
Milieueffectrapportage in Nederland
Nederland kent op dit moment twee typen milieueffect- 
rapportage (m.e.r.):
• besluit-m.e.r. levert de informatie die nodig is om het 

milieubelang volwaardig mee te wegen bij besluiten 
over projecten met grote milieugevolgen. Het milieu- 
effectrapport (MER) laat zien wat een initiatief betekent 
voor het milieu en of er alternatieven zijn die minder 
nadelige gevolgen voor het milieu hebben.

• plan-m.e.r. kent ongeveer dezelfde opzet als besluit-
m.e.r., maar is gericht op milieubeoordeling van plannen 
en programma’s. De gedachte is dat niet pas bij projecten, 
maar juist ook bij de strategische besluiten die daaraan 
voorafgaan, rekening gehouden wordt met het milieu.

Advisering in Nederland
Bij Nederlandse projecten en plannen adviseert de  
Commissie voor de m.e.r. de beslissingsbevoegde over-
heidsinstantie doorgaans op twee momenten:
• Bij de start van m.e.r.: welke onderwerpen moet het MER 

behandelen? 
• besluit-m.e.r.: de Commissie geeft een richtlijnen- 

advies en inschakeling is verplicht. 
• plan-m.e.r.: de Commissie kan een advies over reik-

wijdte en detailniveau geven; inschakeling van de 
Commissie is niet verplicht maar op vrijwillige basis.

• Wanneer het MER klaar is: is het MER kwalitatief goed 
genoeg om het milieu volwaardig mee te wegen bij de 
besluitvorming?
• bij besluit-m.e.r. geeft de Commissie een toetsingsad-

vies en is inschakeling van de Commissie verplicht.
• bij plan-m.e.r. is inschakeling van de Commissie alleen 

verplicht wanneer er sprake is van een passende be-
oordeling op grond van de Natuurbeschermingswet en 
wanneer een activiteit in de ecologische hoofdstructuur 
(EHS) plaatsvindt. Bij andere plan-m.e.r. kan de Com-
missie op verzoek van het bevoegd gezag adviseren.

Op verzoek brengt de Commissie soms ook op andere mo-
menten en bij niet m.e.r.-plichtige besluiten advies uit. De 
onafhankelijke deskundigen van de Commissie beoordelen 
of de kwaliteit van de milieu-informatie toereikend is voor 
het besluit. Om los van bestuurlijke verantwoordelijkheden 
en politieke afwegingen haar oordeel te kunnen geven, is 
de Commissie geen onderdeel van de overheid maar een 
zelfstandig orgaan. Alle adviezen zijn openbaar en via de 
website snel en voor iedereen toegankelijk.

Internationaal advieswerk
De Commissie adviseert ook buiten Nederland over milieu-
effectrapportage. Dit gebeurt hoofdzakelijk, maar niet uit-
sluitend, onder een contract met het ministerie van Buiten-
landse Zaken. In lijn met het programma van dit ministerie 
komen in het advieswerk, naast milieueffecten, ook sociale 
effecten zoals armoedebestrijding aan bod. De hoofdta-
ken van de Commissie in het buitenland zijn versterking 
van m.e.r.-systemen voor zowel plan- als besluit-m.e.r. en 
advisering over institutionele structuur, capaciteitsontwik-
keling en wet- en regelgeving. In Zuid- en Oost-Europa gaat 
het bij dit laatste vooral om de aansluiting bij Europese 
Richtlijnen voor m.e.r. Verder adviseert de Commissie, 
net als in Nederland, ook over richtlijnen voor m.e.r. bij 
complexe plannen, programma’s en projecten en toetst 
milieueffectrapporten. Adviezen worden vooral gevraagd 
door milieuministeries in de partnerlanden, Nederlandse 
ambassades, donorlanden en ontwikkelingsbanken.

Commissie m.e.r. on line

Commissie m.e.r. Nederland
www.commissiemer.nl

• Nieuws: actuele ontwikkelingen op m.e.r.-gebied en 
persberichten;

• Commissie m.e.r.: de rol en aanpak van de Commissie in 
m.e.r. en informatie over de Commissie als organisatie;

• Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r: de m.e.r.-procedure in  
Nederland;

• Projecten en adviezen: een snelle zoekfunctie naar  
projectinformatie, volledige adviesteksten, digitale start-
notities en MER’en;

• Jurisprudentie: alle belangrijke uitspraken over m.e.r., 
waar relevant voorzien van interpretatie voor de praktijk; 

• Bibliotheek: online catalogus met rapporten en litera-
tuur, waarvan een groot aantal digitaal beschikbaar;

• Wet- en regelgeving op m.e.r.-gebied;
• Onderwerpen van A tot Z: 

• nieuws en stand van zaken; 
• lopende procedures en uitgebrachte adviezen; 
• beleid en regelgeving; 
• jurisprudentie; 
• praktijkvoorbeelden en publicaties; 
• veelgestelde vragen en interessante links.

Commissie m.e.r. Internationaal
www.eia.nl

• Helpdesk@eia.nl voor internationale partners;
• Database: documenten over m.e.r.;
• Nieuws: in vier talen: agenda, recente activiteiten in het 

buitenland en de nieuwste publicaties;
• Commissie: organisatie, kader van het werk, staf voor 

internationale samenwerking;
• Diensten: wat de Commissie aanbiedt en aan wie;
• Producten: 

• werkgroepadviezen over m.e.r. voor complexe  
projecten en plannen;

• secretariaatsadviezen over aanpak van plan-m.e.r. en 
besluit-m.e.r., training en kleine projectvoorstellen; 

• programma’s voor capaciteitsopbouw en institutionele 
ontwikkeling;

• keysheets en case studies.

www.commissiemer.nl
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Dames en heren,

Aan het begin van 2008 vertrouw ik u mijn harten-
kreet toe dat dit het jaar wordt waarin besluiten gaan 
vallen over de toekomstige inrichting van m.e.r. in 
Nederland. Moeilijk hoeft dit niet te zijn. Iedereen  
is het er over eens dat m.e.r. bij de eenvoudige projec-
ten simpeler kan en moet. Dit leidt tot een aanzien-
lijke verlaging van de administratieve lastendruk. De 
meerwaarde van m.e.r. ligt bij de strategische keuzen 
en complexe projecten. Juist daar moeten de vroege 
participatie van belanghebbenden en de onafhanke-
lijke toetsing van informatie die horen bij de Neder-
landse m.e.r.-praktijk ingezet worden. In ons druk 
bevolkte land, met zijn vele conflicterende belangen 
en mondige burgers, is het essentieel om hen vroeg 
in het proces actief bij de planvorming te betrekken. 
De onafhankelijke toets op de kwaliteit van informatie 
door de Commissie m.e.r. zorgt ervoor dat tekortko-
mingen nog vóór het formele besluit hersteld kunnen 
worden. Hierdoor wordt tijdwinst behaald en de 
juridische robuustheid vergroot.

Betrekken van belanghebbenden en waarborgen van 
goede informatie zijn ook in ons internationale werk 
de essentie. De focus is daarbij, anders dan in Neder-
land, meestal niet alleen milieu, maar duurzaamheid 
in brede zin: milieu, energie, veiligheid, economie. 
Een goed voorbeeld van de rol die de Commissie  
kan spelen, is die van facilitator bij de m.e.r. voor 
de methaanwinning in Rwanda. Het methaan op de 
bodem van het Kivumeer is voor de twee landen rond 
het meer een buitengewoon belangrijke potentiële 
energiebron. Het is echter ook een mogelijke bron van 
conflicten tussen Rwanda en Kongo. Bovendien kan 
verkeerd winnen tot een milieuramp leiden.  

In	overeenstemming	met	artikel	2.18	van	de	Wet	milieubeheer	uitgebracht	aan	de	minister	van	Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Orde-

ning	en	Milieubeheer	en	aan	de	minister	van	Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit.

Tevens	uitgebracht	aan	de	minister	van	Buitenlandse	Zaken	alsmede	aan	de	minister	van	Ontwikkelingssamenwerking.

In	2007	is	aan	de	Commissie	in	totaal	2	6.501.270	aan	subsidie	toegekend.	Hiervan	is	2	5.341.170	toegekend	door	de	ministeries	van	

VROM	en	LNV	voor	onze	wettelijke	taken.	De	overige	2	1.160.100	is,	ten	behoeve	van	de	buitenlandse	activiteiten,	toegekend	door	

het	ministerie	van	Buitenlandse	Zaken.

Bezoekadres

Arthur	van	Schendelstraat	800

3511	ML	Utrecht

Voorwoord

Postadres

Postbus	2345

NL	–	3500	GH	Utrecht

T	 030	-	234	76	66	

F	 030	-	233	12	95

E	 mer@eia.nl

W	 www.commissiemer.nl
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De m.e.r. heeft in dit geval tot doel om tot een we-
tenschappelijk onderbouwde winning en monitoring 
van veiligheids- en milieuaspecten te komen, waarbij 
alle belanghebbenden voldoende betrokken zijn. 
De Commissie is gevraagd om dit proces vanuit een 
onafhankelijke positie te faciliteren en te adviseren 
over de inhoud.

M.e.r. ziet er uiteraard verschillend uit in Nederland of 
ontwikkelingslanden. Maar het belang van een goed 
onderbouwde dialoog tussen partijen is universeel. 
M.e.r. speelt daar een belangrijke rol in. Laten we 
daarom het nieuwe wetsvoorstel modernisering m.e.r. 
voortvarend afronden. De belangen zijn immers groot: 
een duurzame ontwikkeling van Nederland komt er 
niet vanzelf!

