaraan toegedachte lokatie reeds is
opgenomen in een streek-, structuur- of bestemmingsplan, en bij de vaststelling of herziening van een
streek-, structuur of bestemmingsplan deze lokatie in één of meer van die plannen in hoofdzaak wordt
gehandhaafd, mits dat plan dan wel - ingeval de lokatie in meerdere plannen is opgenomen - het
meest recente van die plannen op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet langer vigeert
dan 10 jaar.

3. Het maken van een milieu-effectrapport is voorts niet verplicht in gevallen waarin voor een activiteit
als omschreven in onderdeel C van de bijlage, onder 8.1,8.2 en 8.4, het tracé of plan voor 1 september
1987 door het bevoegd gezag is vastgesteld, onderscheidenlijk het besluit krachtens artikel 143b van
het Mijn reglement 1964 reeds is genomen en bij de vaststelling van een ruimtelijk plan de aan de
activiteit toegedachte lokatie in hoofdzaak wordt gehandhaafd.

4. Het maken van een milieu-effectrapport is voorts niet verplicht in gevallen waarin voor een activiteit
als omschreven in onderdeel C van de bijlage, onder 18.1, een besluit met toepassing van hoofdstuk 7
van de wet reeds is genomen en voor die activiteit een nieuw besluit wordt genomen, mits er geen
verandering van de activiteit plaats vindt.

5. Het toepassen van de artikelen 7.8a tot en met 7.8d van de wet is voor activiteiten als omschreven in
onderdeel D van de bijlage, onder 1, 19 en 20 voorts niet verplicht in de gevallen als bedoeld in het
tweede lid.

Art. 10.
1. Het maken van een milieu-effectrapport bij de voorbereiding van een besluit als aangewezen krachtens

artikel 7.2, eerste lid, of artikel 7.4, eerste lid, en het toepassen van de artikelen 7.8a tot en met 7.8d
van de wet is niet verplicht in de gevallen waarin:
a. het besluit, indien het is genomen voor de inwerkingtreding van dit besluit, voor dezelfde

activiteit opnieuw moet worden genomen omdat het door de rechter is vernietigd en er geen
verandering van de activiteit plaatsvindt;

b. het besluit na de inwerkingtreding van dit besluit voor dezelfde activiteit op nieuw moet worden
genomen omdat het besluit slechts geldt voor een daarin aangegeven termijn en er geen
verandering van de activiteit plaatsvindt;

c. voor die activiteit naast een reeds genomen besluit nog een ander besluit wordt genomen en er
geen verandering van de activiteit plaatsvindt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn
nr. 85/337lEEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1985 betreffende milieu
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEG, L175/40) indien voor het
reeds genomen besluit geen milieu-effectrapport is gemaakt.

Art. 11.
Het maken van een milieu-effectrapport is niet verplicht in de gevallen waarin met betrekking tot een activiteit
als bedoeld in onderdeel C van de bijlage, onder 9.2 en 9.3, een voorontwerp van het landinrichtingsplan als
bedoeld in artikel 76 van de Landinrichtingswet voor de datum van inwerking-treding van dit besluit ter inzage
is gelegd.

Art. 12.
Het maken van een milieu-effectrapport is niet verplicht in gevallen waarin het een wijziging betreft van een

42 Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111



Besluit milieu-effectrapportage

activiteit als bedoeld in onderdeel C van de bijlage, onder categorie 18, die rechtstreeks het gevolg is van de
inwerkingtreding van het Stortbesluit bodembescherming.

Art. 13.
Een verzoek als bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, van het Besluit milieu-effectrapportage dat is
ingediend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, wordt gelijkgesteld met een verzoek dat
wordt ingediend op grond van artikel 5, eerste of tweede lid, van dit besluit.

Art. 14.
Op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 8 april 1992 bij de Tweede Kamer der Staten
Generaal ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Luchtvaartwet (aanwijzing en gebruik van lucht
vaartterreinen, strafbepalingen en dwangsomregelingen) tot wet wordt verheven en de betrokken wet in
werking treedt, wordt in onderdeel C, onder 6.3, het tweede streepje in kolom 2 vervangen door:

een wijziging van een geluidszone als bedoeld in artikel 25a van de Luchtvaart wet, van een variant
geluidszone als bedoeld in artikel 25b van die wet of van een tijdelijke geluidszone, als bedoeld in
artikel 25c van die wet.

Art. 15.
Het Besluit milieu-effectrapportage wordt ingetrokken.

Art. 16.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1994.

Art. 17.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit milieu-effect-rapportage 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden
geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
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Bijlage, behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994

Onderdeel A. Begripsbepaling

1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

hoofdweg: weg waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart van indicatieve en limitatieve hoofd
wegverbindingen, die behoort tot een van kracht zijnd plan als bedoeld in artikel 2a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening;

autoweg: weg, bestemd voor autoverkeer, alleen toegankelijk via knooppunten of door verkeerslichten
geregelde kruispunten en waarop het in het bijzonder is verboden te stoppen en te parkeren (Europese
Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen), of een weg als bedoeld in artikel 1, onder d, van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

landelijke railweg: railweg waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart van indicatieve en limitatieve
railwegverbindingen, die behoort tot een van kracht zijnd plan als bedoeld in artikel 2a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening;

hoofdvaarweg: vaarweg waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart van indicatieve en limitatieve
hoofdvaarwegverbindingen, die behoort tot een van kracht zijnd plan als bedoeld in artikel 2a van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening;

ruimtelijk plan: streek-, structuur- of bestemmingsplan, alsmede:
a. uitwerking of afwijking als bedoeld in artikel 4a, achtste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
b. uitwerking of een wijziging als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
c. vrijstelling als bedoeld in artikel 17, 19 of 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
d. aanwijzing als bedoeld in artikel 6, tweede lid, 37, tweede lid, of 37, vijfde lid, van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening; continentaal plat: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Mijnwet;

gevoelig gebied:
a. beschermd natuurmonument of staatsnatuurmonument, aangewezen ingevolge artikel 7 of artikel 21

van de Natuurbeschermingswet,
b. kerngebied, natuurontwikkelingsgebied of begrensde verbindingszone, deel uitmakend van de

ecologische hoofdstructuur, zoals vastgelegd in een geldend streekplan, dan wel bij ontbreken daarvan
voorkomend op de kaart Ecologische Hoofdstructuur in deel 3 van het Structuurschema Groene
Ruimte (Kamerstukken 1992/93,22880, nr. 5),

c. gebied met behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteit, zoals vastgelegd in een geldend
streekplan, dan wel bij ontbreken daarvan voorkomend op de kaart Landschap behorend bij deel 3A
van het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken 1993/94,22 880, nr. 39),

d. krachtens artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de wet bij provinciale verordening aangewezen gebied
waarvoor met het oog op de waterwinning regels zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van
het grondwater;

weidevogelgebied: weidevogelgebied dat voorkomt op de kaart Belangrijke gebieden voor weidevogels,
behorend bij deel 3 van het Structuurschema Groene Ruimte:

Hoofdtransportleiding: een buisleiding die als zodanig is omschreven in het Structuurschema Buisleidingen
(Kamerstukken 11, 1984/5, 17 375, nrs. 37-38);

deltadijk: versterkingen als bedoeld in artikel 1, onder 11, van de Deltawet;
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rivierdijk:
1. primaire waterkering langs het IJsselmeer, de Rijn en de Maas en hun takken;
2. waterkering langs het Markermeer en de randmeren;

dam: in een oppervlaktewater gelegde waterkering;

mestvarkeneenheid: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer;

geluidsgevoelige bestemmingen: gebouwen als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluitgrenswaarden
binnen zones rond industrieterreinen, met uitzondering van de gymnastieklokalen alsbedoeld in het vierde
lid van dat artikel en geluidsgevoelige terreinen als bedoeld in artikel 4a, vierdelid, onder a en b, van dat
besluit;

verstedelijkt gebied: de hieronder genoemde gemeenten die als zodanig, dan wel tezamen een verstedelijkt
gebied vormen:

Amsterdam, Almere, Zaanstad, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Purmerend;
Alkmaar, Heerhugowaard;
Haarlem, Heemstede, Velsen;
Hilversum;
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest;
Den Haag, Delft, Wateringen, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Nootdorp, Zoetermeer;
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Capelle aid Ijssel, Krimpen aid IJssel, Nieuwerkerk aid IJssel,
Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek;
Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht;
Utrecht, Nieuwegein, VleutenlDe Meern, Houten;
Amersfoort, Leusden;
Groningen;
Leeuwarden;
Zwolle;
Enschede, Hengelo, Almelo;
Arnhem, Westervoort, Duiven, Huissen;
Nijmegen, Eist, Beuningen;
Den Bosch, Rosmalen;
Breda, Prinsenbeek, Teteringen;
Tilburg, Berkel-Enschot, Goirle;
Eindhoven, Helmond, Aarle-Rixtel, Geldrop, Veldhoven;
Maastricht;
Venlo, Tegelen;
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf;
Geleen, Sittard;
Vlissingen, Middelburg;
Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

2. In deze bijlage wordt mede verstaan onder:
a. aanleg: opnieuw in gebruik nemen, reconstructie, uitbreiding of verandering anderszins, met dien ver

stande dat in onderdeel D onder aanleg uitsluitend mede wordt begrepen opnieuw in gebruik nemen
of uitbreiding;

b. capaciteit: de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding daarvan;
c. oppervlakte: de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding daarvan;
d. voor zover het onderdeel C betreft,

1. oprichting van een inrichting: een verandering van een inrichting, bestaande uit de oprichting
van een installatie;
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2. verandering van een inrichting: een andere verandering van een inrichting dan aangegeven
onder 1, of van de werking van de inrichting;

c. voor zover het onderdeel D betreft, oprichting van een inrichting: een verandering van een inrichting,
bestaande uit de oprichting van een installatie.

Onderdeel B. Bijzondere bepalingen

1. Voor zover een activiteit als omschreven in onderdeel C van deze bijlage, onder 1.1, 1.2 of 1.3,
bestaat uit een reconstructie, uitbreiding of verandering anderszins, geldt de verplichting tot het
maken van een milieu-effectrapport alleen in gevallen waarin sprake is van:
a. de verbreding van een weg met één of meer rijstroken en het te verbreden weggedeelte twee

knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt;
b. de ombouw van een weg tot autosnelweg.

2. Voor zover een activiteit als omschreven in onderdeel C van deze bijlage, onder 2.1 en 2.2, bestaat uit
een reconstructie, uitbreiding of een verandering anderszins, geldt de verplichting tot het maken van
een milieu-effectrapport alleen in gevallen waarin sprake is van:
a. een verbreding van een railweg met twee of meer sporen, die over een lengte van 5 kilometer

of meer is gelegen in een in een streekplan begrensd gevoelig gebied als bedoeld in bepaling 1,
onder a en b, van onderdeel A van deze bijlage;

b. de aanleg van een geheel nieuwe spoorbaan, die over een lengte van 500 meter of meer op een
afstand van 25 meter of meer van de grens van de bestemming, aangewezen voor spoorweg
doeleinden, is gelegen;

c. de aanleg van spoorwegbouwkundige bouwwerken met de daartoe behorende aansluitingen,
los van de bestemming, aangewezen voor spoorwegdoeleinden, voor zover deze geheel zijn
gelegen in een in een streekplan begrensd gevoelig gebied als bedoeld in bepaling 1, onder a en
b, van onderdeel A van deze bijlage.

46 Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel I"



Besluit milieu-effectrapportage

Onderdeel C. Activiteiten en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een
milieu-effectrapport verplicht is

Kolom 1
Activiteiten

1.1 Aanleg van een hoofdweg.

1.2 Aanleg van een auto
snelweg of autoweg, anders
dan bedoeld onder 1.1 .

1.3 Aanleg van een weg,
bestaande uit vier of meer
rijstroken, anders dan
bedoeld onder 1.1 en 1.2

2.1 Aanleg van een landelijke
railweg.

2.2 Aanleg van een railweg,
anders dan bedoeld onder
2.1, of van een trambaan,
metrobaan of vrijliggende
busbaan.

Kolom 2
Gevallen

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op eenweg met
een tracélengtevan 5 kilometer of
meerbuiten de bebouwde kom.

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op

een railweg, dan wel een tram
baan, metrobaan of vrijliggende
busbaan, èn
een tracélengte van 5 kilometer
of meer buiten de bebouwde
kom heeft, èn
gelegen is in een gevoelig
gebied als bedoeld in bepaling
1, onder a en d, van onderdeel
A van deze bijlage ofwel onder
b en c van die bepaling, voor
zover dit gebied is begrensd in
een streekplan.

Kolom 3
Besluiten

Vaststelling van het tracé of plan
door of namens de Minister van
Verkeer enWaterstaat, danwel
vaststelling van een ruimtelijk plan,
wanneer dat als eerste in de
mogelijke aanleg voorziet.

Vaststelling van het tracé of plan
door of namens de Minister van
Verkeer en Waterstaat, het
provinciaal- of gemeentebestuur,
danwel vaststelling van een ruim
telijk plan, wanneer dat als eerste
in de mogelijke aanleg voorziet.

Vaststelling van het tracé of plan
door het provinciaal bestuur of
gemeentebestuur, danwel vast
stelling van een ruimtelijk plan,
wanneer dat als eerste in de
mogelijke aanleg voorziet.

Vaststelling van het tracé of plan
door of namens de Minister van
Verkeer en Waterstaat, danwel
vaststelling van een ruimtelijk plan,
wanneer dat als eerste in de
mogelijke aanleg voorziet.

Vaststelling van het tracé of plan
door of namens de Minister van
Verkeer en Waterstaat, door het
provinciaal bestuur of het
gemeentebestuur, dan wel vast
stelling van een ruimtelijk plan,
wanneer dat als eerste in de
mogelijke aanleg voorziet.
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Activiteiten Gevallen Besluiten

3.1 Aanleg van een hoofd- In gevallen waarin de hoofd- Vaststelling van het tracé of plan
vaarweg. vaarweg kan worden bevaren door door of namens de Minister van

schepen met een laadvermogen Verkeer en Waterstaat, danwel
van 1350 ton of meer. vaststelling van een ruimtelijk plan,

wanneer dat als eerste in de
mogelijke aanleg voorziet.

