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Vraag en antwoord MER-onderzoeken Mayr-Melnhof 
- Versie 28 juli 2021 - 

 
 

MER Thema Vraag Antwoord 

Overkoepelende 
MER notitie 

In de overkoepelende notitie staat een 
opsomming welke huizen niet behouden kunnen 
blijven bij uitvoering van de verschillende 
alternatieven. Deze opsomming is anders dan de 
genoemde woningen in het 
alternatievenonderzoek van maart 2021. Waar 
wordt dit verschil door veroorzaakt? 

In het alternatievenonderzoek zijn routes aangegeven met twee pijlen. De lichte 
kleur geeft het zoekgebied aan van de mogelijke route; de donkere pijl de route die 
wordt doorgerekend in het MER.  
 
In het MER-onderzoek kun je geen berekeningen uitvoeren voor een zoekgebied. 
De donkere pijl geeft aan welke route is gekozen om door te rekenen in het MER. 
De uitkomsten in het MER zijn dus gekoppeld aan de donkere pijl. Wanneer de 
voorkeursroute wordt gekozen, dan wordt het hele zoekgebied van de route bekeken 
om uit te werken tot een definitieve route. Als de definitieve route afwijkt van de 
donkere pijl, zal opnieuw onderzocht worden wat de effecten zijn. Er worden dan 
aanvullende MER-rapporten opgesteld. 
In de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat bovenstaande toegelicht. 
  

Overkoepelende 
MER notitie 

De verschillende varianten voor ontsluitingsroutes 
lijken weinig genuanceerd. Ook zijn kansen om te 
optimaliseren of beter in te passen nu niet benut. 
Wordt er nog gekeken of routes geoptimaliseerd 
kunnen worden? Hoe wordt op basis van de 
MER-resultaten een goede afweging gemaakt? 

De alternatieve ontsluitingsroutes zijn vóór de doorrekening van effecten in het MER 
niet geoptimaliseerd. Ook is geen rekening gehouden met mitigerende maatregelen. 
De uitkomsten van het MER maken het mogelijk om de routes onderling te 
vergelijken. Ook is nu inzichtelijk op welke milieuthema's optimalisaties 
wenselijk/nodig zijn. 
 
In de zomer wordt gekeken naar de mogelijkheden om de negatieve effecten op de 
verschillende milieuthema's te verminderen. Dit wordt voor alle varianten op 
hoofdlijnen uitgewerkt. 
  

Trilling Trillingsonderzoek toont aan dat grenswaarde 
voor schade aan gebouwen niet wordt 
overschreden. Op welke wijze is de ondergrond 
meegenomen in het onderzoek? Is het bekend dat 
er een oerbank in de omgeving van Mayr-Melnhof 
aanwezig is en heeft deze oerbank effect op de 
uitkomsten?  

Er is gemeten op de gevel van de woningen. Dit betekent dat de voortplanting van de 
trillingen door de bodem en de oerbank is meegenomen in de metingen. Dit effect zit 
dus al in de uitkomsten van de metingen    
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Trilling In het trillingsonderzoek wordt aangegeven dat de 
streefwaarde voor trilling wordt overschreden. Een 
van de oorzaken ligt bij de wikkel. Welke 
maatregelen kunnen worden getroffen om trilling 
tegen te gaan en hoe worden deze eventuele 
maatregelen geborgd? 

Er is een overschrijding streefwaarde berekend maar geen overschrijding van de 
grenswaarde. Omdat er nog onzekerheden zijn ten aanzien van trillingen van met 
name kartonmachine KM3 is het belangrijk om uitgangspunten vast te leggen. Indien 
nodig kan bijvoorbeeld een verplichting opgenomen worden in het inpassingsplan of 
de vergunning. Hoe dit precies vorm krijgt wordt de komende tijd nader uitgewerkt. 
Dit is nu niet onderscheidend voor de keuze voor het voorkeursalternatief.  

Brandveiligheid Op welke wijze is de brandveiligheid geborgd? De 
uitbreiding van de snijhal is op korte afstand van 
de erfgrens. Welke risico's zijn er voor 
omwonenden bij eventuele calamiteiten?  