Niek	Ketting
Voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
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Het aantal in 2007 uitgebrachte adviezen is opnieuw hoog en verge-
lijkbaar met het aantal van 2006. Er zijn in 2007 meer m.e.r.-trajecten 
opgestart dan afgerond. Dat blijkt uit het grotere aantal adviezen voor 
richtlijnen in vergelijking met het aantal toetsingsadviezen van MER’en. 
Voor plan-m.e.r. geldt dit in nog sterkere mate dan voor besluit-m.e.r. 
Het aantal adviezen over intensieve veehouderij steeg opnieuw.  
Opvallend is het hoge aantal MER’en met onvoldoende informatie  
over natuur en lucht. Naast de advisering over m.e.r.’s voor plannen  
en projecten gaf de Commissie verder inhoud aan haar kennisfunctie;  
het toegankelijk maken voor iedereen van haar praktijkervaring.

Activiteiten 
Nederland

In 2007 bracht de Commissie 278 adviezen uit. 
Dit waren:
• 129 adviezen over richtlijnen voor besluit-m.e.r.;
• 87 adviezen over toetsing van besluit-m.e.r.;
• 24 adviezen over toetsing van gecombineerde  

plan- en besluit-m.e.r.;
• 20 adviezen over reikwijdte en detailniveau van 

plan-m.e.r.;
• 11 adviezen over toetsing van plan-m.e.r.; 
• 3 adviezen over m.e.r.-beoordelingen;
• 4 andere adviezen.

Er zijn dit jaar relatief meer adviezen uitgebracht aan 
gemeenten en minder aan Rijk en provincie dan in 
de afgelopen jaren. Van de adviezen was 58% gericht 
aan gemeenten, 27% aan provincies en 15% aan het 
Rijk. In 2006 was dit respectievelijk 47%, 32% en 
21%. 

De opzet van de adviezen is dit jaar enigszins veran-
derd. De hoofdpunten voor een m.e.r. en de inzichten 
die een m.e.r. heeft opgeleverd krijgen in het advies 
meer aandacht. Met de nieuwe benadering sluit de 
advisering beter aan bij vraagstukken en keuzes die 
in specifieke plannen en projecten naar voren komen. 
Hiermee hoopt de Commissie de meerwaarde voor de 
besluitvorming van zowel de m.e.r.-procedure als van 
haar advisering te optimaliseren.

Stroom	aan	veehouderijadviezen	zet	door
•	Het aantal adviezen over veehoude-

rijprojecten steeg in 2007 met ruim 
60% ten opzichte van 2006.

•	Het aanwijzen van Landbouwontwik-
kelingsgebieden en IPPC-verplichtin-
gen zijn belangrijke oorzaken hiervan.

•	De kwaliteit van de MER’en laat veel 
te wensen over.

In	de	Landbouwontwikkelingsgebieden	
zijn	nieuwbouwlocaties	voor	intensieve	
veehouderijen	aangewezen.	De	om-
vang	van	de	uitbreiding	of	nieuwvesti-
ging	van	bedrijven	op	deze	locaties	is	

doorgaans	zo	groot	dat	een	m.e.r.	ver-
plicht	is.	Ook	de	Europese	IPPC-richtlijn	
(Integrated	Pollution	Prevention	and	
Control)	zorgt	voor	een	toename.	Deze	
richtlijn	eist	van	varkenshouderijen	en	
veel	pluimveehouderijbedrijven,	dat		
zij	‘best	beschikbare	technieken’,	zoals	
luchtwassers,	toepassen	vóór	30		
oktober	2007.	De	hierdoor	nood-	
zakelijke	wijzigingen	in	bedrijfsvoering	
zijn	vaak	m.e.r.-plichtig.	Veel	vee-	
houderijen	zijn	al	gestart	met	m.e.r.;	
veel	zullen	nog	volgen.	De	Commissie	
zet	extra	capaciteit	in	om	snel	over	de	

hieruit	voortvloeiende	m.e.r.’s	te	kun-
nen	adviseren.

Bij	de	toetsing	van	de	MER’en	blijkt	
dat	er	vaak	te	weinig	aandacht	wordt	
besteed	aan	de	effecten	van	de	
	ammoniakemissie	op	de	natuur,	aan		
de	cumulatieve	geurhinder	en	in	
mindere	mate	aan	fijnstofemissies,	de	
vergelijking	van	alternatieven	en	een	
juiste	referentiesituatie.	In	65%	van	
de	gevallen	is	geadviseerd	over	één	
of	meerdere	van	deze	onderwerpen	
aanvullende	informatie	te	geven.	

Groningen 3%

Drenthe 3%

Noord-Holland 12%

Noordzee 3% Flevoland 3%

Utrecht 2%

Noord-Brabant 23%Zeeland 3%

Limburg 7%

Gelderland 9%

Zuid-Holland 11%

Overijssel 12%

Friesland 4%

Procentuele verdeling 

van de oPgestarte 
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Milieuwinst	met	m.e.r.
Een systeem voor warmte- en koude-
opslag kon milieuvriendelijker, zo bleek 
uit een aanvulling op een MER. 

GTI	Grote	Projecten	BV	wil	in	de	nieuwe	
wijk	Overhoeks	in	Amsterdam	een	
warmte-	en	koudeopslagsysteem	
realiseren.	Dit	systeem	maakt	gebruik	
van	warme	en	koude	bronnen	op	een	
diepte	van	ca.	180	meter	in	de	bodem.	
De	temperatuur	van	deze	bronnen	

wordt	gebruikt	voor	verwarming	of		
koeling	van	ruimtes	of	water.	
De	hoeveelheid	te	onttrekken	grond-
water	(5.400.000	m³	per	jaar)	maakt	
onderzoek	naar	de	milieueffecten	van	
dit	systeem	in	een	m.e.r.	noodzakelijk.	

De	Commissie	adviseerde	aanvullende	
informatie	te	geven	over	de	energie-
prestatie	in	relatie	tot	het	grondwa-
tergebruik	en	de	robuustheid	van	het	

energiesysteem.	Uit	de	aanvulling	
bleek	dat	het	mogelijk	is	om:
•	12%	meer	energie	te	besparen;
•	14%	meer	emissies	te	reduceren;
•	23%	minder	grondwater	te	onttrekken.	

Deze	optimalisatie	is	niet	alleen	
relevant	voor	dit	project,	maar	ook	voor	
soortgelijke	projecten	in	de	toekomst.

Evaluatie m.e.r.-advisering
Er zijn drie momenten in een m.e.r.-procedure waarop 
de Commissie de doorwerking van haar advisering 
evalueert: 
• als de richtlijnen bij besluit-m.e.r. zijn vastgesteld; 
• als het MER is getoetst; 
• als over het project of plan is besloten.
De Commissie vraagt hierbij ook aan het bevoegd 
gezag of dit tevreden is over de werkwijze.

Uit de ontvangen reacties blijkt dat het bevoegd 
gezag, zowel bij richtlijnen- als toetsingsadviezen, 
tevreden is over het adviseringsproces van de  
Commissie. Deskundigheid, wijze van communiceren 
en openheid worden positief gewaardeerd.

Richtlijnen
Aan de hand van het richtlijnenadvies stelt het 
bevoegd gezag de richtlijnen voor het MER op. Van de 
ontvangen vastgestelde richtlijnen bleek in het over-
grote deel van de gevallen het advies zonder grote 
wijzigingen overgenomen te zijn. 

Bij 90% van de uitgebrachte adviezen bracht de Com-
missie nieuwe elementen in voor het MER. In meer 
dan de helft van deze gevallen ging het om nieuwe 
alternatieven of varianten.

Gaan	wegverbredingen	op	in	lucht?
De uitspraak van de Raad van State 
over de A4 bij Leiderdorp heeft betrek-
king op aspecten die de Commissie al 
sinds jaar en dag in haar advisering 
meeneemt.

Op	25	juli	2007	vernietigde	de	Raad	
van	State	het	tracébesluit	voor	de		
wegverbreding	van	de	A4	tussen		
Leiderdorp	en	de	afrit	Leiden/	
Zoeterwoude-Dorp.	De	uitspraak	was	
vierledig:	
•	Effecten	van	het	verlagen	van	de	

maximale	snelheid	zijn	overschat.
•	Noodzakelijke	compensatie	van	de	

luchtkwaliteitverslechtering	is	niet	
juist	uitgewerkt.	

•	Er	is	ten	onrechte	niet	gekeken	naar	
de	effecten	op	de	luchtkwaliteit	in	de	
periode	na	2012.

•	Luchtkwaliteit	is	alleen	beschouwd	in	
een	gebied	tot	300	meter	aan	weers-
zijden	van	de	snelweg,	niet	rond	
andere	hoofdwegen	in	het	netwerk	
en	het	onderliggend	wegennet.	

Het	MER	voor	de	A4	dateerde	al	van	
1997.	Het	afgelopen	decennium	is	er	
veel	veranderd	in	m.e.r.	De	uitspraak	
van	de	Raad	van	State	betekent	niet	dat	
de	huidige	m.e.r.-praktijk	voor	wegen-
projecten	sterk	op	de	schop	moet.	
Sterker	nog:	uit	de	cijfers	over	2007	
blijkt	dat	in	‘infrastructuur-MER’en’	het	
aantal	geconstateerde	tekortkomingen	
onder	het	gemiddelde	ligt.

Al	van	vóór	het	van	kracht	worden	van	
de	luchtkwaliteitsnormen	in	2005	ad-
viseert	de	Commissie	alle	significante	

effecten	van	wegaanleg	of	-uitbreiding	
in	kaart	te	brengen,	ook	op	omliggende	
wegen.	Daaronder	valt	ook	het	locatie-
specifiek	en	kwantitatief	bepalen	van	
de	effecten	van	snelheidsverlaging	en	
compenserende	maatregelen.	