3.2 Vergroting of verdieping In gevallen waarin: Vaststelling van het plan tot
van een hoofdvaarweg. de hoofdvaarweg geschikt is of vergroting of verdieping van de

door de activiteit geschikt wordt hoofdvaarweg door de Minister
voor schepen met een laadver- van Verkeer en Waterstaat, dan-
mogen van 1350 ton of meer èn wel vaststelling van een ruimtelijk
door vergroting het ruimte- plan, wanneer dat als eerste in de
oppervlak met 20 procent of mogelijke vergroting of verdieping
meer toeneemt, of voorziet.
een structurele verdieping
plaatsvindt waarbij meer dan 5
miljoen kubieke meter grond
wordt verzet en waarbij sprake
is van het doorbreken van voor
het grondwater afsluitende
bodemlagen.

3.3 Verlegging van een hoofd- In gevallen waarin: Vaststelling van het plan totver-
vaarweg, zijnde een rivier. - de rivier kan worden bevaren legging van de rivier door de

door schepen met eenlaadver- Minister van Verkeer en
mogen van 1350 ton of meer èn Waterstaat, danwel vaststelling

- de verlegging van het zomer- van een ruimtelijk plan, wanneer
bed een oppervlakte beslaat dat als eerste in de mogelijke ver-
van 50 hectare of meer. legging voorziet.

4 Aanleg van een: In gevallen waarin de activiteit In geval van:
a. marinehaven of betrekking heeft op een haven a. een marinehaven: vaststelling
b. een haven voor civiel bevaarbaar voor schepen met een van het plan van aanleg door

gebruik voor de binnen- laadvermogen van 1350 ton of de Minister van Defensie,
scheep- of voor de zee- meer. b. een haven anders dan een
scheepvaart. marinehaven: vaststelling van

een plan dan wel een ruimtelijk
plan dat als eerste in de moge-
lijke aanleg voorziet.

5. Het op enigerlei wijze In gevallen waarin de installaties Vaststelling van het plan van aan-
bevestigen van installaties in of de ophoging eenoppervlakte leg door de Minister van Verkeer
de bodem dan wel ophoging van 200 hectareof meer beslaan. en Waterstaat of een andere
van de bodem van grote minister, dan wel het besluit tot
wateren, waardoor de een concessieverlening ingevolge

bodem bij hoog water artikel1 van de Wet houdende

boven de waterspiegel komt bepalingen omtrent het onderne-

te liggen. men van droogmakerijen en
indijkingen.
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Activiteiten

6.1 Aanleg, inrichting en
gebruikvan luchtvaartterrei
nen alsbedoeld in artikel 1,
onderdeel g, van
Luchtvaartwet.

6.2 Aanleg, inrichting en
gebruik van een luchtvaart
terrein

6.3 Wijziging in de ligging van
een start- of landingsbaan,
danwel verlenging of ver
breding daarvan, danwel
intensivering of wijziging
van het gebruik van het
luchtvaartterein.

Gevallen

In gevallen waarin het luchtvaart
terrein en de beschikking krijgt
over een start- of landingsbaan
met een lengte van 1800 meter
of meer.

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op

een start- of landingsbaan met
een lengte van 1800 meter of
meer, èn
een wijziging van de geluids
zone, als bedoeld in artikel 25,
eerste lid, van de Luchtvaartwet
ten gevolge kan hebben met
uitzondering van gevallen
waarin de gewijzigde zone
geheel valt binnen de oor
spronkelijke geluidszone of
wanneer de zone vervalt.

Besluiten

Vaststelling van een plan, als
bedoeld in artikel 2a van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening.

De aanwijzing, bedoeld in artikel
18 van de Luchtvaartwet, danwel
het besluit tot wijziging van die
aanwijzing ingevolge artikel 27,
eerste lid, van de luchtvaartwet.

Het besluit ingevolge artikel 27,
eerste lid, van de Luchtvaartwet
tot wijziging van de aanwijzing.
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Toelichting op de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994

(. ..)

§ 6.3. Onderdeel C: M.e.r.-plichtige activiteiten en besluiten

C. 1.1 tot en met 1.3 wegen

Activiteit
De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de categorie wegen zijn reeds aangebracht bij de partiële
herziening van het Besluit milieu-effectrapportage ter aanpassing van het Besluit aan de EG-richtlijn. In het
onderhavige Besluit zijn met betrekking tot de categorie wegen wijzigingen aangebracht in de gehanteerde
begrippen ("hoofdweg"), in de bijzondere bepalingen (respectievelijk onderdelen A en B van de bijlage), en
in categorie 1.2 van onderdeel C waar in de kolom "Besluiten" een besluit door of namens de Minister van
Verkeer en Waterstaat is toegevoegd.

In overeenstemming met de Tracéwet (Stb. 1993,582) wordt in categorie 1.1 het begrip hoofdweg gehan
teerd. Welke deze hoofdwegen zijn, blijkt uit het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (Kamerstukken
11, 1990-1991,20922, nrs. 103 104), waarin een kaart van indicatieve en limitatieve hoofdwegverbindingen
is opgenomen.

In categorie 1.2 is de m.e.r.-plicht voor de autosnelwegen en autowegen geregeld, die niet op de bovenbe
doelde kaart voorkomen en dus geen hoofdweg zijn. Het gaat hier om wegen die in het bijzonder door pro
vinciale en gemeentelijke overheden worden geïnitieerd. Het is niet uitgesloten dat in een enkel geval de
Minister van Verkeer en Waterstaat over een dergelijke weg een besluit neemt (bijvoorbeeld de N5 bij
Halfweg). Bij categorie 1.2 is daarom voor de volledigheid als m.e.r.-plichtig-besluit ook de vaststelling van
het tracé of plan door of namens de Minister van Verkeer en Waterstaat opgenomen.
De aanleg van hoofdwegen en andere autosnelwegen en autowegen wordt, in overeenstemming met de
EG-richtlijn, in alle gevallen m.e.r.-plichtig gesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat stadsautowegen (zoals
bedoeld in de Europese richtlijn) ook binnen de bebouwde kom m.e.r.-plichtig zijn.
Het is van belang erop te wijzen dat bij de bepaling van de m.e.r.-plicht voor de aanleg van deze wegen de
definitie van het begrip autoweg zoals opgenomen in onderdeel A van de bijlage van toepassing is. Het gaat
daarbij om het begrip autoweg zoals dat in de EG-richtlijn wordt gehanteerd alsmede het begrip autoweg
zoals geregeld in het RVV 1990. Deze begripsbepaling wordt in de toelichting bij onderdeel A nader toegelicht.

In categorie 1.3 wordt de m.e.r.-plicht geregeld van de aanleg van wegen die niet onder 1.1 en 1.2 vallen.
De EG-richtlijn staat hier wel een drempelstelling toe. De m.e.r.-plicht van deze wegen is beperkt tot gevallen
waarin het gaat om vier rijstroken of meer en een tracélengte van 5 kilometer of meer buiten de bebouwde
kom. De aanleg van deze wegen binnen de bebouwde kom is daarmee van m.e.r. plicht uitgezonderd.
Categorie I gaat uitsluitend over de aanleg van wegen. In onderdeel B van de bijlage, onder 1, wordt een
bijzondere bepaling gegeven voor reconstructie, uitbreiding of verandering anderszins van wegen. Deze zijn
alleen m.e.r.-plichtig in de daar genoemde gevallen. Voor een toelichting bij deze bijzondere bepaling wordt
verwezen naar de toelichting bij onderdeel B van de bijlage.

Besluit
In kolom 3 "Besluiten" zijn m.e.r.-plichtige besluiten aangewezen die op verschillende niveaus worden
genomen. Bij belangrijke ingrepen in de hoofdinfrastructuur, waaronder de aanleg of een belangrijke wijziging
van hoofdwegen, landelijke railwegen en hoofdvaarwegen, wordt de tracévaststellingsprocedure gevolgd.
In alle overige gevallen behoeft geen tracévaststellingsprocedure te worden gevolgd, maar vindt de besluit
vorming over de aanleg of wijziging meestal plaats in het kader van de plannen op grond van de Wet op de
Ruimtelijke OrdeningDe tracévaststellingsprocedure is geregeld in de Tracéwet. Deze wettelijke regeling
voorziet in een procedure waarin voorafgaand aan het tracébesluit in nauw overleg met de betrokken andere
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overheden zowel de sectorale als de ruimtelijke afweging plaatsvindt. De m.e.r.-procedure wordt op de
gebruikelijke wijze aan de tracéprocedure gekoppeld. Voor zover op grond van de Tracéwet geen tracé
vaststellingsprocedure wordt gevolgd, zal (bij een m.e.r.-plichtige activiteit) de mi/ieu-effectrapportage worden
gekoppeld aan de planprocedures in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In het tweede
Structuurschema Verkeer en Ver voer (Kamerstukken 11 1990/91, 20922, nrs.103-104) zijn bovenstaande
ontwikkelingen vastgelegd Voor provinciale en gemeentelijke wegen bestaat geen wettelijk geregelde tracé
vaststellingsprocedure. Er worden naast provinciale (tracé-)besluiten ook gemeentelijke (tracé-)besluiten over
de aanleg vanauto(snel)wegen genomen. Het is ter beoordeling van het betreffende bevoegd gezag of een
tracévaststellingsprocedure voor een afzonderlijk wegdeel wordt doorlopen, danwel een procedure ten
behoeve van de vaststelling van een(secundair) wegenplan; ook kan in voorkomende gevallen het tracé
worden vastgesteld door middel van een ruimtelijk plan. De m.e.r.-plicht wordt gekoppeld aan het eerste
besluit (een tracébesluit of een ruimtelijk plan) dat voorziet in de mogelijke aanleg van de weg. De voorkeur
gaat uit naar een koppeling aan het tracébesluit. Er vindt alleen koppeling van de m.e.r.-procedure aan een
ruimtelijke plan plaats wanneer er geen tracévaststellingsprocedure plaatsvindt of wanneer het ruimtelijke
plan eerder wordt vastgesteld. Indien ten tijde van het ontstaan van de m.e.r.-plicht voor een ruimtelijk plan
reeds een tracébesluit was genomen, schuift de m.e.r.-plicht door naar de besluitvorming in het kader van
het ruimtelijk plan.Op grond van de coördinatieregeling in de Wet milieubeheer (art. 14.5 e.v.) kunnen de
tracévaststellingsprocedure en de vaststelling van een ruimtelijke plan desgewenst gecoördineerd plaatsvinden,
waardoor een versnelling en een goede afstemming behaald kunnen worden. Meestal zullen initiatiefnemer
en bevoegd gezag dezelfde overheidsinstantie zijn. Het is echter ook mogelijk dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat
initiatiefnemer is en een provincie of gemeente bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing.
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Richtsnoer aanvullingen

Directoraat-Generaal Milieubeheer
Hoofddirectie Algemeen Milieubeleid
Directie Bestuurszaken
Afdeling Milieu-effectrapportage

Richtsnoer aanvullingen op een milieu-effectrapport

1. Inleiding

11-11-1994

In het advies van de Evaluatiecommissie Wabm over de werking van het instrument milieu-effectrapportage
werden onduidelijkheden geconstateerd over de gang van zaken bij aanvullingen van een milieu-effectrapport.
In het Regeringsverslag over de werking van de m.e.r.-regeling werd voorgesteld in de wet een procedure
op te nemen die gevolgd zou moeten worden bij een eventueel noodzakelijke aanvulling op een milieu
effectrapport'. De belangrijkste reden hiervoor was om meer duidelijkheid te krijgen over wie verantwoordelijk
is voor een aanvulling en hoe inspraak en advisering over een aanvulling dient plaats te vinden.

In het wetsvoorstel tot wijziging van de m.e.r.-regeling in de Wet milieubeheer (22 608) is een aanvullings
regeling echter niet opgenomen, omdat op grond van de opgedane praktijkervaringen het inzicht was ont
staan dat een dergelijke wettelijke regeling voor aanvullingen niet noodzakelijk is en juridisch te complex.
Door onder andere de provincies werd aangegeven dat de flexibele praktijk op zichzelf goed voldoet.

Op verzoek van de Tweede Kamer gaf de regering bij genoemd wetsvoorstel in de nota naar aanleiding van
het eindverslag aan op welke wijze initiatiefnemers, bevoegd gezag en derde belanghebbenden met aanvul
lingen zouden moeten omgaan'. Die handelwijze wordt in dit richtsnoer toegelicht, conform toezegging aan
de Tweede Kamer.
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd een ingediend amendement inzake
een wettelijke regeling voor aanvullingen niet aangenomen, mede vanwege de complexiteit van een derge
lijke regeling.

2. Doel van het richtsnoer

Het richtsnoer is een handreiking hoe in de praktijk op zorgvuldige wijze met de aanvulling kan worden
omgegaan ten behoeve van alle betrokken partijen. Het richtsnoer sluit nauw aan bij de in de praktijk reeds
ontwikkelde werkwijze bij aanvullingen.

3 Het toepassingsbereik van het richtsnoer

Milieu-effectrapportage is gericht op het genereren van voldoende milieu-informatie voor de besluitvorming.
Het uitgangspunt is dat een aanvulling op een milieu-effectrapport alleen noodzakelijk is als er essentiële
informatie voor het te nemen m.e.r.-plichtige besluit ontbreekt, bijvoorbeeld omdat de afweging van de
milieugevolgen, van de alternatieven of de benodigde milieuvoorschriften met de ontbrekende informatie
anders uit zou kunnen vallen.