Een aanvraag om te bouwen wordt getoetst aan het Bouwbesluit (inclusief 
brandveiligheidsvoorschriften). Als hieraan wordt voldaan, voldoet de aanvraag aan 
de huidige normen voor brandveiligheid. Toegankelijkheid van het terrein voor 
hulpdiensten is een van de onderdelen die daarbij wordt beoordeeld. Bij de 
uitwerking van de voorkeursvariant wordt rekening gehouden met de voorschriften. 
   

Geur De krimpfolie wordt gebruikt om karton in plastic 
te verpakken. Is geur afkomstig van deze machine 
in het geur- en luchtkwaliteitsrapport 
meegenomen? 

Een groot deel van de pallets met producten wordt verpakt in krimpfolie zodat deze 
beschermd worden tegen beschadiging of vervuiling. In het verleden werd krimpfolie 
verwarmd met behulp van gasbranders. Deze installaties hadden een emissiepunt 
naar de lucht. Recent zijn deze installaties vervangen door installaties waarin de 
krimpfolie elektrisch wordt verwarmd. Deze nieuwe installaties hebben geen eigen 
emissiepunt naar de lucht.  
De centrale emissiepunten van de hal zijn meegenomen in het geur-onderzoek. De 
krimpfolie installaties zijn niet meegenomen als specifieke bron. Bij de aanvullende 
berekeningen voor de voorkeursvariant kan dit, indien nodig, alsnog worden 
doorgerekend. Dit is nu niet onderscheidend voor de keuze voor het 
voorkeursalternatief. 

Visuele beleving Verschillende routes, waaronder route E 't 
Haagje, scoren slecht op doorsnijding van de 
groenstructuur. Door een goed ontwerp kan 
inpassen van een nieuwe route positiever scoren. 
Wordt bij de beoordeling ook rekening gehouden 
met een mogelijke optimalisering? 

De alternatieve ontsluitingsroutes zijn vóór de doorrekening van effecten in het MER 
niet geoptimaliseerd. Ook is geen rekening gehouden met mitigerende maatregelen. 
De uitkomsten van het MER maken het mogelijk om de routes onderling te 
vergelijken. Ook is nu inzichtelijk op welke milieuthema's optimalisaties 
wenselijk/nodig zijn. 
 
In de zomer wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de negatieve effecten op de 
verschillende milieuthema's te verminderen. Dit wordt voor alle varianten op 
hoofdlijnen uitgewerkt, dus ook voor route E 't Haagje.  
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Visuele beleving In de onderzoeken wordt waarde toegekend aan 
de villa's op het terrein van Mayr-Melnhof. Bij het 
toekennen van waarde aan deze panden hoort 
ook een behoud/herstelplan. De panden kunnen 
alleen een meerwaarde zijn in het straatbeeld als 
de panden ook voor de langere termijn behouden 
blijven.   

Dit is een terecht aandachtspunt. In het vervolgtraject richting het VKA wordt dit punt 
meegenomen. 
 
Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor een toekomstige functie voor de 
villa's. Niet alle functies zijn mogelijk vanwege milieurichtlijnen. Wanneer een goede 
invulling wordt gevonden voor de villa's, kan behoud voor de langere termijn worden 
geborgd. 
  

Gezondheid In het rapport gezondheid worden veel 
verschillende milieu- en gezondheidsthema's 
benoemd. Is of wordt er een weging gemaakt 
tussen verschillende thema's? 

Op dit moment is geen weging gemaakt in het rapport gezondheid. In een later 
stadium, bij de keuze voor het voorkeursalternatief, kan het wel zijn dat één of 
meerdere thema's zwaarder worden meegewogen.  
Tijdens de bijeenkomst over het voorkeursalternatief (in september) kan de omgeving 
meedenken over een weging van de milieuthema’s binnen de alternatieven. 
  

Gezondheid De luchtkwaliteit is beoordeeld als vrij matig. De 
Atlas Leefomgeving laat zien dat een toename 
van vrachtwagens leidt tot meer fijnstof (PM10). 
Hoe kan het, met de voorgenomen toename van 
vrachtverkeer, dat fijnstof (PM10) gelijk blijft? 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de wettelijk vastgestelde 
rekenmethoden. Uit de modelberekeningen voor luchtkwaliteit blijkt dat de bijdrage 
van PM10 door (vracht)verkeer beperkt is. Dit geldt zowel voor de berekeningen van 
de toetspunten samen als voor de verschillende individuele toetspunten. De 
maximale toename ten opzichte van de referentiesituatie voor PM10 is 0,05 µg/m3. 
Dit is zeer gering.   

