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2010: minder verplicht en meer vrijwillige 
adviezen over milieueffectrapportage 
In 2010 nam in Nederland het aantal verplichte adviestrajecten bij de Commissie 
voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als gevolg van nieuwe m.e.r.-wetgeving 
af. Het aantal vrijwillige adviesaanvragen nam toe. Per saldo leidde dit tot een 
afname van 20% in het totaal aantal adviesaanvragen bij de Commissie.  
 
In 2010 bracht de Commissie in Nederland 265 adviezen uit. Dit is 20% minder dan in 
2009. Bijna 70% was verplichte advisering op basis van wetgeving. Ruim 30% was 
vrijwillige advisering op verzoek van overheden.  
Sinds 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-wetgeving van kracht. Eén van de veranderingen is 
minder verplichte advisering door de Commissie. De mogelijkheid om vrijwillig advies 
te vragen bleef bestaan. Het aandeel vrijwillige advisering nam toe van 20% in 2009 
naar 30% in 2010. Met de vrijwillige advisering en de uitbreiding van haar kennisfunc-
tie blijft de Commissie haar expertise en praktijkervaring inzetten voor betere en snel-
lere besluitvorming.  
 
In 2010 werd bij ruim 50% van de milieueffectrapporten (MER) belangrijke tekort-
komingen geconstateerd. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2009.  
De informatie over luchtkwaliteit en geluid verbetert duidelijk. De informatie over na-
tuur is nog vaak onvoldoende. De gevolgen voor Natura 2000 worden nog te vaak  
onderschat.  
 
 

Noot voor de redactie 
Het jaarverslag is te vinden op de website van de Commissie: www.commissiemer.nl. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder,  
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: 06 – 3104 64 79. 
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