D!; 1?2.113
Verslag V&W-bijeenkomst
milieu-effect rapportage 1995
/ v;. ' ,

RWS Directie Zuid-Holland
mw M. Ohm Afd. APS
Postbus 556
3000 AN ROTTERDAM

smm

!>■

i', s

•>#

»

'' V

■'

'

4-' s
s*

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

T-;:

Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

■

-A ,

4

'4f ■’

r:
w.

_|l|sr

■■ . m- y. :.

■

.jii:s.<=iSs© I
v.;v.
«

fV;
■ '

ft r'%1- f'

V.V-'
■’ t

■

f,
' S*

if

•.

'%■

.

I ..

.5

(?«*;- '/.yi,-

if«

T'vj.

.. ■tf ■>{ •, „

-

I,

i
■"
iittSl

, ;

^
■•' ..

....

Verslag V&W bijeenkomst Milieueffectrapportage 1995

Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Delft, november 1995
W-DWW-95-717

Dit document wordt uitgegeven om geinteresseerden de gelegenheid te
bieden om van de voortgang van het desbetreffende onderzoek, e.d.
kennis te nemen. Benadrukt wordt dat de gezichtspunten in dit werkdocument niet noodzakelijk overeen hoeven te komen met de officiele
gezichtspunten of het beleid van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. Met de in dit werkdocument gegeven informatie dient derhalve met de nodige voorzichtigheid te worden omgegaan, aangezien de
hierin vermelde conclusies in de loop van het verder onderzoek of
anderszins mogelijk herzien dienen te worden.
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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van de V&W MER bijeenkomst 1995, gehouden
op 12 September in Amsterdam. De dag is georganiseerd door de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde in opdracht van de Hoofddirectie
van de Waterstaat.
De dag is georganiseerd met de bedoeling ervaringen uit te wisselen,
nieuwe ontwikkelingen te bespreken, en netwerken op te bouwen. De
deelnemers aan de bijeenkomst zijn medewerkers van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat die met m.e.r-gerelateerde zaken te maken
hebben.
In dit verslag, gemaakt door Geoplan, wordt een indruk gegeven van
de belangrijkste zaken die bij de verschillende programma onderdelen
aan de orde zijn geweest. Het gaat hier niet om een volledig verslag.
Aan dit verslag is een deelnemerslijst toegevoegd.
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inleiding

Op 12 September 1995 organiseerde het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat haar jaarlijkse m.e.r.-dag. De dag \A/erd georganiseerd door
de Dienst Weg en Waterbouwkunde met inhoudelijke en logistieke
assistentie van respectievelijk CIRCON en Geoplan. Aanwezig waren
169 actieve m.e.r.-betrokkenen die zich in verschillende aspecten van
het m.e.r.-proces verdiepten.
De dag was hiertoe ingedeeld in twee sessies. In de ochtendsessie
discussieerden de deelnemers in kleinere groepen over een aantal keyitems gerelateerd aan de uitvoering van m.e.r. De onderwerpen waren:
inspraak en milieu-effectrapportage, uitbesteding van het MER,
baggerspeciedepots en m.e.r., Handleiding Besluitvorming
Hoofdinfrastructuur en de verwerking van economische aspecten in de
Trajectnota/MER.
In de middag bogen alle aanwezigen zich over het zogenaamde
pettenprobleem. Dit gebeurde op een ludieke, maar tegelijkertijd ook
op een zeer realistische manier.
Naast de workshops en de middagdiscussie waren er een aantal
posterpresentaties met onderwerpen als: compensatie en het nut van
m.e.r. voor de keuze van een lokatie voor baggerspeciedepots.
In dit verslag worden alle workshopsessies en het plenaire
middaggedeelte kort samengevat.
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2 Verslag van de workshops

2.1 WORKSHOP A: INSPRAAK EN MER
Voorzitter:
Inleiders:

ir AA.R.W. Bos, RWS-HW
mr S.B. Boelens, Overlegorganen Verkeer en
Waterstaat
M.C Fuld, RWS-HW

De workshop bestaat uit twee inleidingen. Sam Boelens geeft een
presentatie van het rapport 'Recht doen aan inspraak'. Marthe Fuld
geeft een reactie op het rapport en de belangrijkste aanbevelingen
hieruit. De inleidingen worden gevolgd door een
discussie/gedachtenwisseling met alle deelnemers.

Het rapport: 'Recht doen aan inspraak'
Het rapport 'Recht doen aan inspraak' is opgesteld door de Werkgroep
Inspraak in opdracht van de Bestuursraad van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. De aanleiding voor het instellen van de
Werkgroep Inspraak was tweeledig. Er was enerzijds behoefte aan een
evaluatie van het inspraakproces na het van kracht worden van de
nieuwe advies- en overlegstructuur per 1 oktober 1992. Anderzijds
werden er negatieve signalen ontvangen vanuit de samenleving en de
overheid over de manier waarop V&W in haar praktijk met inspraak
omgaat.
Voor haar werkzaamheden heeft de werkgroep allereerst
literatuuronderzoek gepleegd en interviews afgenomen. Uit deze
informatie kon vervolgens een definitie van het begrip inspraak worden
vastgesteld:
Inspraak is een door de overheid georganiseerde gelegenheid voor de
bevolking om, ten behoeve van besluitvorming door de overheid,
feiten en meningen ter kennis van de overheid te brengen en aldus
invioed uit te oefenen op de besluitvorming.
Als doeleinden van de inspraak zijn te beschouwen:
a. het vergaren door de overheid van zoveel mogelijk juist
feitenmateriaal als basis voor een te nemen besluit;
b. het verkrijgen van inzicht door de overheid in de bij de bevolking
levende meningen ter zake van een onderwerp waarover een
besluit moet worden genomen;
c. het creeren van een zo groot mogelijk draagviak voor een door de
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overheid te nemen besluit.
Naast het vaststellen van een definitie van het begrip inspraak en het
helder maken van de doelstellingen ervan, heeft de werkgroep negen
criteria geformuleerd voor het goed omgaan met inspraak:
1. vroegtijdig met de samenleving in contact treden;
2. met de samenleving in contact blijven;
3. zorgvuldigheid;
4. een integere aanpak;
5. het tonen van respect voor de samenleving;
6 een begrijpelijke presentatie door de overheid;
7. discussie tussen overheid en samenleving in plaats van
'eenrichtingverkeer';
8. duidelijkheid omtrent de strekking van de inspraak;
9. een vastberaden hooding van de overheid.
Na toetsing van het formele besluitvormingsproces bij Verkeer en
Waterstaat aan de criteria heeft de werkgroep een aantal knelpunten
gesignaleerd. Het rapport doet hiervan verslag en geeft ook
aanbevelingen om de gesignaleerde knelpunten te ondervangen.
Tijdens de presentatie van Sam Boelens wordt het criterium respect als
bijzonder knelpunt uit de nota gelicht. Zijn stalling is dat er bij de
ambtenaren, werkzaam met m.e.r., er in de regel nog te weinig respect
is voor de positie en het gedachtengoed van insprekers. Een knelpunt
dat overigens niet onoverkomelijk is, want met training kan er veel
bereikt worden.
Aan het einde van zijn presentatie geeft Sam Boelens aan hoe nu
verder te gaan:
* het rapport wordt binnen Verkeer en Waterstaat verspreid;
* er wordt een inspraakbrochure opgesteld;
* er wordt een implementatienotitie opgesteld;
* er wordt actief ingespeeld op ontwikkelingen binnen wet- en
regelgeving die kunnen leiden tot verbetering van de inspraak.

Een eerste reactie op het rapport
In haar reactie op het rapport stelt Marthe Fold dat inspraak een
juridische waarborg is voor het voorkomen van willekeur van de
overheid. Net zo min als wij hopen ooit voor de rechter te hoeven
verschijnen, zo zou voor veel projecten nauwelijks inspraak nodig
moeten zijn. Hiervoor moet een soort overheidsmarketing worden
ontwikkeld. Bestaande experimenten van overheidsmarketing zijn
Infralab, het Open Planproces en het stadspanel van de gemeente
Amsterdam.
Huidige inspraakpraktijken (sportzalen, klapstoeitjes, slechte akoestiek)
laten zien dat de overheid inspraak eigenlijk niet wil. De overheid vindt
inspraak vies. Dit blijkt ook uit de opdracht aan de werkgroep Inspraak
om een brochure te schrijven met de titel: 'Omgaan met inspraak'.
Er bestaan twee soorten burgers: zij die het spel en de juridische regels
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kennen (de professionals), en zij die deze niet kennen (de gemoedelijke
burgers). Voor de professionals maakt het niet zoveel uit welke de
regels zijn, zij spelen het spel mee dat gespeeld wordt. Voor de
gemoedelijke burger is het anders. Deze zal moeten kunnen merken dat
hij gehoord wordt en serieus genomen wordt. Hij moet kunnen zien
met welke dilemma's de overheid kampt. Overheidsmarketing kan de
verhouding overheid-burger helpen verbeteren, maar het kan ook wel
eens mislukken, net zoals in commerciele marketing een produkt flopt.
Tenslotte over het rapport 'Recht doen aan inspraak'. Mevrouw Fuld
vindt het een uitstekend rapport. Nu moeten de aanbevelingen handen
en voeten krijgen. De uitkomsten van het rapport zijn niet los te zien
van een meer marketinggerichte aanpak. Een korte reactie op de
aanbevelingen:
*

*

*

*
*

Vroegtijdigheid, in contact blijven.
Wees duidelijk in de status van de inbreng van de mensen (houdt
de mensen geen worst voor).
Zorgvuldigheid, integriteit en respect.
Deze zaken behoeven buitengemeen veel aandacht want moeten er
niet alleen zijn, maar ook getoond worden.
Begrijpelijke presentatie.
Het is misschien een idee om de kwaliteit te verbeteren door
presentatie-wedstrijden tussen verschillende directies te organiseren.
Discussie.
Het verdient voorkeur om te spreken van gedachtenwisseling.
Duidelijkheid en vastberadenheid.
Het gaat hierbij niet alleen om intenties, maar ook om operationeel
gedrag. Het moet echt zijn.

Een laatste opmerking betreft een oproep aan een ieder om vooral
elkaar op de hoogte te houden over experimenten, knel- en
vraagpunten en successen met inspraak.

Discussie
Er voIgt een uitgebreide en levendige gedachtenwisseling. Onderstaand
volgt een samenvatting van de belangrijkste uitspraken, conclusies en
aanbevelingen.
*

Draagvlak
Meerdere aanwezigen vinden dat 'het creeren van een draagvlak
voor de te nemen beslissing' (zie rapport pagina 15) nooit een doel
van inspraak kan zijn. Dit riekt naar 'door de strot duwen'. Centraal
moet staan; het verwerven van draagvlak voor het proces.

*

Creativiteit
Als doel van inspraak moet ook verstaan worden het aanboren van
creativiteit van de burger.

*

Verwachting
Wat verwacht de burger eigenlijk? En, in welke fase wil de burger
met wie spreken? Het rapport schenkt te weinig aandacht aan deze
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vragen en lijkt meer voor de overheid geschreven te zijn. Opstellers
van het rapport onderkennen dit en wijzen op het belang dat
tijdens de implementatie hier wel nadruk op komt te liggen.
*

Duidelijkheid
Vertel in blokletters, spreek in begrijpelijke taal en schrijf op waar
het eigenlijk om gaat.