Het	ministerie	van	Verkeer	en	Water-
staat	heeft	eind	2007	een	methodiek	
ontwikkeld	om	het	studiegebied	te	be-
palen	voor	onderzoek	naar	luchtkwali-
teit	bij	wegenprojecten.	Deze	methodiek	
komt	voor	een	belangrijk	deel	overeen	
met	de	werkwijze	zoals	de	Commissie	
die	al	enkele	jaren,	naar	aanleiding	van	
jurisprudentie,	adviseert.	
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Toetsingen
In 2007 toetste de Commissie 122 milieueffectrap-
porten (besluit- en plan-MER). Zij constateerde bij 
meer dan de helft van de MER’en (56%) belangrijke 
tekortkomingen. Dit is een aanzienlijke toename ten 
opzichte van voorgaande jaren, toen het ongeveer een 
derde van de toetsingen betrof. De meeste tekort-
komingen hebben betrekking op ontbrekende infor-
matie over de aspecten natuur (58% van de gevallen) 
en luchtkwaliteit (27% van de gevallen). 

Wanneer er een tekortkoming is geconstateerd kiest 
het bevoegd gezag er doorgaans voor om de informa-
tie te laten aanvullen. In verreweg de meeste gevallen 
(92% van alle toetsingen) kon de Commissie dan 
concluderen dat het MER, eventueel voorzien van een 
aanvulling, de benodigde milieu-informatie bevatte. 

Vooral bij projecten op het gebied van energie (zoals 
windparken en energiecentrales) zijn vaak tekort-
komingen gesignaleerd; dit was het geval bij 75% van 
de getoetste MER’en. Het betrof in alle gevallen het 
aspect natuur; soms ook nog andere aspecten. 
 

De vele tekortkomingen op het gebied van natuur 
houden vooral verband met de Natura 2000-wet-
geving. Op 28 september 2006 trad de wettelijke 
regeling voor plan-m.e.r. in werking. Hierin wordt een 
directe link gelegd tussen plan-m.e.r. en de passende 
beoordeling (als onderdeel van de habitattoets).  
De passende beoordeling moet worden opgenomen 
in het plan-MER. De toepassing van de habitattoets, 
en dan vooral de berekening van cumulatie van  
gevolgen op Natura 2000-gebieden, blijkt in de  
praktijk lastig. 

Het hoge aantal tekortkomingen op het gebied van 
luchtkwaliteit hangt onder andere samen met de sterk 
veranderende en complexe wet- en regelgeving en de 
daaruit voortkomende jurisprudentie.

Besluiten	
Van 24 projecten ontving de Commissie informatie 
over het (ontwerp)besluit. In 17 gevallen is nagegaan 
of het toetsingsadvies van de Commissie is behandeld 
en of de belangrijkste aanbevelingen zijn overgeno-
men; dit is 15 maal het geval geweest.

Tweede	Maasvlakte
•	In 2007 zijn twee MER’en voor  

aanleg en gebruik van de tweede 
Maasvlakte getoetst.

•	De effecten op luchtkwaliteit en op 
natuurwaarden in de Voordelta  
stonden centraal.

•	Uit de MER’en blijkt dat voldaan kan 
worden aan de wettelijke eisen. 

• Een uitgebreid monitoringsprogram-
ma zorgt er voor dat tegenvallende 
effecten gesignaleerd en beperkt 
kunnen worden.

Maasvlakte	2	is	een	nieuw	haven-	en	
industriegebied	van	bruto	2000	ha,	
dat	wordt	aangelegd	naast	de	huidige	
Maasvlakte	in	het	Rotterdamse	ha-
vengebied.	Het	project	kent	een	lange	
m.e.r.-geschiedenis.	In	2007	heeft	de	
Commissie	twee	MER’en	getoetst.	

Het	MER	Aanleg	behandelt	de	effecten	
van:	
•	de	aanleg	van	Maasvlakte	2;
•	de	zandwinning	van	het	benodigde	

ophoogzand	in	de	Noordzee;	
•	de	aanwezigheid	van	de	nieuwe	

landmassa.	
Het	MER	Bestemming	gaat	over	de	
effecten	van	inrichting	en	gebruik	als	
industriegebied.	

De	MER’en,	de	passende	beoordeling	
en	tussentijds	geleverde	aanvullende	
informatie	geven	een	goed	beeld	
van	de	milieueffecten.	Een	belang-
rijke	bevinding	is	dat	het	gebruik	van	
Maasvlakte	2	niet	tot	verslechtering	
van	de	luchtkwaliteit	hoeft	te	leiden	als	
voldoende	compenserende	maatrege-
len	worden	getroffen.	Ook	blijkt	dat	

de	effecten	van	zandwinning	op	de	
natuur	in	de	Voordelta	(waarbij	met	
name	effecten	op	eidereenden	centraal	
stonden)	beperkt	zullen	zijn.

Door	de	omvang,	de	complexiteit	en		
de	lange	termijn	zijn	de	voorspellingen	
in	het	MER	met	grote	onzekerheden	
omgeven.	Daarom	zijn	de	milieu-
effecten	bepaald	aan	de	hand	van	
‘worst	case’-scenario’s	en	voorziet		
het	MER	in	een	omvangrijk	monitorings-	
en	evaluatieprogramma.	

Kennisfunctie
De verbreding van de functie van de Commissie als 
‘kennisplatform’ over m.e.r. heeft het afgelopen jaar 
in verschillende vormen gestalte gekregen:
• Er is een nieuwe website opgezet. Hierop is uit-

gebreide informatie te vinden, onder andere over 
lopende en afgeronde advisering door de Com-
missie, actuele ontwikkelingen, jurisprudentie, 
praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen. Deze 
website had in 2007 gelanceerd zullen worden. 
Vanwege technische redenen is dit uitgesteld naar 
begin 2008.

• De Commissie functioneert als helpdesk voor vragen 
uit de praktijk. Intern is gewerkt aan een goede 
ontsluiting van informatie over allerlei m.e.r.-aspec-
ten zodat telefonische vragen sneller beantwoord 
kunnen worden.

• De Commissie krijgt steeds vaker het verzoek van 
 bevoegd gezag of initiatiefnemer om voorafgaand 
aan nog op te starten projecten informeel te over-
leggen over opzet en aanpak van de (plan-)m.e.r.-
procedure. Vooral de afstemming van de m.e.r. met 
de ruimtelijke procedure staat hierbij centraal. Door 
de praktijkkennis van de Commissie kan hiermee 
een efficiënte aanpak, en daarmee een meerwaarde 
van de m.e.r. binnen de besluitvorming worden 
behaald. 

• Er zijn verschillende lezingen en trainingen over 
m.e.r. gegeven. Het zwaartepunt hiervan lag bij 
 advisering op juridisch gebied.

• De manier waarop thema’s zoals klimaat en gezond-
heid in m.e.r. kunnen worden meegenomen is onder 
andere in themagerichte werkgroepen onder de 
loep genomen.
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Andere adviezen
Naast adviezen in het kader van m.e.r.-procedures 
heeft de Commissie in 2007 verschillende adviezen 
uitgebracht over andere, m.e.r.-gerelateerde zaken. 
• Op verzoek van de provincie Drenthe adviseerde 

de Commissie over toepassing van een afwegings-
methodiek voor het injecteren van afvalwater uit de 
olie- en gaswinning en over een generiek MER voor 
ondergrondse opslag van CO2. 

Cumulatie
Volgens de Natuurbeschermingswet moet bij de 
beoordeling van gevolgen van activiteiten op Natura 
2000-gebieden rekening worden gehouden met gevol-
gen van andere activiteiten en handelingen (cumula-
tie). In de praktijk betekent dit dat alle positieve en 
negatieve gevolgen op een gebied bij elkaar opgeteld 
moeten worden. Zeker bij grote gebieden, waar veel 
verschillende activiteiten in en omheen plaatsvinden, 
is het moeilijk overzicht te krijgen (en te houden) over 
alle afzonderlijke verstoringsbronnen. Bovendien is 
het optellen een som met appels en peren: hoe tel je 
bijvoorbeeld verzuring op bij verstoring? Uiteindelijk 
moet bepaald worden of activiteiten al dan niet een  
‘significant’ gevolg hebben op beschermde soorten. 
Ook de definitie van ‘significant’ staat nog ter discus-

Cumulatie:	een	praktische	aanpak	
In	de	Eemshaven	in	de	provincie	Gro-
ningen	lopen	momenteel	verschillende	
m.e.r.-plichtige	projecten	zoals:	
•	een	LNG-terminal;	
•	enkele	electriciteitscentrales;
•	verdieping	en	uitbreiding	van	de	

Eemshaven;
•	verruiming	van	de	vaargeul	naar	de	

Eemshaven.	

Deze	projecten	hebben	met	elkaar	ge-
meen	dat	zij	allemaal	gevolgen	zullen	
hebben	voor	het	Natura	2000-gebied	
Waddenzee.	Naast	de	beschrijving	
van	de	milieugevolgen	voor	ieder	
individueel	project	en	de	vraag	of	daar	
significante	gevolgen	door	kunnen	
ontstaan,	moet	ook	de	cumulatie	in	
beeld	gebracht	worden.	De	provincie	

Groningen	heeft,	in	overleg	met	de	
Commissie,	daarbij	gekozen	voor	een	
praktische	aanpak:

•	Al	in	de	richtlijnenfase	van	de	
verschillende	projecten	is	aandacht	
gevraagd	voor	cumulatie,	zodat	de	
initiatiefnemers	daar	tijdig	rekening	
mee	kunnen	houden.	