Ten aanzien van een aanvulling op ondergeschikte punten (kleine onvolkomenheden), die niet wezenlijk zijn
voor de besluitvorming, behoeft geen hernieuwde inspraak- en advisering plaats te vinden. Dit is in over
eenstemming met de handelwijze bij ondergeschikte tekortkomingen in hetmilieu-effectrapport in het kader
van de aanvaardbaarheidsbeoordeling door het bevoegd gezag (artikel 7.18, tweede lid van de Wet milieu-

Kamerstukken 111990/91, 22 103, nr. 1

Kamerstukken 11 1990/91, 22 608, nr. 11
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beheer). In beginsel is deze aanvaardbaarheidsbeoordeling de aangewezen plaats voor het bevoegd gezag
om, vóórdat een milieu-effectrapport wordt aanvaard en gepubliceerd, eventuele noodzakelijke aanvullingen
te vragen (mits deze uiteraard van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming). Dit dient te geschieden
binnen de termijn van zes weken, anders is het milieu-effectrapport van rechtswege aanvaard door het
bevoegd gezag. Uiteraard kan bij het beroep (in het kader van het genomen m.e.r.-plichtige besluit) aan de
orde komen of deze aanvaarding terecht heeft plaatsgevonden.

Het richtsnoer is van toepassing op de situatie waarin ná de aanvaarding (ook de stilzwijgende aanvaarding)
van een milieu-effectrapport een aanvulling noodzakelijk is. Het bevoegd gezag kan na de fase van inspraak
en advisering over het milieu-effectrapport (waaronder het advies van de Commissie voor de m.e.r.) tot het
oordeel komen dat een aanvulling van het milieu-effectrapport noodzakelijk is, alvorens tot besluitvorming
kan worden overgegaan.

Dit richtsnoer is niet van toepassing op een aanvulling vóór het aanvaardbaarheidsoordeel over het milieu
effectrapport. Deze volgt immers de normale weg via artikel 7.18 Wet milieubeheer. Voorts is het richtsnoer
niet van toepassing op een aanvulling die voortvloeit uit een wijziging van de voorgenomen activiteit of het
toevoegen van andere alternatieven (op voorstel van initiatiefnemer of het bevoegd gezag) die niet in het
milieu-effectrapport zijn beschreven. In die situatie moet per geval worden bekeken of het vaststellen van
nieuwe (aanvullende) richtlijnen met inspraak en advisering noodzakelijk is.

Tot slot is geen aanvulling nodig, indien de initiatiefnemer ná de aanvaardbaarheidsbeoordeling niet kiest
voor de voorgenomen activiteit, maar besluit zijn voornemen te wijzigen en kiest voor een alternatief dat
reeds in het milieu-effectrapport is beschreven. In dat geval zal wel een nieuwe vergunningaanvraag of
(voor)ontwerpplan (tezamen met het milieu-effectrapport!) ingediend moeten worden. Indien de probleem
en doelstelling dezelfde blijven, is in dit geval bij een kwalitatief goedmilieu-effectrapport een aanvulling niet
noodzakelijk. lijn er echter andere gebreken, dan kan een aanvulling noodzakelijk zijn. Is er wel sprake van
een wijziging van de probleem- of doelstelling, dan zal opnieuw beoordeeld moeten worden of het vaststel
len van nieuwe (aanvullende) richtlijnen met inspraak en advisering noodzakelijk is.

4. Procedure tot aanvulling

De vraag naar een aanvulling kan zich op elk moment voordoen nadat een milieu-effectrapport is aanvaard
en voordat het m.e.r.-plichtige besluit wordt genomen.
Ten aanzien van (milieu) vergunningprocedures die met toepassing van afd. 13.2 van de Wet milieubeheer
(Wm) en afd. 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot stand komen moet het verzoek tot aanvulling
gedaan worden vóór de publikatie van de ontwerpbeschikking. De m.e.r.-procedure (tot en met het toet
singsadvies van de Commissie m.e.r.) moet op grond van de Wet milieubeheer dan afgerond zijn.
Het meest voorkomend is de situatie, waarin het bevoegd gezag naar aanleiding van de inspraak en de
advisering door de Commissie voor de m.e.r. tot een aanvulling besluit.

In de praktijk heeft zich een procedure voor aanvullingen ontwikkeld die dit richtsnoer in grote lijnen volgt.
Het richtsnoer beoogt met name een handreiking te zijn voor de wijze waarop (bij voorkeur) met aanvullingen
moet worden omgegaan. Vanuit een oogpunt van zorgvuldigheid verdient het aanbeveling de hieronder
geschetste procedure in voorkomende gevallen te volgen. Gelet op de inhoudelijke relatie tussen de aanvulling
en het milieu-effectrapport, dienen ook de procedurele waarborgen van de milieu-effectrapportage in acht
te worden genomen, zoals beoordeling door het bevoegd gezag van de aanvulling, openbaarmaking,
inspraak en advisering.
Er wordt aangesloten bij de procedure van m.e.r. tijdens de toetsingsfase. Verschil is echter dat bij een aan
vulling de termijnen voor bekendmaking, inspraak en advisering flexibeler kunnen worden gehanteerd dan
bij wettelijk vastgelegde termijnen in de m.e.r.-procedure.
Het gaat dus eigenlijk om een informele procedure, die analoog is aan de relevante onderdelen van de
m.e.r.-procedure in de Wet milieubeheer en artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
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In het onderstaande worden de stappen van de aanvullingsprocedure aangegeven. Elke stap wordt afzon
derlijk besproken. Eerst wordt kort geschetst hoe de normale procedure, in het kader van de aanvaardbaar
heidsbeoordeling, verloopt.

Normale procedure
1. Indiening milieu-effectrapport en vergunningaanvraag of (voor)ontwerpplan (artikel 7.17 Wm)
2. Aanvaarding milieu-effectrapport en in behandeling nemen van aanvraag of (voor)ontwerpplan (arti-

kel 7.18 Wm)
3. Bekendmaking milieu-effectrapport (artikel 7.20 Wm)
4. Inspraak en advies - waaronder wettelijke adviseurs - over het milieu-effectrapport (artikel 7.23 Wm)
5. Hoorzitting over het milieu-effectrapport (artikel 7.24 Wm)
6. Toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. (artikel 7.26 Wm)
7. Ontwerp-besluit (indien aanvraag of voorontwerp-plan worden gepubliceerd)
8. Besluit (artikel 7.30. lid 2 Wm)

Procedure Aanvulling
a. Mededeling tot aanvulling door het bevoegd gezag
b. Opstellen aanvulling door de initiatiefnemer
c. Indiening aanvulling bij het bevoegd gezag
d. Aanvaarding aanvulling door het bevoegd gezag
e. Bekendmaking en terinzagelegging door het bevoegd gezag
f. Inspraak en advisering over de aanvulling
g. Toetsingsadvies of aanvullend toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.
h. (Ontwerp-)Besluit

Toelichting op de procedurestappen aanvulling
a. In de eerste plaats moet het bevoegd gezag zich een oordeel vormen over de vraag of een aanvulling

dient te worden opgesteld. Gelet op de eerdere aanvaarding van het milieu-effectrapport door hetzelfde
bevoegd gezag is enige terughoudendheid op dit punt gewenst. Het besluit om een aanvulling te vragen
kan gebaseerd zijn op informatie afkomstig uit de inspraak of op het toetsingsadvies van de Commissie
voor de m.e.r.
Het bevoegd gezag zal duidelijk moeten aangeven welke aanvullende informatie van de initiatiefnemer
wordt verlangd. Acht het bevoegd gezag een aanvulling noodzakelijk, dan maakt het dit publiekelijk
bekend (bijvoorbeeld op dezelfde wijze waarop de startnotitie bekend wordt gemaakt). Daardoor blijft
er niet te lang onzekerheid bestaan over het vervolg van de procedure. Een dergelijke mededeling is niet
voor beroep vatbaar, omdat zelfstandige rechtsgevolgen ontbreken (de aanvulling maakt immers, evenals
het milieu-effectrapport, deel uit van de over te leggen gegevens bij de aanvraag of het ontwerpplan).
In die mededeling zou het volgende vermeld kunnen worden:

de reden voor de aanvulling (verwijzing naar inspraakreacties of adviezen);
wie de aanvulling opstelt en de termijn voor het opstellen van de aanvulling (deze zal analoog
aan een artikel 4:5 Awb "redelijk" moeten zijn):
de procedure voor de aanvulling (inspraak, advies, waar ter inzage, e.d.);
de mededeling dat de m.e.r.-procedure en besluitvormingsprocedure worden onderbroken.

b. De initiatiefnemer stelt de aanvulling op aan de hand van het verzoek van het bevoegd gezag. Dat
verzoek is (vergelijk de situatie bij de richtlijnen) overigens niet bindend. De initiatiefnemer kan er dus,
gemotiveerd, van afwijken. Wanneer de initiatiefnemer besluit niet in te gaan op het verzoek van het
bevoegd gezag, dan zal de aanvraag of het (voor)ontwerp-plan moeten worden beoordeeld op basis
van het reeds ingediende milieu-effectrapport. Het bevoegd gezag zal dan tot de conclusie (moeten)
komen dat het m.e.r.-plichtige besluit niet kan worden genomen omdat daaraan een ontoereikend
milieu-effectrapport ten grondslag ligt (zie ook artikel 7.27. lid 1 Wm). Wil de initiatiefnemer toch een
besluit over de voorgenomen activiteit, dan zal hij een aanvulling moeten maken.
Als de aanvulling gereed is, wordt deze ingediend bij het bevoegd gezag.
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c. en d. Het bevoegd gezag zal de aanvulling moeten beoordelen aan de hand van door hem gestelde
criteria. De termijn voor deze aanvaardbaarheidsbeoordeling van de aanvulling kan analoog aan
die van artikel 7.18 Wm worden gekozen (zes weken), maar aangenomen mag worden dat deze
termijn in de meeste gevallen korter gesteld kan worden omdat de aanvullende informatie niet
zo omvangrijk is als het milieu-effectrapport, dat reeds is gepubliceerd.

e. Het bevoegd gezag legt de aanvulling ter inzage bij de reeds ter inzage liggende stukken (het milieu
effectrapport, de adviezen en inspraakreacties) en doet daarvan op de gebruikelijke wijze mededeling
in de media. Wettelijke adviseurs en de Commissie voor de m.e.r. wordt om advies gevraagd. In de
kennisgeving zal vermeld dienen te worden waar en gedurende welke termijn opmerkingen over de
aanvulling kunnen worden gemaakt. Desgewenst kan een openbare zitting worden gehouden, maar
dit lijkt niet bij elke aanvulling noodzakelijk. Bij de termijn voor inspraak en advisering kan worden
aangesloten bij de gebruikelijke termijnen van de m.e.r.-procedure (vier weken voor inspraak, vijf
weken voor het advies van de Commissie voor de m.e.r.). Ook deze termijn kan in de meeste gevallen
korter worden gesteld dan de normale termijn, omdat het milieu-effectrapport reeds is gepubliceerd.

f. Belanghebbenden en de wettelijke adviseurs kunnen gebruik maken van de gelegenheid tot het
maken van schriftelijke opmerkingen. In geval van een openbare zitting kan een ieder mondeling
opmerkingen over de aanvulling naar voren brengen.

g. De aanvulling, inclusief inspraak-reacties en adviezen, zal bij het toetsingsadvies van de Commissie
voor de m.e.r. worden betrokken. In de praktijk wordt veelal één toetsingsadvies uitgebracht over
zowel het milieu-effectrapport als de aanvulling. Indien tot een aanvulling wordt besloten ná het toet
singsadvies van de Commissie, wordt vervolgens een aanvullend toetsingsadvies over de aanvulling
aan de Commissie gevraagd.

h. Het traject van aanvulling, inclusief toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r., dient in beginsel
te zijn afgerond, vóórdat een ontwerp-beschikking (als het gaat om een besluit op aanvraag) of een
ontwerpplan (als het voorontwerp is gepubliceerd bij het milieu-effectrapport) in procedure wordt
gebracht. Wanneer bijvoorbeeld een aanvulling wordt gemaakt voor een milieu-effectrapport bij een
planologische kernbeslissing (pkb deel 1), dan kan deel 3 van de pkb niet eerder worden gepubliceerd
dan na de afronding van de procedure van aanvulling.
Een en ander volgt uit artikel 7.30, lid 2 Wm, waarin wordt geregeld dat van het ontwerp-besluit niet
eerder kennis mag worden gegeven dan nadat toepassing is gegeven aan de artikelen 7.17 t/m 7.26
(toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.). Dit geldt voor essentiële informatie die in het
milieu-effectrapport is opgenomen of opgenomen had moeten zijn (en waarvoor een aanvulling is
gemaakt). Indien het bevoegd gezag op grond van de inspraak en de advisering van mening is dat het
milieu-effectrapport en de aanvulling voldoende informatie bieden voor de besluitvorming, kan de
procedure voor de besluitvorming worden voortgezet. Zowel het milieu-effectrapport als de aanvulling
dienen in de motivering van het besluit te worden betrokken (zie artikel 7.317 WM).

5. Beroep tegen een aanvulling en de verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht

Milieu-effectrapportage is een hulpmiddel bij besluitvorming, waarvan de aanvullingsprocedure onderdeel
kan uitmaken. Dergelijke voorbereidende handelingen zijn niet gericht op rechtsgevolgen. Hiertegen kan
dan ook geen beroep worden ingesteld.
Bezwaren moeten worden vervat in het beroep tegen het m.e.r.-plichtige besluit. Dit werd laatstelijk bevestigd
in een uitspraak inzake de stortplaats 't Klooster te Nieuwegein (Afdeling Rechtspraak van de Raad van State,
503.92.3765).

Ten aanzien van een verzoek tot aanvulling geldt dus hetzelfde. Een verzoek tot aanvulling is in de eerste
plaats niet bindend voor de initiatiefnemer; er kan (gemotiveerd) van worden afgeweken.
Indien derden een verzoek om aanvulling bij het bevoegd gezag indienen en het bevoegd gezag acht dit
bijvoorbeeld niet noodzakelijk, staat tegen deze weigering van het bevoegd gezag geen beroep open omdat
deze niet kan worden gekwalificeerd als een beschikking met rechtsgevolgen.
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De Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) brengt geen verandering in de bovengeschetste situatie.
Beroep staat net als in de 11 oude 11 situatie alleen open tegen schriftelijke beslissingen van een bestuursorgaan
met rechtsgevolgen. Ook volgt uit artikel 6:3 Awb dat een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding
van een besluit niet vatbaar is voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het
voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Ditlaatste is bij de verschillende stappen in de
m.e.r.-procedure niet aan de orde.