*

Vroegtijdigheid
Aan dit onderwerp wordt een groot deel van de ochtend besteed.
Het belang van vroegtijdigheid wordt door een ieder onderstreept.
Door eerder met de burger te communiceren krijgt deze niet het
gevoel dat alles al geregeld is. Dit gevoel komt op wanneer hi] een
officiele inspraakavond bezoekt met complete videopresentaties en
mooi gedrukte rapporten. Daarnaast dient een vroegtijdige
communicatie te geschieden door de besluitnemer, niet door een
onafhankelijke instantie. Een onafhankelijke instantie suggereert de
rol van een conflictoplosser. Dit is iets voor de laatste fase. Door
meer aandacht te besteden aan het voortraject wordt de
inspraakfase vanzelf minder belangrijk, hoewel inspraak altijd de rol
blijft houden van juridische waarborg tegen overheidswillekeur. Dus,
hoe zorgvuldig en uitgebreid je ook communiceert tijdens de
voorfase, er blijft altijd behoefte aan een officiele
inspraakprocedure.
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2.2 WORKSHOP B: UITBESTEDING VAN HET MER

Voorzitter:
Inleiders:

ir H. letswaart, RWS-DWW
ing. M. Gorier, RWS Noord-Holland
drs J.A. Vogel, RWS Bouwbeleid

Wei of Niet?

Uitbesteding van een MER vindt plaats bij de overgang van
voorstudiefase naar trajectstudiefase. De beer Henk Gorter van de
directie Noord-Holland benadrukt in zijn inleiding, dat keuzes voor
uitbesteding en de mate waarin dat moet gebeuren, al moeten worden
gemaakt voor de richtlijnen voor bet MER binnen zijn. Daarvoor is goed
inzicbt nodig in alles dat met de organisatie te maken beeft en in dat,
wat mogelijk voor uitbesteding in aanmerking komt. Wei is bet zaak de
gemaakte keuze in de loop van bet proces geregeld te evalueren: wat
nu de beste stap lijkt kan dat over enige tijd niet meer zijn.
De beer Gorter raadt aan in elk geval de communicatie en bet overleg
met alle actoren in eigen band te bouden, evenals bet beleid met
betrekking tot verkeer en vervoer. Het maken van prognoses kan men
eventueel uitbesteden. Het voordeel van bet in eigen band bouden bij
gebruik van eigen modellen, vervalt dan.
De keuze voor uitbesteding is afbankelijk van vier grootbeden:
1. kennis (wat is nodig, wat is aanwezig, wat wil je in buis balen/bouden);
2. capaciteit;
3. tijd (bijvoorbeeld: de piek in voorlicbtingsactiviteiten valt samen met
bet moment van scbrijven van de nota);
4. doelmatigbeid.
In de discussie wordt tevens gesteld, dat alles belemaal zelf doen
onmogelijk is. Tocb is bet noodzakelijk regelmatig iets zelf te doen,
zodat je als RWS een deskundige opdracbtgever blijft. Dit geldt met
name voor kleinere projecten.
Voor uitbesteden pleit onder andere dat een bureau de door bet brede
publiek gevraagde onafbankelijkbeid kan bieden.

De uitbesteding
Bij uitbesteding moet aandacbt worden gescbonken aan twee aspecten:
1. Het produktinboudelijk deel
2. Het contractueel deel
Produktinhoudelijk
Om aan de opdracbtnemer de wensen duidelijk te kunnen maken dient
bet bele proces (in gedacbten) van voor naar acbter en vice versa te
worden doorlopen. De nota moet als bet ware in gedacbten al worden
gescbreven. In bet projectplan moet een beeld worden gegeven van de
projectresultaten, de aanpak daartoe, bebeersing en besluitvorming. In
de produktomscbrijving moeten keuzes worden gemaakt welke soort
studies plaats moeten vinden, de detaillering van deze studies en van
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omschrijvingen, het evenwicht tussen verschillende disciplines, etc. Wat
nu niet wordt opgeschreven, wordt straks niet uitgezocht/uitgevoerd.
Ervaring leert dat deze fase in het algemeen vrij lang duurt: enkele
maanden.
Gepoogd moet worden in de produktomschrijving mogelijke
interpretatieverschillen met betrekking tot de uitvoering tot een
minimum te beperken. Men moet zich echter realiseren dat 100%
overeenstemming niet te halen is. Al was het alleen maar omdat niet
alles is te voorzien en in de loop van de tijd nieuwe mogelijkheden zich
zullen voordoen.
Deze 'ontwikkelingen-in-de-tijd'-invioed zou kunnen worden ondervangen door meer stapsgewijs uit te besteden, in de vorm van series kleine
contractjes. Voor een project als de uitbreiding van Schiphol is dat een
goede optie. Voor wegen zou dat echter snel leiden tot gedateerde
deelstudies. Eventueel is deze methode te gebruiken voor uitbesteding
per aspect. Dan kan echter de afstemming van de deelstudies
problemen veroorzaken.

Contractueel
Aanbesteding
De heer Vogel van de hoofddirectie legt kort het hele
aanbestedingsproces uit van werving tot gunning. Na de
produktomschrijving, zoals in het eerste deel van de ochtend aan de
orde is gekomen, moet een raming van de kosten duidelijk maken of
het project boven of beneden de drempelwaarde voor Europese
aanbesteding valt. Boven / 450.000,= dient de aanbesteding plaats te
vinden volgens de voorschriften van de EG-Dienstenrichtlijn.

Het contract
De hoofddirectie heeft in zeer korte tijd een zogenaamde 'probeerversie modelcontract voor m.e.r.-studies' opgesteld. Dit concept wordt
onder de aanwezigen uitgedeeld.
De reden voor het opstellen van een dergelijk standaardcontract is, dat
by standaardisatie de contracten voor MER'en overeenkomen met
andere onderzoekstudies en dat de MER-contracten van de
verschillende directies met elkaar overeenkomen. Meer eenvormigheid
en een betere herkenbaarheid zijn dan het gevolg. Een andere
belangrijke reden is dat niet elke keer opnieuw al het denkwerk
opnieuw moet worden gedaan wanneer al RWS-breed voorbeelden zijn
uitgewerkt. Uiteraard moet wel per project de standaardovereenkomst
goed worden nagelopen en op kleine punten worden aangepast aan de
specifieke eisen.
Het nu veel gehanteerde MUI (Model Uitbesteding Ingenieursdiensten)
is als standaardcontract niet handig. Een nadeel van het MUI is, dat het
bedoeld is voor produktiewerk en daarom voor m.e.r. flink moet
worden aangepast. Bovendien is het MUI gelieerd aan het UUR
(uitbestedings-reglement), dat niet is bedoeld voor Europese
aanbesteding.
In de praktijk wordt het MUI als goed werkbaar ervaren omdat het veld
ermee bekend is en omdat het een lijst bevat waarin de aannemer per
onderdeel/eenheid een prijsopgave kan doen. Dit is erg overzichtelijk.
Het bestaande alternatief, het model-onderzoek-contract, vertoont
grote hiaten voor de MER, die per situatie moeten worden opgevuld.
Een deel van deze problemen is bij een standaardcontract MER op basis
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van een onderzoekscontract te ondervangen. De 'invul-lijst' kan simpelweg worden toegevoegd. De hoofdtekst kan worden aangevuld met
standaard bijiagen, afhankelijk van het type project. De zaal ondersteunt het voorstel om een standaardcontract MER te maken met
verschillende inhoudelijke standaardbijiagen. Er wordt nog even stilgestaan bij een aantal wel of niet in het standaardcontract op te nemen
items, die tevoren op papier zijn uitgereikt. Een paar voorbeelden
daarvan zijn: verplichting tot het maken van een plan van aanpak,
gebruik van huipmiddelen van de opdrachtgever, kwaliteitseisen,
logboek, en dergelijke.
Als extra waarschuwing tegen te hoge verwachtingen wordt er nog
eens op gewezen dat de accountant het laatste woord heeft; zowel
over de contractvorm als over de inhoud. De argumentatie voor opgenomen eisen moet sluitend zijn.
De workshop wordt besloten met het instellen van een werkgroep die
zich bezig zal houden met de uitwerking van het standaardcontract en
het opstellen van een aantal voorbeeldbijiagen. De aanwezigen worden
hartelijk uitgenodigd in persoon mee te werken dan wel hun bijdragen
naar de hoofddirectie op te sturen.
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2.3 WORKSHOP C: BAGGERSPECIEDEPOTS EN MER
voorzitter:
inleidcrs;

dr W.A. Bruggeman, RIZA
ir R.O. Smits, RWS Zuid-Holland
V. Schaap, RWS Noord-Holland

Het unieke van een baggerspecie-MER
Rob Smits is intensief betrokken geweest bij het opstellen van een MER
voor het baggerspeciedepot Hollandsch Diep. Daarvoor heeft hij voor
de regionale directie Limburg meegewerkt aan een voorstudie over het
project Grensmaas en een aantal andere studies.
In zijn inleiding concentreert hij zich op het m.e.r.-proces rondom het
Hollandsch Diep en start hij met de opmerking dat elke MER baggerspecie uniek is. Op dit moment zoekt men nog naar een manier om om
te gaan met informatievoorziening, beeldvorming etc. Zeker voor
baggerspecie-projecten geldt dat er nog geen gestandaardiseerde
werkwijze beschikbaar is. Het unieke van het project zorgt tevens voor
onbekendheid met en onzekerheid binnen het project. Vooral het
moment waarop de omgeving wordt geinformeerd moet goed gekozen
worden.
Het onbekende
Allereerst het onbekende. Men weet niet wat baggerspeciedepots
precies zijn en dit zorgt voor angst bij de omgeving: het is een gifbelt,
je kijkt tegen een muur op, etc. De omgeving beschikt niet over die
informatie die voor een goede beeldvorming zorgt.
Zelf ontbrak deze kennis in het begin eveneens bij Rijkswaterstaat. En
als daar de kennis ontbreekt, dan kan het ook niet worden overgedragen aan het publiek en andere actoren in het m.e.r.-proces.
Wat bij kan dragen om in ieder geval als Rijkswaterstaat zelf een goed
inzicht in de materie te krijgen is het opstellen van een criteriaboom.
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verspreiding

25

SCENARIO:

PROJEKTNOTA/MER BAGCERSPECIEDEPOT HOLLANDSCH DIEP

natuur

25

(1) STANDAARD

Vaststelling gewichten in standaard scenario en alternatieve gewichtenkombinaties.

gebruik

25

kosten

25

VERSPREIDING

70

20

ISOLATIE

BEHEERSBAARHEID

65

NATUUR

KONTROLEERBAARHE

BIOTA

kriterium

50

ISOLATIE VAN GRONDWATER

VRACHT VERONTR. DIE UIT DEPOT TREED
GRONDWATERVOLUME DAT WORDT AANGETAST

VRACHT B(a)P uit depot 20.000j
AANTAST GRONDW. > STREEFW. NA 20.000j

50

ISOLATIE VAN OPPERV.WATER

VRACHT VERONTR. UIT DEPOT IN VULFASE

KWALITATIEVE RAMING

1,750

VRACHT VERONTR. UIT DEPOT IN EINDFASE

VRACHT B(a)P UIT DEPOT/20.000j; index

7,000
1,500

30

25
20
45
35

GEBRUIK

WEGVALLEN NAZORG
RENDEMENT ZUIVERING

WINST PLASDRASZONE
(er is geen verlies)
20 WATERPLANTZONE
35

5 VERLIES OPENWATEROPPERVLAK
15 VERLIES MOSSELBANK
10 WINST STEPPING STONE
10 WINST DEPOTOEVERS

BROEDSUKSES AALSCHOLVERS

1,500

KWALITATIEVE RAMING

0,750
1,250

J/N +
KWALITATIEVE RAMING

MOGELUKHEID MONITORING
ONEIGENLIJK GEBRUIK
MORS TIJDENS OVERSLAG

VERLIES
WINST
VERLIES
WINST

0,500

KWALITATIEVE RAMING
J/N -

1.125
0,875

ZONE TUSSEN GEM. WS +.5m EN -.5m (ha)

5,688

ZONE TUSSEN GEM. WS
ZONE TUSSEN GEM. WS
ZONE TUSSEN GEM. WS
ZONE TUSSEN GEM. WS
ONTTREKKING HABITAT

OEVERLENCTE (km)
index
index
KWALITATIEVE RAMING

1,788
1,463
0,447
0,366
0,813
2,438
1,625
1,625
2,500
2,500
3,750

M/\X. LENGTE • M/\X KADEHOOGTE
HINDER BIJ VAREN, ZICHTLENGTE (index)
AFNAME BEVAARBAAR WATEROPPERVLAK (ha)
KWALITATIEVE RAMING
KWALITATIEF - ORDINAAL
KWALITATIEVE RAMING
AFNAME BEVAARB/\AR WATEROPPERVLAK (ha)
KWALITATIEVE RAMING

6,250
1,313
1,313
0,875
1,750
1,750
1.750
2,438
1,313
3.750
2,500

-.5m EN -2m (ha)
-.5m EN -2m (ha)
-2m EN -5m (ha)
-2m EN -5m (ha)
AREAAL (ha)

J/N KWALITATIEVE RAMING

VISUELE VERSTORI
GEBRUIKSFUNKTIES

15

INPASSING

15
10

OPSLAG OVERT.MAT
EXTRA BERGINGSKA

KWALITATIEVE RAMING
MILJOEN m3
m3 10 J NA STORT TOT NAP 0.00 - index

10

AANLEG & EXPL.