Gezondheid Hoe is de berekening van luchtkwaliteit 
uitgevoerd. Wordt er uitgegaan van 
jaargemiddelden? Worden individuele situaties in 
het model berekend?   

Er is uitgegaan van jaargemiddelden in de berekening. Dit is per toetspunt bepaald. 
Welke toetspunten zijn meegenomen is uitgebreid terug te vinden in de bijlagen van 
het rapport luchtkwaliteit. Zoals hierboven beschreven zijn er ook op individuele 
toetspunt slechts zeer kleine overschrijdingen berekend. 
  

Gezondheid Het is niet altijd duidelijk of de beschreven 
maatregelen onderdeel zijn van het plan (en 
meegenomen zijn in de berekening) of als optie 
worden benoemd. Verzocht wordt om dit 
onderscheid inzichtelijk te maken. Hoe worden 
verplichte maatregelen afdwingbaar gemaakt?  

In de overkoepelende notitie staat in hoofdstuk 2 beschreven wat onderdeel uit maakt 
van de "voorgenomen activiteit" oftewel het plan. In hoofdstuk 5 staat dit per 
alternatief beschreven. Per milieuthema zijn vervolgens in hoofdstuk 6 mitigerende 
maatregelen beschreven. Deze zijn terug te vinden in de verschillende 
achtergrondrapporten. De mitigerende maatregelen zijn niet meegenomen in de 
effectbeoordeling. Dit zijn mogelijke maatregelen.  
 
Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief zal het onderscheid tussen verplichte 
maatregelen en mogelijke maatregelen duidelijk worden beschreven. De verplichte 
maatregelen zullen geborgd worden in het inpassingsplan of de vergunning. 
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Gezondheid  De luchtkwaliteit is niet zo goed. Hoe verhouden 
de uitkomsten van het MER zich tot het 'Schone 
Lucht Akkoord'? Welke verplichtingen volgen uit 
het Schone Lucht Akkoord? Verzocht wordt om 
het Schone Lucht Akkoord na te leven.  

De grenswaarden voor fijnstof worden volgens de berekeningen in het MER niet 
overschreden. Wel ligt de waarde voor PM 2,5 op de grens van de WHO 
advieswaarde. De andere waarden liggen daaronder.  
De waarden voor fijnstof liggen in Nederland hoog. Het Schone Lucht Akkoord is een 
landelijke doelstelling. Het Akkoord is gericht op “het realiseren van 
gezondheidswinst voor iedereen door een permanente verbetering van de 
luchtkwaliteit, waarbij toegewerkt wordt naar de WHO-advieswaarden in 2030”. Er 
wordt ter plaatse voldaan aan het streven om de WHO waarden te behalen en te 
behouden. De luchtkwaliteit verbetert ter plaatse echter niet. De invloed van Mayr-
Melnhof hierop is zeer beperkt.  
  

Gezondheid Er wordt net voldaan aan de WHO-norm. De 
score is aangeduid met 'neutraal' terwijl er een 
toename is. Klopt deze conclusie? Welke waarde 
zijn nog acceptabel? 

Uit onze berekening blijkt dat de WHO normen niet worden overschreden. Niet in de 
referentiesituatie en niet in de alternatieven. Wel is in het rapport beschreven dat de 
maximale concentratie PM2,5 van 10,33 is afgerond naar 10 µg/m3. Daarmee wordt 
voldaan aan de WHO-adviesnorm van 10 µg/m3 PM2,5.  
Deze afronding is toegestaan (artikel 68 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007).  Voor PM10 en NO2 liggen de waarden ruim beneden de WHO adviesnorm.   

Geluid In het rapport wordt gesproken over 'hogere 
grenswaarden'. Wat betekenen de hogere 
grenswaarden en wat betekent de waarde van 58 
dB(A)?  

