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1 INLEIDING 

Dit diktaat maakt de belofte van zijn inhoudsopgave maar ten dele waar. Grote stukken 
ontbreken nog, sommige paragrafen zijn nog niet ingevuld, nog niet alle denkbare vragen 
zijn in voetnoten beschikbaar, maar het meest noodzakelijke materiaal is er. 

Effeetanat yse is een normaal onderdeel van elk ontwerpproces, of het nu gaat om het 
ontwerpen van een regio, een wijk, een waterstaatkundig werk, een gebouw, een auto, een 
chemische verbinding of een wettelijke regeling. Na de beeldvonning die centraal staat in 
het ontwerpproces, kijkt de ontwerper vanuit verschillende gezichtshoeken naar het 
ontwerp en overziet de effecten. Effecten zijn bijvoorbeeld de kosten van produktie, de 
visuele indruk, de constructie en duurzaamheid, de fuctionaliteit, de verkoopbaarheid, of 
de toe- of afname van milieu (de toe- of afname in de verzameling voorwaarden voor het 
leven). 
Naar aanleiding van deze - veelal primitieve, impliciete, soms zelfs onbewuste -
effectanal yse zal hij details in het ontwerp herzien en opnieuw kijken wat het effect is. 

Effeetanat yse als onderdeel van het planvotmingsproces 
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Inleiding Technische ecologie en Milieuplanning 1994 p44 

Effectanalyse kan pas plaats hebben als er een ontwerp is. Zij komt dus logisch na de 
beeldvo1n1ing en kan dan een uiteenlopende breedte, diepgang en gedetailleerdheid 
hebben. Bij de tekenaar die zijn tekening zo nu en dan op afstand door zijn oogharen 
bekijkt heeft deze primitieve votm van effectanalyse een geringe breedte, omdat het 
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INLEIDING 

slechts om het visuele effect gaat. Er is ook niet sprake van een grote diepgang en gede
tailleerdheid omdat een tekenaar er nu eenmaal niet de hele perceptietheorie bij haalt en 
op alle details ingaat. 

Soms wordt de effectanalyse echter gefonnaliseerd. De milieu-effectrapportage (m.e.r.) is 
daar een voorbeeld van, maar er zijn in de loop van de tijd ook andere voorbeelden 
geweest. Wij zullen eerst enkele van deze vormen de revue laten passeren, omdat zij de 
m.e.r. in een breder verband plaatsen. 
Bij effectanalyse is er altijd een "onderwerp" (subject) dat de effecten veroorzaakt en een 
"lijdend voorwerp" (object) dat de effecten ondergaat. In dat opzicht is de effectrapportage 
al zo oud als de taal: elke zin waarin een onderwerp en een lijdend voorwerp voorkomt is 
een effectrapportage. 
De gefotmaliseerde effectrapportage kan echter verschillende subjecten en objecten 
hebben. De effecten worden voorspeld volgens een methode die vooral afhangt van het 
lijdende voorwerp, het object. 

De terugvoer van de geanalyseerde effecten in het ontwerp vergt nog een afweging van de 
schadelijkheid van de effecten en hun onderling belang. Deze afweging kan niet altijd 
gekwantificeerd worden. Soms wordt een rangorde vastgesteld en meer kwalitatief in 
"plussen en minnen" gedacht. Deze "plussen en minnen" zijn echter niet optelbaar, omdat 
het belang van de objecten een verschillend gewicht geeft. De techniek om deze 
kwalitatief en kwantitatief te wegen criteria tot één beleidsondersteunend oordeel over het 
totaaleffect samen te voegen staat bekend als multicriteria-analyse. 
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2 BESTAANDE EFFECTRAPPORTAGEVORA1E 

2.1 Ruimtelijke impact-analysea 

subject 

object 
metbode 

ruimtelijke maatregel, bij,·. verdicbtingsoperatie Ovenecht aanleg 
spoorw'egbalte Overvecbt, verplaatsing universiteit Utrecht 
wordt gaande bet onderzoek duidelijk: nwat maar belangrijk is". 
systematische, niet-kwantitatieve doordenking in "rondes ". 

Buit ( 1971) geeft in zijn intreerede enkele voorbeelden van effeetanat yse over belangrijke 
planologische besluiten in de gemeente Utrecht. 
Het eerste voorbeeld betreft een verdichtingsoperatie in de nieuwbOU\\'\\7Ïjk Overvecht door 
de vergroting van het aantal bouwlagen in \\'Oningflats (van 4 a 5 tot 9 a 10 bOU\\'lagen) . 
De systematische doordenking van de gevolgen van dit besluit beslaat drie rondes. 

In de eerste ronde verwacht de auteur in verband met het opgetreden k\\raliteitsverlies van 
de woonomgeving vertrekplannen, spaargedrag en een druk op het gezinsbudget bij de 
reeds gevestigde bewoners. Een beperkt deel van de wijkbevolking zal suburbaniseren, 
tijdelijke leegstand veroorzaken en huurverhoging voorkomen. Er ontstaat een qua leefstijl 
anderssoortige woningbezetting en hoe\\'el de opgevoerde bebouwingsdichtheid op korte 
te1n1ijn hogere inkomsten levert, leidt dit toch tot venninderde opbrengsten uit huur en 
verkoop op langere tennijn. 

In tweede ronde verwacht de auteur een vet Ininderd onderhoud aan de \\'Oningen in 
verband met de verhuisplannen en de druk op het gezinsbudget en daar door een 
venninderde aantrekkelijkheid voor de komst van kleinere kantoren. De druk van vcrtrek
kers op het buitengebied maakt dit minder aantrekkelijk voor recreatie, zodat niet alleen 
het woon-werkverkeer van de suburbaan \\'Onenden, maar ook het recreatieverkeer van de 
stedelingen zal toenemen. 

In de derde orde verwacht de auteur op de voor kleine kantoren gereserveerde terreinen 
wegens gebrek aan interesse minder woon-vriendelijke bedrijven. De opnieuw verlaagde 
kwaliteit van het wonen doet opnieuw de effecten in eerste en tweede ronde in een 
zichzelf versterkend proces optreden. 

I Geef 3 kenmerken van ruimtelijke impact-analy e. 
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BESTAANDE EFFECTRAPPORTAGEVORMEN 

2.2 Stedelijke impact-analysea 

subject 

• 

object 

metbode 

overheidsbesluiten, vooral van niet-planologische aard, bijv. 
buursubsidies nationale werkgelegenheidsprogramma's zone-
energieprogramma's milieuwetten aanleg snelwegen door de stad 
stedelijke ontwikkeling, bijv. werkgelegenheid bevolking inkomen 
plaatselijke belastingdruk woningmarkt buurtwaardering 
omgevingskwaliteiten 
onbekend 

Een bijzondere vonn van ruimtelijke impact-analyse, die in de Verenigde Staten 
geïnstitutionaliseerd is geweest, is de "stedelijke impact-analyse" (S.I.A.). S.I.A. beschrijft 
de effecten van overheidsbesluiten op steden. President Carter stelde de S.IA. verplicht 
voor alle nieuwe federale plannen en programma's met name op bet gebied van bet niet
stedelijke beleid. Nijkamp (1982) somt verschillende stedelijke impact-analyses die 
destijds in de V.S. zijn uitgevoerd op 
de gevolgen van huursubsidie ten behoeve van lagere-inkomensgroepen voor het stedelijk 
woonpatroon; 
de gevolgen van nationale werkgelegenheidsprogramma's op de economisch zwakkere 
steden; 
de desagglomeratie-effecten van zone - energieprogramma's 
de stedelijke gevolgen van allerlei milieuwetten; - de gevolgen van de aanleg van een 
nieuw netwerk van snelwegen en railvoorzieningen voor de stad. 

De aandacht gaat uit naar de effecten van niet -planologische beleidssectoren op de 
stedelijke ontwikkeling, vooral in termen van werkgelegenheid, bevolking, inkomen, 
plaatselijke belastingdruk, woningmarkt en infra-structuur, maar ook wel buurtwaardering, 
omgevingskwaliteiten en dergelijk (Glickman, 1980). 
President Reagan riep de inmiddels ingeburgerde en qua methodologie redelijk 
ontwikkelde urban impact-analyses een halt toe. De budgetten voor sociaal
wetenschappelijk onderzoek werden geminimaliseerd, de betreffende overheidsbureaus 
gesloten. Het argument voor deze maatregel was officieel, dat dit onderzoek te weinig 
opleverde, maar zeer waarschijnlijk speelde ook een rol, dat de economische politiek van 
Reagan voorlopig de stedelijke armoede zou vergroten. Urban impact-analyses zou dit 
effect te duidelijk aan bet daglicht kunnen stellen. 

Dit is uiteraard jammer, omdat effectrapportage juist bij radicale beleidsombuigingen zoals 
die van Reagan de duidelijkste resultaten kan geven. 

a Geef 3 kenmerken van stedelijke impact-analyse. 
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BESTAANDE EFFECTRAPPORTAGEVORMEN 

2.3 Scenario analysea 

subject 

object 

methode 

voorbeelden 

denkbeeldig samenbangend geheel van maatregelen vanuit 
verschillende sectoren tegelijk milieu-vriendelijk beleid 
verntindering ongelijkheid in achterstand voortbestaan stedelijke 
structuren 
integraal beeld van een ruimtelijk proces met zijn effecten op alle 
sectoren 
vanuit een deels visueel, deels kwantitatief eindbeeld aangeven welke 
keuzemomenten op welke tijdstippen optreden 
scenario's 3de en 4de Nota R 0, energie scenario's, WRR -scenario's 
en hun uitwerking door NNAO 

Scenario-analyse bestudeert de effecten van een consistent beleidspakket. 
Het subject is hier dus niet een specifieke maatregel uit een sector van beleid, maar een 
samenhangend geheel van maatregelen vanuit verschillende sectoren tegelijk. 
Het object hoeft niet ruimtelijk te zijn. Zo hebben de energie-scenario's die in het kader 
van de brede maatschappelijke discussie werden opgesteld niet de ruimtelijke situatie van 
Nederland, maar de sociaal-economische situatie in het jaar 2000 als object. 