TOEK. UITGAVEN - monetair

BESTUUR

15 CHEEPV/LART
15 REKREATIEVAART
10 OEVERREKREATIE
20 WONEN/VERBLIJFSREKREATIE
20 INDUSTRIE
20 BEROEPSVISSERIJ
65 NATUURBELEID
35

BESTEMMINGEN OMGEVING
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2,625
6.125

J/N +

25
35

RUIM.TELIJKE
ORDENING,
LANDSCHAP &

KOSTEN

KWALITATIEVE RAMING

KALAMITEITEN
MOGELUKHEID TREEEEN MAATR

DIEPE ZONE

10
10 POTENTIE NATUURW
15 VERSTORING
BIO-AKKUMULATIE

%

onder-subdeelaspekt

30
15
10

(1)

subdeelaspekt

subhootdaspekt

hoofdaspekt

MCA_%'1.MP

25,000

Als eerste dient goed te worden nagedacht waarover het gaat; wat zijn
de belangrijke zaken en zijn die weer te clusteren of onder te verdelen.
Bij een baggerspeciedepot kunnen bijvoorbeeld als hoofdaspecten
worden onderscheiden: verspreiding, natuur, gebruik (ruimtelijke
ordening, landschap & bestuur) en kosten.
Een aspect als verspreiding is dan weer onder te verdelen in isolatie,
beheersbaarheid en controleerbaarheid. Op haar beurt kan isolatie
onderverdeeld worden in grondwater en oppervlaktewater, etc. Al deze
aspecten worden vervolgens weer omschreven in meetbare eenheden.
Uiteraard is het dan nog geen objectief meetinstrument, maar het
maakt het geheel wel inzichtelijker en het werkt in de praktijk structurerend. Via het toekennen van gewichten kunnen dan vervolgens binnen
het project scenario's worden weergegeven.

Onzekerheid
Naast de onbekendheid speelt ook de onzekerheid een belangrijke rol
bij m.e.r. rondom baggerspecie. De onzekerheid bij Hollandsch Diep
werd veroorzaakt vanwege het feit dat het een nieuw beleidsterrein
betrof. Er werd bij de Hoofddirectie gewerkt aan het beleidsstandpunt
Verwijdering Baggerspecie, bij de Bouwdienst werd gewerkt aan het
referentie-ontwerp. Verder waren er nog geen echte richtlijnen, maar
alleen concept-richtlijnen voor depots. De hele materie was dus nog
voiop in beweging en dit zorgde voor onzekerheid en tijdvertraging.
Men ging pas met het plan naar de omgeving toen het complete
verhaal duidelijk was. Er vonden voorlichtingsavonden plaats, raadsleden van omliggende gemeenten werden ingelicht evenals de omwonenden. De twee provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant waren
samen met Rijkswaterstaat de initiatiefnemers. Ook de Provinciale
Staten gingen zich er intensief mee bezig houden. Uiteindelijk werd er
een voorkeurslocatie uitgekozen: locatie west. De gesprekken met de
omgeving, gehouden voor het definitieve besluit genomen was, leidden
niet tot een andere locatie, maar wel tot een aantal aanpassingen:
* lagere dijkhoogte;
* kleinere omvang depot;
* verschuiving van de ligging t.o.v. Willemstad;
* verdieping van het depot en dus een verkleining.
Een belangrijk discussiepunt voor de omgeving was de scheepvaartsituatie. De recreatievaart moet, om uit de haven te komen, dwars door de
grote beroepsvaart, die vlak langs Willemstad vaart. Ook zonder de
komst van een depot zou dit een probleem vormen, maar de omgeving
wilde het depot desondanks toch liever verder weg hebben.
Uit bovengenoemde ervaringen kan de conclusie worden getrokken dat
het verstandig is om de omgeving er in een vroeg stadium (nl. de
startnotitie-fase) bij te betrekken. Daarbij is tevens van belang dat er
criteria worden geformuleerd die een indicatief gewicht mee wordt
gegeven. Op een dergelijke wijze weet iedereen waar het om draait en
kunnen de kosten beter worden vastgesteld. Bovendien zijn de problemen van de omgeving duidelijker.
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Discussie
In het vragenrondje worden nog een aantal aanvullende conclusies
getrokken.
* Het is aan te bevelen de omgeving er vroeg bij te betrekken, omdat
je over bepaalde zaken been kijkt.
* Als de omgeving het gevoel heeft dat alles al beslist is, voelt men
zich genomen.
* In een vroeg stadium kan men vaak nog win-win-situaties identificeren, wat vaak weer voor medewerking kan zorgen in het formele
traject. Soms kunnen simpele voorzieningen, die misschien wel los
van het depot staan, veel tegenwerking wegnemen.
* Ga er van uit dat men geen depot wil (het NIMBY-effect) en hou in
de gaten dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld.

Het open-plan proces in de praktijk
De tweede inleiding is van Volkert Schaap van de directie NoordHolland van Rijkswaterstaat. Hij is projectleider van het MER baggerberging in de Averijhaven te Velsen. Daarvoor is hij in andere rol, als
projectleider van de provincie Noord-Holland, betrokken geweest bij
hetzelfde project. De uiteindelijke bedoeling van dit project is om een
duurzame opiossing te zoeken en dat gebeurt op een nieuwe wijze via
een speciaal opgezet open planproces.
Allereerst het kader in de vorm van het rijksbeleid. Via de 3e Nota
waterhuishouding uit 1989, het beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie en de Evaluatienota Water wordt aangegeven dat er een groot
probleem is: het aanbod verontreinigde baggerspecie voor 1995 tot
2015 is groot en wel 150 miljoen m^ De procedures voor de bergingslokaties zijn al in voile gang wanneer blijkt dat de weerstand op locaal
niveau groot is. Deze constatering vormt de directe aanleiding voor het
werken met een nieuwe benadering: het open planproces.
Voor het depot zijn er twee lokaties mogelijk: de Noordpier en de
Averijhaven. De baggerspecie moet in ieder geval weg, omdat de
havens aan het dichtslibben zijn, maar het ontbreekt aan een concrete
bergingslokatie en aan bestuurlijk en maatschappelijk draagviak. De
provincie geeft in 1990 aan dat de lokatie Noordpier niet haalbaar is,
vanwege een grote weerstand bij de burgers, maar stelt tegelijkertijd
dat de haalbaarheid afhankelijk is van het nog te maken MER-Averijhaven. Hiervoor wordt in het kader van het open planproces een Maatschappelijke BegeleidingsCommissie (MBC) ingesteld. Deze MBC wordt
breed samengesteld en van het begin tot het eind bij het MER betrok¬
ken. De commissie heeft geen medebeslissingsbevoegdheid en heeft
een budget gekregen voor een second opinion. Het aanvragen van een
dergelijke tweede opinie gebeurt in totaal drie keen
De ervaringen met de MBC zijn positief. Er komt een breed gedragen
resultaat, waarbij er geen bezwaren zijn op milieuhygienische gronden.
Onverwachts komen er echter wel bezwaren op economische gronden.
De gemeenten Amsterdam en Velsen willen alleen een depot voor korte
termijn, omdat het ten koste gaat van de totale havenoppervlakte. Bij
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een duurzame opiossing zal het depot dus weer worden opgeheven.
Wat is nu de doelstelling van het open planproces? Het proces wil een
draagviak creeren voor een probleem en tegelijkertijd een hoofdkoers
uitzetten voor een opiossingsrichting.
Een en ander geschiedt door het afnemen van interviews, het organiseren van werkconferenties en een bestuurlijke bijeenkomst. Voor de
organisatie van deze zaken is de hulp van een extern en onafhankelijk
bureau nodig.
De opzet is als voIgt:
1. Inhoudelijke orientatie
*
aanbodscenario: waarover praten we?
*
verwerkings- en toepassingsmogelijkheden
*
zoekgebied locatie en capaciteit depot (hierover waren de
meningen verdeeld, maar het probleem was duidelijk)
2. Financiele orientatie
*
wat zijn de kosten van verwerken?
*
wat levert verwerking op?
*
wat worden de stortkosten (nu te laag)?
3. Bestuurlijk/juridische orientatie
*
wat wordt de te varen koers?
4. Organisatorische/communicatieve orientatie
*
opzet organisatiestructuur
*
opzet communicatieplan (hoe, wanneer en op welke wijze
communiceren?).
De belangrijkte conclusie die getrokken kan worden uit het werken met
het open planproces in het kader van het MER-Averij-haven, is de
volgende; betrek de omgeving zo vroeg mogelijk bij je planvorming.
Later kom je ze toch tegen en dan kost het ook tijd. Verken dus je
omgeving en probeer samen tot een opiossing te komen, zonder daarbij
de eigen doelstelling uit het oog te verliezen.
Discussie
Uit het vragenrondje komen nog een aantal conclusies/problemen naar
voren:
* Niet alle problemen zijn te ondervangen in het open planproces.
* In het proces moet je op bestuurlijk niveau achter de precieze
doelstellingen en ideeen van de betreffende gemeenten komen.
Daarbij moet je rekening houden met slechte interne terugkoppeling
van verschillende gemeentelijke diensten. Hou dus in de gaten dat
de gemeente nooit een persoon is.
* De maatschappelijke groepen in het planproces lezen zich goed in
de materie in en bereiken zo dat het niveau van de discussie omhoog gaat. Ze weten soms meer dan de betrokken ambtenaren.
* In het open planproces moet je iedereen laten inspreken op elk
hoofdstuk. Het is zaak om te blijven luisteren en communiceren.
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Interactieve workshop
In de workshop wordt de volgende stelling centraal gesteld;
In de m.e.r. voor een baggerspeciedepot moet je een interactieve
benadering hanteren. Het publiek moet in een vroeg stadium
meepraten.
Naar aanleiding van deze stelling moet men in groepjes nadenken over
de vraag hoe aan deze benadering handen en voeten kan worden
gegeven. Een en ander moet geschieden door antwoord te geven op de
vragen: wie?, wat?, wanneer?, hoe? en waarom (niet)?
Onderstaand volgen een aantal van deze antwoorden.

wie?
*

*
*
*
*

betrokkenen/belangstellenden
verschillende actoren dienen herkenbaar te zijn
bestuurders versus stemlozen
mensen/organisaties selecteren op ideeen; recht op bezwaar later
blijft altijd
probeer geen relevante actoren te missen.

wat?
*

*
*

probleemdefinitie, -erkenning en -herkenning
bijvoorbeeld: 'er is een probleem met baggerspecie' en niet 'er komt
een depot'
niet iedereen vindt hetzelfde, constant toetsen in de tijd: evalueren
en blijven terugkoppelen
het provinciaal beleidsplan geeft hoger abstractieniveau
tijdens de rit blijkt hoe open het planproces en probleem nog is.

wanneer?
*
*
*

bij voorkeur beginnen voor de startnotitie, omdat er dan nog geen
wettelijke eisen zijn
hou het niet te lang vaag
startnotitie niet dichttimmeren.

hoe?
*
*

*
*

zorg dat je op hetzelfde niveau van deskundigheid komt
(bijvoorbeeld budget geven voor inhuren deskundigheid)
eerst ruchtbaarheid geven, dan starten, gaandeweg wordt dan
duidelijk wie de betrokkenen zijn; samenstelling moet dus flexibel
zijn
vraag is tot hoe lang je door blijft gaan met het proces (tot na het
MER of tot pal voor de realisatie?)
wees duidelijk over (on)mogelijkheden.

waarom een interactieve benadering?
*

*

breder draagviak, meer begrip en betere verhoudingen
winst in tijd in het formele traject (minder beroepszaken met
schorsende werking), maar vooraf wel meer tijd investeren; of er
per saldo winst is blijft de vraag.

waarom geen interactieve benadering?
*

je moet te ver vooruit kijken, en dat is onmogelijk
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*

de beheersbaarheid van bet proces is erg moeilijk (laten doen door
gespecialiseerde bureaus).