•	Er	vindt	actieve	coördinatie	plaats,	
waarbij	de	initiatiefnemers	geza-
menlijk	verantwoordelijk	zijn	voor	
het	verzamelen	van	de	informatie	die	
voor	alle	projecten	relevant	is.	

•	De	provincie	stuurt	dit	(mede)	aan	en	
ondersteunt	dit	zoveel	mogelijk.

Hierdoor	wordt	zoveel	mogelijk	
afstemming	gezocht	en	dubbel	werk	
voorkomen.

Verdrinkt	
de	Waddenzee?
De Commissie treedt op als onafhanke-
lijke Auditcommissie bij de monitoring 
van gevolgen van gasboring in de 
Waddenzee.

Het	Rijksprojectbesluit	Gaswinning	
onder	de	Waddenzee	uit	2005	geeft	
de	NAM	de	mogelijkheid	aardgas	te	
winnen	in	het	Waddenzeegebied.	Eén	
van	de	randvoorwaarden	hierbij	is	dat	
de	(dynamische)	natuur	in	en	rondom	
de	Waddenzee	niet	wordt	aangetast	
door	de	bodemdaling	als	gevolg	van	
de	gaswinning.	Mocht	dit	wel	het	geval	
zijn	dan	wordt	de	gaswinning	beperkt	
of	gestopt.	De	bodemdaling	en	de	na-
tuurwaarden	worden	gemonitord	en	de	
NAM	rapporteert	hierover	jaarlijks	aan	
de	ministers	van	Economische	Zaken	en	
Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit.	

De	Commissie	is	gevraagd	hierbij	
als	Auditcommissie	op	te	treden.	Als	
onafhankelijke	partij	adviseert	de	
Auditcommissie	de	ministers	over	de	
correctheid	van	de	rapportage.	

In	2007	is	het	eerste	advies	van	de		
Auditcommissie	uitgebracht.	Op	basis	
van	dit	advies	en	de	rapportage	beoor-
delen	de	ministers	of	de	gaswinning	
door	kan	gaan,	beperkt	of	gestopt	moet	
worden.	In	het	Rijksprojectbesluit	is	
bepaald	dat	dit	advies	na	de	reactie	
van	de	ministers	openbaar	wordt.	Naar	
verwachting	zal	dit	begin	2008	zijn.	

sie. Al met al een lastige opgave die veel en gedetail-
leerde natuurinformatie vraagt. 

Het is in 2007 regelmatig voorgekomen dat in een 
MER conclusies werden getrokken over effecten op 
Natura 2000-gebieden, zonder dat daar voldoende 
gedetailleerde informatie aan ten grondslag lag. 

De Commissie heeft door haar positie een goed zicht 
op de verschillende benaderingen bij toepassing 
van de passende beoordeling. De Commissie ziet 
het dan ook als haar taak aan het ministerie van LNV 
te rapporteren welke knelpunten zij in de praktijk 
signaleert. In 2008 zal hiervoor een periodiek overleg 
worden opgestart.

• Voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
beoordeelde de Commissie een handreiking om de 
geschiktheid van locaties voor baggerspecieberging 
te bepalen. 

• Op verzoek van de minister van Economische Zaken 
en die van Landbouw, Natuurbeheer en Voedsel-
kwaliteit treedt de Commissie op als Auditcom-
missie voor de rapportage over bodemdaling door 
gaswinning in de Waddenzee.

Meting van bodemdaling tijdens locatiebezoek
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Centrale thema’s voor het komend jaar
De kwaliteit van advisering is èn blijft hoogste priori-
teit van de Commissie. Een onafhankelijk, deskundig 
advies is wat m.e.r.-partijen in binnen- en buitenland 
van de Commissie gewend zijn. Dat onafhankelijke 
en deskundige advies te leveren, staat dus ook in de 
toekomst centraal. 

In Nederland nam het aantal adviseringen de afgelo-
pen jaren sterk toe. De adviestermijn bij plan-m.e.r. 
is beperkt tot 6 weken. Om te voorkomen dat de 
kwaliteit van de advisering hieronder lijdt, zet de 
Commissie zwaar in op kwaliteitsborging binnen haar 
organisatie. 

Zo brengt ze haar deskundigen regelmatig samen in 
thematische werkgroepen om actuele ontwikkelingen 
over bepaalde thema’s door te spreken. Daardoor is 
het mogelijk adequaat in te spelen op nieuwe kennis, 
nieuw beleid en nieuwe regelgeving. De kennis uit 
deze werkgroepen wordt niet alleen in adviestrajecten 
ingebracht, maar ook direct toegankelijk gemaakt via 
de vernieuwde website. 

De Commissie gaat er van uit dat in de nabije toe-
komst het aantal verplichte adviseringen substan-
tieel zal afnemen door aanpassing van de m.e.r.-
regelgeving. Meer eigen verantwoordelijkheid van 
het bevoegd gezag is uitgangspunt. Zij verwacht dat 
overheden daarbij in grotere mate beroep gaan doen 
op de praktijkkennis van de Commissie. De inzet 
van de organisatie zal meer dan nu daarop gericht 
worden.

De Commissie wil vraagbaak zijn voor overheden  
en andere partijen over de manier waarop met 
bestaande thema’s als luchtkwaliteit en natuur in 
m.e.r. omgegaan moet worden. Daarnaast denkt  
de Commissie na over het meenemen van nieuwe 
thema’s, zoals klimaat en gezondheid in m.e.r.  
Hiermee wil zij een bijdrage leveren aan de vertaling 
van (veranderende) wet- en regelgeving naar de 
m.e.r.-praktijk.

Gezondheid in m.e.r.
De ministers van VWS en VROM willen gezondheids-
effecten beter laten meewegen in besluitvorming. 
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het gebruik van 
bestaande toetsen, zoals m.e.r. 

Over het algemeen wordt in m.e.r. indirect aandacht 
besteed aan gezondheid door informatie over ‘klas-
sieke’ gezondheidsdeterminanten zoals luchtkwa-
liteit, geluid, geur, straling, externe veiligheid en 
verkeersveiligheid. Hierbij is de aandacht doorgaans 
beperkt tot het toetsen aan wettelijke normen.

De Commissie onderzoekt hoe met gezondheid in 
m.e.r. beter omgegaan kan worden. Hiertoe is een 
thematische werkgroep samengesteld met de taak  
om tot een handreiking over dit onderwerp te komen. 
Ook is in een drietal pilotprojecten (één MER-toet-
sing en twee richtlijnenadviezen) extra aandacht aan 
gezondheid besteed, op basis van een door het RIVM 
ontwikkelde methode. 

Uit de pilotprojecten kwam onder andere naar  
voren, dat het aantal mensen dat door een project 
beïnvloed wordt voldoende groot moet zijn om  
statistisch verantwoorde conclusies te trekken.  
Dat toename van sommige milieueffecten (zoals 
luchtverontreiniging) schadelijk is voor de gezond-
heid staat buiten kijf, maar over de precieze, kwanti-
tatieve relatie is vaak nog maar weinig betrouwbare 
kennis beschikbaar.

Doordat de projecten nog maar net zijn opgestart is 
het trekken van harde conclusies op dit moment niet 
mogelijk. Dit thema wordt het komend jaar verder 
uitgewerkt. Een eerste stap hierin is het afronden 
van de handreiking ‘Gezondheid in m.e.r.’. In de 
praktijk zal daarna moeten blijken of de handreiking 
voldoende handvatten biedt voor het werk van de 
Commissie.

Klimaatverandering in m.e.r.
Er is wetenschappelijk bewijs voor klimaatverandering 
en de bijdrage van menselijke activiteiten daaraan. 
Over de snelheid en de mate waarin het klimaat 
verandert, de exacte oorzaken en de sterkte van de 
effecten ervan bestaan nog onzekerheden. Klimaat-
verandering staat inmiddels ook hoog op de politieke 
agenda. Naast beleid om emissie van broeikasgassen 
te verminderen, heeft het Rijk samen met de decentra-
le overheden een nationale adaptatiestrategie ‘Maak 
ruimte voor klimaat!’ opgesteld, waarin beschreven 
wordt hoe de ruimtelijke inrichting van Nederland 
‘klimaatbestendig’ gemaakt zal worden. 

Onder andere de minister van VROM, de VROM-raad 
en het Milieu- en Natuurplanbureau hebben zich uit-
gesproken voor het uitvoeren van een ‘klimaattoets’ 
bij woningbouwprojecten en andere ruimtelijke pro-
jecten. De doorwerking van de strategieën op hogere 
schaalniveaus moet op dit niveau immers concreet 

worden. De m.e.r.-procedure biedt goede mogelijk-
heden voor het uitvoeren van een dergelijke toets. 
De Commissie heeft  een thematische werkgroep 
‘klimaatverandering in m.e.r.’ ingesteld. Deze bekijkt 
momenteel hoe het tegengaan van en aanpassen  
aan klimaatverandering in m.e.r. kan worden mee-
genomen.