De beleidsgerichte toekomstverkenningen van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid gaven een systematische doordenking van de respectievelijke gevolgen 
van een eenzijdige Christen-democratische, een Liberale en een Socialistische politiek, elk 
in twee varianten (een "technocratische" en een sociocratische" variant). 
Deze varianten zijn later door de Universitet van Amsterdam uitgewerkt in bun ruimtelijke 
konsekwenties en doorgetrokken naar 2050. 
De Stichting Nederland Nu Als Ontwerp heeft daaraan nog een ongebonden scenario 
toegevoegd en ontwerpers opdrachten gegeven van deze scenario's verschillende 
eindbeelden te geven voor de tentoonstelling "Nieuw Nederland". 
Naast de maatschapelijke effectrapportage ontstaat hier dus ook een visuele 
effectrapportage. 

Bij de scenario-analyse is van belang, dat de keuzemomenten in het proces dat tot dit 
eindbeeld leidt worden gespecificeerd. Veel nadruk komt daarbij te liggen op het proces 
dat tot dit eindbeeld leidt. Daa1n1ee wordt de scenario-analyse beleidsrelevant. 

Geef 3 kenmerken van scenario- analyse. 
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.&..-E EFFECTRAPPORTAGEVORMEN 

2.4 Lasten-baten analysea 

subject 

object 
methode 

• 

grote werken waterstaatkundige projecten, ruilverkavelingen, 
stadsuitbreidingen 
kosten, baten, voordelen en nadelen 
boekhoudkundig wegen door omrekening - voor zover mogelijk van 
voor- en nadelen in geldprijzen 

De baketntat van de kosten-baten-analyse ligt alweer in de Verenigde Staten. Grote 
federale waterstaatkundige projecten moesten worden betaald door locale 
belanghebbenden. De bijdragen golden naar rato van het belang dat zij bij het project 
hadden. 
Dat betekende uiteraard dat projecten waarvan de kosten uitstegen boven de baten niet 
mochten worden uitgevoerd, en dat betekende dat aan ieder project een kosten-baten
analyse vooraf diende te gaan. 
In een klimaat van public-private-partnerships wordt dit ook voor Nederland weer 
actueel. 

In Nederland is een kosten-baten-analyse opgesteld voor het Deltaplan (finbergen, 1954, 
1961) en voor de inpoldering van Oostelijk Flevoland (Nederlands 
Vervoerswetenschappelijk Instituut, 1958). 

Kosten- baten-analyses voor ruilverkavelingen zijn verder "aangekleed" in de HELP
procedure en komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
De kosten-baten-analyse wordt in Nederland nogal gewantrouwd, omdat ook 
"imponderabelen" (moeilijk meetbare waarden) in geld zouden moeten worden uitgedrukt 
om het totale kosten-baten- effect te kunnen presenteren. Dit heeft in Amerikaanse voor
beelden tot willekeurige aannamen geleid, bijvoorbeeld voor "de waarde van lager 
onderwijs" of "de waarde van het milieu" . 

Geef 3 kenmerken van lasten-baten- analyse. 

12 



BESTAANDE EFFECTRAPPORTAGEVORMEN 

2.5 HELP 
Herzien Evaluatiesysteem I ;~ndinrichtingsplannena 

subject 

object 

methode 

• 
(voor )ontwerp-ruiverkavelings- of herinrichtingsplan 
Ruilverkaveling Moerscbe Heide Herinrichting Driebruggen 
economische effecten, effecten op de gesteldheid van water, bodem 
en lucht, effecten op de natuur, effecten op het landschap, sociale 
effecten 
per object voorgeschreven in publicatie Landinrichtiogsdienst "De 
HELP-methode voor de evaluatie van landinrichtingsprojecten 
(Staatsuitgeverij 1983) 

In de ontwerpwet I andinrichting wordt de evaluatie van landinrichtingsplannen verplicht 
gesteld. Voorbeen geschiedde deze evaluatie in de votm van een kosten-batenanalyse, die 
het zogenaamde "investeringseffect" van een landinrichting aangaf. 
In 1972 werd door de directie van de cultuurtechnische dienst een werkgroep "Herziening 
evaluatie landinrichtingsplannen" (HELP) ingesteld, die in 1978 een rapport uitbracht 
"Methode voor de evaluatie van landinrichtingsplannen". De definitieve methode is 
weergegeven in een publicatie van de landinrichtingsdienst1

. 

Met deze methode is inmiddels ervaring opgedaan in ca. 50 HELP-rapporten. 

Een van de eerste HELP-rapporten betrof de ruilverkaveling Etten-Leur-Rucphen. Dit 
evaluatierapport had betrekking op het voorontwerp van het genoemde 
ruilverkavelingsplan. HELP-rapporten zijn wellicht nog interessanter dan de 
ruilverkavelingsplannen zelf, omdat in afzonderlijke hoofdstukken nauwkeurig wordt 
nagegaan wat de landbouwkundige effecten, de sociale effecten, de effecten op de natuur, 
op het landschap, de effecten van voorzieningen aan wegen, en een samenvatting van alle 
kosten, baten en overige effecten wordt gegeven. 

Het betreft een votm van effect-rapportage waarvan het subject (landinrichtingsplannen) 
en het object (landbouwkundige, sociale, natuur-, landschappelijke, recreatieve infra
structurele en financiele effecten) strak voorgeschreven is. Bovendien staat de methode van 
effect -rapportage vast. 
Het gevolg daarvan is, dat de evaluatierapporten zeer kort en goed leesbaar kunnen zijn. 

a 

Het evaluatierapport van de ruilverkaveling Etten-Leur-Rucphen beslaat bijvoorbeeld niet 
meer dan 41 bladzijden, is goed leesbaar en kan daardoor als schoolvoorbeeld dienen van 
een effectrapport zoals dat voor alle grote projecten wenselijk is. In dit rapport ontbreekt 
een paragraaf over de effecten op de recreatie, aangezien verwacht werd dat de recreatie 
zich met of zonder ruilverkaveling gelijk zou ontwikkelen. 

Wat is het subject, het object en de methode van een HELP-rapport? 
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BESTAANDE EFFECTRAPPORTAGEVORMEN 

Hieronder wordt een overzicht gegeven wat in dit voorbeeld beschreven staat. In het 
genoemde evaluatierapport wordt op een bladzijde de zogenaamde "autonome 
ontwikkeling" ook wel "nul plan" beschreven de ontwikkeling in het gebied voor wat 
betreft agrarische bedrijven, ontsluiting, waterbeheersing, verkaveling en natuur en land
schap in het geval geen landinrichting zou plaats vinden. Vervolgens wordt in drie 
bladzijden een overzicht gegeven van het voorontwerp-inrichtingsplan, dat hier gevalueerd 
wordt. Daarna begint de eigenlijke effect-rapportage. 

Ten aanzien van de landbouwkundige effecten worden in beschouwing genomen de te 
verwachten veranderingen in areaal cultuurgrond en grondgebruik; cultuurtechnische 
produktie-omstandigheden; bedrijfseconomische gegevens; arbeidsopbrengst. 

In enkele bladzijden kan op deze wijze worden afgelezen hoeveel hectare er door de 
ruilverkaveling vrijkomt voor reservaatvorming, wegen en waterlopen en een 
landschapsplan, wat de effecten van een beheersovereenkomst zullen zijn op het 
gemiddelde arbeidsinkomen per hectare en hoe dat inkomen zal stijgen gespecificeerd naar 
de oorzaak (perceelsoppervlakte, aantal kavels per bedrijf, gemiddelde afstand tot de 
veldkavel, het aantal bedrijven met een melkstel op de veldkavel, de landwinst, de water
huishouding, de modernisering van opstallen). 

Ten aanzien van de sociale effecten wordt onderscheid gemaakt tussen de 
werktijdsverkorting, die aan de boer en zijn gezin ten goede komt en de 
werktijdsverkorting die als vermindering van werkgelegenheid voor vreemde arbeid moet 
worden beschouwd. De boer krijgt meer vrije tijd~ voor genoemd plan is dat circa 130 uur 
per jaar. Het effect op de werkgelegenheid bestaat uit een veimindering van loonwerk 
(circa 6 arbeidsplaatsen), maar daar staat tegenover dat het inrichtingsplan zelf 260 
manjaren werk opleve~ dat meer arbeidsplaatsen in de landbouw behouden blijven, en dat 
per saldo een positief effect moet worden verwacht voor de werkgelegenheid in de 
toeleverende, verwerkende en verzorgende bedrijven en beroepen. 

Het beschrijven van de effecten op de natuur beslaat de grootste paragraaf van het rapport 
(13 bladzijden). Na een landschapsecologische heserijving van het gebied en haar 
natuurwetenschappelijke betekenis in botanisch en omitologisch opzicht alsmede zijn 
relaties tot de aangrenzende gebieden, wordt dit gebied in 38 componenenten ( ecotopen) 
verdeeld, die varieren van enkele duizenden hectaren tot enkele honderden vierkante 
meters. Per ecotoop wordt de verandering in oppervlakte of aantal met en zonder ruil
verkaveling weergegeven. Vervolgens wordt geconcludeerd dat de ruilverkaveling een zeer 
grote verschuiving in omvang en kwaliteit van componenten zal geven, een vrij grote tot 
grote afname van de betekenis voor weidevogels en ganzen, een vrij grote afname van de 
betekenis voor (bosrand)vogels, een grote afname van variatie aan soorten en 
levensgemeenschappen, en het op meerdere plaatsen verbreken van relaties met aangren
zende gebieden. Stelt men echter deze invloeden op de natuur naast die van een autonome 
ontwikkeling, dan blijkt dat ook bij autonome ontwikkeling op al deze aspecten vrij grote 
negatieve mvloed uitgaat. 

