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In het MER van ZW380 moeten de (speciaal voor dit MER 

geschreven) richtlijnen leidend zijn 

In 2009 vroegen de ministers van IenM en van EZ, advies aan de 

Commissie voor de MER: wat zou centraal moeten staan, in de scope 

van Zuid-west 380 kV en bij de bepaling van het beste tracéalternatief? 

De commissie bracht een zeer gedegen advies uit, dat door de 

ministers werd geroemd. Het advies werd integraal overgenomen, en 

verheven tot richtlijn voor het MER van ZW380. Echter… Tot veler ver-

bazing is er in het concept-MER een beoordelingskader gebruikt, dat 

helemaal niet is afgestemd op deze richtlijnen. 

De commissie adviseerde een aantal 

aspecten centraal te stellen in de 

scope en in het MER van ZW380. Dit 

advies is integraal omgezet in een 

richtlijn. Met andere woorden, de 

vrijblijvend geformuleerde adviezen 

zijn leidend geworden. Gevolg: in de 

scope van het project en bij het we-

gen van tracéalternatieven, moeten 

de volgende punten centraal staan: 

 

- vrijspelen van gevoelige bestem-

mingen 

 

- tegengaan van lokale ‘verromme-

ling’ van het landschap 

 

- vrijspelen gaat boven bundelen 

 

- (resterende) levensduur van ver-

bindingen 

 

 

 

 

 



Beoordelingskader MER (2010) 

Bij het formuleren van het beoordelingskader voor de MER van 2010, is rekening gehouden met bijna 

relevante wetten, adviezen, beleidskaders en regelingen. Van de Wet Milieubeheer, via de Flora- en 

faunawet, het advies van staatssecretaris Van Geel (VROM) over het voorzorgbeleid, de Structuurvisie 

Buisleidingen, de Nota Provinciaal Cultuurbeleid tot aan gemeentelijk archeologiebeleid. Het beoor-

delingskader bevat een pagina’s lange opsomming. Echter… In die opsomming ontbreken het advies van 

de Commissie voor de MER en de Richtlijnen voor het MER van ZW380.  

De vier speerpunten uit de richtlijnen komen niet of nauwelijks terug. Noch in de scope, noch in het 

beoordelingskader. Tegengaan van verrommeling van het landschap? Ook rekening houden met de 

(resterende) levensduur van bestaande verbindingen? Het vrijspelen van bestaande gevoelige 

bestemmingen, en woningen die geluidshinder ondervinden (en dat stellen boven het bundelings-

principe)? Daar is geen letter over te vinden in het MER uit 2010. 

Nu er een nieuw, apart MER wordt gemaakt voor het oostelijk deel van ZW380 moet deze 

omissie worden rechtgezet. De richtlijnen dienen alsnog te worden betrokken bij de scope en 

bij het beoordelingskader. En daar waar het scala aan regels tegengestelde uitgangspunten 

geven, zouden de richtlijnen doorslaggevend moeten zijn. 

 