Belangrijke slotvraag is: krijg je met een interactieve benadering nu een
beter MER?
Mening van de zaal: waarschijnlijk krijg je alleen meer draagviak en
eventueel genereer je meer ideeen.
Aan bet einde wordt unaniem vastgesteld; door bet open planproces
komen de belangrijkste items duidelijk voor bet voetlicbt.
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2.4 WORKSHOP D: HANDLEIDING BESLUITVORMING
HOOFDINFRASTRUCTUUR (HBH)
Voorzitter:

ir W.A. Hinkamp, RW5 Zuid-Holland (vervanger van ir
M. de Soet)
ing. H. Wever, RWS-DWW
drs J.C. Steurrijs, Twijnstra Gudde Management
Consultants

Inleiders:

Inleiding
Deze workshop heeft een drieledige doelstelling:
* het presenteren van de stand van zaken rondom het uitkomen van
de Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur (HBH)
* het aangeven van enkele belangrijke inhoudelijke aspecten van de
Handleiding
* het brainstormen over mogelijkheden om te zorgen dat de
Handleiding in de nabije toekomst ook daadwerkelijk door alle
betrokkenen gebruikt gaat worden

Stand van zaken rondom de HBH
H. Wever, tijdelijk projectleider voor de aanpassing van de Handleiding,
geeft in een korte inleiding aan wat de stand van zaken is rondom het
uitkomen van de Handleiding. Hiervoor opent hij met een ludieke
opiossing om het autogebruik terug te dringen door middel van het
zogenaamde "terugkoppelmechanisme". Hierbij komen de uitlaatgassen
rechtstreeks terug bij de bestuurder van het vehikel. (zie figuur)
Terugkoppelmechanisme?

I

y
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Het terugkoppelmechanisme is eveneens van toepassing op het
dagelijks werk van Verkeer en Waterstaat. Bij het ontv\/erpen en
realiseren van infrastructuur wordt men in een vroegtijdig stadium
geconfronteerd met de gevolgen. Deze kennis van milieu-effecten kan
worden toegepast in verbeterde ontwerpen en nieuwe alternatieven.
De Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur wegen en
vaarwegen kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
De Handleiding is opgesteld door Twijnstra Gudde Management
Consultants in samenwerking met DHV Milieu en Infrastructuur.
Eerdere versies zijn becommentarieerd door verschillende in- en externe
werkgroepen, projectleiders en andere departementen.
De Handleiding komt in de plaats van de oude Handleiding
ProjectNota's (HPN). Aanleiding voor het opstellen van de nieuwe
Handleiding kan worden gevonden in het veranderen van de gehele
besluitvormingsprocedures onder andere naar aanleiding van de
inwerkingstelling van het nieuwe Trace-besluit.
De Handleiding zoals die op 12 September is gepresenteerd is nog een
conceptversie, waarvan de definitieve versie zal verschijnen in het
voorjaar van 1996. Hij is opgesplitst in twee delen. Deel 1 behandelt
met name het besluitvormingsproces rondom hoofdinfrastructuur. Deel
2 concentreert zich op de verschillende produkten die binnen dat proces
moeten worden vervaardigd. Als afbakening is bewust gekozen voor de
wegen en vaarwegen.
De Handleiding is cruciaal voor het schrijven van een goede trajectnota,
maar is geen kookboek met verplichtingen waaraan de gebruiker zich
moet houden. Het is veel meer een checklist met zaken waaraan
gedacht kan worden.
Het is een produkt dat regelmatig zal worden aangepast aan recente
ontwikkelingen. Het zal daarom in 1996 verschijnen in een losbiadige
uitvoering.
Na de inleiding van de heer Wever wordt gevraagd welke V&W
organen eerdere versies van de Handleiding becommentarieerd hebben.
Antwoord: naast de regionale directies en specialistische diensten van
Rijkswaterstaat zijn een aantal directoraten (DGV) die direct betrokken
zijn bij ontwerp en aanleg van wegen en vaarwegen geconsulteerd.
Verder is het ministerie van VROM betrokken geweest bij de
verschillende commentaar-ronden.
De aanwezigen bij de workshop krijgen het nieuwe concept van de
HBH uitgereikt.

Een inhoudeiijk aspect: aard van de communicatie
De heer Steurrijs van Twijnstra Gudde begint zijn inleiding met een
schets van het besluitvormingstraject hoofdinfrastructuur.
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Besluitvormingstraject

Verkennin^
Startnotitie
Trajectnota/MER

|

_W-,_,

iBimaaaij^mflHaasKBsa

Ontwerp tracebesluit

|

Tracebesluit
Planolo^ische itipassing

|

Uitvoering

Alle fasen in bovengenoemd traject, met uitzondering van het
uitvoeringstraject, worden in de Handleiding uitvoerig behandeld.
Daarbij worden - veel meer dan in de oude handleiding het geval was accenten geiegd op procesmatige zaken.
In zijn inleiding zoomt Steurrijs in op de verschillen in aard van
communicatie die er mogelijk zijn in het traject van de voorbereiding
van infrastructuur. Hij beperkte zich daarbij tot de projecten die binnen
de nieuwe Trace-wetprocedure vallen.
De verkenningsfase is als voorbereidingsfase cruciaal voor het verloop
van het gehele project. In deze fase worden alle betrokkenen bij een
project, varierend van individuele burger tot besluitvormer, bij elkaar
gebracht. Daarom is een weloverwogen keuze voor een bepaalde
communicatiestrategie zeer belangrijk.
Hiervoor kunnen verschillende benaderingen gevolgd worden.
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Als eerste is er de gesloten benadering.

Indivlduele
burgers

Minister(s)
Meedenken I Meewerken j Meebeslideen

Bij deze benadering worden alle betrokkenen alleen in de allereerste
fase over bet project geinformeerd (de fase van bet 'meeweten'). Alleen
de besluitvormers doorlopen bet gebele proces en mogen daarbij dus
respectievelijk meedenken, meewerken en meebeslissen.
De gesloten benadering wordt gekenmerkt door een gevoel om alles
binnen je eigen clubje te regelen en zo weinig mogelijk naar buiten toe
te treden. In bet algemeen kan gesteld worden dat deze benadering
slecbts beperkt gesebikt is voor infrastructuur projecten.
Recbt tegenover de gesloten benadering staat de zogenaamde open
benadering.

Individuele
burgers

Minister(6)
Meeweten J Meedenken [ Meewerken jMeebeelideen

Hierbij word tot op bet allerlaagste niveau iedereen zo volledig mogelijk
betrokken. De benadering wordt gekenmerkt door een voortdurende
zoektoebt naar een twee-riebtingenverkeer. Deze benadering beeft zo
zijn voorwaarden. Iedereen moet bet probleem zicb eigen maken en
eenzelfde taal spreken. Het probleem dat dan in de praktijk ontstaat is
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dat burgers vaak alleen geinteresseerd zijn in de vraag waar
daadwerkelijk een weg komt te lopen. In een vroegtijdig stadium is dit
nog niet duidelijk aan te geven. Het is niet aileen onmogelijk maar ook
onwenselijk.
Een tussenvorm kan worden gevonden in de half-open benadering.

Individuele
burgers

Minister(s)
Meewerken | Meebeslissen 1

Deze gulden middenweg laat in de projectgang een toenemende, maar
ook verdiepende mate van participatie zien. Dit lijkt op voorhand voor
infrastructurele projecten de meest geeigende strategie.
Het toepassen van deze strategie in de verkenningsfase vraagt een
zorgvuldige voorbereiding.

Uitwerking besluitvorming

Verzamelcn Informjtle

Verz»me\en\nformMX\e

Af ftpr«ken over tpe\rcqel6
Informatltf vcnvcrking_
Opet£llen concept verkennln^enotltle

burgerg

OpiteWen verkennln^snocitle

Opgtellen verkenninggnotitie

Bcstuurlljk Overie^

Begtuurlljk vagtgtellen verkennlnggnotltie

I

Informatle over/reactle op
verkennlngenotltle van betrokkenen

0p5tellen »tar^not4tl
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Opgtellen gtartnottti
ttle

J

In vergelijking met het oude traject van informatieverzameling,
opstellen van verkennings- en startnotitie (model 1) moeten er nu
spelregels worden vastgesteld voor informatieverwerking, moet er meer
overleg met betrokkenen worden gevoerd en moeten reacties verwerkt
worden (model 2). Het nieuwe model dat uitgaat van de half-open
benadering is afgeleid uit de communicatiefilosofie zoals die is gebruikt
bij het project HSL-oost.
In het slot van zijn inleiding laat de heer Steurrijs zien dat de aard van
de communicatie met een model 2 strategie wisselt tussen informeel en
formeel gedurende de loop van het project.
Discussie
Na de inleiding van Twijnstra Gudde komen er vanuit de zaal enkele
vragen die met name betrekking hebben op andere communicatie en
besluitvormingsstrategieen. Zo wordt gevraagd hoe de zogenaamde
open benadering zich verhoudt tot de Infralab-methode en het 'open
plan proces'.
Bij de beantwoording wordt aangegeven dat aansluiting met deze
benaderingen nog wordt gezocht en tezijnertijd ook zal worden
meegenomen in de Handleiding. Benadrukt wordt dat het open
planproces overigens veel verder gaat dan alleen communicatie omdat
ook de besluitvormingsstructuur wordt meegenomen. De Infralab-visie
heeft zijn voordelen in een m.e.r.-procedure maar kent ook zijn
beperkingen. Met name discussies over nut en noodzaak van de
activiteit zijn slechts beperkt te voeren met individuele burgers.
Een andere vraag betreft het gemis aan terugkoppeling en evaluatie
achteraf in het stappenschema uitwerking besluitvorming. Bij de
beantwoording blijkt dat evaluatie achteraf voor de gehele
besluitvormingscycius nog niet ingebouwd is. Wei is deze voor wat
betreft milieu-effecten wel aanwezig als gevolg van de m.e.r.procedure.
Een laatste opmerking betreft het pettenprobleem. Als medewerker van
V&W heb je soms de pet op van initiatiefnemer en soms die van
besluitvormer en dat heeft bepaalde consequenties voor de
communicatieve benadering. Algemeen wordt geconcludeerd dat dat
geen probleem behoeft te zijn zolang je als projectleider altijd helder
bent over spelregels en rolverdelingen.