Na een korte beschrijving van de landschappelijke betekenis van het gebied en de 
gehanteerde doelstellingen voor landschapsbouw wordt weer de autonome onrnilleling 
vergeleken met de ontwikkehng met ruilverkaveling. Deze vergelijking geschiedt in een 
tabel met plussen en minnen ten opzichte van elke doelstelling. Bij de effecten van 
voorzieningen aan wegen wordt de investering afgewogen tegen de besparing van 
onderhoudskosten. De verkeersk:undige baten worden niet gevalueerd. Bosma (1980) 
vermeldt dan ook als leemte in de methode voor de evaluatie van landinrichtingsplannen 
dat een evaluatiemethode voor de baten van verbetering van het wegennet nog niet bestaat, 
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maar inmiddels wel wordt ontwikkeld. Het geheel wordt in een korte paragraaf samengevat 
en - nog korter- in een overzichtstabel op een bladzijde weergegeven. 
Hoewel de baten voor de openluchtrecreatie in genoemd evaluatierapport nog niet worden 
onderzocht, geeft de werkgroep HELP daarvoor wel een methode aan. Uit de kosten van te 
nemen recreatieve voorzieningen per recreatiesoort (wandelaars, fietsers, ruiters, toerrijders, 
dagcampeerders en sportvissers) en het te verwachten aantal bezoekers per recreatiesoort 
worden de kosten per bezoek per recreatiesoort aangegeven. Deze kosten per bezoek 
worden bij twee rentevoeten berekend 10% en 5%. Zo kan men voor beide rentevoeten 
bijvoorbeeld tot de volgende conclusie komen in de ruilverkaveling X, alternatief d, kost 
ieder bezoek voor wandelen 20 cent, respectievelijk 16 cent, voor fietsen 33 cent 
respectievelijk 25 cent, voor paardrijden 1,13 respectievelijk 0,88, voor toerrijden 23 cent 
respectievelijk 17 cent. 

Het is duidelijk dat de zeer strikte vaststelling van subject, object en methode het grote 
voordeel heeft tot korte effect-rapportages te leiden. Daar staat het nadeel tegenover, dat 
de voorgeschreven methode niet in elk afzonderlijk geval de beste zal zijn. Zo zal de 
ecotopenmethode voor de bestudering van de effecten op de natuur in bepaalde gevallen te 
kort schieten. de effecten op het milieu komen in het geheel niet aan de orde, maar zijn 
dan ook bijzonder moeilijk te schatten. Een inspraakprocedure zoals bij de m.e.r., waarbij 
vooraf de reikwijdte (het object) wordt vastgesteld en achteraf gecontroleerd, ontbreekt in 
dit systeem. Daarom is voor landinrichtingsplannen thans ook een MER verplicht. 
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2. 6 Milieu-effectrapportage 

Milieu-effectrapportage (m.e.r.) vonnt het complement van de milieubeleidsplannen die op 
nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau gemaakt worden . 

• 

SAMENHANG MILIEUEFFECfRAPPORTAGE EN MILIEUBELEID 

EFFEC· ·~lA DPORT AGE 
..------, 

WINNING + ACI'IVITEIT + EMISSIE 

welke welke 

GRONDSTOFFEN BRONNEN 

MILIEUBELEID 

UITPUTTING 1•--1 
produklnonnen 
procédénonnen 
voo~hriften 

welke 

UITWORP 

• • emtsstenormen 
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~-------------~------------------------

BLOOTt----+ TRANSMISSIE,____. S'I'FJ.UNG 

welke 

VERSPREIDING 

kwaliteitsnonnen 
bodem, water, lucht 

welke 

SCHADE 

OBJEcr 

• • • unnuss1enonnen 
(systemen) 
blootstellings
nonnen 
(organismen) 
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Milieu-effectrapportage 

subject 

• 

object 

methode 

a 

b 

c 

("werkingssfeer") vastgelegd in met name bijlage C van het Besluit 
milieu-effectrapportage (herzien in 1994) of eventueel in de 
provinciale milieuverordening 

lijst "grootschalige" activiteiten of besluiten m.b.t. infrastructurele 
werken zoals autowegen, railwegen, luchtvaartterreinen en 
buisleidingen; waterstaatkundige en -huishoudkundige werken zoals 
vaarwegen, havens, dammen en dijken, droogmakerijen en 
landaanwinning, peilwijzigingen; recreatie, woningbouw en 
industrieterreinen; 
energieopwekking en industriële activiteiten zoals delfstoffenwin
ning, chemische installaties, energiecentrales, 
hoogspanningsleidingen, op -·en overslag van bulkgoederen en 
gevaarlijke stoffen; afvalbewerking en -verwerking zoals 
stortplaatsen, afvalverbrandingsovens, depots voor gevaarlijke 
afvalstoffen; 
overige, waaronder kunstmatige eilanden, militaire terreinen, 
landinrichting en waterwinning. 
B? 

• 

("reikwijdte") wordt niet meer specifiek voor m.e.r. omschreven in 
de wet; daarmee wordt beoogd het begrip "milieu" zo ruim 
mogelijk te kunnen nemen (dat is in elk geval een ruimere 
interpretatie dan in de begintijd van de m.e.r.); daartoe worden ook 
nadrukkelijk aspecten gerekend die samenhangen met het begrip 
"duurzame ontwikkeling" zoals ketenbeheer, energie-extensivering, 
enz.b 

de meeste kennis en ervaring op het terrein van de 
effectvoorspelling ligt momenteel bij de grote MER-makers zoals 
adviesbureau's en Rijkswaterstaat; deze kennis is niet altijd 
toegankelijk en veroudert bovendien vrij snel; oorspronkelijk is ook 
een serie publicaties uitgebracht in de m.e.r.-reeks, bestaande uit 10 
delena; deze reeks is vooral interessant voor de 
systeembeschrijving van de desbetreffende milieucomponent. 

Wat is het wettelijk object van de mer? 

Waar staat de methode van de mer beschreven? 
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inhoud 

• 

ontwikkeling 

procedureb 

Wm art 7.10: een milieu-effectrapport bevat ten minste• 
a. probleem- en doelstelling van de activiteit 
b. beschrijving van bet voornemen en alternatieven 
c. besluitvormingskader 
d. bestaande toestand van bet milieu en autonome 
e. beschrijving milieugevolgen activiteit 
f. vergelijking voornemen enalternatieven 
g. overzicht leemten in de kennis 
b. voor publiek begrijpelijke samenvatting 

1. voorfase: aanmelding, startnotitie, 
2. vooroverleg: bekendmaking, richtlijnen, 
3. opstellen milieu-effectrapport (MER), 
4. aanvaarbaarbeidsbeoordeling, 
5. advisering, inspraak en toetsing, 
6. besluitvorming, 
7. evaluatie. 

Milieu-effectrapportage (m.e.r., afgekort met kleine letters en puntjes) resulteert in een 
milieu-effectrapport (MER, hoofdletters zonder puntjes). 
Aan de wettelijke invoering van m.e.r. in 1987 is een lange periode van voorbereiding 
voorafgegaan, waarin de ervaringen in de USA (waar m.e.r. sinds 1970 functioneerde) 
tegen het licht zijn gehouden, experimentele !\-ffiRren zijn gemaakt en daarna een groot 
aantal vrijwillige (tijdens de laatste loodjes van de wetgevingsprocedure). In 1990 is een 
eerste fonnele evaluatie gehouden. Mede op grond daarvan is in 1994 een ronde van 
herzieningen van de wetgeving afgerond, waarbij tevens is tegemoetgekomen aan 
bezwaren op grond van de Europese richtlijnen over m.e.r. 
Nieuw is met name de "m.e.r.-beoordelingsprocedure", een bijlage D met activiteiten 
waarvan per geval, afhankelijk van aard, omvang of ligging, beoordeeld moeten worden of 
er sprake is van m.e.r.-plicht. 

Milieu-effectrapportage is nu in Nederland de verst ontwikkelde votnt van 
gefonnaliseerde effect -rapportage. 
Uit de ervaringen is wel gebleken hoe belangrijk het is om object en subject 
ondubbelzinnig te definiëren en in te perken. Zonder deze inperking kunnen rapportages 
ontstaan van onleesbare dikte en met het karakter van een omgevallen boekenkast. 
Een interessant punt is of er naast m.e.r. andere vonnen van effectrapportage ingevoerd 
zouden moeten worden, bijv. economische of ruimtelijke. Bij de discussies over het 
wetsontwerp is door de RARO (Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening) een 

Wat is de wettelijke inhoud van een :MER? 

b Uit welke 7 punten bestaat de wettelijke procedure van m.e.r.? 
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pleidooi gehouden om m.e.r. ook sociale, economische en andere gevolgen te laten 
omvatten, zodat van "omgevings-effectrapportage" zou kunnen worden gesproken. De 
RARO bepleitte dus in feite een ruimtelijke impactanalyse in de ruimste zin des woords . 

• 
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M.e.r. is een votm van vergelijkend onderzoek. Er worden varianten van "hetzelfde plan" 
vergeleken. Wat varieert en wat blijft hetzelfde? Als er niets hetzelfde is, kan men niets 
vergelijken. Men kan door totale beschrijving van de varianten (waaronder "niets doen", 
de "nul-variant" of de "referentie") een vergelijking trekken. Men merkt dan 
overeenkomsten en verschillen op en men rapporteert vooral de effecten van de 
verschillen. Daarbij wordt het genereren van varianten aan het toeval, de creativiteit van 
de MER-makers overgelaten. Deze methode beschrijven wij in paragraaf 3.2. Men kan 
ook een variant uit de referentie genereren door toepassing van een welomschreven 
ontwerp-ingreep (transfotnlatie). In het laatste geval kan het gemeenschappelijke gedeelte 
van de varianten als relatief gelijk blijvende "ceteris paribus" context beschreven worden. 
Men plaatst daatmee onderdelen van de alternatieven "buiten haakjes", zodat bet rapport 
minder omvangrijk wordt en zich tot de essenties beperkt. Deze methode beschrijven wij 
nader in paragraaf 3.3. We zullen eerst nader ingaan op de gelijkheden tussen plannen (de 
vergelijkingsbasis, 3.1) en vervolgens daaruit de voorwaarden voor vergelijkbaarheid 
afleiden. 

3.1 De vergelijkingsbasis 

Het doel constant en de middelen vergelijken of 
de middelen constant en de bereikte doelen vergelijken? 
Functie constant of variabel? 

3.2 Alternatieven vergelijken 

Alternatieven voor hetzelfde doel. Voorwaarden voor doelgerichte vergelijkbaarheid. 
Functie gelijkhou den. Het probleem van de "functionele eenheden". 