Langs indirecte weg kan via beroep tegen het m.e.r.-plichtige besluit wel inhoudelijk op de vermeende
gebreken in het milieu-effectrapport worden teruggekomen. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen
op een uitspraak van de Afdeling Geschillen van de Raad van State (G05.89.1ü26 van 17 juli1992) inzake
het milieu-effectrapport voor de opslag van radio-actief afval (COVRA). Appellanten waren van mening dat
bepaalde belevingsaspecten in het milieu-effectrapport onvoldoende waren belicht en dat een aanvulling
noodzakelijk was. Op basis van (o.a.) het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. concludeerde de
Afdeling dat genoemde aspecten voldoende aan de orde waren geweest. In dit geval bleek het toetsings
advies van de Commissie voor de m.e.r. voor de Afdeling van grote betekenis bij haar oordeelsvorming.
Omgekeerd is het derhalve denkbaar dat, in een situatie waarin een bevoegd gezag besluit geen aanvulling
te laten maken ondanks een advies daartoe van de Commissie voor de m.e.r., een rechter in een eventuele
beroepszaak tegen een besluit dat is gebaseerd op het negatieve toetsingsadvies van de Commissie, tot de
conclusie komt dat het m.e.r.-plichtige besluit ten onrechte is genomen en aanvulling van het milieu-effect
rapport had moeten plaatsvinden.

Den Haag, 11 november 1994
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2 Trajectnota
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Twee voorbeelden van een hoofdstukindeling van
de Trajectnota

Gebruikelijke indeling

1. Inleiding
aanleiding
voorgeschiedenis, leeswijzer.

2. Besluiten en procedures
te nemen besluit(en)
reeds genomen besluiten
relevant beleidskader.

3. Probleem- en doelstelling
referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkeling verkeer en vervoer en leefbaarheid)
gewenste situatie (bereikbaarheid-leefbaarheid)
probleemstelling
doelstelling.

4. Bestaande situatie en autonome ontwikkeling
milieu-aspecten (bodem en water, ecologie, landschap, geluid, lucht, sociale aspecten, externe
veiligheid)
ruimtegebruik (landbouw, recreatie, ruimtelijke ordening).

5. Mogelijke oplossingen
oplossingsrichtingen
samenstelling, selectie alternatieven.

6. Uitwerking van de alternatieven
nul-, nulplus-, auto(snel)weg-, mma, andere vervoerswijzen, etc
ingrepen en emissies bij aanleg en gebruik.

7. Effecten analyse
Verkeer en vervoer
milieu-aspecten
ruimtegebruik
economie.

8. Meest milieuvriendelijk alternatief
9. Vergelijking van alternatieven

vergelijkingsmethodiek
vergelijking verkeer en vervoer
vergelijking natuurlijk milieu-aspecten
vergelijking mensgerichte milieu-aspecten
vergelijking ruimtegebruik
vergelijking economie
vergelijking kosten
gevoel igheidsanalyse.

Vergelijkend (totaal)overzicht (7 x 7 tabel).
10. Leemten in kennis
11. Evaluatieprogramma
12. Referenties
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Indeling zoals wordt gebruikt door de directie Limburg
Het doel van onderstaande indeling is vooral het benadrukken van de relatie tussen de probleemstelling en
de alternatieven.

o. Samenvatting
1. Inleiding

algemeen
leeswijzer

2. Besluiten en procedures
algemeen
relevant beleidskader
genomen besluiten
te nemen besluiten
procedures

3. Probleemstelling
algemeen
beschrijving van de huidige situatie
beschrijving van de toekomstige situatie wanneer geen maatregelen genomen worden
beschrijving van de gewenste situatie
beknopte beschrijving van de alternatieven

4. Vergelijking van de alternatieven
algemeen
overzicht vergelijking per thema

5. Bestaande toestand en autonome ontwikkeling
verkeer en vervoer
verkeersveiligheid
milieu
economie
ruimtelijke ordening

6. Effecten op verkeer en vervoer
mobiliteitsontwikkeling
verkeersafwikkeling
concurrentiepositie openbaar vervoer

7. Verkeersveiligheid
8. Gevolgen voor milieu

natuurlijk milieu
woon- en leefmilieu

9. Economische gevolgen
10. Ruimtelijke ordening
11. Kosten
12. Evaluatiemethode

methode
gevoeligheidsanalyse
resultaat van de gevoeligheidsanalyse

13. Leemten in kennis
14. Evaluatie ex post
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Overzicht communicatiemiddelen

In deze bijlage beschrijven wij de communicatiemiddelen die ten behoeve van een infrastructuurproject
kunnen worden gebruikl. In label 1 geven wij aan welke communicatiemiddelen aan bod kunnenkomen en
voor welke partijen deze middelen bestemd zijn.

Tabel 1. OVerzicht van de communicatiemiddelen en de partijen waarvoor de middelen bestemd ziJn.

Individueel overleg
Doelstelling:

Vorm:
Tijdstip:
Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

Presenlatles
Doelstelling:
Vorm:

Tijdstip:
Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

Werkconferenties
Doelstelling:

Vorm:
Tijdstip:

Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

Telefonische Informatielijn
Doelstelling:
Vorm:
Tijdstip:
Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

mI' sr '" pIItIJen

_iscIIe Informatielijn-f10e publidty
IoIcaleYOOlfichtlng
eventueel individueel overleg
kemboodschappen
huisstijl

opheffen van informatie-achterstand (interactief!), creëren van duidelijkheid
over doelstelling, resultaat en werkwijze
gesprek
afhankelijk van behoefte
zo vaak als nodig
projectleider

verduidelijken doelstellingen, (tussen)resultaten en werkwijze
sheetpresentaties op eigen initiatief/op verzoek/uitnodiging over startnotitle/
-kennisgeving, richtlijnen, tracévariantenrapportage en trajectnota/MER
afhankelijk van behoefte
zo vaak als nodig
projectleider en leden projectgroep.

ondersteunen bij opstellen van inhoudelijke documenten (bijvoorbeeld
discussie/advies bestuurlijk en ambtelijk overleg)
één à twee dagdelen werkbijeenkomsten
afhankelijk van behoefte, waarschijnlijk voor vaststelling van (tussen)resul
taten
zo vaak als nodig
projectleider in samenwerking met leden projectgroep, eventueel leden
Stuurgroep en voorzitter ambtelijk overleg.

beantwoorden algemene vragen over project
medewerkers afdeling Voorlichting regionale directie(s)
indien hiervoor gekozen wordt z.s.m.
n.v.l.
projectleider en leden projectgroep.
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Foldertekst
Doelstelling:
Vorm:

Tijdstip:
Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

Free publicity
Doelstelling:
Vorm:

Tijdstip:
Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

Lokale voorlichting
Doelstelling:
Vorm:
Tijdstip:
Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

Kernboodschap
Doelstelling:
Vorm:
Tijdstip:
Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

Huisstijl
Doelstelling:
Vorm:
Tijdstip:
Frequentie:
Ontwikkeling en beheer:

Overzicht communicatiemiddelen

schriftelijk informeren doel, resultaat en werkwijze project
krantformaat met krant opmaak; begrijpelijk en journalistiek geschreven:
veel foto's en grafieken.
voor c.q. tijdens inspraakmomenten
afhankelijk van behoefte
leden projectgroep.

informeren over project
persconferentie, persberichten, artikelen, interviews, lezingen, bijvoorbeeld:

in regionale media
via intermediairen, zoals ANWB, Consumentenbond, Stichting Natuur
en Milieu

afhankelijk van behoefte
rond inspraakmomenten
projectleider en leden projectgroep.

informeren over betekenis van project voor lokale geïnteresseerden
presentatie in combinatie met discussie
afhankelijk van behoefte
afhankelijk van behoefte
projectleider en leden projectgroep desgewenst met onpartijdig voorzitter.

creëren van duidelijkheid (wat houdt het project in)
één à twee A4-tjes met kerninformatie
z.s.m.
na verschijning van tussenresultaten aanpassen
projectleider en leden projectgroep.

creëren van duidelijkheid/herkenbaarheid
logo
z.s.m.
n.v.t. (niet aanpassen)
projectleider en leden projectgroep.
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Voorbeeld van de inhoudsopgave van
een communicatieplan

1. Inleiding
omschrijving van het project (resultaat, fasering, tlg/k/i/o).

2. Omgeving van het project.

3. Inspraak inventarisatie formele inspraakmomenten

4. Doelstellingen en doelgroepen
per doelgroep doelstellingen op het gebied van kennis, houding en/of gedrag
doelstellingen gekoppeld aan tijd (korte en lange termijn).

5. Strategie
kernboodschappen
initiatiefnemers
belangrijkste middelen/kanalen
fasering/planning
stijl/cultuur.

6. Beschrijving middelen per doelgroep.

7. Organisatie
taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
werkgroep
ontwikkeling en beheer middelen
evaluatie/kwaliteitstoetsing
begroting.

8. Actieplan.
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Strategische werkconferentie

Een mogelijke invulling van het overleg tijdens de Verkenning of bij het opstellen van de Startnotitie is het
beleggen van een zogenaamde "strategische werkconferentie" waarbij alle relevante actoren op zowel
ambtelijk als bestuurlijk niveau worden betrokken. Ook kunnen relevante belangengroepen bijde conferentie
worden betrokken. Met name de directie Noord-Holland heeft met deze aanpak goede ervaringen opgedaan.

Een onafhankelijke, (externe) adviseur begeleidt het proces. In één dag (twee dagdelen) worden zowel feiten
als opvattingen in aparte sessies geïnventariseerd en vervolgens scherp uitgediscussieerd. De kern van de
overeenstemming over de feiten rondom een project en de resultaten van de discussie over opinies moeten
zo helder mogelijk worden vastgelegd. Over de feiten wordt geen ruimte voor discussie gelaten. In de
opvattingen-sessie worden overeenkomsten en verschillen centraal gesteld en is discussie per definitie nood
zakelijk.

Het aantal deelnemers dient niet groter te zijn dan circa vijftien. Een dergelijke strategische werk-conferentie
vereist een goede voorbereiding. Ongeveer een maand voordat de strategische werkconferentie zal plaats
vinden worden interviews gehouden met betrokken partijen. De resultaten van de interviews worden vast
gelegd in een startdocument. Het startdocument vormt de input voor de werk conferentie. De resultaten
van de strategische werkconferentie worden verwerkt in de Verkenningennotitie of de Startnotitie.

Uit de inmiddels opgedane ervaring blijkt dat als de verslaglegging van de strategische conferentie helder is,
de formele gang via het bestuurlijk overleg, in het verdere voorbereidingsproces voor de trajectnota zowel
inhoudelijke als procedurele winst kan opleveren. Dit omdat zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau een
kern van vertrouwen is ontstaan.
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Infralab

Inleiding
Interactieve planvorming is een vergaande vorm van communicatie met de omgeving van het project. Met
het Infralab-project heeft de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat de start ervoor gegeven.
Infralab staat voor Infrastructuur-Laboratorium. Er is een methode ontwikkeld die wordt toegepast in verschil
lende takken van het ministerie. De essentie van Infralab is dat gebruikers, belanghebbenden en omwonenden
actief meedenken over de formulering van het probleem, en over mogelijke oplossingsrichtingen.

Doel
Met Infralab wordt gezocht naar nieuwe oplossingen, een groter draagvlak en meer snelheid voorprojecten
van het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Vier fasen
De Infralab-methode kent vier opeenvolgende fasen:

Fase 0 Start
In deze fase worden de condities geschapen voor het uitvoeren van de Infralab-methode. Bestuurlijk draag
vlak is daarbij essentieel. In deze fase wordt gedefinieerd wat het doel is, wie er betrokken worden, wat de
randvoorwaarden zijn.

Fase 1 Stem van de gebruiker
Gebruikers van de weg (automobilisten, omwonenden, belangengroepen) worden - na een goede voorbe
reiding - uitgenodigd om in enkele avondbijeenkomsten gezamenlijk te komen tot een gemeenschappelijk
beeld van de knelpunten. Besluitvorming hierover gebeurt wel door bestuurlijk verantwoordelijken.

Fase 2 Agora
Creatieve sessies in enkele dagdelen van gebruikers en betrokkenen levert oplossingen voor de in de vorige
fase gesignaleerd problemen. Ook wordt gestreefd naar een gemeenschappelijk beeld van de belangrijkste
oplossingen. Deskundigen brengen samenhang aan, toetsen op haalbaarheid en werken de principe-oplos
singen uit. Besluitvorming over een advies voor de actiefase gebeurt wel door bestuurlijk verantwoordelijken.

Fase 3 Actie
De gekozen oplossingen worden uitgevoerd en geëvalueerd.

Ervaringen
Vooralsnog zijn de ervaringen positief. Zowel deelnemers als initiatiefnemers zijn enthousiast. Infralab is echter
nog nauwelijks toegepast bij Tracéwetprocedures. Er bestaan dus geen ervaringen waaruit lering kan worden
getrokken. De potenties van Infralab voor planvorming over hoofdwegen zijn vrij groot. Juist bij hoofdwegen
projecten kan de betrokkenheid van gebruikers en omwonenden erg groot zijn. Infralab kan daarbij een groter
draagvlak voor het proces creëren en leiden tot nieuwe inzichten voor het probleem en de mogelijke oplossingen.

Overwegingen voor toepassing van de Infralab-methode

Vroeg stadium
Als gebruikers, omwonenden en belanghebbenden meedenken over het probleem en de mogelijke oplossingen
is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de methode dat de initiatiefnemer probleem en oplossings
richtingen nog niet (volledig) heeft geformuleerd, danwel dat de initiatiefnemer geheel open staat voor
nieuwe geluiden.