Daadwerkelijk gebruik van de Handleiding in de praktijk
Na de koffiepauze wordt de vraag aan de zaal gesteld: hoe kunnen we
ervoor zorgen dat de nieuwe handleiding ook daadwerkelijk onder
ieders handbereik ligt en gelezen wordt. Hiertoe gaan de deelnemers in
kleine groepen een aantal tips en suggesties bedenken.
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Uit deze inventarisatieronde komen veel ideeen naar voren. Alle ideeen
worden gekenmerkt door de wens de gebruiker 'het zo gemakkelijk
mogelijk te maken'.
Onderstaand voIgt een gecategoriseerde opsomming van de tips van de
workshopdeelnemers.
Distributie: breed en met veel aandacht
* Zorg voor een brede verspreiding van de Handleiding. Hij moet niet
alleen bij chefs te verkrijgen zijn, maar ook iedere projectleider en
planstudiemedewerkers moet hem in zijn/haar kast hebben staan.
* Zorg dat er geen kosten aan verbonden zijn zodat hij in ieder geval
voor interne doeleinden toegankelijk is. Of maak hem juist heel
*
*

*
*

kostbaar waardoor hij beter gelezen wordt.
Stel hem ook ter beschikking aan derden zoals gemeenten,
provincies en adviesbureaus die voor V&W werken.
Zorg dat er veel aandacht aan de verspreiding wordt geschonken
(niet een tussendoor rondzending). Deze aandacht kan ook in de
vorm van brochures voor verschillende doelgroepen plaatsvinden.
Geef daarbij steeds aan wat de status van het document is.
Breng hem met name ook voor nieuwe medewerkers steeds
opnieuw onder de aandacht (voor hen bestaat geen historie).
Zorg dat hij zo snel mogelijk ter beschikking komt.

Vormgeving/toegankeliikheid: aantrekkeliik en handzaam
*
*
*

Maak hem niet-losbiadig, maar bindt hem in.
Maak hem de helft minder dik (dubbelzijdig drukken).
Zorg voor goede leeswijzers, kleurcodes (bijvoorbeeld wettelijk deel:
rood, gedragsdeel: geel, etc.), illustraties, indexen,
paginaverwijzingen, trefwoorden, etc.

*
*
*

Breng hem uit op CD-rom.
Zorg voor een leesbare en uitnodigende bladspiegel.
Maak een leesbare samenvatting of populaire versie.

Inhoud: toetsen en evalueren
* Zorg dat de inhoud wordt getoetst aan de praktijk van de
*

projectleiders.
Zorg voor een goede aansluiting op de bestaande praktijk van

*
*
*

Infralab en open planproces.
Geef met name aan wat echt nieuw is.
Besteed veel zorg aan de up-dates.
Maak verwijzingen per hoofdstuk naar recente projecten en verwerk

*
*
*

anderszins praktijkcases.
Behandel de PKB-procedure apart.
Zorg dat de hoofdstukken afzonderlijk van elkaar goed leesbaar zijn.
Evalueer het gebruik en de inhoud na bijvoorbeeld een jaar en werk
met een klankbordgroep van gebruikers.

Verdere begeleiding: van Help-desk tot en met specifieke cursussen
* Incorporeer het document in andere opieidingen.
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*

Organiseer een korte orientatiecursus over het gebruik van de
Handleiding en een aantal, meer gespecialiseerde cursussen over
diverse thema's voor verschillende doelgroepen (zoals; uitbesteding
organisatie, communicatie) en zorg voor de bijbehorende

*
*

opieidingsbudgetten.
Zet een help-desk op en zorg voor lijsten met contactpersonen.
Organiseer startbijeenkomsten op basis van de Handleiding per

*

project.
Geef door middel van nieuwsbrieven informatie over wijzigingen.

Ludiek: de kracht van het show-ballet
* Deel flippo's uit bij de eerste mailing.
* Presenteer het eerste exemplaar met een show-ballet aan de
*

minister.
Organiseer volgend jaar op de nieuwe m.e.r.-dag een kwis over de
HBH met een mooie hoofdprijs.
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2.5

WORKSHOP E: ECONOMISCHE ASPECTEN IN
TRACENOTA/MER

Voorzitter:
Inleider:

drs R. Cuperus, RWS-DWW
drs C.B. Dijkers, RWS Limburg

Benno Dijkers, beleidsmedewerker economie, afdeling EcMiRo bij
Rijkswaterstaat Directie Limburg, gaat in zijn inleiding Economische
aspecten in Trajectnota/MER in op:
* de economische effecten in Trajectnota/MER
*
*

kosten
V&W platform economie.

Economische effecten in Trajectnota/MER
Er zijn diverse economische effecten van infrastructuur te onderscheiden
(zie onderstaande figuur).
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Effecten in enge zin zijn onder te verdelen in financieel-economische
effecten en privaat-economische effecten. Financieel-economische
effecten zijn effecten die optreden met betrekking tot de exploitanten.
Te denken valt daarbij aan aanlegkosten en beheerskosten. Privaateconomische effecten hebben betrekking op de gebruiker van
infrastructuur. Deze effecten zijn weer onder te verdelen in
directe/indirecte effecten en tijdelijke/permanente effecten.
Bij tijdelijke directe economische effecten valt onder meer te denken
aan produktie en werkgelegenheid van uitvoerende bedrijven en aan
reistijdverlies tijdens de werkzaamheden (stremming van de weg).
Permanente directe effecten zijn bijvoorbeeld effecten voor de
gebruikers van het vervoerssysteem, zoals transportkosten en reistijd
van de consument. Bij tijdelijke indirecte effecten kan gedacht worden
aan produktie en werkgelegenheid van toeieverende bedrijven.
Permanente indirecte effecten kunnen betrekking hebben op de
economische structuur (produktiestructuur, structuur van het milieu met
arbeidsmarkt-effect).
Van genoemde effecten zijn de tijdelijke directe en permanente directe
effecten vrij nauwkeurig te bepalen. Reistijdverlies bijvoorbeeld is door
middel van de reistijdwaardering uit te drukken. Deze reistijdwaardering
kan worden opgesteld naar aanleiding van vier verplaatsingsmotieven.
De tijdelijke en permanente indirecte effecten echter zijn veel moeiiijker
in beeld te brengen. Deze effecten zijn immers niet direct aan het
project gerelateerd en er zijn vele verbanden te leggen. Om de effecten
te kunnen bepalen moeten deze verbanden in beeld gebracht worden.
De moeilijkheden liggen bij de vragen: welke effecten wil je eigenlijk
meten?, hoe druk je uit wat je meet?, op welk schaalniveau moeten de
effecten worden gemeten?, enzovoort.
Bij effecten in ruime zin gaat het om ongeprijste schaarste (schaarse
goederen die geen prijs hebben, zoals milieugoederen) en de
waardering ervan (de externe effecten). Omdat er geen prijskaartje zit
aan deze goederen, is de waardering ervan lastig. Een methode om
toch een waarderingseenheid te kunnen gebruiken is de Continued
Valuation Methode. Bij deze methode wordt bekeken tegen welke prijs
men bereid is te accepteren dat bijvoorbeeld een boom verdwijnt. Deze
methode is echter zeer subjectief.

Kosten
Kosten zijn financieel-economische effecten in enge zin. Er zijn twee
typen kosten te onderscheiden: aanleg-Zbeheerskosten en
compensatiekosten. Aanleg-Zbeheerskosten worden vaak apart
opgenomen in het MER. Ze worden tevens als factor meegenomen in
de muiticriteria-analyse (MCA). Ook met behulp van kostenZbatenanalyses kunnen deze effecten meegenomen worden.

Verslag V&W bijeenkomst Milieu-effectrapportage 1995 35

Bij compensatie treedt er een probleem op. Compensatie kan op twee
manieren plaatsvinden: fysiek en financieel. Fysieke compensatie is het
uitgangspunt (volgorde: vermijden, mitigeren, compensatie). Hoe
compensatie financieel mogelijk is, is echter nog zeer onduidelijk. Dit
komt door het waarderingselement die aan dit begrip kleeft.

Het V&W-platform Economie
Het V&W-platform Economie is opgericht om ervaringen uit te wisselen
en om thema's te bespreken. Het platform heeft inmiddels een
handleiding opgesteld: Handleiding economische effecten infrastructuur.
In dit boek wordt bijvoorbeeld aangeven wat de werkgelegenheid is bij
het aanleggen van een weg, en dergelijke.

Discussie
Bij de discussie staan een aantal trefwoorden centraal, namelijk:
1.

effecten en effectbeschrijving;

2.
3.

schaalniveau;
monetaire waardering, indirecte kosten en de relatie met de
Economische Effect Rapportage (EER);
economische verwachtingen.

4.

ad 7. Effecten/effectbeschrijving
De centrale vraag is: Wie bepaalt wat onderzocht wordt aan
economische effecten? Moet er van hogerhand een instantie zijn die
aangeeft welke economische effecten meegenomen moeten worden?
Moeten deze effecten worden gestandaardiseerd?
Allereerst wordt geconstateerd dat er een handleiding bestaat (HBH),
waarin handvatten staan vermeld. Deze zijn echter abstract
omschreven, waardoor men er alle kanten mee op kan. Er zijn geen
richtlijnen die aangeven welke effecten er moeten worden bestudeerd.
Moeten alleen de "harde" effecten worden beschreven of moeten de
"gevoelsmatige" effecten ook worden meegenomen? Geluideffecten
bijvoorbeeld zijn gebaseerd op verkeersprognoses en deze laatste zijn
ook geen harde gegevens! Een idee dat wordt geopperd is om de
gevoelige parameters te bepalen, waardoor er een waarschijnlijkheid
van optreden met een bepaalde onder- en bovengrens ontstaat. Hierbij
wordt dan aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat er wel of niet
binnen de grenzen wordt gebleven. Dit is haalbaar indien er met
scenario's wordt gewerkt.
Een ander probleem is hoe de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld
een weg kan worden aangegeven, wanneer er al veel wegen zijn.
Hierbij komt het schaaleffect aan de orde. In een gebied waar weinig
wegen zijn, is een aan te leggen weg van grote waarde. Bij een

Verslag V&W bijeenkomst Milieu-effectrapportage 1995 36

achterlandverbinding als de A73 is de toegevoegde waarde veel
moeilijker aan te geven. Ook is het moeilijk om te bepalen of alleen de
lokale effecten of ook de effecten in groter verband bekeken moeten
worden.
Op de vraag: moeten er door het bevoegd gezag uniforme
economische richtlijnen worden opgesteld (zoals in Duitsland het geval
is), is de reactie: in Nederland is geen cultuur om te standaardiseren
zoals in Duitsland. Bij de e.e.r. zou, net als bij de m.e.r., moeten
worden aangegeven dat lets moet worden onderzocht, maar niet hoe
het moeten worden gedaan. Het Handboek Economische Effecten
Infrastructuur geeft aan waar je aan kunt denken (alle economische
aspecten staan er in op een rij). Het probleem nu echter is: hoe ver
moet je gaan?
Aangegeven wordt dat het motief om een weg aan te leggen, vaak een
economisch motief is. In het MER wordt vervolgens aangegeven wat
het beste alternatief is. V66r het m.e.r.-traject moet de nut- en
noodzaakdiscussie gevoerd worden!
ad 2. Schaalniveau
Op welk schaalniveau moeten effecten worden gemeten? Als voorbeeld
wordt de HSL genoemd. Hierbij werd onderscheid gemaakt in het
strategische niveau en een lager niveau. Op strategisch niveau zijn de
economische aspecten echter vaak niet inzichtelijk! Waarom is een
bepaalde weg een achterlandverbinding? In het SVV zijn reeds keuzen
gemaakt, die niet inzichtelijk zijn. Bij concrete projecten moet
vervolgens de nut en noodzaak worden aangetoond.
ad 3. Monetaire waardering/EER
Bij dit discussiepunt staat centraal; hoe kunnen effecten worden
gewaardeerd, en is daar eenduidigheid in aan te brengen? Is het
eigenlijk ethisch om alles in geld uit te drukken?
Algemeen wordt gesteld dat alles uitdrukken in een eenheid niet
mogelijk is. Ook wordt getwijfeld aan het nut van het alles uitdrukken
in een eenheid. Het gaat in het MER immers niet om waardeoordelen,
maar om het inzichtelijk maken van de consequenties van een
voorgestelde activiteit.
Een tweede discussiepunt betreft de EER. Wat is de reden om een EER
op te stellen? De e.e.r. is ontstaan als tegenwicht van de m.e.r. Gezegd
wordt: voordat er aan een project wordt begonnen, moet duidelijk zijn
wat het opievert. Daarna moet er een MER worden opgesteld en
worden de economische effecten van de alternatieven op een rij gezet.
De economische toestand hoeft niet in een MER worden opgenomen.
De projecten ontstaan namelijk vaak vanuit de economie en de goede
economische onderbouwing leidt tot MER-studies. De alternatieven
moeten aan de (economische) motieven voldoen. Een e.e.r. integreren
in de MER is te beperkt. Vooraf moeten de economische motieven
namelijk al duidelijk zijn. De volgorde zou daarom als voIgt moeten zijn:
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1. EER
2. noodzaak project ja of nee om infrastructuur aan te leggen
3. m.e.r. + economische aspecten per alternatief opnemen
Op alle niveaus (van strategisch tot lager niveau) moet integrale
besluitvorming plaatsvinden.
ad 4. Economische verwachtingen
Moet je een weg aanleggen om economische ontwikkeling te krijgen of
is er economische ontwikkeling en moet er daarom een weg worden
aangelegd? Dit is een zeer moeilijk te beantwoorden vraag!
Conclusies discussie