De industrieterreinen Eerbeek-Noord en Eerbeek-Zuid zijn onderdeel van een 
gezoneerd industrieterrein (wet geluidhinder). Dit houdt in, dat de geluidbelasting van 
alle bedrijven samen niet meer dan 50 dB(A) mag zijn op de zonegrens. Binnen de 
zone liggen enkele Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting (MTG)-objecten. Dit zijn 
geluidgevoelige bestemmingen met een vastgestelde Maximaal Toelaatbare 
Geluidbelasting (MTG). Dit zijn woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen 
buiten het industrieterrein, maar binnen de zone. Omdat deze gebouwen binnen de 
50 dB(A)-contour liggen, is voor deze geluidgevoelige bestemmingen een hogere 
toegestane grenswaarde (MTG) vastgelegd. In de bijlage 3 van het geluidsrapport is 
per adres opgenomen wat deze hogere waarde is. Een aantal adressen ontbreken 
nog. Hier is in het verleden geen hogere waarde voor vastgesteld. Dit wordt hersteld 
in het nieuw vast te stellen inpassingsplan.  
 
In de overkoepelende notitie, paragraaf 6.2.3, staat een fout met betrekking tot de 
grenswaarden voor hogere waarden: "De vastgestelde hogere MTG mag maximaal 
63 dB(A) bedragen". Dit is niet correct en is verkeerd overgenomen uit de 
achtergrondrapportage geluid. Wettelijk gezien (sinds 2007) mag de maximale 
hogere waarde niet hoger zijn dan 60 dB(A). Zoals hiervoor beschreven verschilt de 
vastgestelde waarde echter per woning en ligt die in de meeste gevallen beneden de 
60 dB(A).   
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Geluid Is er een 0-meting gedaan voor verkeerslawaai? De referentiesituatie is de 0-meting. Er is geen geluid gemeten. 
Het geluid van verkeer is berekend op basis van het aantal verkeersbewegingen. Dit 
is een gebruikelijke werkwijze.  
  

Geluid Is in de berekeningen rekening gehouden met het 
terugdringen van geluidsoverlast van 
pendelverkeer?  

Het pendelverkeer is opgenomen in het aantal vrachtwagenbewegingen. Er zijn nog 
geen mitigerende maatregelen onderzocht om de geluidoverlast van het 
pendelverkeer terug te dringen. Een mitigerende maatregel zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn om het klinkerwegdek op de Volmolenweg te vervangen door (stil) asfalt. Als het 
VKA gekozen is zal een gedetailleerd onderzoek naar mitigerende maatregelen 
plaatsvinden 
 
In het onderzoek is gerekend met het bronvermogen van standaard vrachtwagens. 
Extra maatregelen om overlast terug te dringen zijn nu niet meegenomen.  
Hinder als gevolg van pendelverkeer is een blijvend aandachtspunt. Met de IKEL 
worden gesprekken gevoerd hoe overlast kan worden beperkt.   

Geluid Voor een 30 km zone geldt dat voor wegverkeer 
geen hogere grenswaarde wordt afgegeven. 
Verzocht wordt om de geluidsbelasting wel mee te 
wegen in de ruimtelijke afwegingen in het 
inpassingsplan.  

Op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur is de Wet geluidhinder niet van 
toepassing. De geluidbelasting op de woningen aan deze wegen rond het bedrijf is 
wel inzichtelijk gemaakt in het achtergrondrapport geluid en trillingen. De beoordeling 
is gebaseerd op normen uit de Wet geluidhinder. De uitkomsten van het onderzoek 
worden inderdaad in het kader van een goede ruimtelijke ordening meegewogen in 
het inpassingsplan. 
  

Geluid Zijn de ventilatoren op de kartonmachine 
meegenomen in de geluidsberekeningen? 
Worden de geluidsdempers op de ventilatoren 
gecontroleerd en zijn deze nog in goede staat? 

De ventilatoren op de kartonmachine zijn meegenomen in de geluidberekeningen. 
 
Alle installaties worden door Mayr-Melnhof regelmatig gecontroleerd op een goede 
werking. Dit geld ook voor de dempers. Indien daarbij blijkt dat onderhoud of 
vervanging nodig is, wordt dit uitgevoerd tijdens een reguliere onderhoudsstop.  