Formalisering

De mensen die actief deelnemen aan Infralab zijn - vanuit hun gezichtspunt - uitgenodigd door de overheid
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Infralab

om mee te praten over een probleem waar ze zich bij betrokken voelen. Dat wekt verwachtingen, welke
waar gemaakt moeten worden. Formalisering van het resultaat in een document dat onderdeel is van de
Tracéprocedure is daarom erg belangrijk.
Overigens is daarbij ook belangrijk dat de deelnemers beseffen dat ze niet de inhoud van het project gaan
bepalen. Uiteindelijk zal altijd op bestuurlijk niveau besluitvorming plaatsvinden.

Verweving met procedure
Zowel de Verkenning als de Startnotitie lijken geschikt om de Infralab-methode toe te passen. Vooralsnog
geniet de Startnotitie de voorkeur. Tijdens de Verkenning kan dan de overweging worden gemaakt of de
Infralab-methode wel of niet wordt toegepast, en kan een afbakening van het project worden gemaakt. In
de Startnotitie kan dan worden aangegeven hoe de resultaten van de sessies zijn verwerkt. In feite is het
uitbrengen van de Startnotitie dan de Actiefase van de Infralab-methode.
NB: De Actiefase is niet de realisatie van een nieuwe stuk infrastructuur. In de praktijk zal dat pas vele jaren
later zijn, nadat alle procedures zijn doorlopen, inclusief de daarbij behorende politieke besluitvorming.
Maak dit de mensen die deelnemen aan de sessies van te voren ook duidelijk, om verkeerde verwachtingen
te voorkomen.

Plaats in stappenplan
Indien wordt uitgegaan van toepassing bij de Startnotitie levert dit de volgende aanvullingen op de stappen
plannen uit Deel I van deze handleiding.

Activiteit V-3 Overleg met derden ten behoeve van de Verkenningennotitie
In deze fase wordt de overweging gemaakt - in overleg met bestuurderen - of Infralab wel of niet in het
project zal worden toegepast. Met name gemeentebesturen zullen gehoord moeten worden als gebruikers
en omwonenden betrokken gaan worden. Daarbij zal het belangrijk zijn uit te leggen dat Infralab niet maat
gevend is, omdat de resultaten altijd ter verdere besluitvorming voorgelegd worden aan de bestuurderen.

Document V-2 Verkenningennotitie
Vastleggen van de afbakening van het project en vastleggen van bestuurlijke commitment.

Activiteit T-1 Opstellen Projectplan
Indien in de vorige stap Infralab positief werd gewaardeerd zal het projectplan een aanpak voorlnfralab
moeten bevatten. Juist vanwege het gebrek aan ervaring is het aan te raden hiervoor externe deskundigheid
in te schakelen. Ook de afdeling IS van Hoofddirectie van Rijkswaterstaat kan meer informatie leveren.
Van belang is in het projectplan ook de randvoorwaarden duidelijk te maken.

Activiteit T-3 Breed overleg over Concept-5tartnotitie
Indien de Concept-Startnotitie gelijk is aan (of bijna) aan de Verkenningennotitie worden in deze stap de
"stem" en "agora" -sessies gehouden. Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn om tussen de" stem" en
"agora" -sessies een extra bestuurlijk overleg in te lassen.vervolgens kan de Initiatiefnemer het materiaal dat
voort komt uit de beide sessies gebruiken voor het schrijven van de Startnotitie. Het opstellen van de Start
notitie is daarmee de "actie" -fase van delnfralab-methode. Het blijft nadrukkelijk de verantwoordelijkheid
van de initiatiefnemer om te bepalen welke onderdelen uit de sessies wel en niet worden gebruikt. Bij sterke
afwijking van die uitkomsten is het raadzaam in de Startnotitie daar expliciet aandacht aan te besteden.

Activiteit T-S Bekendmaking en publikatie van de Startnotitie
Alle deelnemers krijgen een Startnotitie toegezonden. De Startnotitie is immers dé terugmelding naar de
deelnemers die aangeeft wat er met hun inspanningen is gebeurd.
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Aanbevelingen van de werkgroep inspraak

In augustus 1994 is in opdracht van de Bestuursraad van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de Werk
groep Inspraak ingesteld die onder andere tot taak kreeg de inspraakpraktijk binnen het ministerie te evalueren
om vervolgens zonodig voorstellen tot verbeteringen te formuleren. De Werkgroep heeft het rapport" Recht
doen aan inspraak" uitgebracht. Het onderstaande geeft een verkorte weergave van de aanbevelingen uit
het rapport.

Vroegtijdigheid
Betrek de samenleving in een zo vroeg mogelijk stadium van het denkproces (bijv. de verkenningenfase).

In contact blijven
Verschaf tussentijds informatie (bijv. via" info-telefoon") omtrent de stand van zaken in de besluitvorming.

Zorgvuldigheid
Kosten noch moeite mogen gespaard worden om nota's deugdelijke en "up to date" informatie laten
bevatten. De in de bestaande wet- en regelgeving opgenomen inspraaktermijnen dienen in geval van
samenloop van de inspraak met een vakantieperiode met verstand te worden gehanteerd.

Integriteit
Als overheid in alle gevallen "doen wat wordt gezegd en zeggen wat wordt gedaan" .

Respect
Insprekers dienen zonder aanzien des persoons volstrekt serieus genomen te worden.
Inzenders van zogenaamde standaardbrieven moeten voor wat betreft registratie en reactie zo enigs
zins mogelijk worden behandeld als individuele insprekers.

Begrijpelijke presentatie
Er dient op een publieksvriendelijke wijze informatie te worden gestrekt, zowel over de inhoud als over
de procedures van de besluitvorming.

Discussie
Onderzoek de mogelijkheden om de minister ook op een meer directe manier met de maatschappij in
gesprek te laten treden; bijvoorbeeld tijdens een werkbezoek in de betrokken regio of een discussiebij
eenkomst na vaststelling van een ontwerp-tracébesluit.

Duidelijkheid
Bij het verschaffen van inf9rmatie is het van belang aan te geven welke fasen in het besluitvormings
proces nog volgen en welke mogelijkheden voor inspraak op wat voor zaken nog open staan.

Vastberadenheid
Laat de nodige vastberadenheid zien. Uiteindelijk is geen van de partijen ermee gebaat, wanneer
telkens eenmaal ingeslagen wegen worden verlaten om weer geheel nieuwe in te slaan.

Organisatie van de inspraak
Er dienen voldoende financiële middelen ter beschikking te staan ten behoeve van de organisatie van
de inspraak.

Schadevergoedingsregelingen
Onderzoek in welke mate bij het vergoeden van de te lijden schades het zorgvuldig omgaan met de
belangen van de benadeelden een wat ruimhartiger schadevergoedingsregime rechtvaardigt dan thans
doorgaans het geval is.
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Voorlichting
Bezie kritisch wie het best belast kan worden met het daadwerkelijk geven van voorlichting. Ga niet
krampachtig om met onwelgevallige informatie. Maak een heldere en duidelijke nota; beperkt van
omvang en aantal bijlagen; vergezeld van een goed leesbare publiekssamenvatting.

Hoorzittingen
Bij hoorzittingen dient ruimte aanwezig te zijn voor discussie. Vertegenwoordigers van het bevoegd
gezag en/of de initiatiefnemer dienen herkenbaar aanwezig zijn om desgewenst door tussenkomst van
de voorzitter vragen van insprekers te beantwoorden danwel te reageren op kennelijke onjuistheden
of misverstanden bij de insprekers.

Reageren op inspraak
Reageer tijdig en bij voorkeur in de vorm van een Nota van commentaar.

Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel I"



4 Kostenramingen
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Ramingsopbouw, schema en definities

Hoofdkostenposten. voorbeelden en omschrijvingenl definities - blad 1

0ndItw0rp Vooituldln Deflnllle
ot__

De kosten van de posten In de Raming van een project die later via
bestekken op de markt worden gebracht en die aan~ onderdeel van
het wefk kunnen worden toegerekend. In de meeste gevallen hoeveelheid
maal eenheidsprijs.

Bouwrijp maken
Bouwkosten -droog- en -nat-

I_- Oe kosten van de posten In de Raming van een project die later via
bestekken op de markt worden gebracht en die niet aan Ho onderdeel
van het werk kunnen worden toegerekend. Dit zjjn meestal kosten die
voor het bestek als geheel worden gemaakt.

nJdpbo:NIM kosten Kosten die varifren met de tijdsduur van een werk,
b.v.: • dlrectielcosten

• uitvoeringskosten, incl, administratie (UCA)
- voorlichting

EeNnIlIp_ Kosten die niet variêren met hoeveelheden en tijd
b.v.: • (delrnobllisatie

• inrichten weriderreln-- Kwalllelt:sborging Kosten, direct verbonden aan de eis van RWS om een systeem van
kwal.borging ter beschikking te stellen.

• Algemene Kosten Overhead-kosten binnen de aannemingsbedrijven. die ten laste van de
opdrachtgever worden gebracht.

• Winst Bedragen In de aannemingssommen ter delcklng van:
en - het verlangde (redelijke) bedrijfstesultaat en

- Risico ~ het aannemet'$~rislco binnen de bestekken.
• Stelpost-_. - Bijdrage AAW-systematiek De som van Directe- en Indirecte kosten.

De kosten van de defen van het project. die later via bestekken op de
markt lullen worden gebracht

... 1....... De kosten van de delen van het project, die later nJet via bestekken op de
mar1d zullen worden gebracht.

Grondkosten
• Vennogenschade
· Inkomstenschade
• Nadeelcompensatie
EnglneeringsIkosten
- Onderzoelcskosten

• Grondmechanisch
- Geluidshinder
• landmeetlcundlg

veMllg • • Milieu

In het spraakgebruik wordt de term "primaire kosten" ook wel voor andere doeleinden gebruikt. In de papers gaan we echter uit
van deze definitie
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Hoofdkostenposten, voorbeelden en omschrijvingenl definities - blad 2

Ramingsopbouw, schema en definities

Ondeowe<p Voofb..ld.n ~

BIJbmende- . Engineering Kosten van planstudle. ontwerp en d_ng.
Deels ten laste van hel Aanleg _el (RWfl

- Personeel RWS t.l.v. Personeel artIlcet-Ma_ kosten RWS t.l.v. Materieel artikel
- Uitbestede RWS-elgen t.l.v. Engeneerlngs artikel }

engineering zie ooIc checIdist kostenposten
- Uitbestede nlet-RWS- t.l.v. Aanleg artikel (RWF)

eigen engineering
. Vergunningen

Olv..... De post DIver5en ~ een toeslog op de romlng voor uIldeWIertng. tor
completering van de 1lasIstaming. Men _ deze kosten • malcen m

~, gevolg van hel VOlder uitdetallielen en spedllcele.. van hel Ofllwet'p, de
werI<metI1ode etc.
De post DIver5en stut daarmee naast de reeds geraamde .......ntor.
("grote broId<en") in de Basisramlng. en zal In een later -.... wonIen
gespedficeen:lln een aantal _ kleine (voorziene) posten.
N.B.: DIvenen ~ de som van de DIvenen op de PrtmaJ",- en op de

Bljkomende kosten.

Baslsromlng De som van Primaire- en Bijkomende kosten en DIver5en.
De Baslsramlng omvat de lolaIe projectkosten d.W.z. naast de geraamde
kosten voor de uit • besteden bouw I aanleg van de _ 001<
de kosten voor zaken madvies, grondaanIcoop en weI_.-.
(niet RWS-etgen) engineering. AIhanbIIjlc van de ploje<tfase wordt deze
ramlng onderbouwd met meer ol minder grote ........ '...1, waarvan een
raming (ol kentallbeschllebaar~.

0nv00rI1on De post Onvoorzien ~ een toeslog op de BasIsraming. bedoeld tor de/ddng
van kosten, die in een later -.... zullen wonIen gemukt mgevolg
van b.v.:
- onvoorziene wijzigingen, die binnen hel proglaITiIIlO van etsen valen
(b.v. ontwerpwijzlglngen)
- onvoorziene complexiteit Iljdens de uitvoering
Onvoorzien kan zowel op de DlI1!cte-, de1_mop de lIIjlcomende
kosten betrektdng hebben.
N.B.: OnvoorzIen ~ niet bestemd voor de/ddng van kosten, _1Cl

uit externe Invloeden op hel pnlject. die ... ""po~ van hel

vervolg'
project veroorzaken. Het _ van (deze) externe Invloeden ~
een organlsatot1sdl aspect.
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Ramingsopbouw, schema en definities

Hoofdkostenposten. voorbeelden en omschrijvingenl definities· blad 3

o J _, .. .
" L'Op "'? ~;

Wa 1~111' De som van &astsramnS en OnvoorDen, (exdusief BlW).

ITW Ajwt tie bet_IE". <Nor de Op basis van -ueIIjk~ pen:enlo&es doof tie _
..."'''ide delen van de ra· BTW.
..... met ......... pe«enlqe

.....-- De som van Sub-totMJ en BTW.-...... Het b<drq WUIVOOr het .......- kan wonlen.- zonde< _I, extIeme.__van het project.

De lWnin& <van kosten) omval de Y<lIlI<"de posten:
-'ns' ....
-Onwooc'"
.11W

De RamIng _ alle aan het project verboiiden. extIeme kosten <uitga-
ven). diesed- de looptijd van het project wonlen (zijn) .-.
Omwllle van de besrotlnplndeflng wonlen el,en lRWSl penoneels. en
_tslcosten en de kosten VOO< de _ng van (RWS-el,en)

englneertnl' niet_nomen In de hier bedoelde projeclkosten.

Het prijspell van de Raming wo.rdt In eente Instantie bepaald doof het
prijspeil van de ,e,evens. die VOO< de opzet van de raming Zijn ,ebrulkt.
Het prijspeil, del _ -lid t.b.v. de opname In de begroting, _
vert"",en doof Indexering van de Raming VOO< de. te over!>nJ&&en. tijds·
periode tussen prijspell Raming en prijspell Bepoting.

De Raming _ de projectkosten __bed,.,en .... deldclng van
des'''" nO. . _.

De lWnin& ~ ....-.bedrag. met evenveel kans te worden onder·
sdweden als te wonlen ovenchreden.
De ruiling geeft. gemiddeld gezien, de meest waanchijnIijIce ve<wach·

-ga tingswaatde van de projectkosten aan.

