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Vraag naar advisering over m.e.r. neemt 
toe 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseerde in 2009 in Ne-
derland meer op vrijwillige basis dan in voorgaande jaren, namelijk bij ruim 20% 
van de 333 adviezen. Nieuwe m.e.r.-wetgeving per 1 juli a.s. ruimt een nog pro-
minentere plaats in voor vrijwillige advisering. Met deze vrijwillige advisering en 
met de uitbreiding van haar kennisfunctie kan de Commissie ook in het nieuwe 
m.e.r.-stelsel haar bijdrage blijven leveren aan snellere en betere besluitvorming 
op basis van betere milieu-informatie. 
Internationaal blijft de vraag naar ondersteuning door de Commissie toenemen. 
Het accent ligt op capaciteitsopbouw, zowel bij overheden als bij andere m.e.r. 
actoren. Nieuwe onderwerpen als klimaatadaptatie en conflictbeheersing vragen 
aandacht. 
  
In 2009 bracht de Commissie in Nederland 333 adviezen uit. Dit is 10% meer dan in 
2008. Bij 80% van de adviezen ging het om verplichte adviezen op basis van wetge-
ving. Bij 20% ging het om ‘vrijwillige’ adviezen op verzoek van overheden. Dit is een 
toename ten opzichte van 2008 toen het percentage op 14% lag.  
Per 1 juli 2010 wordt nieuwe m.e.r.-wetgeving van kracht. Eén van de veranderingen 
is minder verplichte advisering door de Commissie. De mogelijkheid van ‘vrijwillige’ 
advisering blijft bestaan. Met deze vrijwillige advisering en de uitbreiding van haar 
kennisfunctie blijft de Commissie haar expertise en praktijkervaring inzetten ten be-
hoeve van betere en snellere besluitvorming.  
 
Dat deze inzet nodig is blijkt uit het feit dat in 2009 bij 56% van de milieueffectrappor-
tages belangrijke tekortkomingen werden geconstateerd. Het MER vormde in die ge-
vallen geen betrouwbare basis voor besluitvorming.  Slecht scoorden bestemmings-
plannen buitengebied, intensieve veehouderijprojecten en windenergieprojecten. Bij 
deze projecten was de beschrijving van effecten op natuur zeer vaak onvoldoende. 
 
Het internationale werk van de Commissie is succesvol. Dat bleek uit de externe audit 
van de door de Commissie in 2009 opgestelde Mid-term evaluatie. De internationale 
vraag naar haar m.e.r.-deskundigheid neemt onverminderd toe. De Commissie blijft 
dus overheden ondersteunen bij het ontwikkelen van een volwaardig m.e.r.-systeem. 
Zoals in Indonesië, waar zij de overheid ondersteunt bij de invoering van nieuwe, stra-
tegische m.e.r. regelgeving. Maar ook andere m.e.r.-partijen worden ondersteund, 
zoals het netwerk van m.e.r.-professionals in acht Midden–Afrikaanse landen.  
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Om haar slagkracht te vergroten werkt de Commissie bij voorkeur samen met andere 
organisaties. Zo werkt zij samen met de Wereldbank aan inzet van plan-m.e.r. en met 
het Co-operative Programme on Water and Climate (CWPC) aan het nieuwe thema 
klimaatverandering in m.e.r. Conflictpreventie is een tweede nieuw thema. Daar zet de 
Commissie haar kennis inzet om te bewerkstelligen dat m.e.r. een bijdrage levert om 
conflicten rond schaarse grondstoffen te voorkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies 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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