Geluid Is uit de berekeningen op te maken welke 
bronnen verantwoordelijk zijn voor de ervaren 
overlast? 
  

Ja, uit de berekeningen kunnen wij opmaken welke geluidbronnen bij de woningen 
maatgevend zijn. Bij de ervaren overlast kunnen ook andere factoren een rol spelen 
die niet in berekeningen zijn uit te drukken. Het is daarom belangrijk om deze ervaren 
overlast duidelijk kenbaar te maken zodat er gericht actie op ondernomen kan 
worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een lager van een ventilator kapot gaat. Dit 
komt niet naar voren uit berekeningen.   
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Geluid In 2016 is het Geluidreductieplan industrieterrein 
Eerbeek Zuid opgesteld. In dit plan zijn 
geluidreducerende maatregelen opgenomen. Ook 
was de geluidbelasting in dit rapport minder hoog 
dan nu in het MER-rapport geluid. Op welke wijze 
is het Geluidreductieplan meegenomen in het 
MER-onderzoek? Zijn alle voorgestelde 
maatregelen in het geluidreductieplan uitgevoerd? 
   

Alle voorgestelde maatregelen uit het geluidreductieplan met betrekking tot het 
bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof Eerbeek zijn uitgevoerd. In het MER onderzoek is 
de tussendezoneringsvariant meegenomen omdat deze zone is vastgelegd in het 
bestemmingsplan.   
 
  

Verkeer Het aantal vrachtbewegingen bij benutten van de 
vergunde productiecapaciteit is hetzelfde als in 
bestemmingsplan Eerbeek werd aangegeven bij 
een uitbreiding van de productiecapaciteit. Waar 
komt dit verschil vandaan?  

In bestemmingsplan Eerbeek was uitbreiding van de productiecapaciteit naar 
275.000 ton karton per jaar het uitgangspunt. Nu is het uitgangspunt de bestaande 
vergunning van Mayr-Melnhof (200.000 ton karton en 80.00 ton ontinkte stof per 
jaar). De totale productie (tonnage) op jaarbasis is vrijwel gelijk. Dit verklaart waarom 
de uitgangspunten voor het aantal vrachtwagenbewegingen ook vrijwel gelijk is aan 
die van het bestemmingsplan Eerbeek.  

Verkeer De gemeente en ondernemers in het dorp zetten 
in op meer recreatie en toerisme. Dit zal leiden tot 
een toename van verkeersbewegingen. Zijn deze 
verkeersbewegingen meegenomen in het model?  

In algemene zin zijn deze ontwikkelingen meegenomen in het verkeersmodel van de 
Stedendriehoek. Dit model is gebruikt voor de berekeningen van de toekomstige 
verkeersituatie.  

Verkeer Verwacht wordt dat het optimaliseren van de 
huidige route (route D) zal uitnodigen om harder 
te rijden. In het rapport scoren routes soms 
'neutraal'. Wat wordt hier mee bedoeld? De 
aanduiding 'neutraal' wekt de indruk dat het niet 
goed of slecht scoort.   

De score 'neutraal' komt uit de MER-systematiek. Neutraal betekent dat het nieuwe 
plan (en activiteiten) niet beter of slechter scoort dan de huidige situatie. Overigens 
scoort alternatief D op verkeersveiligheid negatief (-). 

Verkeer In de onderzoeken wordt ervan uitgegaan dat een 
toename in de productie van karton niet leidt tot 
een toename van personenververkeer. Waar is 
deze aanname op gebaseerd en heeft een 
toename van personenvervoer invloed op fijnstof? 

Er is in de berekeningen geen toename van het personenvervoer meegenomen. 
Door nieuwe inzichten wordt nu verwacht dat bij volledige benutting van de 
productiecapaciteit sprake zal zijn van een kleine toename van personenvervoer. In 
de aanvullende doorrekeningen voor het voorkeursalternatief zal dit worden 
meegenomen indien nodig. Of dit effect heeft op fijnstof zal dan blijken.  
  

Verkeer In de noordelijke punt van het bedrijfsterrein van 
Mayr-Melnhof is in alle scenario's een openbaar 
parkeerterrein ingetekend. Op dit moment vinden 
hier werkzaamheden plaats. Houden deze 
verband met de aanleg van het parkeerterrein?  