Eén van de resultaten hiervan is dat de Commissie de 
komende jaren specifieker zal vragen naar de uitstoot 
van broeikasgassen en de mogelijkheden om deze te 
verminderen voor activiteiten waarbij veel broeikas-
gassen worden uitgestoten. Bij ruimtelijke projecten 
zal meer nadruk worden gelegd op de vraag hoe 
initiatieven het beste kunnen inspelen op de effecten 
van klimaatverandering. Hierbij wordt aangesloten 
bij de maatregelen die door verschillende ministeries 
zijn geïnventariseerd in het zogeheten ‘Routeplanner-
project’. 
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Meest opvallend in de activiteiten van het afgelopen 
jaar is het nieuwe programma in Centraal Afrika, waar 
de Commissie direct samenwerkt met verenigingen 
van m.e.r.-deskundigen in acht landen. Voor het eerst 
heeft de Commissie hier naast een deskundigenrol, 
ook een rol als projectmanager. 
Verder valt op dat in 2007, meer dan in de jaren 
daarvoor, de Commissie actief is geweest in Azië bij 
de ontwikkeling van plan-m.e.r. Gezien de enorme 
economische ontwikkeling in deze regio en de invloed 

die dit heeft op gezondheid en milieu, kan plan-m.e.r. 
hier een grote waarde hebben. 
Met het aantreden van de nieuwe Nederlandse 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking in februari 
2007 zijn andere accenten gelegd in het beleid voor 
internationale samenwerking: conflictpreventie en 
wederopbouw, klimaatverandering, duurzame energie, 
waaronder biobrandstoffen, en water krijgen meer 
aandacht. De Commissie sluit hierop aan en heeft 
onder andere de Schoklandakkoorden ondertekend.

De kern van het internationale werk van de Commissie is de onder-
steuning van milieu- en sectorministeries, m.e.r.-professionals en niet- 
gouvernementele organisaties in het realiseren van een betere m.e.r.-
praktijk. Daarmee hoopt de Commissie bij te dragen aan duurzame 
ontwikkeling. Dit moet resulteren in een beter milieu, beter bestuur en 
minder armoede in de landen waarmee de Commissie samenwerkt. 

Activiteiten 
Internationaal

internationale activiteiten in 2007:  landenactiviteiten,  regionale activiteiten,  strategische Partners

activiteiten 1996-2007:   advisering comPlexe Projecten/Plannen,   caPaciteitsoPbouw in landen/regio’s

(In het diagram staan alleen de werkgroepadviezen en capaciteitsontwikkelingsactiviteiten in de landen en regio’s.  

Andere activiteiten bijvoorbeeld voor strategische partners en de helpdesk zijn hierin niet opgenomen.)

latijns amerika

0 5 10 15 20 25 30

2005 - 2007

2002 - 2004

1999 - 2001

1996 - 1998

afrika en midden-oosten

0 5 10 15 20 25 30

2005 - 2007

2002 - 2004

1999 - 2001

1996 - 1998

azië

0 5 10 15 20 25 30

2005 - 2007

2002 - 2004

1999 - 2001

1996 - 1998

europa

0 5 10 15 20 25 30

2005 - 2007

2002 - 2004

1999 - 2001

1996 - 1998

jaarverslag 2007  activiteiten internatiOnaal 

Fo
to

: A
re

nd
 K

ol
ho

ff



commissie voor de milieueffectrapportage

1� 17

IIRSA is een programma voor integratie van infrastruc-
tuur in 12	Zuid-Amerikaanse	landen. Het gaat om ruim 
300 projecten, verdeeld over 10 transportcorridors. 
De regeringen hebben aangegeven dat hiervoor een 
methode van plan-m.e.r. moet worden ontwikkeld die 
een goed inzicht geeft in de gevolgen en risico’s.  
Dit moet leiden tot een milieuplan en een sociaal  
managementplan, inclusief de benodigde investe-
ringen. De Commissie is gevraagd te adviseren bij de 
ontwikkeling van deze methode. Veel adviezen zijn 
overgenomen.

Afrika	en	Midden-Oosten
Voor Mauritanië toetste de Commissie het besluit-
m.e.r. en de sociale impactstudie voor het Chinguetti 

olie- en gaswinningsproject op zee. Al eerder advi-
seerde de Commissie over de gewenste inhoud en 
aanpak van een plan-m.e.r. voor olie- en gaswinning 
en kustbeheer. Na de presidentsverkiezingen in 2007  
heeft Mauritanië een plan van aanpak gemaakt voor 
de uitvoering van dit plan-m.e.r.

In 2007 heeft Ethiopië de Commissie verzocht om  
te adviseren over sectorrichtlijnen voor m.e.r. in de 
bloementeelt. De uitvoering zal plaatsvinden in 2008.

De Afrika-brede	m.e.r.-vereniging	CLEAA heeft in 
2007 een bijeenkomst georganiseerd over zowel 
de effectiviteit als de financiering van m.e.r.-syste-
men. De Commissie presenteerde hier haar eigen 

Ontwikkeling	van	een	m.e.r.-kennisnetwerk	
in	Centraal	Afrika
• De landen in Centraal Afrika hebben 

nog beperkte politieke aandacht voor 
milieu.

• Sterke m.e.r.-verenigingen kunnen 
milieuproblemen op de kaart zetten 
en de positie van milieuministeries in 
het politieke debat versterken.

Het	programma	om	in	Centraal	Afrika	
capaciteit	voor	m.e.r.	te	ontwikkelen	
ondersteunt	nationale	verenigin-
gen	van	m.e.r.-deskundigen	in	acht	
landen.	Dit	vijfjarige	programma	is	
november	2007	gestart.	De	belang-
rijkste	onderdelen	van	het	programma	

zijn	financiële	ondersteuning	van	de	
verenigingen,	kennisoverdracht	tussen	
verenigingen,	en	onderzoek	o.a.	naar	
de	levensvatbaarheid	van	de	nationale	
verenigingen	op	lange	termijn.	De	
Commissie	is	hierbij	kennisleveran-
cier,	maar	heeft	ook	een	nieuwe	rol	als	
projectmanager.	

M.e.r.-professionals	kunnen	lid	worden	
van	de	nationale	m.e.r.-verenigingen.	
Via	hen	wordt	het	hele	m.e.r.-ken-
nisnetwerk	versterkt,	bestaande	uit	
overheid,	burgerorganisaties,	advies-
bureaus	en	bedrijven.	De	rol	van	de	
verenigingen	is	het	bieden	van	dien-
sten,	trainingen	en	discussiefora	over	
m.e.r.,	ook	op	politiek	niveau.

Omdat	het	Grote	Merengebied	en	de	
benedenloop	van	de	Kongo-rivier	aan-
dachtsregio’s	zijn	voor	internationale	
samenwerking,	krijgt	het	programma	
aparte	financiering	van	het	ministerie	
van	Buitenlandse	Zaken.	Dit	is	onder-
gebracht	in	de	al	bestaande	overeen-
komst	met	de	Commissie.

Latijns	Amerika
In Bolivia heeft het bestaande programma voor de 
introductie van plan-m.e.r. een extra impuls gekregen 
door de ondertekening van een samenwerkingsover-
eenkomst met het nieuwe vice-ministerie van milieu. 
Als onderdeel daarvan bracht de Commissie een richt-
lijnenadvies uit voor een plan-m.e.r. voor ontwikkeling 
van het Madera-stroomgebied. De grensoverschrij-
dende invloed van de aanleg van waterkrachtcentra-
les in Brazilië is in het advies opgenomen.

Op verzoek van Guatemala wordt vervolg gegeven 
aan het nationale programma voor de versterking van 
m.e.r. Onderdeel van het lopende programma was een 
training over de rol van m.e.r. in de mijnbouwsector.

In lijn met de overeenkomst met het Colombiaanse 
milieuministerie becommentarieerde de Commissie 
richtlijnen voor twee plan-m.e.r.’s: het Nationale Plan 
voor Olie- en Gasexploratie en -exploitatie en het  
Nationale Milieugezondheidsplan. De vice-minister 
van Milieu bevestigde tijdens een bezoek aan  
Nederland de samenwerking met de Commissie voort 
te willen zetten.

De continenten

Wat	draagt	plan-m.e.r.	bij	aan	
een	vrijhandelsovereenkomst?
• Vrijhandelsovereenkomsten beogen 

economische groei door vrijere  
internationale handel.

• Plan-m.e.r. kan daarbij kansen en 
bedreigingen voor het milieu  
expliciet maken. 

• Plan-m.e.r. draagt bij aan een  
constructieve dialoog over milieu-  
en sociale effecten en maatregelen 
tussen de milieusector en de  
onderhandelaars.

De	Centraal-Amerikaanse	Commissie	
voor	Milieu	en	Ontwikkeling	(CCAD)	en	
de	World	Conservation	Union	(IUCN)	
willen	met	een	plan-m.e.r.	het	milieu-
belang	nadrukkelijk	laten	meewegen	
in	de	op	handen	zijnde	vrijhandels-
overeenkomst	tussen	Centraal	Amerika	
en	de	Europese	Unie.	De	Commissie	

adviseerde	over	richtlijnen	voor	deze	
plan-m.e.r.	

Het	advies	is	om	de	m.e.r.-ronden	aan	
te	laten	sluiten	bij	de	ca.	10	onderhan-
delingsronden.	In	elke	m.e.r.-ronde	
worden	de	belangrijkste	kansen	en	
risico’s	voor	het	milieu	van	de	actuele	
onderhandelingen	geïdentificeerd	en	
aangeleverd	aan	de	onderhandelaars.	
Kansen	en	risico’s	worden	in	beeld	
gebracht	door	een	werkgroep	met	
vertegenwoordigers	van	de	milieu-
ministeries,	de	private	sector,	het	
maatschappelijk	middenveld	en	de	
onderhandelaars.	Basis	voor	deze	
beoordeling	zijn	speciale	themado-
cumenten	over	de	milieuaspecten	
van	bijvoorbeeld	koffie-,	bananen-	of	
biobrandstoffenproductie.	De	werk-

groep	kwam	in	oktober	voor	het	eerst	
bijeen	in	Guatemala,	net	voor	de	eerste	
onderhandelingsronde.