In de toekomst lullen dit soort kosten waarschijnlijk wel in de totale projectkosten worden meegenomen.
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Hoofdkostenposten. voorbeelden en omschrijvlngenl definities - blad 4

Ramingsopbouw, schema en definities

~ Voorbeelden -.- De staIIsllsche fluctuatie van de _ pt'Djectt ......
Ouzake:held De... b samenpsteld uit de staIIsllsche o"......"eld In de B 'Minlen

de statisUsche 011_ In 0.-.. (Ind BTWl.

.- De staIIsllsche fluctuatie van de B · .............._dev_1n
0.

,
held _ ••_ en prijzen. HIer_In .-... pbnocht dil de_,............... van de ......... posten ""1__•omdII de-. niet exact

beIeIcend kunnen WOIden.

.- De staIIsllsche fluctuatie van de o.-..e_. HIer_in
0. 111 Mld .-... gebfacht dat """ de,-.Onvoont."••__
In Onllloonlll: meev...., ....... """ tqenv.....

MoJp Ten einde Inzlcht te verschaffen In de, • . __de raminI dient

<VOO< 0nzeIcerIIeId) VOO( hel eindbedrag een 0nzeIcettIeidsr te__.
De marp hanst samen met de l>t&lIsllsdie) OI..-t1oden _ de
raming. ,
Het vonnt een mul voo<'" m.plljloo ......... _ do__• In
zowel posltIeve als negatieve zin. De marp b _ een 'plusimin
bedrag'.
De roming plus de marp levert de bo....._ de raminI- de
marp leidt tol de ••d....... De gewenstIe lc.lS dat de__ of de
OIidel",... mp.___ of OI_.de" bepuIt do grooIIe
van de' marp.
Veelal _ pkozen VOO( een ..... en OIidelsdHljdi"gsIcons _15".
omdat bij een .,.,..".... venleIInc de _ don__b..,
de bebnde .standuIdafwIjId•. De lc.lS dil do _ "'........-.
v.... tussen de onder- en do__ VIII de roming Is In dil gevoI
70".
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Checklist kostenposten

Deze checklist voor kostenposten is een hulpmiddel bij:
het completeren van de raming;
het traceren van de belangrijkste kostenposten;
het helder demarkeren van de (deel-)projectscope(-n) en
het verkrijgen van inzicht in alle ontbrekende cruciale gegevens.

De checklist is gebaseerd op de voorgaande schema's over ramingsopbouw.

Waar moeten verschillende kostenposten geplaatst worden?
In een project krijgt men met verschillende kostenposten te maken. Sommige kostenposten zijn voor het
project belangrijk, andere minder. En bij weer andere kostenposten vraagt men zich af of ze voorkomen in
het project.
Voor het plaatsen van kostenposten in de ramingsopbouw kan het onderstaande als "gebruiksaanwijzing"
worden gehanteerd:
1 Komt de kostenpost in het project zeker voor, dan wordt deze opgenomen in de raming als een aparte

kostenpost onder directe, indirecte of bijkomende kosten.
2 Komt de kostenpost zeker voor, maar is de verwachte omvang relatief klein, dan kan worden gekozen

deze post "tijdelijk te parkeren" onder de kostenpost Diversen. Bij een gedetailleerde uitwerking van
de raming komt deze kostenpost weer "onder eigen naam" in beeld.

3 Is het nog niet zeker of een kostenpost voorkomt dan kan men:
kiezen deze onder te brengen bij de post Onvoorzien (d.m.v. bijvoorbeeld een toeslagpercentage
op de basisraming, of gespecificeerd onder" bijzondere gebeurtenissen" te plaatsen en te bere
kenen)
meer informatie te vergaren om te besluiten de kostenpost wel of niet op te nemen in de raming
van het project. (Besluiten of een kostenpost relevant is voor het onderhavige project).

Waar vind Ik verschillende kostenposten terug?
De checklist is eenvoudig toe te passen op een project en is opgebouwd volgens onderstaand schema:

c:.. 11 ft
,

0 • -F • wa; ....
1 RMNnp.- SChema Ilon*'& .... Koslon - Desgewenst OIlderwerdeekt NaI deefplojeden

(ZIe ......... _de Direclekoolen
....... _2.1) --kooien._-_....._..._-- +

_kooien
""'iOiidekoolen
DM!nen_.__....... +

• . ai••
OnvCMMzEu._--_....._.. +--P1W--_.._...... +-.-. • de"_ '""*'I'I - Mul __ de rnopIIjIle afwijIclnJ .... de _ kosten, in
e-p _ O:zeke:lteld ~ ...~.. Zin.)

De opzet van de checklist in z'n huidige vorm is nog te veel geënt op de aanleg van wegen. De aanvullingen
op de overige terreinen zullen in samenspraak met de deskundigen worden ingebracht. Momenteel is een
uitbreiding van de checklist in voorbereiding voor kunstwerken.
Aan de hand van het eigen project loopt u de checklist door op de hoofdkostenposten (primaire kosten,
bijkomende kosten, diversen, onvoorzien, btw). Iedere hoofdkostenpost bestaat uit een aantal "hoofdstukken"
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Checklist kostenposten

(in de checklist aangegeven in de eerste kolom). Als een" hoofdstuk" voor uw project relevant is, kijkt u in
de tweede kolom welke onderwerpen in detail hieronder zouden kunnen vallen voor uw project. Per onder
werp staat een aantal aandachtspunten vermeld (derde kolom). Door deze aandachtspunten na te lopen en
de daaruit voortvloeiende vragen te beantwoorden, wordt het wellicht gemakkelijker om te komen tot een
keuze van een prijs, een hoeveelheid en/of een kengetal. Op deze wijze krijgen alle relevante kostenposten
een plaats in de totale raming en wordt ook de projectscope duidelijk gedemarkeerd.

Een complete raming
Als de integrale kosten van een project zichtbaar moeten worden gemaakt, moet speciaal worden gelet op
die kostenposten die normaal gesproken uit" andere artikelen" worden gefinancierd. De integrale kosten
van een project zijn dus niet altijd zichtbaar in de raming ten behoeve van het Infrastructuurfonds (lF).
De checklist is geen voorschrift binnen de Rijkswaterstaat. Evenmin is het een kant en klaar en 100% gereed
produkt dat klakkeloos op ieder project kan worden toegepast. De opzet van de paper in zijn huidige vorm
is nog te veel geënt op de aanleg van wegen. De aanvullingen op overige terreinen zullen in samenspraak
met deskundigen worden ingebracht. Zo is bijvoorbeeld momenteel een uitbreiding van de checklist in voor
bereiding voor kunstwerken.
Veel ervaren ramers hebben bijgedragen aan de in deze paper gepresenteerde checklist. Een suggestie
vanuit onze zijde met betrekking tot het gebruik ervan: Houdt het verstand erbij en doe uw voordeel met
deze checklist.

82 Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel I"



Checklist kostenposten

Primaire kosten

Directe kosten
Checklist bouwrijpmaken

ea. liG tJl. Ondor-.p A&ndoclIIspunOe

21101 Sloopl<o5ten - De sloop kan ook In het kader van de grondaankoop worden
meegorekend.
(3109 PrIma;re kosten Bouwrijpmaken)
(Geen du_fingen)

• Het opruimen van de funderingen kan v~ kosten met zich
mee brengen.

- Mogelijk extra kosten i.V.m. veronb'etniging
Opstallen Woningen

Bedrijfspanden
Kunstwericen Bruggcm

V'iducten
Wegen RWS-wegen - Mogelijk een combinatie met hergebruik

overige wegen
Overig b.V. stuwen

bunkers

21102 Kabels en leidingen Omleggen • Kabels en leidingen die moeten worden verlegd worden vaak
Opruimen via de nadeelcompensatie vergoec!' bfnnen het vergunnings-

gebied. Daarbuiten geklen andere regelingen

21103 Om~en of Aanpassen Wegen Soms als een volledige weg te ramen.
Ook kosten verkeersmaatregelen.

Watergangen

21104 Aanvoerwegen Aanieggen tijdelijke wegen Ook kosten verkeersmaatregelen.

21105 Ruilvert<avellng Extra voorzieningen

21106 Cultuurbehoud ArdleoIogische vondsten
MonumentenZOfg
Voorzieningen Flora/Fauna

21107 OoI1ogstuig Bommen I Explosieven I Kosten opruimen.
VtiegllJlgen Kosten stilstand aannemer.

21108 Bodemsanering BodemvervuWing - Mogelijk ook in bouwkosten ondergebracht
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Primaire kosten

Directe kosten,
checklist bouwkosten
Blad 1

Ramingsopbouw, schema en definities

Code Hoofdstuk O_rp A.uldad1tspunten

- De bouwkosten kunnen het beste per deelproject of te onder-
scheiden element nagelopen worden.

21201 Aardebaan - Breedte wordt bepaald doof wegtype 12'2; 2'3) ,
- lijdelijke gronddepols werken kostenverllogend
- Een grondbalans geeft inzicht.

Cunet - Diepte t.o.v. maaiveld
- Bestemming (af te voeren) grond, afstanden

•- Milieu-kosten
- Stort-lokaties

Drainage wegcunet in een kleigebied. I

Steunbermen - Bodemgesteldheid "Verticale drainage - Bodemgesteldheid
Horizontale drainage
Zandlichaam - Hoogte t.o.v. maaivekt

- zandpuUtransportafstandllransportmogeiijkheid
- Extra hoeveelheden t.g.v. zettingen en t.b.V. ovemoogte, indo

verwerken restant, waarbij er ook opbrengst kan zijn.

Bermen en taluds - Extra voorzieningen i.v.m. beplanting
GeluIdswallen (zie ook 306)
Ontwatering - Ontwateringsplan (overleg met waterschappen, natuur. drink-

water, ondel'bemallng, grondwaterstrorrnngen e.d.)
Sloten dempen I opschonen - Afvoer verontreinigd slib uit sJoten I kanaten
Sloten graven - Incl. boordvoorzienlngen I betuiningen e.d.

Duikers

Stuwen
(Onder)Bemaling - Extra sloten, stuwen, duikers

Pompen, afslulters, signalering

21202 Verharding - Breedte bepaald door wegtype
- Per project moet worden gekozen uit de beschikbare varianten

in de opbouw van de verharding.
- Dikte I type I van de vemardingslagen
- Verk....klasse bepaalt totale 'dikte'
- Hergebruik van oude bouwmaterialen

Eisen\Verlangens/Mogelijkheden ?

Fundering
Asfalt of -ZOAB Jaln..
Beton of
Markering
Middenberm-verharding
Kabelkoke..
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Ramingsopbouw, schema en definities

Primaire kosten

Directe kosten,
Checklist bouwkosten
Blad 2

Code IIxp '. ~ ~

Kunslweflcenllpmeen IDit deel ~ onvolledig. De bouwdiensl be_ momenteel een Icheddist kunstwerten voor.

- Afwijkingen t.O.V. hel standaatd-ontwerp
- G<oIoglsche gesteldheid bepaoJt de (kosten van de) fundering
en de mogelijke voorbelasting.

21203 Tunnels Bouwdok tunnclelementen - Mo8eIiikheden VOO< een bouwdokJbouw l<f pIel<ke
Grondwerk
Bemaling
Drainage
loidlngworl<
Kabelwork

Bouwput
Afzinksleuf

enzovoort

21204 Brugsen - Beweegbaar jalnee

21205 - • Standaard jalnee; Haaks of schuin over de weg

21206 OverIge lcunstworIcen Duiker -_jalnee

_nel -Prefabjalnee

w.g.oJr. mot Yefdiepto kgging · Bemalingl Boton of vliosconslructi

Bljmiidete _ - Vragen relatiof~ informatie

Verbreding kunstwerken • Technische prot*merl1 Kwaliteit bestaand KW
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hm-bordjes I extra aanduidlnpn

Ramingsopbouw, schema en definities

- ZOAB jatnee is al bij vefhanlin,~
- Sanerin, moet ook mee..nomen worden.
- Ondetzoelt en En........, is apart bereIcend.

• Bteedte van bennen I Hoogte Vin taluds

- R1MOB/...

-~ aan ....... pnljeden
• COrnbinIIIe (b.V.met~
• lMidsdIIps- enJoI' ;' ilIo eL' ••• lIop*lde_
en de inIloud von de lJePonIInI.

• Aanpasinpn In I'ondwelic Lb.Y.: Sr ntnc

• Moet er water in de " 't t _,ft WOIIIIn S. ,••en1
· Mil er _ "" _ ...., In de " _i?
• Moet afttomeIKiwaterp" herd worden?
~~/_)loft&le en _ -> _ .... hel__

Met PJ"'" '··10p0IIc en __ ve..ilI_iIlld •
CapodtoIl?

- Complexiteit VII1 de~
TijdeII;ke yoomell'u&en Moet!" el 1

- AantoJ mede bepoIId door de~
Lenpdoor_~

COrnbinIIIe met ......... 212110 ......
~'-"'vonde p ..id
_ en lftlOll2 -->~--OoIt losse poneIen _ portuI

-"
AInwtjZInpn aan de"""",,-

- AIpmene normen tLV. vertIc:htinB-.

Extra _zIel"'_ ... do e-ds ......ido) _ Lb.v, do__hel ,

.........,' '.·__In.-ne
T.__.. le_m n

LIlapdubt ft ._metde _do~1I11 ._.
-Nsl"" ......

Panelen

Geluidswallen (Zie ook 301)
Schermen
Aanpassingen aan woningen
Overi,

Bebording
Ref\ectolen
100 kmlu bordjes
0-;.. bebakenln,

Bekabelln,
Extra voort. ,eIeid<rail
ANWB
Verharding

MCSS

Bermen
Overhoeken
Extra ...._ (zie 301)

21209 Praatpalen

21210 Getuidwerende voorzien.

21208 Wegbebakening

Code -...