Samenvattend worden de volgende conclusies getrokken:
* Milieu versus economie hebben een ongelijkwaardige verhouding
ten opzichte van elkaar. Milieu en economie moeten naar een
gelijkwaardige plaats op alle planniveaus (strategische en lager
*
*

*
*
*

niveaus).
Er is een draagviak nodig voor m.e.r. Een goede onderbouwing is
erg belangrijk.
Uniformiteit: er zou een checklist moeten zijn met effectenparameters, maar er moet niet strak worden opgelegd welke
effecten moeten worden meegenomen.
EER: op alle niveaus moeten de economie en het milieu
gelijkwaardig worden ingebracht.
Nut-noodzaak-discussie: gewenst is allereerst een strategische
discussie. Daarna eventueel een discussie op lager niveau.
Waardering: alles in een eenheid uitdrukken is het mooiste, maar is
slechts een utopie (is niet bereikbaar). Het waarderen moet objectief
gebeuren. Het gaat sec om het beschrijven van de effecten en om
het meegeven van een tijdgebonden waardering. De besluitvorming
zal uiteindelijk door de politiek moeten plaatsvinden.
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3 Verslag middagbijeenkomst

Voorzitter:
Inleiders;

ir H. letswaart, RWS-DWW
irM.R.W. Bos, RWS-HW
G. van Heusden, RWS Limburg

Medewerkers:

acteurs van CIRCON
£. Versluis, CIRCON

Regie:

Het 'pettenprobleem'
Alle deelnemers aan de middagsessie ontvangen bij binnenkomst een
pet en drie stickers.
De sessie wordt vervolgens geopend door H. letswaart van DWW. In
haar opening geeft zij het centrale doel van de middag aan: het
herkennen en het bewust worden van de verschillende rollen die een
V&W medewerker speelt binnen een m.e.r.-procedure.
Deze verschillende rollen worden geintroduceerd in een beknopte
inleiding door de heer Bos die op een degelijke wijze de tracewet/m.e.r.-procedure screent op de te hanteren rolverdeling. Hij
presenteert daarbij een ideaal schema met een rolverdeling waarmee
een afgewogen besluitvorming tot stand kan komen en waarbij het te
alien tijde helder is wie welke inbreng levert.
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Tracewet-/m. e. r. -procedure

FASEN

ROLVERDELING

STARTNOTITIE

DOOR DE REGIONALE
DIRECTIE
OBJECTIEF
ALLE ASPECTEN AAN BOD

RICHTLIJNEN

DOOR DE HOOFDDIRECTIE
OBJECTIEF

VOORLICHTING
INSPRAAK
ADVIES COMMISSIE MER
TRAJECTNOTA/MER
ALLE ALTERNATIEVEN
MILIEU-EFFECTEN
ANDERE EFFECTEN
VERGELIJKING

BESLUITVORMING
VOORLICHTING
INSPRAAK
ADVIES COMMISSIE MER
OVERLEG
AFWEGING BELANGEN
BESLUIT

DOOR DE REGIONALE
DIRECTIE
OBJECTIEF
ALLE ASPECTEN AAN BOD
VERKEER
WEGONTWERP
ECONOMIE
BIJBEHORENDE MILIEUEFFECTEN
KOSTEN
HOOFDDIRECTIE BEREIDT VOOR
REGIONALE DIRECTIE LEVERT
INFORMATIE
MINISTER BESLIST

SOMS TWEEDE KAMER

In deze rolverdeling levert de projectleider een afgewogen
beslisdocument, bereidt de hoofddirectie bet besluit voor en leveren de
deskundigen objectieve kennis aan vanuit bun vakgebied. In fases van
de m.e.r.-procedure:
*
In de startnotitiefase moeten alle aspecten aan bod komen en op
een objectieve manier worden beschreven door de regionale
*

*

directie.
In de richtlijnenfase, waarin voorlichting, inspraak en het inwinnen
van het advies van de Cmer een belangrijke rol spelen, heeft de
hoofddirectie de taak tot een objectieve vaststelling van de
definitieve richtlijnen te komen.
De fase van het opstellen van de trajectnota/MER is
gecompliceerder. Met name doordat er meerdere activiteiten
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moeten worden verricht. In het document moeten door de
regionale directie alle alternatieven op een gelijkwaardige manier
worden beschreven, moeten milieu- en andere effecten onderzocht
worden en moeten de alternatieven onderling met elkaar worden
vergeleken. In deze fase komen, door de combinatie van trajectnota
en MER, alle aspecten aan bod (verkeer, wegontwerp, economie,
*

bijbehorende milieu-effecten en kosten).
In de besluitvormingsfase, die wordt voorbereid door de
hoofddirectie, komt een aantal acties aan de orde: voorlichting,
inspraak, toetsing door de Cmer, overleg, afweging van belangen
en het nemen van het besluit (met of zonder tussenkomst van de
Tweede Kamer).
De regionale directie levert hierbij de informatie aan, de
hoofddirectie bereidt het besluit voor en de Minister beslist
uiteindelijk.

De werkelijkheid is minder mooi
Aan het einde van zijn betoog wordt de heer Bos onderbroken door
twee deelnemers uit de zaal, waarvan later blijkt dat zij acteurs zijn, die
een centrale rol gaan spelen gedurende de gehele middagsessie. Zij
geven in een korte scene aan dat de praktijk vaak moeilijker is dan de
theorie. Dit doen zij met behulp van het voorbeeld van een (fictieve)
MER-studie over de aanleg van fly-overs voor fietsers op de
Dwingelose hei. De milieumedewerker heeft in de voorbereiding van
deze studie hard moeten knokken om een MMA boven tafel te krijgen
en merkt dat bij de besluitvorming in Den Haag alleen het woord asfalt
is blijven hangen. De projectleider van diezelfde studie meldde het
probleem van het komen tot een goed evenwicht in de belangen.
De scene illustreert de spanning tussen de rol van factfinder (de
projectleider) en die van de eigen overtuiging (de milieumedewerker).

Hoe het niet moet
In een nieuwe scene wordt vervolgens het einde van een
projectgroepvergadering nagespeeld. De rondvraag wordt daarbij
haastig afgewerkt en na afloop van de vergadering vraagt de
projectleider (PL) of de milieumedewerker (MM) nog even tijd heeft
voor een gesprekje. In dat gesprek stelt de PL dat de milieumedewerker
zich terughoudend heeft opgesteld in de vergadering en zich
onvoldoende heeft opengesteld voor de meningen van anderen. De
MM geeft op zijn beurt aan dat hij de bezieling heeft gemist van de
andere projectmedewerkers in het project. Het gesprek loopt uit op een
harde confrontatie.
Op dat moment wordt de zaal bij de scene betrokken. Hen wordt
gevraagd aan te geven welke rol de MM zich heeft aangemeten. Door
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middel van een uitgereikte pet en een drietal stickers (geekfactfinder,
rood^politiek adviseur en blauw=eigen overtuiging) laat de zaal
overtuigend zien dat de MM de pet heeft opgezet van de eigen
overtuiging. Een enkeling kiest voor een dubbele rol: politiek adviseur
en eigen overtuiging. De motivatie: "als beleidsambtenaar kun je nooit
je rollen helemaal uit elkaar trekken".
Vervolgens moeten de deelnemers 'speelbare, realistische' tips geven
aan beide acteurs zodat een verbeter-scene kan worden gespeeld.
De tips voor de milieumedewerker zijn de volgende:
* de medewerker moet zich zakelijker en minder emotioneel opstellen
* hij moet minder drammen en op een andere manier de acceptatie
*
*
*

*
*
*

van het MMA vergroten
hij moet zich openstellen voor andere alternatieven en komt
daardoor geloofwaardiger over
hij moet geen karikatuur van zich laten maken door zich in de rol
van 'alternativo' te laten drukken
geen onvrede tonen achteraf tijdens de rondvraag, maar positief
openen met een suggestie om ook andere alternatieven uit te
werken
hij moet compromisjes sluiten voordat de discussie plaats vindt
zijn algehele houding moet verbeteren, een positievere uitstraling
hij moet een borrel met de projectleider gaan drinken.

De tips voor de projectleider zijn de volgende:
* respecteer de mening en de positie van de milieumedewerker
* maak het alternatief van de MM realistisch door erop door te
*
*
*
*
*
*
*
*
*

vragen
kruip meer in de huid van de MM
laat zien waarom zijn verhaal eenzijdig is
probeer op een objectieve manier feiten boven tafel te krijgen
speel dit niet achteraf, maar in de vergadering
maak emoties bespreekbaar in de groep
de MM moet meer ruimte worden gegeven
de projectleider moet zelf evenwichtiger worden
de criteria voor de selectie van alternatieven moet worden
geobjectiveerd
het projectteam moet met z'n alien gaan kano-varen.

Tijdens de verbeter-scene, die hierna door de acteurs wordt gespeeld,
komen er nog steeds enkele misverstanden en onduidelijkheden naar
voren. Sommige deelnemers in de zaal wijten dit aan een 'ouder-kind
relatie' tussen de PL en MM. Nieuwe suggesties vanuit de zaal komen
neer op:
* PL moet niet te persoonlijk worden
* de MM moet niet te diep in het stof buigen
* er moeten beslissingen worden genomen door de PL
* vraag een externe persoon om een second opinion
* de financiele argumenten van de PL slaan nergens op en mogen
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Diet meer gebruikt worden.
De tweede verbeter-scene is aanzienlijk beter en vormt tegelijk de
aankondiging voor de theepauze.
Na de theepauze wordt de spanning tussen de rol van factfinder in de
persoon van de PL en die van de politiek adviseur in de persoon van de
Haagse ambtenaar (HA)
nagespeeld.