IUCN	en	de	Commissie	adviseren	de	
regionale	werkgroep	over	de	prakti-
sche	organisatie	van	de	plan-m.e.r.,	de	
inhoud	van	de	themadocumenten	en	
de	opeenvolgende	m.e.r.-rondes.	Het	
richtlijnenadvies	van	de	Commissie	is	
inmiddels	door	IUCN	en	CCAD	vertaald	
naar	een	specifiek	proces	voor	Centraal	
Amerika.

activiteiten in 2007
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Het programma in Ghana wordt in 2008 verder uitge-
bouwd. In Senegal leiden de contacten met het We-
reld Natuur Fonds en het milieuministerie mogelijk tot 
een breed m.e.r.-capaciteitsontwikkelingsprogramma 
voor de West-Afrikaanse regio.

Azië
De Commissie gaf diverse presentaties over plan-
m.e.r. in China. Dit resulteerde onder andere in een 
voorstel van de vice-minister voor Milieu om medio 
2008 een Chinese ministerconferentie te organiseren 
over m.e.r. voor beleid. Daarvoor is ondersteuning 
gevraagd van de milieu- en ontwikkelingsprogram-
ma’s van de VN (UNEP en UNDP), de m.e.r.-autoriteit 
van Engeland en de Commissie. Een andere presenta-
tie vond plaats in het kader van een bijeenkomst van 
tien landen van de Zuidoostaziatische Gemeenschap 
(ASEAN) in Peking. Een delegatie van Chinese instan-

ties voor transport en energie bracht een werkbezoek 
aan de Commissie in Utrecht.

In Pakistan heeft de Commissie geadviseerd over een 
door IUCN voorbereid m.e.r.-programma. Vanwege de 
huidige onstabiele situatie in het land is het nu moei-
lijk hieraan een vervolg te geven.

De Commissie heeft trainingen in plan-m.e.r. verzorgd 
voor een Indonesische delegatie van ministeries en 
universiteiten, als deel van een studietoer in  
Europa. Ook heeft de Commissie samen met het  
Instituut voor Geowetenschappen (ITC) in Enschede 
m.e.r.-trainingen gegeven aan de grootste milieu-NGO 
Walhi. Ook werd bijgedragen aan een workshop in 
Indonesië over onder meer management van veen-
bossen en de mogelijke rol van plan-m.e.r. hierbij.

instrumenten om die effectiviteit te beoordelen. De 
uitkomst van de bijeenkomst is de start van een  
partnerschap voor een betere kwaliteit van m.e.r.- 
ondersteuningsprogramma’s in Afrika. En betere 
programma’s vergroten de kans op financiering.  
De Commissie neemt hieraan deel, samen met  
ontwikkelingsbanken en de Zweedse en Noorse  
ontwikkelingssamenwerking. 

De Commissie toetste een MER voor aanleg van een 
jachthaven in het natuurgebied van Murdeira Bay in 
Kaapverdië en achtte de kwaliteit van het MER onvol-
doende. De combinatie van MER en toetsingsadvies 
bleek wel voldoende voor besluitvorming: de minister 
van Milieu heeft besloten een alternatieve locatie te 
zoeken. Tijdens een vervolgbezoek van de Commissie 
zijn de contouren van een driejarig m.e.r.-ondersteu-
ningsprogramma door de Commissie opgesteld.

Op verzoek van de Nederlandse ambassade in Rwanda 
heeft de Commissie een advies uitgebracht over de 
dalende waterniveaus van de grote Oost-Afrikaanse	
Meren. Daarin wordt aangegeven hoe plan-m.e.r. kan 

helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor regi-
onaal waterbeheer. Het advies ligt nu bij de Commis-
sie voor het Victoria Meerbekken, die de aangewezen 
organisatie lijkt voor de ontwikkeling van die strategie. 
De Commissie kan bij de strategieontwikkeling advi-
seren over het plan-m.e.r.

In Jemen is een programma gestart voor de ver-
sterking van besluit-m.e.r., gefinancierd door de 
Nederlandse ambassade. Als eerste activiteit heeft 
de Commissie geadviseerd over drie stuwdammen. 
Daarna is begonnen met een evaluatie van de effecti-
viteit van m.e.r. in de afgelopen 15 jaar. Op grond van 
de uitkomsten van deze evaluatie zal een vervolgpro-
gramma worden geformuleerd.

Met Benin, Ghana en Senegal heeft de Commissie 
regelmatig contact gehad, maar in 2007 zijn in deze 
landen geen nieuwe activiteiten geweest. In Benin 
en Ghana was de Commissie eerder betrokken bij het 
‘vergroenen’ van de armoedebestrijdingsstrategie 
door toepassing van plan-m.e.r. In beide landen wor-
den deze processen in 2008 geëvalueerd.  

Plan-m.e.r.	als	opstap	naar	duurzame	
economische	groei	in	de	Mekong-regio
• De Greater Mekong-regio neemt het 

voortouw in Azië bij de toepassing 
van plan-m.e.r.

• Pilots zijn een nationaal toerisme-
plan in Cambodja, een plan voor 
waterkrachtcentrales in Vietnam en 

de aanleg van een weg van China via 
Laos en Myanmar naar Thailand.

Met	steun	van	Zweden	en	Nederland	is	
de	Aziatische	Ontwikkelingsbank	ADB	
in	de	Greater	Mekong	Subregion	een	

samenwerkingsprogramma	begonnen	
dat	beoogt	een	voorbeeld	te	worden	
voor	heel	Azië	op	het	gebied	van	regi-
onale	planning.	De	betrokken	landen	
zijn	Vietnam,	Laos,	Thailand,	Cambod-
ja,	Myanmar	en	twee	Chinese	provin-
cies.	Gezamenlijk	gaan	deze	landen	
kijken	hoe	een	ecologische	hoofdstruc-
tuur	in	de	regio	ontwikkeld	kan	worden	
en	hoe	deze	kan	worden	afgestemd	op	
de	corridors	die	aangewezen	zijn	voor	
economische	ontwikkeling.	Gezien	
de	grote	economische	groei,	het	snel	
achteruitgaan	van	het	milieu	en	een	
bevolking	van	300	miljoen	mensen,	is	
dit	een	enorme	uitdaging.	

Vanuit	haar	ervaring	voedt	de	Commis-
sie	de	internationale	adviesgroep	voor	
dit	programma.	Zij	adviseerde	over	
de	keuze	voor	plan-m.e.r.-pilots,	hoe	
deze	aan	te	pakken	en	welke	expertise	
daarbij	noodzakelijk	is.

Energie	en	milieu,	conflict	en	samenwerking

• Energiewinning uit methaan kan  
ook de veiligheid vergroten. 

• De wijze van winning staat nog ter 
discussie bij wetenschappers  
en politici.

Het	Kivumeer,	begrensd	door	Rwanda	
aan	de	oostzijde	en	de	Democratische	
Republiek	Kongo	(DRC)	in	het	westen,	
herbergt	een	belangrijke	energiebron	
in	de	vorm	van	in	het	water	opgelost	
methaan.	Ongelukkigerwijs	is	er	ook	
vijf	keer	zoveel	giftig	koolzuurgas	
in	opgelost.	De	hoeveelheid	gas-
sen	nadert	het	verzadigingspunt	en	
zonder	ingrijpen	zal	binnen	50	tot	200	
jaar	spontane	eruptie	plaatsvinden,	
hetgeen	een	bedreiging	vormt	voor	
honderdduizenden	omwonenden.	

Tegelijkertijd	veroorzaken	waterte-
korten	in	Oost-Afrika	een	crisis	in	de	
energievoorziening	die	grotendeels	
op	waterkracht	is	gebaseerd.	Rwanda	
en	DRC	willen	daarom	het	methaan	
winnen	voor	energievoorziening	en	
tegelijk	de	verzadiging	verminderen:	
een	ultieme	win-win	optie.	

Toch	is	het	niet	zo	eenvoudig:	er	zijn	
conflicten	in	de	regio	en	de	methaan-
winning	brengt	risico’s	met	zich	mee.	
Terwijl	wetenschappers	het	nog	niet	
eens	zijn	hoe	de	methaanwinning	het	
best	uitgevoerd	en	gemonitord	kan	
worden,	is	een	proefinstallatie	al	in	
aanbouw.	Daarom	riep	het	ministerie	
van	Energie	van	Rwanda	alle	betrok-
ken	partijen	bijeen	in	een	workshop	en	
vroeg	de	Commissie	deze	te	modereren	
en	een	onafhankelijk	deskundigenad-
vies	uit	te	brengen	over	de	monitoring.	
Tijdens	de	workshop	tekenden	beide	
landen	een	overeenkomst	over	de	orga-
nisatie	van	het	monitoren	en	vormden	
wetenschappers	een	team	dat	richtlij-
nen	voor	de	winning	opstelt.	Rwanda	
vroeg	de	Commissie	een	vervolgadvies	
over	een	meerjarig	actieplan	voor	
monitoring.	
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De Commissie werkt meer en meer met partijen 
samen, zowel in de landen als in een breder kader. 
Naast de al eerder genoemde voorbeelden, gaat het 
om deelname aan de werkgroep van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
(OESO), gericht op harmonisatie van plan-m.e.r. bij 
donoren. Ook met Noord-Europese helpdesks en 
m.e.r.-centra wordt samengewerkt. Overleg heeft dit 
jaar plaatsgevonden in Zweden met biobrandstoffen 

en monitoring en evaluatie als hoofdthema’s. Met 
de Wereldbank is een project in voorbereiding om de 
toepassing van m.e.r. op het hoogste strategische 
niveau, beleid en regelgeving, te verbeteren. Een 
ander voorbeeld is het overleg met een aantal private 
Nederlandse banken over de relatie tussen m.e.r. en 
de Equator Principles. Deze laatste worden gebruikt 
voor toetsing van vooral sociale gevolgen van de 
activiteiten die de banken financieren.