Middenberm type
Zijbermen type
Extra voonïeninsenRe_." (zie 3(5)
11jdeIijke maatrepten

21211 Bewegwijzering

21212 Verlichtin.

21213 ~snaJerin,

21214 BepIanti"l

21215 VerIc......'elInstaJIatie
21216 Hemetwatefl.fvoer

Goten
Afvoert.lell"..n
PulI2n
Z...............tIes

21217 Wesmeubilair VemJrslnIspIube
21218 Openbaar vervoersvoorz.

21219 0-;.. Bouwtcos\len T1deIIIke -.tenInpn

Aanschaf materlllen

Directe kosten,

checklist bouwkosten
Blad 3

Primaire kosten

86 Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111



Ramingsopbouw, schema en definities

Primaire kosten

Indirecte kosten,
checklist bouwkosten

Code IIc'Jll Ondoo-.. _iiÄdl F"""

- Een Met van deze kosten kunnen in de bestekken verrekenbaar
zijn gesteld en mogen niet dubbel _ geteld.

22101 TijdgelxMlden kosten - Kosten die binnen besteksramingen in bedrag worden onder-
bouwd.

DirectieYoonienlngen - Keten, voorzieningen enz.
Uitvoertngslcos1en - Kelen, loodsen, uitvoerend P"""'-' enz.

- Ook materieet dat niet aan een of meer posten is toegerekend,
b.v. een torenkraan op een bouwwerk.

VefIigtlektsvoorzietMngen Mu.treg~ afhankelijk van risico per werk.
Admlnlstratlekos1en - werkenadministratie,aan~ gegevens (UCA)
Voo<llchtingslcosten - Eenmatige kosten zitten in Overige Kosten

22102 fenmaJige kosten - Kosten die binnen besteksramingen in bedrag worden onder-
bouwd.

- Eenmatige kosten behoren in principe niet in de eenheidsprijzen
te zijn opgenomen.

Aanvoer materieel
1ns1allatie materieel
Demobilisatie materieel
Afvoe< materieel
Inrichten weMerreln

22103 Kwaiteitsbo/atng • kosten die binnen besteksramingen in bedrag worden onder-
bouwd.

O!pnlsatlekos1en
Toetsingen en metingen
Rapportage
ConeclIe en onderhoud

22104 Algemene kosten - Over het algemeen uitgedrukt in een pen:entage van de directe
kos1en plus de boYenstaande Indlfecte kosten

HoofdIcan1oorko
Alpmeen Oltderzoek
0pIeidIngsk0s1e

22105 WIns1enRisico - Over het algemeen uitgedrukt in een pen:entage van de directe
kosten plus de boYens1aande Indln!cle kos1en- - Een redelijkbed~1 YOOr de aannemer, die hel werlc
ullvoer1.

Risico - AIeen het aannemersri5k:o dat in de Hnntm1ingssommen
aanvutdbaar wordt geacht.

22106
Overiee__ kosten

lIljdngen CROW I Wegenbouwkundlg ondenoek
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Bijkomende kosten

Checklist grondkosten

Ramingsopbouw, schema en definities

Code Hoofdstuk ondetwerp A&ndIchtspunten •
3101 Kadaster Inventarisatiekosten - Afhankelijk van aantal percelen I
3102 Taxatiekosten Taxatiecommlssle - Aantal en com~~"telt

,
3103 Vooropnamen Vooropnamen opstal~n - Aantal

•3104 Vermogenschade Aankoop eigendommen - Mar1<tonlwikkeling
- Beslemmlng(splannen) .'- Verplaatsingskosten bedrijven

3105 Inkomstenschade Afkoop inkomstenderving
3106 Nadeelcompensatie Particulieren

Kabels en leidingen
3107 Schade Aangebrachte schade - Schade voor rekening rijk/geen risico aannemer
310S Overdrachtskosten Notariskosten - Induslef kadasterlcosten overdracht

- Retatie met aantal en hoogte vergoedingen
3109 Slooplcosten Opstallen - D~ kan ook In de bouwkosten wOlden opgenomen

{21101 Primaire kosten SouwrijpmakenJ
~ Geen dubbeltellingen

3110 Overige Grondkosten Ruilverkaveling - Extra kosten of besparing t.g.v. (geplande) rullverlcavellng In
het aangrenzende gebied.

Checklist Engineeringskosten

Code Hoofdstuk ondetwerp AancIocIItsflun

320 Onderzoekskosten - Onderzoekskosten kunnen ook in de bouwkosten of de
engineering zijn opgenomen.

3201 Grondmechanisch·onderz. Geologische gesteldheid
Zettlngsprognose
Extra voonieningen ontwerp

3202 Geluidshinder·onderz. Verhoging geluidsniveau •Hogere waarde -.procedure
Saneringsmaatregelen

3203 Landmeetkundig-onderz. Actuele bestaande ~tualle

3204 8emalings-onderz. Extra maatregelen bij aanleg
3205 Verkeerstechnisch-onderz. Verkeersprognoses

Aanpassingen ontwerp
3206 Milieu- - Op te nemen in de MER

Extra maatregelen bij aanleg
Extra kosten verontreiniging

3207 Kwaliteitsondenoeken Materialen Asfaltmonst.ers
Produkten Sboefheld en v1akheldsmetingen

3208 Overige onderzoekskosten
Hydrologi5ch-/Mo<foIogisch-/Haalbaarheids- eN

321 Engineerinsskosten - Eigen apparaatskosten wOIden nog niet _ In de
projeclramlngen opgenomen.

- Uitbesteding van RWS-eigen taken wordt veeIaJ gefinancierd
u~ een apart engineerin8'-art. maar zou wel op het project
moeten drukken.

3211 Personeelskosten RWS . PeneN..... artikel zie ook overweampn 1e
3212 Ma~ kosten RWS - _ ....... zie ook OVOIWegingen 1e
3213 Uitbestede Engineering A - Etop_........... zie ook ovetWelingen 1e

(oot>pnonkelljk
Rws.eigen taken) Voomudle I TrajectstUdle

Ontwerp I Bestek
D1recl1evoering
Toezicht op U~ring
DeUlllering t.b.V. Uitvoer.
Bijdrage Inpasslngsprocedure 8eslemmlngspIan e.d.

3214 U~EnlineeringS - AonIoB __ zie ook ovet wegltlgen Ie
(oot>pronkelljk
nlel-RWS-eigen taken) _ontwerp

Landmeetkundig ontwerp
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Ramingsopbouw, schema en definities

Bijkomende kosten

Checklist Overige Kosten
Blad 1

Code Hoofdstuk On<te.-p Aandachtspun....

- A1Je hier bedoelde kostenposten mogen niet voorkomen c.q.
thuishoren in de rubrieken:
- 2.1.1 Bouwrijpmaken
- 2.2.1 Bouwkosten
- 3.1 Grondkosten
- 3.2 Onderzoekskosten
w 3.3 Engineeringskosten

- Via de rubriek Overige kosten mag geen dubbeltelling ont-
staan.

3301 Vergunningen -indo Leges
Bouw-vergunningen
Bemaling<-
lOllngs- <wVO.)
Kap-
Domeln-
Stort-
OntgrondIngs-
Hinderwet·

3302 Voorlichting - Tijdgebonden deel = lndl_ bouwtcosten
Materiaal
Vooriichtlngscentrum

3303 Drukk.,.koslef1
Bestekken

11;Rapporten

3304 Kunstzinnige bijdrage

3305 Overdrachtskosten • Bijdragen Beheer I Onderiloud (debet en credit)
Afkoopsommen beheer en ondertloud

3306 Nederlandse Spoorwegen
Vergoeding langzaam rijden
Toezicht I Veiligheid
Kosten aanpassingen I bouw

3307 Fasering
Extra kosten • Fasering kan het tempo belemmeren

• Ttj<k-eisen kunnen kosten opdrijven

3308 Werken in het verkeer
Extra kosten • Tempo verlaging

• Nacht· en weekend·werk

3309 Werken voor defden Mogelijk geen 100% dekking door bijdrage derde
Aansluitende Infrastuctuur

3310 Bijdrqe VIIl defden
Subsidies en andere bljdr. Gemeente/Provincie/Ministerie/Particulier/EC
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Ramingsopbouw. schema en definities

Bijkomende kosten

Mogelijk afhankelijk van de nadere(_)
procedure In de raming opnemen.
Moge/ijk ook In RIslco (22105)

Wanneer x jaar onderl1oud bij de aanl>esledIng _
uitbesteed.
N.B.: Rnanclering mogelljlc niet uit .......·art.
Als onderhoud.

Ailidld:lspunten

- Alle hier bedoelde koslettpOSteti _ niet VOOOkometi c.q.
thu~horen In de rubl1eken:
- 2.1.1 Bouwr1jpmaken
- 2.2.1 Bouwkosten
- 3.1 Grondkosten
-3.2Ondenoelcskosten
·3.3 Engtneertngskosten
• 3.4 Overige kosten

• Vla de rubriek lllvenen !Mi geen~ ontstaan.

AalidId tap RIten

Exploitatiekosten

PrIvate Financiering
Rent<lcosten tijdens de bouw Mogelijk ook In WInst (22105)

Risico regelingen

Niet gedekt rislco

Ondemoudskosten
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3312 Kostenstijgingen tijdens
de loop van een bestel<

3311 Financieringskosten

3313 Onderlloud en exploitatie

Code Hoofdstuk

Code Hoofdstuk

Checklist Diversen

Checklist Overige Kosten

blad 2

DIVERSEN
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Ramingsopbouw, schema en definities

Onvoorzien

Cheddlst Onvoorzien

CM 11 f' * Ondor-. AMda.tb; ....

- Alle hief bedoelde kostenposten mc>«e" niel _ c.q.
thui5hcnn .. de rubrielcen:
- 2.1.1 Boowrijpmolcen
- 2.2.1 lloowI<oslen
- 3.1 Grondkosien
- 3.2 Ondem>el<skoste
- 3.3 En~pkosten
- 3.4 Overige kosten
- 4.1 Divenen

- Vla de rubriek Onvootzien mag geen dubbeltetling ontstaan.

BTW

Checklist BTW

Code IlwfJ • lil: Ondor-. ~

- BTW wordt in de rammg van de venchtUende~ van de
raming niel identiek _end

. Alle kosten, dte later in het kader van een contract of overeen-
komst mei een aannemer of leveroncler worden gemaaJrt. zullen
het hoge BTW·tarIef als opslag krijgen.

- Eigen__(Ionen) zullen vrij zijn van BTW.
(Nu nog niet in de raming)

- Binnen Grondicosten (rubriek 3.1) zal een veel _euriger
benadering nodig zijn.

6101 Groll.Io.>1a' Moe "e~g - Apttsche l>estemnWlg
- Nog niet bouwrijp gemaolcte terreinen

6102 HuoPBTW-tarieven Houg/Uq - Wettelijke~ wisselen periodiek BTW m.b.t. kosten
nutsbedrijven
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5 Projectmanagement
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Voorbeeld van de inhoud van een Projectplan

1. Inleiding
voor wie is het projectplan bedoeld (interne opdrachtgever en bevoegd gezag)
wat is het doel van het projectplan
wat is de aanleiding voor het studieproject

de voorgeschiedenis
de huidige stand van zaken

de inhoud van het projectplan.

2. De projectinhoud
een beschrijving van het projectresultaat (globaal)

probleemstelling
het globale resultaat
de afbakening van het project (grenzen)

een beschrijving van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de activiteiten in de planstudiefase.

3. De projectaanpak
aangeven welke (detail-)fasering voor de planstudie wordt gehanteerd (grove fasering volgens deze
Handleiding: voorstudie, trajectstudie en uitwerking)
aangeven op welke wijze de onderscheiden fasen worden afgesloten (beslisdocumenten)
aangeven welke aspecten voor de beheersing van het project van belang worden geacht.

Zie voor een uitgebreide toelichting op de projectaanpak voor een project Hoofdstuk 1 van Deel 11 van deze
Handleiding. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan ProjectMatig Werken in wegenprojecten.

4. De uitgevoerde en uit te voeren activiteiten
een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden in de verkenningenfase en van de resultaten
daarvan
een beschrijving van de uit te voeren activiteiten (hierbij zal de voorstudiefase het meest gedetailleerd
kunnen worden uitgewerkt, en de uitwerkingsfase nog slechts globaal).

5. Besluitvorming
De besluitvorming ten aanzien van projecten valt uiteen in twee aspecten:

de interne besluitvorming binnen de Regionale Directie van Rijkswaterstaat ten aanzien van de voort
gang van een project
de besluitvorming over de voortgang van het project volgens de MIT-systematiek en krachtens de
Tracéwetprocedure.

In dit hoofdstuk van het projectplan dient aangegeven te worden op welke wijze deze twee "vormen"van
besluitvorming zich tot elkaar verhouden (betekenis/functie) en in welke documenten de besluitvorming
zich tijdens de trajectstudiefase manifesteert. Documenten die in dit verband van belang zijn:

het projectplan (intern)
de startnotitie (intern/Tracéwet/m.e.r.-regeling)
de richtlijnen (intern/Tracéwet/m.e.r.-regeling)
het bijgestelde projectplan (intern)
de Trajectnota (intern/Tracéwet/m.e.r.-regeling)
het (ontwerp-)Tracébesluit (Tracéwet/m.e.r.-regeling).

6. Projectbeheersing
In hoofdstuk 3 van het projectplan is aangegeven welke aspecten voor de beheersing van een projectvan
belang zijn. In dit hoofdstuk moet uitgewerkt worden op welke wijze de beheersing van deze aspecten in de
trajectstudiefase (tot en met het Tracébesluit) vorm gegeven moet worden. Vanuit de visie van ProjectMatig
Werken dient in elk geval aandacht besteed te worden aan:
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Voorbeeld van de inhoud van een Projectplan

Tijd:
opstellen van een gedetailleerde planning voor de uit te voeren activiteiten in de trajectstudiefase.
Daarbij zijn met name het opstellen van de Startnotitie en het opstellen van de Trajectnota
interessant; de daaropvolgende stappen liggen in principe qua doorlooptijd vast in de wet
aangeven wie:
* de planning opstelt en bijstelt
* de planning vaststelt (in dit deel van de handleiding is ook een voorbeeld opgenomen

van het kritische pad voor de (hoofd)activiteiten voor een hoofdwegenproject.)
Geld:

aangeven van de benodigde menskracht en overige middelen voor het kunnen uitvoeren van de
activiteiten in de Planstudiefase. Van belang daarbij is een onderscheid tussen "eigen" werkzaam
heden en "uit te besteden" werkzaamheden
aangeven van de projectkosten voor de Planstudiefase
een (globale) minimum en maximumraming van de uitvoeringskosten in de realisatiefase
aangeven wie:
* de kostenramingen (inclusief menskracht) opstelt en bijstelt
* de kostenramingen vaststelt.