3.3 Ontwerp-ingrepen vergelijken 

Het (stede )bouwkundig ontwerp onderscheidt zich van andere technische disciplines omdat 
het doel van het te ontwerpen object moeilijk is vast te stellen. Het doel van een koelkast 
is duidelijk en kan met optimaliseringstechnieken en matrixrekenen worden benaderd. Het 
doel van een keuken is ook nog vrij duidelijk, al kan hlj voor de bewoners in de loop van 
zijn bestaan zeer verschillende betekenissen krijgen. Het doel van een huis is al moeilijker. 
De afschrijvingstennijD is zo lang, dat er bij de huidige verhuisfrekwentie ca. 7 
verschillende huishoudingen in zullen leven met doelstellingen die per levensfase, per jaar, 
per maand, per dag, ja per minuut kunnen wijzigen. Als men hier doelgericht tewerk zou 
gaan, zou men een huishouding voor ogen moeten nemen, -de doelstellingen van haar leden 
opsommen en met een multi-criteria-analyse de benodigde ruimte per lid moeten 
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berekenen. Bij de bepaling van de mogelijkheden van dubbel ruimtegebruik zou men 
echter de mate van sympathie tussen de leden van dit huishouden moeten meten om tot 
effectieve functiecombinaties te kunnen komen. Het is duidelijk dat dit een absurde weg is 
om tot het ontwerp van een woning te komen. Voor een kantoor is zo'n doelgerichte 
benadering nog verdedigbaar. Hoe groter het schaalniveau, deste absurder wordt deze 
doelgerichte benadering. Wat is het doel van een buurt, een wijk, een stad, een land, wat 
is het doel van de wereld? 

Het (stede)bouwkundig ontwerp volgt dan ook in toenemende mate een andere, meer 
middelengerichte weg. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Kop van Zuid. Met 
minimaal voor-onderzoek is eerst een ontwerp gemaakt, een beeld gevo1md van hoe het 
zou kunnen worden. Potentiële toekomstige gebruikers zagen elk hun eigen mogelijkheden 
in het ontwerp. Waarschijnlijk waren deze mogelijkheden door de ontwerpers niet 
voorzien: zij werden door de toeschouwers ingebracht in een VOllil die kennelijk vele 
onve1moede mogelijkheden bood. Deze mogelijkheden had men met het vooraf formuleren 
van doelstellingen nooit bereikt. Men kan kennelijk niet weten wat men wil voor men 
weet wat men kán. De goede (stede )bouwkundige ontwerper maakt dus een vo1n1 die niet 
optimaal is voor één doel (monofunctionaliteit), maar veel doelen (multifunctionaliteit) 
mógelijk maakt. Het stedebouwkundig ontwerp moet de vrijheid van de gebruikers 
vergroten. Men zou dat op zich een doel kunnen noemen, ware het niet dat het door zijn 
vaagheid tegelijkertijd de ontkenning van enige doelstelling op stedebouwkundig niveau is. 

De middelengerichte methode is dus een meer experimenteel gerichte methode, waarbij de 
wetenschappelijke aandacht verschuift van de inventarisatie vóóraf naar de effeetanat yse 
nadát er een ontwerp is gemaakt, maar vóórdat tot uitvoering wordt overgegaan. Dit is 
echter moeilijk, omdat het aantal denkbare ontwerpen oneindig is en juist de ónverwachte 
effecten de aandacht verdienen, omdat juist déze "mogelijkheden" vergroten of verkleinen 
inplaats van waarschijnlijkheden. Welke variabelen moet men kiezen, welke velden moet 
men reserveren om niet in een oneindig aantal te verzeilen? Deze methode wordt dan ook 
door veel klassiek georiënteerde wetenschappers als onmogelijk en "vaag" afgedaan. 

De cruciale eerste stap is greep te krijgen op de oneindige variatie van 
(stede )bouwkundige middelen. Dat deze verzameling oneindig is VOllilt het bestaansrecht 
van de ontwerper. Was zij immers eindig, dan zou een database van mogelijke ontwerpen 
en hun effecten voldoen. De thans algemene benadering lijkt hierop. De database wordt 
gevonud door de bestaande voorbeelden. Dit zijn echter blokkerende toekomstbeelden die 
de mogelijkheden van toekomstige generaties beperken tot wat wij ons nu kunnen 
voorstellen naar aanleiding van wat wij kennen. Hoe krijgen wij greep op het mogelijke? 

Wij hanteren drie uitgangspunten: 

1 Onderscheid zoveel schaalniveaus als noodzakelijk om schaalvervalsing 
te voorkomen. Stel per schaalniveau korrel en kader vast. Sorteer de 
denkbare variabelen, legenda-eenheden, agendapunten naar 
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2 

3 

schaalniveau. Door de eno1n1e reductie kan het aantal per schaalniveau 
worden uitgebreid. Daarbij zal blijken dat de complexiteit niet toeneemt 
omdat deze slechts wordt bepaald door de afstand tussen korrel en 
kader. 

Ontwerp (meestal irreële) morfologisch extreme oplossingen per 
schaalniveau zoals "volkomen opéénhoping" of "spreiding" van elke 
legenda-eenheid. Fannuleer morfologische ingrepen in deze extremen 
die (stede)bouwkundige vannen genereren tussen de extremen in. Ga na 
in hoeverre deze ingrepen ten opzichte van de extreme oplossingen 
verschillende ecologische, technische, economische, culturele en 
bestuurlijke mogelijkheden verruimen of beperken. Er blijken reeds op 
grond van ingrepen in de (stede )bouwkundige votnl een aantal effecten 
op al deze gebieden te kunnen worden geanalyseerd zoals effecten op de 
biodiversiteit, het energieverbruik voor gebouwverwarming, het aantal 
civieltechnische kunstwerken, de grond-exploitatie, de beeldkwaliteit, de 
organisatie. Andere effecten kunnen pas worden geanalyseerd wanneer 
elk VOlDJ-alternatief wordt ingevuld met verschillende (infra)structuur
altematieven. Daarbij wordt de vlakverdeling uitgebreid met lijnen die 
verbindingen en scheidingen voorstellen zodat bepaalde potenties in één 
richting worden bevoordeeld ten koste van andere. Per structuur
alternatief kan men nu nader naar functie specificeren, zodat 
economische, culturele en bestuurlijke potenties meer precies kunnen 
worden bepaald. 

Genereer zoveel mogelijk voorstellen. Herfonnuleer de voorstellen door 
morfologische reconstructie als een minimum -set denkbeeldige 
ontwerp-ingrepen vanuit de extremen. Sorteer de voorstellen op de 
schaal tussen de morfologische extremen en analyseer de effecten van 
elke ontwerp-ingreep ten opzichte van een extreem voor zover dat reeds 
op grond van de (stede-)bouwkundige vonn mogelijk is. Voeg daarna 
structuur-ingrepen en functie-ingrepen toe en doe hetzelfde. 

Deze middelen-gerichte methode was eerder niet mogelijk, omdat wij niet over voldoende 
computercapaciteit beschikten. Kasparov heeft echter voor het eerst verloren van een 
schaak-computer. De tijd breekt aan, dat een groot aantal ontwerp-alternatieven door de 
computer kan worden gegenereerd en real-time op effecten kan worden geanalyseerd. Een 
eerste op de real-time effect-analyse van morfologische ingrepen gerichte poging was het 
computerspel Momentum. Er werden enkele eenvoudige technische, economische en .. 
politieke effecten gerapporteerd. Nadien is door Boelen een methode gevonden waarbij 
"concentratie-accoorden" in bestaande ontwerpen en situaties computennatig met een 
eenvoudige VOIDl van patroonherkenning kunnen worden herkend. Dat opende zicht op de 
mogelijkheid van een morfologische reconstructie van elk denkbaar ontwerp tot een 
minimale set van ontwerp-ingrepen vanuit een uitgangssituatie of vanuit extremen van 
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volkomen opéénhoping en spreiding. Hierop wordt gestudeerd ten behoeve van een 
beeldkwaliteitsplan voor het stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam. De morfologische 
reconstructie van denkbeeldige ontwerp-ingrepen vonnt de mogelijkheid door kleine 
weizigingen in de parameters van een ingreep een oneindig aantal potentiële ontwerpen en 
hun effect op het mogelijke te overzien. 
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4 DE EFFECTEN, HUN MEETB EID EN ONDERLING BELANG 

4.1 Welke effecten? 

ecologische effecten 
technische effecten 
economische effecten 
culturele effecten 
bestuurlijke effecten 

4.2 Effecten van vormverschillen en -transformaties 

Het is mogelijk bij voorgestelde topografische veranderingen reeds uitsluitend op grond 
van het gewijzigde kaartbeeld conclusies te trekken ten aanzien van bepaalde ecologische, 
technische, economische, culturele en politieke effecten. Deze conclusies maken het 
mogelijk meer gericht te zoeken naar gegevens die verder weg gelegen effecten kunnen 
ophelderen. De geregistreerde effecten zijn behalve onderling voorwaardelijk geordend als 
geheel voorwaarde voor de juiste inschatting van verder weg gelegen effecten. De effecten 
moeten echter strikt naar schaalniveau worden onderscheiden. 
Wij hebben inmiddels wat dit betreft op de volgende schaalniveaus succes geboekt: 

effect \ r= 30m 100 300 1km 3 10 30 100 

bestuurlijk x 

cultureel x x x x x x 

economisch x x x 

technisch x x x x x 

ecologisch x x x x x x 

Dit betekent niet dat de aangelcruisde vakken ook werkelijk gevuld zijn, het betekent 
slechts dat is aangetoond dat uit zuiver morfologische gegevens effecten op deze gebieden 
kunnen worden berekend. Dit is uiteraard van belang voor de reai-time-effectrapportage 
in topografische databases. Wij nemen daarbij de sterrekundigen als voorbeeld die uit puur 
optische gegevens een indrukwekkende hoeveelheid conclusies omtrent de hemellichamen 
kunnen trekken. 
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4.2.1 Ecologische effecten 

Hoewel zonering en de mogelijkheid tot zoneren3 een belangrijk vonn-aspect hebben, 
kunnen milieuhygiënische effecten slechts ten dele direkt uit de vonningrepen worden 
afgeleid, daartoe is meer inzicht in structuur en functie van een gebied noodzakelijk. 