Loyaliteit in het geding
In de nieuwe scene zijn de HA en PL beide op lokatie in Drenthe en er
wordt waarderend gesproken over de prachtige omgeving. Het gesprek
dient ter voorbereiding van een lokatie-bezoek van GS-leden. De PL
benadrukt het feit dat hij tijdens deze tocht de drie alternatieven
objectief over het voetlicht zal brengen. Wanneer de HA vraagt naar
zijn eigen persoonlijke voorkeur antwoordt de PL dat hij die niet heeft
en die ook niet hoeft te hebben.
De HA waardeert deze opstelling maar voegt eraan toe dat er in
politiek Den Haag een zware voorkeur bestaat voor een bepaalde
variant. Daarbij vraagt de HA of de PL die variant wat positief zou
kunnen belichten tijdens het lokatiebezoek.
De PL aarzelt en de scene wordt afgebroken.
Vraag aan de zaal: in welke rol zit de projectleider op dit moment?
De overgrote meerderheid van de zaal geeft de PL de pet van
factfinder.
Volgende vraag aan de zaal; is het legitiem dat Den Haag de PL voor
een dergelijk dilemma plaatst?
Op deze vraag komen er al meer tegenstrijdige reaches. Algemene
teneur is echter dat de vraag legitiem is, maar dat de PL niet direct voor
die speciale variant hoeft te pleiten.
Er wordt in de zaal eveneens gesuggereerd dat dit spel vaak op een
hoger niveau wordt gespeeld en dat het dus niet geheel realistisch is.
Een belangrijke opmerking uit de zaal is dat je in staat moet zijn de
rollen te herkennen en je moet realiseren dat er geen waterdichte
schotten tussen staan. Sommige deelnemers suggereren dat de HA zelf
tegen de minister moet zeggen dat deze niet op voorhand een
voorkeur moet hebben.
Er wordt een nieuwe vraag aan het publiek gesteld: Wat doe je als PL
als je wordt geconfronteerd met de vraag vanuit Den Haag: "Ik wil iets
aan het milieu doen, ik heb 100 miljoen onderuitputting die ik hiervoor
wil inzetten en kun je daarom over het MMA iets positiever doen
tijdens het lokatiebezoek?" Blijf je dan ook objectief als projectleider?
Na inventarisatie vindt het merendeel van de zaal van wel en zegt dat
de PL de gele pet van factfinder op moet blijven houden.
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Daarnaast worden suggesties gegeven in de trant van:
* laat voor het extra geld aanvullend onderzoek uitvoeren
* benut de mogelijkheid en informeer je collega's erover
* je kunt ook van iedere variant iets meer belichten waardoor je
*

nog steeds objectief blijft
maak een compensatieplan in de orde van grootte van 100 miljoen

*
*

voor alle alternatieven/varianten
blijf objectief, dan wordt de beste toch gekozen
laat het politieke advies over aan de HID.

Aan het slot van de laatste scene demonstreert Versluis van CIRCON
een figuur waarin de belangrijkste relaties tussen de rollen van politiek
adviseur, fact finder en eigen overtuiging zijn weergegeven. Versluis
geeft daarbij aan dat in de middagscenes het voornamelijk heeft
gedraaid om het spanningsveld van de relaties a en b, maar dat het
spanningsveld c eveneens in de praktijk veelvuldig voorkomt.

fact'finder

b

c
politiek adviseur
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eigen. .
overtuiging

Aan het slot van de middag is de heer G. van Heusden uitgenodigd om
een tiental tips te verstrekken aan iedereen die werkzaam is met m.e.r,
De tips zijn rechtstreeks afgeleid uit de jarenlange praktijk van de heer
Van Heusden met de m.e.r.
De tien tips:
1.

Voordat je aan een m.e.r.-klus begint moet je je goed
voorbereiden. Bereidt je daarbij op het ergste voor. Je komt in
een 'pressure-cooker' terecht waarbij de vraag gesteld wordt: hoe
lang kun je aan hoge druk worden blootgesteld? Hoe sterk ben je
bestand tegen het manipulatiegevaar?

2.

Weet waaraan je begint: een MER maken is geen bestek
uitvoeren. Het is een politiek- en beleidsgevoeiig document dat
midden in een wespennest is gelegen. Daarom: probeer voor
jezelf duidelijk te krijgen wie de actoren zijn, wat ze willen en op
welke wijze ze dat proberen te verwezenlijken.

3.

Realiseer je waarop het aan jouw gegeven vertrouwen is
gebaseerd:
kennis, inzicht, integriteit en/of vermogen tot communiceren.
Zorg daarbij dat jouw positie ook afgedekt wordt door je directe
chef en wees daarbij waakzaam voor de dadendrang/scoringsdrift
en/of het gebrek aan loyaliteit van anderen.

4.

In de m.e.r.-procedure wordt je geconfronteerd met andere
actoren die eveneens betrokken zijn bij het project. Zo zijn er
organen als de Commissie voor de m.e.r., het OVI en
professionele inspraakorganisaties. Centraal staat daarbij de wijze
waarop je met deze organen communiceert. Maak daarbij altijd
goed onderscheid tussen zaken als toelichting en voorlichting.
Verwar nooit het verstrekken van informatie met het verwerken
van inspraak.

5.

In een m.e.r.-procedure moet je je nek durven uitsteken. Om dat
te kunnen doen moet je eerst beschikken over een evenwichtig
samengestelde projectgroep. In een dergelijk team wordt de
verhouding tussen milieu en economie kenmerkt door een zekere
saamhorigheid waarbij filosofen goed met technocraten kunnen
samenwerken. Let hier ook op wanneer het MER wordt
uitbesteed.

6.

Durf je in de procedure kwetsbaar op te stellen. Bluf nooit en
vertel altijd direct wat je wel weet en wat je niet weet! Blijf niet
in alle gevallen diplomatiek. Siuit niet in een vroegtijdig stadium
compromissen.

7.

Calculeer afbreukrisico's van te voren in.
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8.

Wees altijd eerlijk.

9.

Brainstorm in een vroegtijdige fase over de uitvoerbaarheid van
de alternatieven. Zo kom je later in de procedure niet voor
verrassingen te staan.

10.

Wees zorgvuldig met feiten en laat iedereen in zijn waarde. Durf
je projectteam echter ook te wijzigen wanneer de objectiviteit
wordt gedwarsboomd door bepaalde partijen.
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4 Overzicht deelnemers

workshop A
Inspraak en m.e.r.
dhr M.L.W. Bijkerk

RWS Directie Zuid-Holland
Verkeer en Vervoerbeleid
ROTTERDAM

dhr ir P. Dijkshoorn

RWS Directie Noord-Nederland
Afd. RVV/IVV
LEEUWARDEN

dhr H.D. Fastenau

RWS Directie Limburg
Afd. ANZ
MAASTRICHT

dhr E. Figee

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. I VP
'S-HERTOGENBOSCH

dhr Th. Goeman

Rijkswaterstaat
DWW-JM
DELFT

dhr P. Hengst

RWS Directie Zeeland
Afd. NWS
MIDDELBURG

dhr G. van Heusden

RWS Directie Limburg
Afd. VBM
ROERMOND

dhr W.A. Hinkamp

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. Milieu
ROTTERDAM

dhr C. Jol

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. Integraal Waterbeheer
ARNHEM
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dhr H.J. Koolwaay

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. IXIV
ARNHEM

dhr K. Scherer

RWS Directie Noord-Holland
Afd. IVV
HAARLEM

dhr J. Spithout

mw A. Stolp

RWS Directie Limburg
Afd. WPA Planstudie
MAASTRICHT
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afd. Milieubouw
UTRECHT

dhr P. Veerkamp

Rijkswaterstaat
Meetkundige Dienst-GAG
DELFT

dhr drs J. Verburg

RWS Directie IJsselmeergebied
Afd. RS
LELYSTAD

dhr drs A.J.M. van Westerop Directie DGV
Project Infra-Mova
DEN HAAG
mw J. van den Wouw

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. APV
ROTTERDAM

dhr drs ing. M. van Zetten RWS Directie Zuid-Holland
Afd. Integraal Waterbeleid
ROTTERDAM
dhr ir R.F.G.M. Zijimans

RWS Directie H-W
Afd. Al
DEN HAAG

dhr F. Zoete

Regionale Directie Noord-Nederland
Afd. RVV
LEEUWARDEN

Aantal personen ; 20

Verslag V&W bijeenkomst Milieu-effectrapportage 1995 50

workshop B
Uitbesteding van het MER
dhr R. Bierenbos

RWS Directie Utrecht
Afd. BSO
NIEUWEGEIN

dhr H.P. de Bokx

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. Planvorming
'S-HERTOGENBOSCH

mw ir M.Q. Bos

Ministerie LaNaVi
Dienst Landinr./Beheer Landbouwgronden
Afd. Verkeerswegen
TILBURG

dhr S.C. Bouwsma

RWS Directie Limburg
Integraal waterbeheer ANW
MAASTRICHT

dhr D.H. Daniels

RWS Directie Noord-Holland
Afd. Realisatie Werken
HAARLEM

dhr drs J.A.J. Dekker

RWS Directie Utrecht
NIEUWEGEIN

dhr J.G. Frentz

Ministerie LaNaVi
Dienst Landinr./Beheer Landbouwgronden
Afd. Verkeerswegen
UTRECHT

dhr F.G.A.J. de Haan

RWS Directie Noord-Holland
HAARLEM

dhr K.A. van den Hoek

Rijkswaterstaat
Afd. Bouwdienst/WBN
UTRECHT

dhr J.Th. van leperen

RWS Directie Noord-Holland
HAARLEM

dhr W.H. Jansen van de Laak RWS
Dienst Weg- & Waterbouwkunde
DELFT
dhr P.H. Konings

RWS Directie Limburg
Afd. IVV
MAASTRICHT
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dhr H. de Looff

Rijkswaterstaat
Afd. DWW
DELFT

mw G. Lourens

RIKZ
Afd. ABN
DEN HAAG

mw M. Ohm

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. APS
ROTTERDAM

dhr D. Ottevanger

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. IXN Nieuwe Werken
ARNHEM

dhr A.L.M. van Oudheusden Rijksluchtvaartdienst
Afd. VI/PM
DEN HAAG
dhr A.A. van Schie

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. RVV
ARNHEM

dhr ir M. Schropp

Rijkswaterstaat
Afd. RIZA
ARNHEM

dhr G. Siebrand

Rijkswaterstaat
Afd. Bouwdienst/Wegontwerp
APELDOORN

dhr L.J.H. Stegehuis

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. RVO
ARNHEM

dhr A. Venemans

Rijkswaterstaat
Meetkundige Dienst-GAT
DELFT

dhr E.J. Wijkhuizen

RWS Directie Utrecht
Afd. AN I
NIEUWEGEIN

dhr J. Wilbrink

Rijksluchtvaartdienst
Afd. LI/PI
HOOFDDORP
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dhr HJ. Wolfshaar

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. Planstudie
'S-HERTOGENBOSCH

dhr W.W. de Zeeuw

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. Planologie/VIS
ROTTERDAM

dhr ing. C.J.A. Zijimans

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. Planvorming
'S-HERTOGENBOSCH

Aantal personen : 27

workshop C
Baggerspeciedepots en m.e.r.
dhr W. van Barneveld

RWS Directie Utrecht
Afd. AN I
NIEUWEGEIN

mw S. de Bruin

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. RBR
■S-HERTOGENBOSCH

dhr E. Carpay

Directie Bouwdienst
Afd. Nl
UTRECHT

dhr M.A. Elsma

RWS DWW
Afd. Waterbeheer
DELFT

dhr E.N. Flach

Regionale Directie IJsselmeergebied
Afd. ANP
LELYSTAD

dhr T. Gorter

Commissie voor de Milieu-effectraportage
UTRECHT

dhr J. Gosse

Meetkundige Dienst
Afd. GAG
DELFT

mw M. Grundemann

RWS Directie IJsselmeergebied
Afdeling AND
LELYSTAD
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dhr J. Hartnack

Directie RIZA
Afd. EMCW
LELYSTAD

dhr drs P. van Heteren

RWS Directie Zeeland
Afd. RVO
MIDDELBURC

mw R.C. Hoogewerff-Schiotz RWS Directie Oost-Nederland
Afd. RVJ
ARNHEM
dhr ing. D.C. de Jong