Het terrein wordt nu door de gemeente tijdelijk gebruikt als depot voor riool- en 
straatherstel werkzaamheden in de wijk. 
 
Het effect van een openbaar parkeerterrein is onderzocht in het MER. In het 
inpassingspan zal een bestemming en eventuele voorwaarden worden vastgesteld 
voor dit terrein. Er worden nu geen voorbereidingen getroffen voor de aanleg van het 
parkeerterrein.   
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Verkeer Wachtend vrachtverkeer op de openbare weg 
vormt een probleem. Zowel aankomend als 
vertrekkend vrachtverkeer staat regelmatig stil op 
de openbare weg. Is dit meegenomen in de 
berekening en welke maatregelen worden 
getroffen om het wachtend vrachtverkeer tegen te 
gaan? Zijn de maatregelen om deze overlast op te 
lossen afdwingbaar? 

Voor alle alternatieven is het uitgangspunt dat extra opstelruimte voor vrachtwagens 
op de bedrijfslocatie wordt gerealiseerd, zodanig dat er geen wachtend vrachtverkeer 
meer op de openbare weg zal staan. Voor de berekeningen van de huidige situatie is 
wel uitgegaan van wachtend vrachtverkeer voor de poort van Mayr-Melnhof.  
Hoeveel opstelruimte voor vrachtwagens op eigen terrein nodig zijn en hoe deze 
worden vastgelegd wordt nog uitgewerkt. Dit is nu niet onderscheidend voor de 
keuze voor het voorkeursalternatief. 
 
Vertrekkend wachtend vrachtverkeer is niet meegenomen in het onderzoek. In de 
nieuwe inrichting wordt op het terrein voldoende ruimte voor vrachtwagens 
gerealiseerd om het vertrek voor te bereiden.  

Verkeer Aan de Coldenhovenseweg zijn meerdere 
bedrijven gevestigd. Klanten van deze bedrijven 
kennen de verkeerssituatie niet altijd en parkeren 
daar waar ze moeten zijn. Wordt dit 
aandachtspunt meegenomen in het 
verkeersrapport? Dit speelt met name bij route D.  
  

Parkeren langs de Coldenhovenseweg en de Volmolenweg is meegenomen in de 
onderzoeken. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt bij Route D (optimalisatie van 
de bestaande route). 

Verkeer De routes voor vrachtverkeer zijn niet 
geoptimaliseerd. Hiermee kan veel winst behaald 
worden. Bijvoorbeeld de route door de wethouder 
Sanderstraat scoort 'neutraal' in het MER rapport. 
Goed ontwerp en scheiden van verkeerstromen 
kan verbetering opleveren. Wordt er ook naar 
optimalisaties van routes gekeken? 

De alternatieve aan- en afrijdroutes zijn vóór de doorrekening van effecten niet 
geoptimaliseerd. Ook is geen rekening gehouden met mitigerende maatregelen. De 
uitkomsten van het MER maken het mogelijk om de routes onderling te vergelijken en 
maken inzichtelijk op welke milieuthema's optimalisaties wenselijk/nodig zijn. 
 
In de zomer wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de negatieve effecten op de 
verschillende milieuthema's te verminderen. Dit wordt voor alle varianten op 
hoofdlijnen uitgewerkt.  

Verkeer Het MER-rapport verkeer lijkt alleen uit te gaan 
van optimalisatie van industrie-verkeer. Hoe wordt 
de woonomgeving en bijbehorend parkeren 
meegenomen in de afweging en ontwerp?   

In de MER-rapporten wordt beoordeeld wat de verschillende routes voor 
vrachtverkeer doen met de effecten op de omgeving. De woonomgeving maakt dus 
zeker deel uit van de onderzoeken. Voor alle alternatieven is het uitgangspunt dat 
extra opstelruimte voor vrachtwagens op de bedrijfslocatie wordt gerealiseerd, 
zodanig dat er geen wachtend vrachtverkeer meer op de openbare weg zal staan. In 
het MER-rapport verkeer is ook gekeken naar de functies van de bestaande wegen. 
Het MER-rapport geeft inzicht in de effecten en eventuele knelpunten.  
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		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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