De spreiding van groengebieden heeft stellig invloed op de ontwikkeling van kinderen, de 
gezondheidstoestand van gezinnen en bejaarden, maar deze is nog niet bevredigend 
wetenschappelijk vastgesteld. Deze relatie is echter bij vrijwel elk groen-ontwerp voor de 
stad in groen-normen vastgelegd. Op het moment dat deze relatie ook wetenschappelijk 
kan worden gekoppeld aan epidemiologische gegevens kunnen vanutt morfologische 
kenmerken van een gebied gezondheids-effecten worden voorspeld. 

Deste meer is te zeggen over het effect over de invloed van vonningrepen op de potentële 
biodiversiteit van een gebied. 
De invloed van spreiding van bebouwing, verharding, groen en water op de biodiversiteit 
is bij het afstuderen onderzocht voor Vlaardingen op de schaalniveaus r=100,300,1000m 
door A. Mergler4

• Haar hypothese is: concentratie van bebouwing en verharding en een 
zekere mate van deconcentratie van groen en water is op deze niveaus gunstig voor de 
biodiversiteit. 

Nagtegaal5 heeft bij zijn afstuderen de effecten van verschillende spreiding van 
bebouwing bij r=3,10,30km rondom Rotterdam op verschillende vonnen van abiotische 
variatie onderzocht. Hij betrok bij dit onderzoek ook structuur- en functie-veranderingen. 

Zodra dergelijke hypothesen ook kunnen worden getoetst is verdergaande effect-analyse 
van vonn-ingrepen mogelijk. Toetsing van zulke hypothesen is een belangrijk onderdeel 
van het Europees georiënteerde onderzoek6

. In Amsterdam 7 en Zoetenneer8 is gebleken 
dat de biodiversiteit binnen de stad groter is dan daarbuiten. In Amsterdam wordt 2/3 van 
de Nederlandse wilde flora gevonden, dat wordt door geen natuurgebied geëvenaard. 
Binnen deze stedelijke gebieden bestaan echter grote verschillen tussen de wijken die met 
een morfologische reconstructie verklaard moeten worden om tot effect-analyse te komen. 
Opmerkelijk is, dat in Amsterdam het westelijk havengebied zeer hoog scoort wat betreft 
biodiversiteit. 

4.2.2 Technische effecten 

Effecten van morfologische ingrepen bij r=lOOm (verkavelen) op het energieverbruik van 
woningen en bij r=100,1000,10000m op het windpatroon is uitgebreid onderzocht door de 
Jong c.s.9

• 
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4. 2. 3 Economische effecten 

Effecten van morfologische ingrepen op de exploitatie-opzet van het stedebouwkundig 
plan, met name met het oog op de kosten van (groot) onderhoud van de openbare ruimte 
is onderzocht door RBOI en De Jong10

• 

4.2.4 Cul~rele effecten 

Zeer recent is door de Jong en Ravesloot11 een methode ontwikkeld om door 
morfologische reconstructie de effecten van ingrepen op de beeldkwaliteit bij 
r=30,100,300,1000m vast te leggen. De methode wordt beproefd in het stadsdeel De 
Baarsjes van de gemeente Amsterdam. Als dit lukt is hiennee een flexibel juridisch in het 
Stadsvernieuwingsplan in te passen toetsingskader voor bouwprojecten ten aanzien van 
hun beeldkwaliteit ontstaan. Daarmee wordt een sluitsteen aangedragen in de totale 
effectrapportage. Het culturele effect leek lange tijd een niet-objectiveerbare, onneembare 
vesting. Hoewel esthetiek (gelukkig) nooit volledig objectiveerbaar zal zijn, zijn er toch 
randvoorwaarden van monotonie en chaos12 in het stadsbeeld te founuleren. 

4.2.5 Bestuurlijke effecten 

Bij het spel Momenturn 13 is een algoritme gevonden om bij r= 1 0,30, 1 OOkm politieke 
effecten van morfologische ingrepen te voorspellen. Op de lagere schaalniveaus is op dit 
gebied nog geen vordering geboekt. In het kader van het onderzoek van Boelen14 en onze 
voorstellen voor Europa15 worden echter juist hier vorderingen verwacht. 

4.3 Effecten van ingrepen in structuur of functie 

Tot zover kunnen uit puur topografische gegevens reeds een aantal "structuur
onafhankelijke effecten" worden geanalyseerd die het aantal ontwerp-alternatieven in een 
vroeg stadium beperken. 

Het ontwerpproces omvat behalve vonngeving ook "structuurgeving" en 
"functiegeving"16

, al zijn deze slechts indirect op tekening aan te geven en omgeven door 
een groot aantal vooronderstellingen die niet altijd expliciet gemaakt zijn. Structuur kan 
niet worden voorgesteld zonder vonn. Votnl (spreidingstoestand) is dus voorwaarde voor 
(infra)structuur17

• Daarmee is niet gezegd dat vonn ook oorzaak van structuur18 is. In de 
praktijk is (infra)structuur vaak juist oorzaak van de ontwikkeling van bepaalde vonnen. 
Of infrastructuur stuwend is voor vestiging of juist volgend, moet per schaalniveau worden 
bepaald. Mijn hypothese luidt sinds mijn ROCIN-onderzoek19 voor de RPD: 
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HET AFWEGEN VAN DE EFFECTEN 

r infrastructuur vestiging 

300km stuwend volgend 
lOOkm volgend stuwend 
30km volgend stuwend 
lOkm stuwend volgend 
3km volgend stuwend 
lkm stuwend volgend 
300m volgend stuwend 
lOOm volgend stuwend 
30m volgend stuwend 

Als dit juist is, zou men op de schaalniveaus 100, 30, 3 en 0,3 km en lager de effecten 
van intrastruktuur niet kunnen analyseren alsof deze onafhankelijk van vestiging kan 
worden gevarieerd. De legenda20 en vonn moet dus op die schaalniveaus integraal 
worden meegenomen in de variatie. 

4.4 Woordelijke, aftelbare, telbare, rationale meting van het effect 

4.5 De bepaling van elk effect afzonderlijk 

4.6 De afweging van het onderling belang 

Dubbel telling 
Biodiversiteit en gezondheid 

4. 7 Multicrite ria -analyse 
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5 EEN VOORBEELD VAN EEN MIL/EU-EFFECTRAPPORTAGE 

keuze voor NOT Tilburg, een gemeentelijke autoweg, met veel smakelijke procedure
incidenten 

• 
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6 EVALUATIE VAN M.E.R. 

eerst de fonnele evaluatie door de ECW in hoofdlijnen 

6.1 Kritiek 

m.e.r. als schaamlap om onduurzaam beleid te verkopen 
m.e.r. overvraagt omdat deskundigen in de Cie. hun ei kwijt moeten 

6.2 Succes 

t\\'ee artikelen met voorbeelden van successen van m.e.r. 
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7 DE MIL/EU-EFFECTEN VAN BO TERfALEN 

Bij de Faculteit Bouwkunde is een database milieu-effecten van bouwmaterialen 
ontwikkeld waarin de afweging per object en tussen de objecten onderling herkenbaar is: 

subject toepassing bouwmateriaal 

object energieverbruik bij produktie 
uitputting van grondstotTen 
aantasting bij produktie 
emissies bij produktie 
gezondheidserfeet bij toepassing 
levensduur van bet bouwmateriaal 
hergebruiksmogelijkheden 

De lijst is toepasbaar bij milieu-effectrapportage in de bouw. 

7.1 De indicatieve lijst milieu-effecten van bouwmaterialen 

In de bouwpraktijk en in het bouwkunde-onderwijs is gezien de spreiding van betreffende 
gegevens dringend behoefte aan een vrij uitgebreide voorlopige Nederlandse lijst van 
bouwmaterialen en - produkten en hun mogelijke milieu-effecten. Een uitgebreide lijst is 
tot op heden voor zover ons bekend nog niet eerder samengesteld, boewel veel materiaal 
voor zo'n lijst aan de Technische Universiteiten en onderzoeksinstituten zoals TNO 
aanwezig is en slechts verzameld hoeft te worden. 
Dat neemt niet weg, dat er uiteraard ook nog tal van onzekerheden bestaan die niet op 
korte ternlijn kunnen worden opgehelderd en dus nader onderzoek vragen. 

De voorlopige inventarisatie van stichting MESO in samenwerking met de Faculteit 
Bouwkunde TU Delft geeft een overzicht waarin overeenkomstig de eerder aan deze 
Faculteit onder begeleiding van drs. S.P. Tjallingii (SOM) verschenen publicatie 
"Milieu-effecten van bouwmaterialen" van Carola van den Broek per bouwmateriaal of 
-produkt een milieu- afweging wordt gemaakt. 
De lijst loopt vooruit op de systematiek van het bepalen van een milieuprofiel zoals is 
ontwikkeld door Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden. Er is een 
begin gemaakt met het het kwantificeren naar "functionele eenheden", maar nog niet meer 
dan dat. 