RWS Directie Zeeland
Afd. AXW
MIDDELBURG

dhr F. Koomen

Rijkswaterstaat
Meetkundige Dienst-GAT
DELFT

dhr ing. D.P. Maris

RWS Directie Limburg
Afd. ANW
MAASTRICHT

dhr P.P.A. van Meel

Directie Bouwdienst
Dienst Waterbouw
UTRECHT

dhr J.P.M. Montree

Rijkswaterstaat
Afd. Algemeen waterbeleid & beheer
DEN HAAG

dhr ir S.H. Plantenga

RWS Directie H-W
Afd. AW
DEN HAAG

dhr A.T.G. Severens

RWS Directie Noord-Holland
Afd. Bestuurszaken
HAARLEM

mw mr B. Simonis

Overlegorganen V&W
Secretariaat
DEN HAAG

dhr B. Therborg

Rijkswaterstaat
Afd. DWW
DELFT
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mw A.M.J.F Verhagen

RWS Directie Noord-Holland
HAARLEM

dhr ing. P.A. Vervaat

RWS Directie Zeeland
Afd. RVO
MIDDELBURG

dhr H. Wesdorp

RWS Directie Utrecht
Afd. ANI
NIEUWEGEIN

dhr A.J. van Wijk

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. RVO
ARNHEM

dhr B. Zandberg

RWS Directie Limburg
Afd. IVV
MAASTRICHT

mw F. Zeegers

Rijkswaterstaat
Afd. RIZA/EMISSIES
LELYSTAD

Aantal personen : 26

workshop D
Handleiding
Besluitvorming
H oof d i nf rastru ctu u r

dhr P.J.M. Beemsterboer

Hoofddirectie RWS
Afd. IS
DEN HAAG

dhr ir M.J. van Berkel

RWS Directie Zeeland
Afd. RVO
MIDDELBURG

dhr R. Berkenbosch

Redactie KenMERken
LEIDEN

dhr ir C.P. Blok

RWS Directie Noord-Holland
Afd. IVV
HAARLEM

dhr A.M. den Boer

Rijkswaterstaat
Meetkundige Dienst-GAG
DELFT
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dhr JJ. de Boer

Ministerie van VROM
Afd. Milieu-effectrapportage (IPC660)
DEN HAAG

mw CM. Bom

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. RXJ
ROTTERDAM

dhr ir R. van der Burg

mw G. van Calcar

Directie Vervoer
HSL-Zuid
DEN HAAG
RWS Directie Noord-Holland
Afd. IVV
HAARLEM

dhr A.G. Dieperink

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. Planstudie
■S-HERTOGENBOSCH

dhr mr W. Drijver

Rijksluchtvaartdienst
Afd. Jur. & Bestuurlijke Zaken
DEN HAAG

dhr ir P.L. Duijnisveld

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. APV
ROTTERDAM

dhr E.H. Ebbens

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIS
ROTTERDAM

dhr W.F. Graafmans

dhr J. Graansma

RWS Directie Noord-Brabant
Projectorganisatie HSL-Zuid
■S-HERTOGENBOSCH
RWS Directie Noord-Holland
Afd. ANW-E
HAARLEM

mw L.D. Groeneveld

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIM (Milieu)
ROTTERDAM

dhr C.J. van de Haagen

RWS Directie Noord-Holland
Afd. IVV
HAARLEM
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mw C.J.M. van der Ham

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. RXS
ROTTERDAM

mw J.E.M. Hanssen

RWS Directie Utrecht
Afd. BSR
NIEUWEGEIN

mw RJ. Havinga

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIM (Milieu)
ROTTERDAM

dhr A.J. Heemskerk

RWS Directie Noord-Holland
HAARLEM

dhr G. Hendriksen

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. Planvorming
'S-HERTOGENBOSCH

dhr mr M.G.J. Hogeboom

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. Strategie & Bestuur RXS
ROTTERDAM

mw drs M.J. Jansma

RWS Directie Noord-Nederland
Afd. RVB
LEEUWARDEN

mw drs J. Jetten

RWS Directie Noord-Holland
Afd. IVV
HAARLEM

mw mr M.F. de Jong

Ministerie van VROM
DGM/IB/MER (IPG 660)
DEN HAAG

dhr P.J. Keizer

Rijkswaterstaat
Dienst Weg- & Waterbouwkunde
DELFT

mw M.E. Kleijn van Willigen RWS Directie Noord-Brabant
Afd. IVVS
'S-HERTOGENBOSCH
mw S.C. Kramer

RWS Directie Utrecht
Afd. BSO
NIEUWEGEIN
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dhr N.C. Leemans

Directie RIZA
Afd. EMCW
LELYSTAD

dhr J.P.R. van Liebergen

RWS Directie Noord-Holland
Afdeling PCC
HAARLEM

dhr M. Loenen

RWS Directie Noord-Nederland
Afd. RVB
LEEUWARDEN

dhr J.J. Maas

RWS Directie Limburg
Afd. WPA Planstudie
MAASTRICHT

dhr L. van der Meulen

RWS Directie Noord-Nederland
Dienst Verkeer en Vervoer
LEEUWARDEN

dhrA.H.Mos

Rijkswaterstaat
Bouwdienst Rijkswaterstaat
APELDOORN

mw M. Nieman

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. Planvorming
'S-HERTOGENBOSCH

dhr J.A.E. Nijenhuis

RWS Hoofddirectie
Afd. Rl
DEN HAAG

dhr ir H. van Noppen

RWS Directie Noord-Holland
Afd. IVV-PUP
HAARLEM

mw H.A.M. Olivier

RWS Directie Noord-Brabant
Afd. RBR
■S-HERTOGENBOSCH

dhr P. Ottens

RWS Directie Noord-Nederland
Afd. RVB
LEEUWARDEN

dhr A.W.F. Reij

Directie Bouwdienst
Afdeling Beleids- en projectanalyse
UTRECHT
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mw mr E.M.L. Saathof-van Leeuw RWS Directie Zuid-Holland
Afd. Juridisch Bestuurlijk
ROTTERDAM
dhr ir P.N.G.C. Schakel

RWS Directie Zeeland
Afd. RVO
MIDDELBURG

mw M. Scholten

Rijkswaterstaat
Afd. Personeel/Hoofddirectie
DEN HAAG

dhr G. Slendebroek

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. RVJ
ARNHEM

dhr J.H. Spapens

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. Beheer Waterwegen
ARNHEM

dhr J.B.M. Staal

Overlegorganen V&W
Secretariaat
DEN HAAG

dhr E. Tenkink

RWS Directie Noord-Holland
Afd. IVV-PUP
HAARLEM

dhr J. Thijssens

RWS Directie Noord-Holland
Afd. Bestuurszaken
HAARLEM

dhr P. Ton

RWS Directie Zeeland
Afd. Verkeer en Vervoer
MIDDELBURG

dhr ing. H. Tuin

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. IXN Nieuwe Werken
ARNHEM

dhr A. Veenhuijsen

RWS Directie Noord-Holland
HAARLEM

dhr A.H. Versluis

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIM (Milieu)
ROTTERDAM
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mw J. Veurman

RWS Directie Noord-Holland
Afd. RSO
HAARLEM

mw J.P.M. van Vliet

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Afd. Waterbouw
UTRECHT

dhr C. Zuidema

RWS Directie H-W
Afd. lO
DEN HAAG

Aantal personen : 56

workshop E
Economische aspecten in
Trajectnota/MER
dhr P. Belgraver

RWS DWW
Afd. Waterbeheer
DELFT

mw M.E. van Boetzelaer

Bouwdienst Rijkswaterstaat
UTRECHT

dhr G. Debeus

Directie DGV
G/BS (Betuweroute)
DEN HAAG

dhr drs J.H.M. Degenaar

RWS Directie Utrecht
Afd. Regionale Ontwikkeling
NIEUWEGEIN

dhr P. van Ginneken

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIS
ROTTERDAM

dhr drs R.R. van Haack

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. RW
ARNHEM

dhr B. Henderson

RWS Directie Zuid-Holland
ROTTERDAM

dhr drs J.F.H. Hurkens

RWS Directie Noord-Holland
Afd. RSO
HAARLEM
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mw C.J.M. Konsten

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Beleids- & Projectanal. droge Infrastr.
UTRECHT

dhr B. Kortbeek

Ministerie van VROM
DCM/GV
DEN HAAG

dhr B. Oeloff

Rijksluchtvaartdienst
Directie Vervoer & Infrastructuur
DEN HAAG

dhr T.A. Oenema

Regionale Directie Noord-Nederland
Afd. RVV
LEEUWARDEN

dhr drs W. Oorthuijsen

RWS Directie Zeeland
Afd. RVO
MIDDELBURG

mw drs M.E.W. Schelhaas

RWS Directie Utrecht
Afd. BSO
NIEUWEGEIN

dhr G. Severs

RWS Directie IJsselmeergebied
Afd. RFO
LELYSTAD

dhr P.M. Stuurman

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. Beheer Waterwegen
ARNHEM

dhr drs H.J. Taal

Overlegorganen V&W
Secretariaat
DEN HAAG

mw ir L.A. Tutein Nolthenius Directie Bouwdienst
Afd. WBM-Milieubouw
UTRECHT
dhr R.J.J. van Winden

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIM (Milieu)
ROTTERDAM

mw drs G.J.E. Witting

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIS
ROTTERDAM

Aantal personen : 20
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alleen middagbijeenkomst
dhr L.J.C. de Ben

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. RVV-IP
ARNHEM

dhr ir A.R. van Bennekom

Rijkswaterstaat
Afd. DWW
DELFT

dhr Th. Bergonje

dhr M.L.W. Bijkerk

RWS Directie Utrecht
Afd. Planvorming en Beleid
NIEUWECEIN
RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIB
ROTTERDAM

dhr F. Blok

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. RXJ
ROTTERDAM

dhr ing. E.G. Born

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. IXN Nieuwe Werken
ARNHEM

dhr ing. J.T.J.M. Dopper

Rijkswaterstaat
Afd. DWW
DELFT

mw J.C.M. van Haren

RWS Directie Noord-Holland
Afd. Watersystemen
HAARLEM

dhr S. Hermens

Ministerie LaNaVi
Dienst Landinr. en Beheer Landbouwgrond.
Afd. Verkeerswegen
UTRECHT

dhr ing. F.J.H.M Hogenkamp RWS Directie Oost-Nederland
ARNHEM
dhr A. Idzinga

RWS Directie Utrecht
Afdeling VIVP
NIEUWECEIN

dhr M.B. van der Linde

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. Nieuwe Werken
ARNHEM
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dhr F. Maas

RWS Directie Noord-Nederland
Afd. RVB
LEEUWARDEN

dhr ing. J. Mosterman

RWS Directie Noord-Nederland
Afd. Waterhuishouding ANWP
LEEUWARDEN

dhr mr H.F.M. Portasse

RWS Directie H-W
Afd. Rl
DEN HAAG

dhr H. Rooseboom

RWS Directie Zuid-Holland
Afd. VIB
ROTTERDAM

dhr mr A.M. Schuitsma Meijer Directie Juridische Zaken
Sector Europees Recht
DEN HAAG
dhr mr R.J. Sieicken

Commissie voor de m.e.r.
UTRECHT

dhr L. Vos

RWS Directie Oost-Nederland
Afd. IXN Nieuwe Werken
ARNHEM

Aantal personen : 19
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De Dienst Weg- en Waterbouwkunde is de adviesdienst voor techniek en
-1
milieu vobr de weg- en waterbouw, die onderzoekt, adviseert en kennis
.‘.-i

s

overdraagt in de constructieve weg- en waterbouw, de natuur- en
milieutechniek van fysieke infrastructuur, waterkeringen en watersystemen,
de grondstoffenvoorziening voor de bouw, inclusief de milieu-aspecten.
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Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat, Van der Burghweg 1,
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