Harmonisatie en partnerschappen

Ook buiten Nederland heeft de Commissie een functie 
als kennisplatform. In 2007 lag de nadruk op het 
ontwikkelen van een verbeterde database en het ver-
nieuwen van de website. Daarop komt in 2008 meer 
en beter toegankelijke informatie beschikbaar.

De bestaande set keysheets, waarin m.e.r.-gerelateer-
de onderwerpen in twee pagina’s worden uitgelegd, is 
uitgebreid met keysheets over: 
• advisering over m.e.r. voor complexe projecten;
• plan-m.e.r. en daarmee verwante instrumenten voor 

lokale planning;
• plan-m.e.r. voor het aangaan van vrijhandelsover-

eenkomsten;
• institutionele inbedding van (plan-)m.e.r. Deze 

keysheet is voorgelegd aan partnerlanden.

Het kennisplatform beschikt over een aantal landen-
profielen waarin het m.e.r.-systeem van een land 
wordt beschreven. In 2007 is een deel hiervan bij-
gewerkt en is begonnen met enkele nieuwe profielen. 
In 2008 wordt dit voortgezet.
Samen met de Conventie voor biodiversiteit (CBD) 
zijn richtlijnen ontwikkeld over biodiversiteit in m.e.r. 
Inmiddels hebben wereldwijd ruim 50 landen de 
richtlijnen geheel of gedeeltelijk in hun wetgeving 
opgenomen. De Commissie heeft deze richtlijnen be-
trokken bij de advisering over stuwdammen in Jemen. 
Daar wordt nu een analyse gemaakt van het effect van 
de stuwdammen op ecosysteemdiensten. Ook was de 
Commissie actief tijdens het jaarlijkse congres van de 
internationale vereniging voor m.e.r. IAIA met bijdra-
gen aan twee themafora en vier presentaties. 

Kennisplatform

Europa	
De Commissie heeft het Roemeense ministerie van 
Milieu ondersteund bij het ontwerpen van een toolkit 
voor plan-m.e.r. en adviseerde over het proces bij een 
besluit-m.e.r. voor de Rosia Montana goudmijn en het 
opzetten van een netwerk van m.e.r.-geïnteresseerden 
en professionals.

Contacten met regionale milieu-NGO’s hebben geleid 
tot een verzoek van de Armeense overheid aan de 
Commissie om mee te denken over de opzet van een 
m.e.r.-versterkingsprogramma. De Commissie adviseer-
de ook over de conceptwet voor plan- en besluit-m.e.r. 

en leverde een bijdrage aan de Espoo-conferentie over 
grensoverschrijdend m.e.r. 

Samen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft 
de Commissie het Turkse ministerie voor Milieu en 
Bosbouw geadviseerd over de capaciteit die nodig is 
om de aankomende Turkse plan-m.e.r.-wetgeving te 
implementeren. In 2008 gaan DLG en de Commissie 
het plan-m.e.r.-team van het ministerie ondersteunen.

Voor de Ierse overheid heeft de Commissie geadvi-
seerd bij het ontwikkelen van een duurzame ontwik-
kelingsbeoordeling voor transportplannen.

Behoort	een	zandstrand	tot	de	
mogelijkheden	in	Batumi?	
• De Commissie treedt op in haar  

klassieke rol als adviseur bij  
een m.e.r. voor kustafslag. 

• Het advies is gepresenteerd aan 
Georgische èn Turkse autoriteiten. 

De	Chorokhi	rivier	ontspringt	in	Turkije,	
stroomt	25	km	door	Georgië	en	mondt	
dan	bij	Batumi	uit	in	de	Zwarte	Zee.	
Batumi	is	de	belangrijkste	toeristische	
kustplaats	van	Georgië.	Sinds	enkele	
jaren	neemt	de	kustafslag	in	sterke	

mate	toe,	waardoor	huizen,	infrastruc-
tuur	en	landbouwgrond	in	zee	verdwij-
nen.	De	belangrijkste	oorzaak	is	een	
aantal	stuwdammen	in	het	Turkse	deel	
van	de	rivier,	waardoor	de	balans	tus-
sen	aanvoer	van	sediment	door	de	ri-
vier	en	erosie	door	de	zee	is	verstoord.
Op	verzoek	van	de	milieuminister	van	
Georgië	wordt	een	m.e.r.	uitgevoerd	
met	als	einddoel	de	erosie	te	stoppen	
en	de	kust	te	beschermen.	De	Com-
missie	heeft	richtlijnen	opgesteld	voor	

een	gecombineerde	haalbaarheids-
studie/besluit-m.e.r.	voor	het	herstel	
van	de	kust.	In	het	MER	worden	drie	
alternatieven	en	hun	kosten/baten	uit-
gewerkt,	gericht	op	lokale	oplossingen.	
In	één	van	de	alternatieven	wordt	de	
mogelijkheid	van	aanleggen	van	een	
zandstrand	meegenomen,	om	Batumi	
nog	aantrekkelijker	te	maken	voor	
toeristen.	Inkomsten	uit	het	toerisme	
kunnen	bijdragen	aan	het	in	stand	
houden	van	de	kustlijn.

Speerpunten in 2008
De internationale activiteiten van de Commissie blij-
ven grotendeels gericht op de partnerlanden waarmee 
Nederland een ontwikkelingsrelatie heeft. In lijn met 
het beleid van de nieuwe minister leggen we daarbij 
prioriteit bij de inzet van m.e.r. voor:
• armoedebestrijding en het behalen van de VN- 

millenniumontwikkelingsdoelen;
• reconstructie na conflicten of rampen;
• beschermen van biodiversiteit;
• activiteiten met mogelijke effecten voor het klimaat;
• duurzaam waterbeheer;
• duurzame energieproductie en -gebruik.

In dit nieuwe beleid worden de 36 partnerlanden 
verdeeld in drie groepen: ieder ‘profiel’ moet een eigen 
aanpak krijgen. De landen van het eerste profiel worden 
vooral ondersteund om sneller de millenniumontwik-
kelingsdoelen te bereiken. In de tweede groep landen 
spelen conflicten of liggen ze op de loer. Eerder heeft 
de Commissie samen met de Wereldbank een handlei-

ding voor plan-m.e.r. in deze landen geschreven. Het 
idee is om deze in de praktijk te testen in de Democrati-
sche Republiek Kongo. De derde groep zijn middeninko-
menslanden. Hier is vooral aandacht voor economische 
ontwikkeling zonder ongewenste gevolgen voor milieu 
en samenleving. Klimaatsverandering, en de nood-
zakelijke adaptatie, zijn hier een onderdeel van. Een 
belangrijke uitdaging daarbij is de toepassing in de 
praktijk van de duurzaamheidscriteria van de Commis-
sie Cramer, met name bij de productie van biobrand-
stoffen. Climate-proofing wordt steeds belangrijker, 
zoals al is opgenomen in de advisering over m.e.r. voor 
de Malediven, Jemen en de Oost-Afrikaanse Meren.

De Commissie zal haar activiteitenpakket verder 
ontwikkelen om zo goed mogelijk de landen in de drie 
profielen van dienst te kunnen zijn. De Commissie 
gaat bij al haar werkzaamheden nog meer samen-
werken met donoren, zoals de Wereldbank, UNEP, 
OESO en de Scandinavische m.e.r.-helpdesks.
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Bijlage 1: Organisatie 
Organisatiestructuur	en	medewerkers	per	31	december	2007

college	van	voorzitters

voorzitter
ir. N.G. Ketting (Niek)
plaatsvervangend	voorzitters
prof. dr. ir. K.J. Beek (Klaas Jan)
dr. ir. G. Blom (Gerrit)
mr. F.W.R. Evers (Frans)
drs. H.G. Ouwerkerk (Hans)
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)
drs. L. van Rijn-Vellekoop (Leni)
dr. D.K.J. Tommel (Dick)
ir. A. van der Velden (Aad)
drs. L.H.J. Verheijen (Lambert)

bestuur

voorzitter
ir. N.G. Ketting (Niek)
secretaris/penningmeester
dr. D.K.J. Tommel (Dick)
bestuursleden
prof. dr. W. Lemstra (Wolter)
T.A. Maas-De Brouwer (Trude)
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)
gevolmachtigden
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)
drs. M.P. Laeven (Marc)

werkgroepsecretarissen	
Nederland

drs. C.A. Balduk (Coen)
drs. B.F.M. Beerlage (Bart)
ir. I.G.M. de Bondt (Ingrid)
ir. J.M. Bremmer (Marijke)
drs. A.R. van Dijk (Andor)
dr. G.P.J. Draaijers (Geert)
drs. M. van Eck (Marja)
drs. S.J. Harkema (Sjoerd)
drs. P.J. Jongejans (Pieter)
drs. G. Korf (Geertje)
drs. R. Meeuwsen (Roel)
mr. S. Pieters (Steven)
ir. C.T. Smit (Corrie)
mr. S.M. van Velsen (Selma)
drs. F.H. van der Wind (Florentine)
drs. H. Woesthuis (Hugo)
drs. R.A.A. Zwiers (Richard)

administratieve-	en	
huishoudelijke	ondersteuning
	
secretaresses	Nederland
A.J.C. van Asperen (Angelina)
H.J. Bijvank (Heleen)
A.M.E.M. Evers (Margareth)
P.E.M. van Hulst (Elly)
G. Lesman-Withaar bijgenaamd de 
Jong (Greet)
M.C. Mulder (Marion)
V.M.J. Overmeer (Violier)
L. Pauw (Leontine)
J. Raaben (Jacqueline)
G.W. Takken (Bep)
W.N. The (Wen-Ny)
A. Timmerman (Annemieke)
secretaresses	Internationaal	
L.M. Wildenburg (Liduina)
J. Zomer (Jamila)
huishoudelijke	en	administratieve	
ondersteuning
G. Brakkee (Gea)
J.H.M. Lammers-Zieltjes (Janny)

werkgroepsecretarissen	
Internationaal

dr. ir. J.E. Brons (Johan)
drs. A.J. Kolhoff (Arend)
ing. R.A.M. Post (Reinoud)
dr. B. Schijf (Bobbi)
ir. I.A. Steinhauer (Ineke)

kennisplatform

drs. H.M.E. Boerman (Heleen)
ir. P.A.M. van Gent (Petrie)
V.G.J. van Stokkom (Véronique)

automatisering

P. Kop (Peter)
M.J.F. Wagenbuur (Mark)

financiële	administratie

W.M.G.B. Lucassen-Janssen (Willeke)
G.D. Maikoe (Gary)

personeelszaken

E.B.M. Hennephof (Elisabeth)

directie

directeur
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)
drs. M.P. Laeven (Marc)
adjunct	directeur
drs. R.A.A. Verheem (Rob)