In de hier gekozen afweging is een onderscheid gemaakt naar verschillende mogelijke 
effecten in verschillende fasen van de produktieketen voorzover althans de gegevens 
daarover direkt beschikbaar zijn. Veel gegevens zijn echter niet direkt beschikbaar. Voor 
deze categorie (gegevens niet direkt beschikbaar) wordt dan onderscheid gemaakt naar 
niet-verdachte("+?") en verdachte("-? ") bouwmaterialen. Voor de verdachte materialen 
wordt ingeschat of nadere gegevens met oppervlakkig ("-? ") of pas na diepgaand 
onderzoek ("- ??"), bijvoorbeeld door laboratoriumproeven of een bezoek aan de fabrikant 
kunnen worden achterhaald. 
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Deze lijst bestaat uit 13 kolommen: NLSFB-code, toepassing, samenstelling, 
ENERGIEVERBRUIK, UI'I'PU111NG, AANTASTING, EMISSIES, GEZONDHEID, 
DUURZAAMHEID, HERGEBRUIK, waardering, eenheid en kosten. 
Voor 7 kolommen is een indicatieve waardering gegeven van 1 ( --) tot 5 ( ++ ), al of niet 
voorzien van eerdergenoemde vraagtekens. In de laatste kolom kunnen deze waarderingen 
volgens een voorlopige onderlinge gewichtsverhouding worden gemiddeld tot een 
eindwaardering, behalve wanneer jn enige kolom -- gescoord is. In dat geval luidt het 
eindoordeel ook "--". 
Deze uitdraai geeft geen eindwaardering, maar de ook op floppy verkrijgbare 
programmatuur biedt die mogelijkheid wel. 
DE EINDWAARDERINGSMOGELIJKHEID IS EEN HANDREIKING AAN DE 
GEBRUIKER, MAAR MOET MET DE GROOTST MOGELIJKE VOORZICHTIGHEID 
GE ERD WORDEN. De gewichtsverdeling van de milieumaten afzonderlijk is 
immers vrij willekeurig gekozen en de milieumaten zelf zijn nog niet meer dan een eerste 
indicatie. 
Het aantal vraagtekens wordt door het programma uit alle kolommen eenvoudigweg 
opgeteld. 
De milieumaten zijn subjectief maar consistent omdat zij door een enkele persoon zijn 
gegeven (Van den Broek). 

Elke combinatie van toepassing en samenstelling heeft een unieke code gekregen waarvoor 
de NLSFB-code soms een extensie kreeg, omdat dezelfde samenstelling bij verschillende 
toepassingen verschillende milieu-effecten kan opleveren. 

7.2 Een milieuprofiel bestaande uit 7 milieumaten 

Het ENERGIEVERBRUIK kan bij de ene fabrikant van hetzelfde produkt belangrijk hoger 
liggen dan bij de andere fabrikant, zodat deze gegevens verder zouden moeten worden 
uitgesplitst naar merknaam. Uitgangspunt is niet de chemische energie-inhoud, maar de 
energie die nodig is om het produkt te maken. 

De UITPUTIING van grondstoffen zal uiteindelijk ook in de prijs tot uitdrukking komen 
en heeft daarom in de eindwaardering nog niet het hoogste gewicht gekregen. 

De AANTASTING heeft in deze lijst vooral betrekking op de aantasting van natuur en 
landschap bij winning. 

De EMISSIES hebben vooral betrekking op de emissies bij de produktie. Zij hoeven niet 
in de bouwstoffen zelf aanwezig te zijn om toch bij de produktie - bijvoorbeeld bij een 
doorspoelproces - een grote milieubelasting op te leveren. 
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De GEZONDI-lEIDseffecten beperken zich hier tot de reele gezondheidseffecten tijdens 
gebruik binnen de gegeven toepassing, omdat de gezondheidseffecten bij fabricage 
variabel, moeilijk in te schatten en op zich bij de arbeidsomstandighedenwet geregeld zijn. 
In de "alfabetische" additievenlijst is uitgegaan van de potentiele gezondheidsrisico's 
omdat daarbij geen toepassing genoemd is. 

De DUU HElD kan bij dezelfde categorie variabel zijn door toepassing van 
verduurzamingsmiddelen. Deze hebben een eigen milieu-effect dat in de additievenlijst 
nader wordt toegelicht en dus niet in de waardering wordt meegenomen. 
Een hoge duurzaamheid is in sommige toepassingen (bijvoorbeeld een winkelinterieur dat 
slechts enkele jaren meegaat) niet zinvol, daarom heeft deze kolom bij de waardering geen 
groot gewicht in het geheel. 
De absolute levensduur van materialen in verschillende toepassingen zoals die in 
betreffende kolom is toegelicht is moeilijk te schatten en moet dus met voorbehoud 
worden bekeken. 
In de waardering is het betreffende bouwmateriaal bovendien subjectief afgezet tegen zijn 
alternatieven binnen de betreffende toepassing. 

Bij het HERGEBRUIK wordt zowel het "actieve" als het "passieve" hergebruik in 
beschouwing genomen. Het eerste komt nog zeer weinig voor en betreft de mate waarin 
het materiaal zelf uit hergebruik afkomstig is. Het passieve hergebruik betreft de 
mogelijkheid om het materiaal nog eens te gebruiken. Deze mogelijkheid wordt in 
belangrijke mate door de additieven bepaald, zodat in deze kolom herhaaldelijk moet 
worden verwezen naar de "alfabetische'' additievenlijst 
Bij "hergebruik" zou nader onderscheid kunnen worden gemaakt tussen hergebruik ten 
behoeve van dezelfde toepassing (met behoud van materaaleigenschappen) en andere 
nuttige toepassingen (veelal met verlies van hoogwaardige eigenschappen). 

Samen vonnen deze milieumaten zonder hun onderlinge afweging het MILIEUPROFIELa. 

a Een milieuprofiel is een maat voor de milieuvriendelijkheid van een produkt. Juist 0 
Onjuist 0 
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7.3 De onderlinge afweging en de afweging tegen de kosten 

Voor de eindwaardering zijn om te beginnen in het programma de volgende zwaarten 
aangehouden: . 

Energieverbruik 4 x 
Uitputting 4x 
Aantasting 6x -- prohibitief 
Emissies 8x -- prohibitief 
Gezondheid 8x -- prohibitief 
Duurzaamheid 2x 
Hergebruik 6x 

Deze waarderingen zijn uiteraard arbitrair en voorlopig en kunnen door de gebruiker van 
de programmatuur naar eigen inzicht gewijzigd worden. 
Dit neemt nog niet het bezwaar weg, dat de zwaarteverdeling bij verschillende 
toepassingen verschillend zou kunnen zijn, terwijl in de programmatuur nog een uniforme 
zwaarteverdelinga wordt aangehouden, een extra argument tot voorzichtigheid. 

Als voor aantasting, emissies of gezondheid een zeer negatieve ( --) beoordeling wordt 
gegeven, is voor de eindwaardering automatisch een zeer negatief oordeel gesteld. In de 
programmatuur kan ook dit gewijzigd worden. 

Om nu het milieu-aspect ook tegen de kosten te kunnen afwegen, is een- eveneens 
indicatieve - kolom "kosten" opgenomen. Deze kolom is slechts gedeeltelijk ingevuld. 
Daarbij hoort uiteraard ook een kolom "eenheid". Aangezien dit nog niet als "functionele 
eenheid" in de zin van de CML-systematiek kon worden gebruikt, staat deze kolom achter 
de milieumaten. 

De categoneen zijn niet allemaal van eenzelfde aggregatie- niveau. Soms zijn 
enkelvoudige bouwmaterialen opgenomen, soms ook hele konstrukties die uit meer 
materialen bestaan, en ofwel als gereed produkt van de fabriek op de bouwplaats komen, 
ofwel op de bouwplaats samengesteld worden. In dat geval zijn in de kolom "samen
stelling" verwijzingen opgenomen naar andere categoneen die "opgeteld" deze konstruktie 
leveren. Milieumaten zijn in dat geval nog niet gegeven. Men kan ze op floppy naar eigen 
inzicht samenstellen. 

De som van de kosten van de samenstellende materialen is niet gelijk aan de kosten van 
de samengestelde konstruktie. Het verschil bestaat uit de kosten van arbeid en kapitaal die 

a Een uniforn1e zwaarteverdeling van milieumaten in het milieuprofiel maakt een 
objectieve afweging in het totale milieu- effect van een bouwmateriaal mogelijk. Juist 
0 Onjuist 0 
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nodig zijn om de materialen samen te stellen tot de betreffende konstruktie. Soms kan dat 
goedkoper in de fabriek, soms goedkoper op de bouwplaats. 

Kosten konstruktie = kosten van materiaal + arbeid + kapitaal. 

Men moet zowel de opgenomen kosten van het materiaal als die van de samengestelde 
konstruktie met een flinke korrel zout nemen. Om deze kosten te bepalen moesten een 
aantal vooronderstellingen worden gemaakt die in principe voor elk bouwwerk weer 
anders liggen. In de eerste plaats daalt de prijs van een produkt met het aantal dat wordt 
afgenomen. Dat geldt op elk schaalniveau: hoe meer woningen er in een project gebouwd 
worden, deste meer kan op arbeid en kapitaal bespaard worden, hoe meer exemplaren van 
een konstruktie of een bepaald materiaal worden gekocht, deste lager is de kostprijs. 
Welke afname moet men nu in een algemene lijst aanhouden? 

Voor de kostenbepaling in de lijst zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor de 
referentiewoning van het NCIV in het onderzoek "De bouwkostenconsequenties van 
ecologisch bouwen van eengezinswoningen" (Duijvestein c.s., Van Overbeek en 
Miltenburg, De Bilt 1990) alsmede de daaraan ten grondslag liggende begroting. Kort 
gezegd komt dit neer op een raming voor 28 eengezinswoningen op woningwetniveau te 
bouwen in het midden van het land a. 

In de kostenkolom van deze lijst zijn alleen bedragen opgenomen die slaan op een zgn. 
(theoretische) tussenwoning, dus zonder de kopgevels in de raming mee te nemen. 

De prijzen zijn de "kale" bouwkundige kosten (prijspeil aug. '90, tenzij anders vetnteld) 
die een aannemer moet betalen voor het loon en materiaal. De zogenaamde "staartkosten" 
zoals winst, risico, bouwplaatskosten, overhead, BTW enzovoort zitten hier nog niet bij. 

De prijzen van de meest gangbare materialen en produktne zijn "scherp" en "uitgeknepen" 
berekend. Bij de minder gangbare materialen en produkten zijn de prijzen geprijst met een 
kleine veiligheidsmarge, omdat in een theoretisch geval geen bodemprijs bepaald kan 
worden. 

De getallen achter bijvoorbeeld baksteen 100, of steenwol 120, zijn altijd in millimeters 
tenzij andere eenheden genoteerd staan. 