Kwaliteit:
aangeven van de normen (inclusief marges) waaraan het resultaat (Trajectnota, ontwerp
Tracébesluit en Tracébesluit) moet voldoen
meetbaar maken van de gestelde normen; zonodig dienen daartoe meetinstrumenten ontwikkeld
te worden
aangeven wie:
* de normen (en meetinstrumenten) opstelt en bijstelt
* de normen (inclusief marges) vaststelt.

Informatie:
beschrijven van de procedures voor het vaststellen (en wijzigen) van beslisdocumenten
aangeven wie:
* wijzigingen uitvoert
* de betrokkenen informeert
* de projectdocumentatie en het -archiefsysteem vaststelt en inricht

Organisatie:
beschrijven van de projectorganisatie voor de trajectstudiefase (de aard van de werkzaamheden
tijdens de trajectstudie en het opstellen van de Trajectnota kan een andere organisatie vereisen
dan in de voorstudiefase)
aangeven van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen
(opdracht-gever, projectleider en -medewerkers)
aangeven welk deel van de werkzaamheden op welke manier zal worden uitbesteed
aangeven wie:
* de projectorganisatie opstart en bijstelt
* verantwoordelijk is voor de bemensing
* verantwoordelijk is voor eventuele uitbesteding.

7. Communicatie
inventariseren van de partijen die invloed (kunnen) hebben op het resultaat van het project of die
door het project worden beïnvloed. Dit zijn de doelgroepen waarop de communicatie gericht moet
worden
aangeven en beschrijven van de "tools" die gebruikt worden voor het verwerven van draagvlak.
Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

interne communicatie binnen het project en Rijkswaterstaat
externe communicatie (zowel·formeel als informeel) met alle andere betrokkenen.
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Voorbeeld van de inhoud van een Projectplan

In Hoofdstuk 2 van Deel 11 van de Handleiding wordt ingegaan op de communicatie-tools die door de project
leider ingezet kunnen worden om aan het (maatschappelijk) draagvlak van het project te werken.

8. Haalbaarheid
beschrijven van de risicofactoren die van invloed zijn op de haalbaarheid van het wegenproject.
Daarbij kan gedacht worden aan:

juridische risicofactoren
bestuurlijke risicofactoren
inhoudelijke risicofactoren

aangeven van acties voor het verbeteren/vergroten van de haalbaarheid van het wegenproject.
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Fasering Werkzaamheden
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Voorbeeld van de inhoud van een beheersplan

1. Identificatie:
de projectnaam
de naam van het beslisdocument
de naam van het beheersplan
het (deel)projectnummer
de datum van uitgave van het beheersplan
de naam van de principaal
de naam van de projectleider
de naam van het bevoegd gezag

2. Weergave van de overeengekomen norm

3. Weergave van de overeengekomen marges

4. Weergave van de stand van zaken

5. Constatering van eventuele afwijkingen van de norm

6. Constatering van eventuele overschrijding van de marges

7. Voorstellen voor eventuele bijsturingsmaatregelen c.q. wijzigingen van de norm en aangeven van de
consequenties hiervan voor het projectresultaat en de andere beheersplannen

8. Overzicht van de te ondernemen acties in het kader van het beheersplan:
gespecificeerd voor de volgende fase
globaal voor de daarop volgende fase(n).
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......................................................................................

6 Voor nog meer informatie
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adres:

contactpersoon:
telefoon:
fax:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

contactpersonen:
telefoon:
telefax:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

Adressen voor adviezen

Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, afdeling IM
taak: advisering en kennisontwikkeling op gebied van m.e.r. en milieu, en aan

spreekpunt voor deze handleiding
Postbus 5044
2600 GA Delft
Wim Hinkamp
015-2699492
015-2611361

Steunpunt Opdrachtgeverschap (SOS), Steunpunt Kosteninfrastructuur (SKI)
taak: advisering op het gebied van kostenramingen
adres: Bouwdienst Rijkswaterstaat

Postbus 20.000
3502 LA Utrecht
Ton Kleijn
030-2857956
030-2857955

Hoofddirectie Rijkswaterstaat, afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
taak: advisering over Tracéwet en overige juridische aspecten
adres: Postbus 20906

2500 EX Den Haag
Arjan Nijenhuis en Ellen van Schouten
070-3518265,070-3518990
070-2519067

Hoofddirectie Rijkswaterstaat, afdeling Innovatie en Synthese
taak: advisering over interactieve planvorming
adres: Postbus 20906

2500 EX Den Haag
Martien Beemsterboer
070-3518665
070-3518795

Hoofddirectie Rijkswaterstaat, afdeling Verkeersveiligheid
taak: advisering over verkeersveiligheid
adres: Postbus 20906

2500 EX Den Haag
Hans Peter Benschop
070-3518645
070-3518576

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer
taak: aanspreekpunt voor handboek" Economische Effecten Infrastructuur"
adres: Postbus 1031

3000 BA Rotterdam
drs A.L. 't Hoen
010-2825770
010-2825642

Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen, deel 111 105



contactpersoon:
telefoon:
telefax:

Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, Projectbureau GISMER
taak: advisering over het gebruik van GIS bij MER
adres: Postbus 5023

2600 GA Delft
Kaat Appelman
015-2691111
015-2625460

Adressen voor adviezen

adres:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

Ministerie LNV, Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, afdeling Verkeerswegen
taak: advisering Rijkswaterstaat op het gebied van landschappelijke inpassing van

rijkswegen en vaarwegen
Postbus 20021
3502 LA Utrecht
ir. S.H. Visser
030-2858512
030-2858999

De Afdeling Verkeerswegen is opgedeeld in drie regio's:

Regio West
adres:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

Regio Noord/Oost
adres:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

Regio Zuid
adres:

contactpersoon:
telefoon:
telefax:

Postbus 20021
3502 LA Utrecht
J.G. Frentz
030-2858518
030-2858999

Postbus 10051
8000 GB Zwolle
K. Zwaan
038-4271215
038-4271242

Postbus 1180
5004 DB Tilburg
ing. J.w. de Jager
013-4645604
013-4681200
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Overige handleidingen, handboeken en rapporten

Handleiding Milieu-effectrapportage. Besluiten voor een leefbaar Nederland.
Opgesteld door: DHV Milieu en Infrastructuur BV i.s.m. Twijnstra Gudde Management Consultants.
In opdracht van: Ministerie VROM en Ministerie LNV
's Gravenhage, 1994
ISBN 90-5458-155-7
Verkrijgbaar bij: Koninklijke Vermande BV, Lelystad.

De Handleiding Milieu-effectrapportage is te vergelijken met de onderliggende Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen. De eerste
behandelt echter niet alleen hoofdinfrastructuur, maar alle m.e.r.-plichtige activiteiten. De laatste is op het punt van hoofdinfrastructuur
meer uitgebreid en toegesneden op de praktijksituatie.

Handleiding akoestisch onderzoek wegverkeer
Opgesteld door: DHV Milieu en Infrastructuur.
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Delft, 1994.
ISBN 9036902053, DWW-publikatie P-DWW-94-723
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.

De Handleiding beschrijft uitgebreid het wettelijk kader van de Wet geluidhinder en de uitvoering van het akoestisch onderzoek. De
Handleiding akoestisch onderzoek kan worden gezien als een aanvulling op de onderliggende Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen,
en is vooral van belang voor de invulling van het onderdeel geluid bij het ontwerp-tracébesluit.

Op weg naar natuurcompensatie voor (auto)snelwegen. Concept-Handboek. onderbouwing en achtergrond
Opgesteld door: Rijksuniversiteit Leiden, Centrum voor Milieukunde.
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Delft, 1996.
DWW-publikatie W-DWW-95-702.
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft

Het rapport geeft een methode voor de compensatie van natuurwaarden bij aanleg en verbreding van (auto)snelwegen. Het rapport is
meer uitgebreid dan de onderdelen over compensatie zoals die zijn verwoord in onderliggende Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen.
De teksten van onderliggende Handleiding zijn volledig afgestemd op het rapport.

Handboek Basisrichtlijnen m.e.r. Trajectnota's wegen
Opgesteld door: DHV Milieu en Infrastructuur BV
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Delft, 1996.
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft

Het Handboek geeft een set richtlijnen die -facultatief - als basis gebruikt kunnen worden door de Commissie voor de m.e.r. voor de
formulering van haar advies voor de richtlijnen en voor de initiatiefnemer voor het vervaardigen van de startnotitie. Het Handboek
Basisrichtlijnen beperkt zich tot de onderwerpen bestaande milieutoestand, autonome ontwikkeling, effecten en vergelijking van alterna
tieven. De Basisrichtlijnen zijn naar gelieve uit te breiden of in te korten.

Handreiking evaluatie m.e.r. weginfrastructuur
Opgesteld door: DHV Milieu en Infrastructuur BV
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en WaterbouwkundeDelft, 1996
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft

De Handreiking geeft informatie over de procedure en aanpak evaluatie van m.e.r.. Evaluatie is een verplicht onderdeel, waar inde prak
tijk van infrastructuur nog nauwelijks ervaring mee is opgedaan. In de onderliggende Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen wordt
evaluatie slechts hier en daar aangestipt.
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Overige handleidingen, handboeken en rapporten

Werk in uitvoering. Een handreiking met suggesties en ideeën
Opgesteld door: Rijkswaterstaat Project Ramingen en Infrastructuur
In opdracht van: Hoofddirectie Rijkswaterstaat
Den Haag, 1995
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat Bouwdienst, Steunpunt Opdrachtgeverschap, Steunpunt Kosten
Infrastructuur, Utrecht

De Handreiking geeft uitgebreide informatie voor het komen tot goede ramingen. De Handreiking gaat dieper op deze materie in dan
Hoofdstuk 13 van deel 11 van onderliggende Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen. Het betreffende hoofdstuk is opgebouwd uit
onderdelen van de Handreiking Werk in uitvoering.

Handboek Economische Effecten Infrastructuur
Opgesteld door: AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer en Vrije Universiteit Amsterdam
In opdracht van: Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
Maastricht 1996
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rotterdam

Het Handboek geeft uitgebreid inzicht in economische effecten, methodieken en kentallen. Het Handboek is veel meeruitgebreid dan
Hoofdstuk 14 over Economische Effecten van Infrastructuurprojecten uit deel 11 van de onderliggende Handleiding Besluitvorming
Hoofdwegen. Het Handboek hanteert een indeling en termen die niet geheel vergelijkbaar zijn met genoemdHoofdstuk 14. Kentallen zijn
wel op elkaar aangepast.

Handreiking maatregelen voor de fauna langs weg en water
Opgesteld door: Buro voor faunatechniek Oord.
In opdracht van: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde en de Dienst Landinrichting en Beheer
landbouwgronden van het Ministerie LNV.
Delft 1995.
ISBN 9ü36937ü6X, DWW-publikatie P-DWW-95-71ü
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft

De Handreiking maatregelen voor de fauna langs weg en water geeft een overzicht van de kennis en ervaringen van dit moment op het
gebied van mitigerende (verzachtende) maatregelen, die de versnippering van de natuur door wegen en waterlopen kunnen verminderen.
De Handreiking is te gebruiken bij het opstellen van alternatieven en behoeve van de projectnota/MER en ten behoeve van de uitwerking
van alternatieven voor het ontwerp-tracébesluit.

Creatief omgaan met het Meest Milieuvriendelijk Alternatief
Opgesteld door: J. van der Schot
In opdracht van: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Delft, 1993
DWW-publikatie W-DWW-93-7ü2
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft

Het rapport geeft een handreiking voor de formulering van het meest milieuvriendelijk alternatief, op zodanige wijze dat het maximum
milieurendement wordt bereikt binnen de gegeven context van het project.

Meest Milieuvriendelijk Alternatief, enkele voorbeelden uit tracé/MER-studies
Opgesteld door: Projectgroep MMA Rijkswaterstaat
In opdracht van: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft
Delft,1994
DWW-publikatie W-DWW-94-715
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft

Het rapport geeft een schets van acht MMA's, met een brede variatie in aanpak en uitvoering. Het rapport is bedoeld als ideeënboekje.
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Overige handleidingen, handboeken en rapporten

Naar een beter toegankelijk MER: tien praktische tips
Opgesteld door: Ingeborg van der Geest en Rinke Berkenbosch
In opdracht van: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft
Delft,1994
DWW-publikatie W-DWW-94-714
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft

Het rapport geeft adviezen voor een gebruikersvriendelijke presentatie van milieu-effectrapporten over infrastructurele projecten. De tips
betreffen de hoofdstukindeling, de structuur binnen de hoofdstukken, de structuur van de alinea's en hulpmiddelen vooreen selectieve
lezing.

Naar beter leesbare kaarten in MER: praktische tips en voorbeelden
Opgesteld door: Barend Köbben, Ferjan Ormeling (Universiteit Utrecht), Maurice Damoiseaux, Albert
Venemans (Meetkundige Dienst)
In opdracht van: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde.
Delft, november 1995
DWW-publikatie W-DWW-95-716
Verkrijgbaar bij: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.

Het rapport geeft adviezen voor het maken van kaarten in milieu-effectrapportages. Via een aantal praktische tips en vele voorbeelden
wordt aangegeven hoe de informatie-overdracht met kaarten zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt. Delen van de samenvatting
van het rapport staan opgenomen in de onderliggende Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen.

Recht doen aan inspraak
Opgesteld door de Werkgroep Inspraak van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
In opdracht van: de plv. Secretaris generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Den Haag, juni 1995
Verkrijgbaar bij: Secretariaat Overlegorganen Verkeer en Waterstaat, Den Haag.
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