– ir. H.G. van der Aa
– ing. R.J.M. van Aalderen
– dr.ir. F.G. van den Aarsen
– dr.ir. H.F.M. Aarts
– prof.dr. B.J.M. Ale
– drs. W. Altenburg
– ir. C.J.M. Anzion
– ir. J.W. Assink
– drs. ing. A. van Beek
– ing. W.G. Been
– ing. E.H.A. de Beer
– drs. J.W. Beijersbergen
– dr. A.J. Beintema
– dr. J.H. van den Berg
– drs. L. Bijlmakers
– dr. G.J. van Blokland
– drs.ir. B.A.H.V. Brorens
– ir. H.S. Buijtenhek
– ing. C. Coenrady
– ir. J.G. Cuperus
– dr. N.M.J.A. Dankers
– ir. J.A.M. van Dijk
– ir. W.J. van Doorn
– ing. A.J. Dragt
– ir. J.H.A. Driessen

– ir. W. van Duijvenbooden
– ir. P. van Eck
– ing. H.H. Ellen
– dr. F.H. Everts
– ir. Y.C. Feddes
– prof.mr. A. Freriks
– ir. C. van der Giessen
– ir. J.H.J. van der Gun
– ir. F.A.C. de Haas
– ing. D. Hamhuis
– prof.dr.ir. R.E.C.M. van der 

Heijden
– ir. G.J. Hellinga
– dr. C.J. Hemker
– ing. H.J.M. Hendriks
– G.F.W. Herngreen
– dr.ir. J. Hoeks
– prof.dr. P. Hoekstra
– ir. J.A. Huizer
– prof.mr. J.H. Jans
– drs. S.R.J. Jansen
– ing. R.P.M. Jansen
– dr. R. Janssen
– drs. A.L. de Jong
– drs. R.J. Jonker

Bijlage 2: Leden en adviseurs die in 2007 aan een 
werkgroep hebben deelgenomen 
Leden

– ing. R. Aagten
– drs. R. Agtersloot
– ir. H.F. Ambachtsheer
– ir. G. Arends
– dr. C. Baeteman
– ir. J.J. Bakker
– drs. D.J.F. Bel
– ir. L. Besselink
– ir. J. Beurskens
– drs. A. Biesheuvel
– ir. G. Blom
– drs. T.J. Blonk
– dr. P.C.M Boers
– ir. S. Bokma
– A. Boogaard
– ir. P. van der Boom
– ing. P.J.M. van den Bosch
– H. Boukes
– ing. E. de Bree
– ir. T.B.J. Bremer
– drs. J.M. Brils
– dr. M.J. Brolsma
– ir. M.A. Brouwer
– ir. J.J. Buitenhuis
– drs. F.A.M. Claessen
– drs. F.P.T. van de Coevering
– ir. J.J. Cuijpers
– dr. S. Dekker

– ing. J. Dekker
– ir.drs. W.A.A.M. Demmers
– ing. W.J. Dirks
– drs. S. Dirksen
– drs. R. van Doorn
– drs. M.A. Elbers
– dr. W.J.E. van de Graaff
– ir. A. Grijns
– drs.ing. J.B. Hartman
– drs. W.A.M. Hessing
– dr.ir. F.D. van der Hoeven
– drs. W.C.M. van Hooff
– drs. J.H. Hoogendoorn
– drs. T.D. Jager
– ing. S. Jak
– ing. J.A. Janse
– ir. D. Jansen
– ing. J. Jaquet
– ir. J.C.F. van Kempen
– drs. R.J. van Kerkhoff
– dr. M.P. Keuken
– drs.ing. H.J. Kingma
– drs. R.J.M. Kleijberg
– drs. M. Klinge
– T.R. Knottnerus
– dr.ir. A.G. Kooiman
– S.S. Koopmans
– drs. B. Korf

Adviseurs

– ir. W.H.A.M. Keijsers
– drs. M.A. Kooiman
– dr.ir. J.A.M.M. Kops
– drs. R.H.D. Lambeck
– ir. P.H.R. Langeweg
– ir. J.E.M. Lax
– drs. J.A.A.M. Leemans
– drs. A. van Leerdam
– dr. K. Leidelmeijer
– L.Th. de Leu
– dr. R.S.E.W. Leuven
– prof.ir. E.A.J. Luiten
– drs. H.R.J. van Maanen
– ir. A.J.G. van der Maarel
– prof.dr.ir. F.M. Maas
– drs. Y.J. van Manen
– drs. R.G. Mes
– prof.dr. H.J. Meurs
– drs. R.H.J. Mooren
– ir. L. van Nieuwenhuijze
– ir. K. Nije
– dr.ir. N.W.M. Ogink
– drs. L. Oprel
– ir. H. Otte
– ing. P.M. Peeters

– ing. B. Peters
– drs. C.C.D.F. van Ree
– dr. J. Renes
– drs. N.M. de Rooij
– ir. M.B. Schöne
– dr. P.P. Schot 
– ir. K.A.A. van der Spek
– ir. H.E.M. Stassen
– ing. G. van der Sterre
– ir. J. Termorshuizen
– prof.dr. J.H.J. Terwindt
– prof.mr. J. Verschuuren
– ing. R.L. Vogel
– dr. N.P.J. de Vries
– ir. R.F. de Vries
– prof.ir. J.J. van der Vuurst de 

Vries
– drs. K. Wardenaar
– drs. R.B. van der Werff
– drs. F. Wijnants
– ir. Th. G.J. Witjes
– ir. J.H. de Zeeuw
– ir. H.A.P. Zinger
– drs. G. de Zoeten

– ing. P.A. Kroeze
– ing. S. Lataire
– ir. P.F.A. de Leege
– ing. J.J.A. van Leeuwen
– dr. H.J.R. Lenders
– drs. M. Leopold
– dr. H. van Londen
– ir. C.M. van Luijk
– drs. J. E. Mebius
– ing. F. Mertens
– dr. H. Middelkoop
– ir. M. Molag
– dr. G.W.N.M. van Moorsel
– dr. H.W. de Nie
– prof.dr. P.H. Nienhuis
– dr. D.A. Nieuwland
– J. Nipius
– ing. B.W.G. van Pagée
– dr. M. van der Perk
– ing. M. Pijnenburg
– ir. H. Pijpers
– ir. A.J. Pikaar
– ir. G. Pillu
– ing. L.J.M. Raaijmakers
– drs. F. Rosenberg
– drs. F. J. A. Saris
– ir. C.J.A. Scheepers
– ing. C. Slijpen

– ing. P.A. Slim
– ir. J.R.F. van der Sluis
– ir. M. C.J. Smits
– dr. T. Soens
– C. Spapens
– dr. J.T.C.M. Sprangers
– prof.dr.ir. M.J.F. Stive
– ir. J. Taat
– dr. P. Uijt de Haag
– capt. G.R. Vissers
– mr. A.A. de Vries
– ir. I.M.J. Vries
– ing. F.H. Wagemaker
– ir. W.P.G.M. Waqué
– prof.dr. M.J. Wassen
– drs. D.H.J. van de Weerdt
– dr. J. Wesseling
– drs. H.A.T.M. van Wezel
– ir. B.J. Wiekema
– ir. J.H.A. Wijbenga
– dr. E.H. ten Winkel
– dr.ir. T. ten Wolde
– dr. F. Woudenberg
– ir. M. Würdemann
– ing. E. Wymenga
– drs. P.A.M. Zoetbrood
– ir. J. Zonderland 

– Mr J.C.J.H. Aerts
– Mr H.J. Barneveld
– Mr M. Becking
– Mr H. Blanco
– Mr M.G. Bos
– Mr M.J. Brolsma
– Mr F. Darchambeau
– Ms M. Eid

– Mr J.W. Foppen
– Mr J.B.M. Gashagaza
– Mr B. Hilhorst
– Ms G. van Ingen
– Mr J.J. Kessler
– Mr C. Kirkpatrick
– Mr R. Kleinjans
– Mr M.W.M. Kuijper

Adviseurs	die	in	2007	hebben	opgetreden	in	het	kader	van	internationale	samenwerking
– Mr J. Kwadijk
– Ms C. Line Carpentier
– Mr P. Nelson
– Mr S. Nooteboom
– Mr J. van Overeem
– Ms S.M. Peixoto Godinha Lima
– Mr C.W.J. Roest
– Mr J.J. Scholten

– Mr R. Slootweg
– Mr C.J. Smit
– Ms C. Tuijtelaars
– Mr M. Vis
– Mr H.J. de Vriend
– Mr A.J. Wüest
– Mr M. Zwanenburg 
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