De vloeren zijn afgewerkt met een cement dekvloer, maar verder net als de wanden 
onafgewerkt geprijst. Afwerkingen als stucwerk of filmlagen en zgn. estrich zwevenden 
vloerelementen zijn apart opgenomen. 

a 
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7.4 Een voorbeeld: kozijnen 

Wanneer men in de database van de indicatieve lijst een uitdraai vraagt van 
"wandopeningen" of "kozijnen" verkrijgt men naast gegevens over deuren, dorpels, lateien, 
glas en coatings onder meer een dergelijke tabel (uittreksel): 

MILIEUMATEN PROFIELMAAT 

BIJ PRODUCI'IE BIJ TOEPASSING TOTAAL 
Toepassing Energie Gezondheid Waardering 
I I Uitputting I Duurzaamheid I 
I I I I 
I I I Aantasting I I Hergebruik I 
I I I I I I 
I I I I Emissies I I I Functlonele I Prijs I I I I I I I I 
I I I I I I I I :eenheid I I 
I I I I I I I I I I 

SFB-code : Samenst. WEGING 
(4x) (4x) (6x) (8x) (8x) (2x) (6x) (?) (/38) •. (?) 

31Xh2,2 * Staal - 0 - -- - 0 - -
31Xh4,2 * Aluminium -- + - - + 0 ++ 0 
31Xi2,1 * Zachthout + + 0 - - + -- 0 
31Xi3,2 * Thardhout + -- -- + + + 0 0 
31Xq,l * BetonHoog + 0 0 - - + - -
31Xq2,2 * BetonPort + - - 0 + + + 0 
31Xn6,2 *PVC - - - -- - 0 - -
31Xn7 * PURintegr - - - - - ?0 - _? 

• 

31Xnml * Polyester ?0 - - - - ?0 - _?? 
• • 

31Xn6,1 * Nylon ?0 ?0 ?0 ?1 ?+ ?0 ?0 0??????? 

* "wandopeningen" •• profielwaardering zonder "prohibitieven" en functionele eenheid 

Onder de meeste plussen en minnen staat een korte toelichting in de kolom. Zo staat bij 
de eerste regel (stalen kozijnen) de volgende toelichting: 

Energie: -

Uitputting: 0 
Aantasting: -
Emissies: --

Gezondheid: -
Duurzaamheid: 0 

Hergebruik: -

29 MJ/kg of 228 GJ/m3 

geen tekort aan ijzer verwacht binnen afzienbare tijd 
met name bij winning (mijnbouw: verzakldng, verstoring) 
bij produktie staal komen groot aantal schadelijke stoffen vrij . 
Bij produktie en aanwending verf kunnen eveneens schadelijke 
stoffen vrijkomen. 
door gebruik verf kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. 
mits beschennd tegen corrosie een levensduur van enkele 
tientallen jaren. 
vrijwel geen direkt hergebruik. Verflaag moet verwijderd worden. 
Schroot kan goed opgewerkt worden tot nieuw staal. Bij ver
branding verfresten uitstoot schadelijke stoffen. 
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Door deze toelichtingen (het gaat om ca. 400 categoneen in 7 kolommen, dus potentieel 
2800 van deze toelichtingen waarvan meer dan de helft is gerealiseerd) wordt de 
milieumaat gerelativeerd zodat men hem met nieuwe toelichting zelf kan wijzigen wanneer 
men het met de motivering niet eens is . 

• 

7.5 Gevoeligheidsanalyse van wijzigingen in de lijst 

Zoals bij elke milieu-effectrapportage zijn er twee afwegingen: per milieuaspect en tussen 
de milieuaspecten onderling. 
De eerste - in deze lijst "vertikale" - afweging betreft de afweging van alternatieve 
materialen voor een toepassing met betrekking tot een enkele milieumaat, bijvoorbeeld de 
energiemaat In de uitdraai zal men bij de wandopeningen de volgende toelichtingen 
vinden: 

VERTIKALE AFWEGING KOZUNEN OP ENERGIE BIJ PRODUKTIE 

SFB-code Samenst. energiemaat toelichting 

31Xh2,2 Staal - 29 MJ/kg of 228 GJ/m3 
31Xh4,4 Aluminium -- 200 MJ/kg of 540 GJ/m3 
31Xi2,1 Zachthout + 20 MJ/kg of 9 GJ/m3 
31Xi3,2 Hardhout + 18 MJ/kg of 13 GJ/m3 
31Xq,1 BetonHoog + < 1 MJ/kg of 1.6 GJ/m3 
31Xq2,2 BetonPort + < 1 MJ/kg of 1,6 GJ/m3 
31Xn6,2 PVC - 95 MJ/kg oF 133 GJ/m3 
31Xn7 PURint - 190 MJ/kg of 6 tot 12 GJ/m3 
31Xnm1 Polyester ?0 omstreeks 70 tot 90 MJ/kg 
31Xn6,1 Nylon ?0 (toelichting ontbreekt) 

In deze afweging wordt de functionele eenheid node wordt gemist (bijvoorbeeld: "6 
verschillende wandopeningen met een totaal raamoppervlak van 16m2") om met het 
absolute energieverbruik voor deze prestatie een zuivere vergelijking te kunnen maken. 
Toch is hiennee in de lijst al enigszins rekening gehouden doordat de toepassing tentatief 
• 
IS meegewogen. 

De "horizontale" afweging tussen de milieumaten onderling (profielmaat) komt in de lijst 
voorlopig alleen tot uitdrukking in de weegfactoren per kolom. 
Deze zwaarteverdeling heeft echter bij zeven kolommen opmerkelijk weinig invloed. Dit 
bleek eerder in het kader van het project Ecolonia: de lijst werd drie keer uitgedraaid met 
een andere zwaarteverdeling: respectievelijk met nadruk op energiebesparing, 
emissies/gezondheid en hergebruik. De profielmaten bleken slechts enkele afwijkingen te 
vertonen. -
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Zou men in de tabel van paragraaf 6 elke kolom even zwaar rekenen, (zwaarteverdeling 
l,l,l,l,l,l,l) dan wordt voor alle alternatieven toch dezelfde profielmaat gevonden. 

Een wijziging in een enkele milieumaat zal overigens op de profielmaat ook weinig 
invloed hebben. De profielmaat vlakt af door het meewegen van 7 milieufactoren: in deze 
selectie resulteren daardoor alleen de waarderingen 0 en - . 
De manier van afronden kan dan onverwacht grote invloed hebben. De profielmaat van 
31Xq,l (betonnen kozijn in hoogovencement) komt nu op - , maar zou bij een andere 
afronding "0" luiden (met andere woorden: het spant erom). 
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conclusies van Cie in 't Veld, met de aanleiding voor hun opdracht 
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9 MILIEU-INFORMATIE 

Het is geen kunst om uit een maximum aan infonnatie een minimum aan conclusies te 
genereren. Het is de kunst uit een minimum aan infonnatie een maximum aan conclusies 
te genereren. 
Dit geldt ook, als men een systeem heeft dat veel infonnatie aankan. Inforntatie is immers 
duur, niet alleen om te verwerven, maar vooral om verouderde of perifere infonnatie kwijt 
te raken. Te veel en ongelijkwaardige informatie veroorzaakt bovendien ruis, verlies aan 
overzicht en dus achterdocht bij bestuurders en publiek. Infonnatie op verschillend 
aggregatieniveau leidt tot tegenstrijdige conclusies. Gemakkelijk te verwerven infotmatie 
krijgt altijd te grote invloed. Het richt de argumentatie eenzijdig op "vanzelfsprekende", 
gemakkelijk tot de verbeelding sprekende en snel tot consensus voerende, maar zelden 
juiste conclusies die zich eens wreken. Het belang van moeilijk of niet te verwerven 
infotntatie wordt vanzelfsprekend systematisch onderschat. Men ontkomt nooit aan in
schatting van ontbrekende gegevens, hoezeer commerciële adviseurs dat ook willen doen 
geloven. Het is ook de vraag of men wel moet proberen ze te achterhalen. Hoe weet men 
trouwens wat men zou moeten weten? Een infonnatiesysteem dat niet kan omgaan met 
deze onzekerheden is erger dan geen infonnatiesysteem. 

Men moet de informatie dus sorteren en selecteren naar effect, maar op grond van welke 
criteria? Een eerste selectie is de toewijzing aan het schaalniveau waarop de infonnatie 
betrekking heeft, het aggregatieniveau en de bij dat aggregatieniveau passende variabelen 
waarin de infonnatie uitdrukbaar is. De voor het ontwerp benodigde infotmatie is zelden 
door "aggregatie" uit lagere schaalniveaus samen te stellen. Elk schaalniveau heeft zijn 
eigen relevante variabelen en legenda. In onderstaande figuur (Nagtegaal) is duidelijk 
weergegeven, dat bij een verschillende korrel een verschillende legenda hoort. In de 
rechter figuur kan men bijvoorbeeld nog wel de legenda "wonen, werken, recreëren en 
verkeer" aanhouden, in de linker niet meer. Daar hoort veeleer een legenda als "produktie, 
consumptie, bestuur". 

• 
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D. Nagtegaal, Grenzen in de stedebouw, 1994 
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Iets dergelijks geldt bij de keuze van variabelen op elk schaalniveau: wat varieert hier en 
nog belangrijker, wat zou hier kUnnen variëren. In database-tennen: welke velden moeten 
hier worden gereserveerd, welke dáár? 

De toepassing van GIS-systemen in de stedebouwkundige ontwerppraktijk is sinds de 
jaren '70 keer op keer mislukt. Bottle-neck was de keuze en invoer van de benodigde 
infonnatie op ecologisch, technisch, economisch, cultureel en bestuurlijk terrein. Deze 
infonnatie was zo omvangrijk, de gevoelde leemten zo nijpend, de onzekerheden en 
imponderabilia zo groot en moeilijk tegen elkaar afweegbaar, dat GIS door ontwerpers 
veeleer als een soort bedrog gevoeld wordt. 

Een mooi voorbeeld is het project van een student die dacht een locatie-studie te 
kunnen doen op grond van een zeef-analyse met een GIS-systeem, gevoed met 
data utt Wageningen. Het waren de enige data die goedkoop te krijgen waren om 
voor studie-doeleinden iets met GIS te kunnen doen. De data waren verzameld 
voor agrartsche doeleinden. Door de gronden met een hoge geschiktheid voor 
agrarische en natuur-doeleinden uit te zeven, hield de student gronden voor 
stedelijke doeleinden over. Hierdoor verloor zij een aantal door ontwerp te 
genereren mogelijkheden volledig uit het oog. Tal van adviesbureaus maken 
dezelfde fout. Zij richten zich op waarschijnlijkheden, niet op mogelijkheden. 

