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Milieueffectrapportage van plannen

24.1

Inleiding
In 2001 is richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor
het milieu van bepaalde plannen en programma’s gepubliceerd (hierna: planMER).
Deze richtlijn heeft tot doel te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bĳ
te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en
vaststelling van plannen en programma's. Het gaat daarbij om plannen en
programma's die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden
opgesteld en/of vastgesteld en die door wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen
zĳn voorgeschreven.
In de richtlijn staat onder meer dat er een milieubeoordeling wordt gemaakt van alle
plannen en programma's die worden voorbereid met betrekking tot landbouw,
bosbouw, visserĳ, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer,
telecommunicatie, toerisme en ruimtelĳke ordening of grondgebruik.
Deze richtlijn is door een wijziging van de Wet milieubeheer (Staatsblad 2006, 336)
en een wijziging van het Besluit m.e.r. (Staatsblad 2006, 388) in Nederland
geïmplementeerd. De wijzigingen zijn 28 september 2006 in werking getreden.
Het LAP is een afvalbeheerplan en een plan dat wettelijk is voorgeschreven en kan
leiden tot concrete projecten of activiteiten met mogelijke belangrijke gevolgen voor
het milieu. Dat betekent dat het LAP onder de hiervoor genoemde bepalingen van
de richtlijn planMER valt.

24.2

Het LAP en de planMER verplichting
Een planMER staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming
van de overheid over het betreffende plan. Een planMER is veelal gekoppeld aan de
keuzen van doelen, activiteiten en locaties. Zoals in de vorige paragraaf is
aangegeven, heeft een planMER tot doel om milieuoverwegingen een rol te laten
spelen in plannen en programma’s.
Het LAP is voor het grootste deel een milieuplan en de doelstelling van het LAP is
juist om de milieudruk van afvalbeheer te voorkomen of te beperken. Dat betekent
eigenlijk dat het LAP zelf al één groot planMER is, want bij het maken van een keuze
voor een doel of een activiteit wordt in het LAP ook onderbouwd waarom die keus
worden gemaakt. Dit tweede LAP gaat niet over locatiekeuze. Locatiekeuze komt
pas aan de orde als initiatiefnemers onderdelen van dit LAP gaan uitvoeren,
bijvoorbeeld een afvalverwerkende inrichting willen oprichten. Op dat moment valt
het onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het betreffende bevoegd
gezag.
Artikel 7.10 van de Wet milieubeheer bevat de inhoudelijke vereisten van het
planMER. Hierna wordt aangegeven op welke manier in dit tweede LAP aan die
vereisten wordt voldaan.
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Inhoud en doelstellingen van het plan en de mogelijke relatie met andere
plannen.In de hoofdstukken 1 (Inleiding) en 3 (Status) wordt aangegeven
waarom er een LAP wordt opgesteld en wat de doelstelling van het plan is. De
doelstelling wordt in diverse andere hoofdstukken inhoudelijk uitgewerkt, onder
meer in de hoofdstukken ketengericht afvalbeleid, nuttige toepassing,
verbranden als vorm van verwijderen en storten.
De relatie van het LAP met andere regelgeving wordt beschreven in paragraaf
3.5 (reikwijdte) en in de afzonderlijke sectorplannen.
Bestaande toestand van het milieu en de te verwachten ontwikkelingen als het
plan niet zou worden uitgevoerd.
In met name de hoofdstukken 2 (Terugblik), 7 (Afvalbeheerscenario’s) en 13
(Preventie) wordt aangegeven hoe het afvalbeheer in Nederland zich de
afgelopen jaren heeft ontwikkeld en hoe de situatie is aan het begin van de
geldingsduur van dit tweede LAP.
In hoofdstuk 7 (Afvalbeheerscenario’s) wordt tevens aandacht besteed aan
mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
Het beschrijven van een te verwachten ontwikkeling als het plan niet zou
worden uitgevoerd, is niet aan de orde. Internationale en nationale regelgeving
verplichten namelijk tot het opstellen van een of meerdere afvalbeheerplannen.
Relevante beleidsdoelstellingen en de wijze waarop hiermee in het plan rekening
is gehouden.
Zie hoofdstuk 8 (Doelstellingen).
Beschrijving van de mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen van zowel
het plan als van redelijke alternatieven voor het plan, inclusief een motivering
van de wijze waarop deze gevolgen bepaald zijn.
Voor het eerste LAP is een zeer uitgebreid milieueffectrapport opgesteld, waarin
tientallen LCA’s zijn uitgevoerd voor verschillende afvalstoffen en
verwerkingswijzen. Tevens is in het eerste LAP een milieutoets opgenomen. Het
MER-LAP en die milieutoets gelden ook voor dit tweede LAP.
Bij keuzes over afvalbeheer in dit tweede LAP, is steeds aangegeven waarom die
keuzes worden gemaakt.
Een redelijk alternatief voor dit plan is er niet.
Beschrijving van mogelijke gevolgen van het plan op gebieden die zijn
aangewezen in het kader van de Europese vogel- en/of habitatrichtlijn.
Het LAP bevat het algemeen beleid voor afvalbeheer in Nederland en richt zich
niet op specifieke gebieden. Pas als initiatiefnemers onderdelen van dit LAP gaan
uitvoeren, bijvoorbeeld een afvalverwerkende inrichting willen oprichten, komen
specifieke locaties aan de orde. Op dat moment valt het onder de
verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het betreffende bevoegd gezag en dat
gezag zal daarbij rekening houden met gebieden die zijn aangewezen in het
kader van de Europese vogel- en/of habitatrichtlijn.
Een beschrijving van maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden genomen
om mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan
wel te beperken of ongedaan te maken.
Doelstelling van het LAP is juist om een bijdrage te leveren aan de officiële
missie van het milieubeleid, zijnde het scheppen van condities en het stellen van
randvoorwaarden voor de instandhouding en verbetering van de milieukwaliteit
een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.
Keuzes die hierbij worden gemaakt, worden voor een deel in het LAP zelf
onderbouwd en zijn voor een belangrijk deel terug te vinden in het MER-LAP.
Een overzicht van de leemten als het gevolg van het ontbreken van kennis of
informatie.
Dit aspect komt aan de orde in MER-LAP en de LCA’s die na publicatie van het
MER-LAP zijn uitgevoerd (zie paragraaf 11.2, minimumstandaarden).
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8. De voorgenomen monitoringmaatregelen.
In hoofdstuk 22 van dit LAP wordt ingegaan op de monitoring. Hierbij gaat het
tweede LAP voort op de weg die met het eerste LAP is ingeslagen, dat wil
zeggen dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de uitvoering van het LAP
(jaarlijkse voortgangsrapportage) en over het aanbod en verwerking van het
Nederlandse afval (Nederlands afval in cijfers, NAIC).
9. Een voor een algemeen publiek op begrijpelijke wijze geformuleerde
samenvatting.
Het LAP heeft in hoofdstuk 0 een samenvatting, die voor het algemeen publiek
begrijpelijk is.
Verder is de site www.LAP2.nl ontwikkeld, waarin meer informatie over
specifieke beleidsonderdelen van dit LAP wordt gegeven, inzicht wordt verschaft
over het afvalbeheerbeleid voor 84 (categorieën van) afvalstoffen,
monitoringresultaten worden gepresenteerd, een overzicht van nationale en
internationale regelgeving is opgenomen, enz.
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