Een infonnatiesysteem dat zich alleen op waarschijnlijkheden richt verliest het domein van 
het mogelijke dat niet door voorspellen, maar door creatief ontwerp ontsloten wordt uit het 
oog. Een effect-analyse die alleen waarschijnlijk optredende gevolgen van ingrepen 
rapporteert en niet de af- en toename aan mogelijkheden, gaat voorbij aan de doelstelling 
toekomstige generaties niet minder mogelijkheden na te laten dan wij zelf hebben 
aangetroffen (de oorspronkelijke betekenis van duurzame ontwikkeling: sustainable 
development). 

9.1 Inleiding 

Als "milieukundig ingenieur" kun je komen te staan voor een groot aantal taken die met 
dit college (al dan niet zijdelings) verband houden, zoals 

-

-

-
-

-

planvonning m.b.t. bet milieubeleid het opstellen van een 
milieubeleidsplan of een milieu-uitvoeringsprogramma of van 
aanverwante plannen zoals waterhuishoudingsplan, 
afvalstoffenplan, e.d., 
het maken van een milieuvriendelijk bouwplan c.q. uitvoe
ringsplan of productieproces (mitigeringsmaatregelen), 
het opstellen van een Milieu-Effekt-Rapport (MER), 
ruimtelijke planvonning betrokkenheid bij het opstellen van een 
streekplan, een bestemmingsplan, e.d., 
uitvoering van milieuwetten, enz._ 
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Voor dergelijke taken is een veelheid van infoxmatie nodig in allerlei voxm, zoals 
kengetallen, meetgegevens, onderzoeksresultaten, e.d. Bovendien geldt dat deze infonnatie 
op veel verschillende plekken aanwezig is, denk bijv. aan de gegevensbestanden van 
gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en onderzoeksoutput van adviesbureau's, 
universitaire instellingen. 
In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de mogelijkheden om toegang tot milieu
infotmatie te verkrijgen. Daartoe zal de Centrale Ingang Milieu Infonnatie (CIM!) worden 
besproken en aandacht worden besteed aan meetnetten. Een en ander wordt verder 
uitgewerkt en uitgebreider behandeld in het vervolgcollege Mi11 (infonnatievoorziening 
op het gebied van milieu) van prof. Bogaerts e.a. 

9.2 CIM/ 

De Centrale Ingang Milieu Infonnatie (CIMI) is in opdracht van het Directoraat-Generaal 
voor de Milieuhygiene (ministerie VROM) opgezet door (en ondergebracht bij) het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) te Bilthoven. Het doel is 
de toegankelijkheid van infonnatie op milieugebied in Nederland te verbeteren en het 
gebruik ervan te stimuleren. Aanleiding is geweest de met name bij het maken van milei
effectrapporten gebleken infotmatielacune (ca. 60% van de benodigde tijd voor het maken 
van een MER moest besteed worden aan het traceren van infoxn1atie). 

Aan de opbouw van het systeem is sinds 1982 gewerkt en het is thans (1989) vrijwel 
gereed. Het bestaat in hoofdzaak uit de volgende drie geautomatiseerde verwijssystemen: 

• 

1. CIMIBRON -naar bronhouders, d.w.z. verwijzende naar milieu-relevante instituten. 
Het bevatte in 1988 ca. 80 instituten, waarvan in de CIMIBRON-catalogus een overzicht 
wordt gegeven. In deze catalogus zijn overzichtstabellen opgenomen, waarin met stippen is 
aangegeven op welke velden van het milieu de opgenomen organisaties expertise in huis 
hebben. Het begrip milieukennis is hiertoe gesplitst in de onderdelen compartimenten, 
bronnen, verontreinigingen, effecten, behandelingen en algemeen (zie bijgaande 
voorbeeldbladzijde ). Verder zijn per instituut de specialismen beschreven (zie tweede 
voorbeeldbladzij de). 

2. CIMILIT - naar milieuliteratuur. Dit bevatte in 1988 ca. 10.000 literatuurreferenties, 
waarbij speciaal aandacht is besteed aan het traceren van "grijze" literatuur. Geschat wordt 
dat hiennee een dekkingspercentage van ca. 35 is bereikt, dat men in de komende jaren 
hoopt te verhogen tot ca. 80. Per referentie bestaat het uit een samenvatting van 50 - 100 
woorden en minimaal 5 trefwoorden. 

3. CIMILOC - naar lokatiegebonden milieugegevens, zoals meetnetten, karteringen, 
tellingen, e.d. Dit bevatte in 1988 verwijzingen naar ca. 115 gegevensbestanden. 
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(Een vierde in opbouw zijnd verwijssysteem, CIMION - naar lopend milieu-onderzoek, 
heeft men onlangs laten vallen. Het bleek erg duur te zijn; bovendien wordt iets 
dergelijks elders reeds verzorgd, nl. voor het milieu bij het Studie- en Infonnatiecentrum 
Milieu-Onderzoek van TNO (SCMO-TNO)). 

Als "onderlegger" van deze drie verwijssystemen is gewerkt aan de ontwikkeling van een 
milieu-thesaurus, CIMITERM. Het doel hiervan is te komen tot een standaardisatie in de 
gebruikte trefwoorden. Het prototype dat in 1987 gereed kwam bevat ca. 1500 algemene 
milieutennen, ca. 1500 geografische tennen en ca. 1500 chemische tenuen (zo wordt men 
bijv. bij het zoeken onder de begrippen "vuilnisbelt" of "stortplaats" verwezen naar de 
voorkeursteun "vuilstort" en wordt de gemeente Delft gecodeerd met 1-8-5-82-503, 
waarbij 1 Nederland is, 8 de provincie Zuid-Holland, 5 de regio Schieland, 82 het econo
misch geografisch gebied (e.e.g., een door het CBS gehanteerde indeling) Westland en 
503 het gemeentenummer). 

CIMI kan schriftelijk of telefonisch worden benaderd (waarbij output eventueel als een 
computeruitdraai kan worden toegezonden), terwijl "grootverbruikers" in de toekomst 
wellicht "on-line" kunnen worden aangesloten21

. 

9.3 Milzeu-meetnetten 

Een specifieke vonn van milieu-intonnatie vonnen de gegevens van meetnetten. Tot slot 
van dit hoofdstuk zal hieraan enige aandacht worden geschonken, met name vanwege het 
belang van meetnetten voor de "monitoring" van de milieukwaliteit 
Het meest bekend zijn ongetwijfeld de zogenaamde "snuffelpalen" die al vele jaren de 
luchtkwaliteit meten. Ook voor het meten van de kwaliteit van het oppervlaktewater 
gebeurt al geruime tijd, terwijl recent ook voor grondwater en regenwater meetnetten zijn 
ingericht. In voorbereiding zijn meetsystemen voor bodem en voor natuur en landschap. 

De gemeten parameters zijn voornamelijk van fysische (bijv. temperatuur, troebelheid) en 
chemische aard, terwijl momenteel meer en meer ook biologische parameters (bijv. Coli
gehalte) worden toegevoegd. 
De essentie van een milieumeetnet wordt aangegeven door de volgende punten: 

- het is een ruimtelijk net van meetpunten, 
- de metingen worden volgens een bepaald tijdschema verricht en 
- de metingen geschieden aan voor het milieubeheer relevante parameters. 

Als functies van een milieumeetnet kunnen onderscheiden worden 

- signalering (vaststelling van veranderingen in het milieu, alaunering), 
-
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- voorspelling (van autonome ontwikkelingen in het milieu en van milieu-effecten van 
activiteiten), 

- controle (op de naleving van maatregelen, zoals lozingsvergunningen), 
- instrumenteel (bijv. wetenschappelijk onderzoek naar stofbalansen). 

Het nadenken over deze functies is van groot belang in verband met het opzetten van een 
meetnet (welke parameters worden gemeten en met welke frequentie; zo vraagt een 
alarmeringssysteem van de Rijn uiteraard een heel andere frequentie dan broedvogel
tellingen) en ook in verband met norn1stelling (voor bepaalde aspecten is notrostelling nog 
heel moeilijk, denk bijv. aan ecologische normen voor water). Ook ligt bjer een relatie met 
de fase van de beleidslevenscyclus waarin bepaalde milieuproblemen zjch bevinden. 

Om een concreet beeld te geven van milieumeetnetten wordt hieronder in tabelvonn een 
beknopt en globaal overzjcht gegeven van de bestaande netten op nationaal niveau 

milieucomp. aantal stations frequentie parameters 
ten/jr 
lucht was 220, nu 90 continu wisselend 
9.milj. 

regenwater 
milj. 

oppervl.w. 
6.milj. + 

27 

370, 8 auto 

S02 ,NOx, 0 3 
2x p.mnd. 20, anorg. 

4-26x p.jr. 80 á 90 

auto f 6.milj. 

grondwater 
2.milj. 

370 (3 diepten) lx p.jr. 20 

grondw.stand 18000 4-26x p.jr. freatisch + 
• 

spann~ngsw. 

kos -

f 

f 0.3.-

f 

f 

? 
• 

Enkele voorbeelden van meetnetten t.b.v. natuur en landschap zijn roofvogeltellingen, 
tellingen aan korstmossen, inventarisatie van amfibieen en reptielen22

. 

Het is goed te beseffen dat vooral "dwarsverbanden" tussen dergelijke meetnetten van 
groot belang zijn. Zo hebben grondwaterstand en -kwaliteit uiteraard een directe relatie 
met de vegetatie ter plekke en dat heeft weer z'n invloed op bijv. de broedvogelstand 
aldaar. Om deze reden wordt thans gewerkt aan het inrichten van zogenaamde 
"macrostations" waar aan alle milieucomponenten wordt gemeten en relaties met 
natuurlijke en landschappelijke elementen kunnen worden gelegd. Van dergelijke 
macrostations zijn er 7 operationeel, uitbouw tot ongeveer 20 stations is het voornemen. 
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