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Voorwoord 
 
Met plan-m.e.r. is het laatste decennium veel ervaring opgedaan, maar de komst van 
de structuurvisie stelt nieuwe eisen. Volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
moeten alle overheden een structuurvisie voor hun grondgebied opstellen. Wanneer 
die het kader vormt voor een activiteit waarvoor de m.e.r.-plicht geldt, of wanneer een 
passende beoordeling nodig is, moet de overheid een plan-MER opstellen.  
 
De plan-m.e.r. voor structuurvisies blijkt in de praktijk vragen op te roepen: over in-
houd en proces. In de praktijk zijn uiteenlopende, soms creatieve antwoorden bedacht. 
In dit cahier worden de ervaringen op een rij gezet.  
 

Met dit cahier beoogt de Commissie 
m.e.r. een stap te zetten in de ontwik-
keling van een lijn voor plan-m.e.r. 
voor structuurvisies. Het cahier is na-
drukkelijk bedoeld als input voor dis-
cussie: er is niet één wijsheid. Door 
ervaringen uit te wisselen kunnen par-
tijen gezamenlijk tot inzicht komen 
wat werkt (‘best practices’), en wat 
niet. In discussie met overheden (als 

opdrachtgevers van de plan-m.e.r.) en bureaus (als uitvoerders van de plan-m.e.r.) wil 
de Commissie een scherp beeld krijgen van de meest effectieve aanpakken. Dit geldt 
ook de rol van de Commissie zelf: misschien is bij plan-m.e.r. wel een andere, nog 
flexibelere wijze van adviseren gewenst.  
 
De volgende onderwerpen passeren de revue: 
§ Plan-m.e.r.: welke types plan-m.e.r. zijn er en in welke gevallen is het uitvoeren 

van een plan-m.e.r. verplicht dan wel gewenst? 
§ Inhoudelijke aspecten: van visie tot integrale beoordeling. 
§ Kwesties in het proces: fasering, participatie, inspraak, deskundigheid. 
 
De discussie is gestart in een aantal bijeenkomsten van de Commissie met overheden, 
adviesbureaus en een groep deskundigen van de Commissie. Dit cahier vat de inzich-
ten tot dusver samen. Door de tekst heen zijn boxen opgenomen. Sommige bevatten 
toelichtingen op onderwerpen uit de tekst. Anderen geven inzicht in ervaringen uit de 
praktijk. Uitgebreidere beschrijvingen van voorbeelden uit de praktijk staan in de bijla-
ge. De voorbeelden zijn allesbehalve uitputtend. Er zullen zeker meer succesvolle pro-
jecten zijn, die hier niet worden genoemd. Graag wordt de Commissie over die voor-
beelden geïnformeerd.
 

 
 
Het plaatje nog 
niet de juiste 
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Wat, wanneer, waarom 
Typen (plan-)m.e.r. 
Het merendeel van de milieueffectrapportages (m.e.r.) betreft projecten. Maar, hoewel 
plan-m.e.r.1 al sinds 1987 bestaat, de laatste jaren neemt het aantal toepassingen snel 
toe. Dat komt door de wijziging in de m.e.r.-wetgeving van 2005 en de koppeling tus-
sen structuurvisie en plan-m.e.r. in de nieuwe Wro van 2008.  
 

Project-m.e.r. richt zich doorgaans op 
een concrete activiteit en met name op 
de inrichting ervan.  
Plan-m.e.r. gaat eerder over nut / 
noodzaak en de locatiekeuze van zo’n 
activiteit, dus over de meer strategi-
sche aspecten ervan. Maar plan-m.e.r. 
gaat ook vaak over grotere gebieden 
met meerdere activiteiten of over een 
thematisch beleidsveld.  

In Box 1 zijn verschillende voorbeelden van plan-m.e.r.’s samengebracht. Links staan 
de schaalniveaus waarop plan-m.e.r.’s zijn uitgevoerd, van stad tot land. Boven staan 
verschillende velden: gebiedsontwikkeling, thema’s en projecten in de ruimtelijke  
ordening. Uit ervaring blijkt de inhoudelijke complexiteit van de m.e.r. als gevolg van 
het integrale karakter van de afweging van rechts naar links groter te worden. De pro-
cesmatige complexiteit van de m.e.r. als gevolg van de ‘bestuurlijke drukte’ wordt van 
onder naar boven groter. 
 

Box 1 Toepassingen plan-m.e.r. 

 Gebied thematisch/sectoraal project 
landelijk Structuurvisie Randstad 

2040 
Structuurschema Elektrici-
teitsvoorziening 
Landelijk Afvalbeheers-
plan 
Structuurschema opper-
vlaktedelfstoffen 
Ruimte voor de Rivier 

Zuiderzeelijn, Verrui-
ming vaargeul Wester-
schelde 

provinciaal/ regio-
naal 

Structuurvisie provincie 
Overijssel, Groningen, 
Noord-Holland, Zuid-
Holland, Drenthe 

Rivierprojecten 
PVVP 
Waterbeheer 
Natuurbeheer 
Landinrichting 

Wieringerrandmeer 
 

(inter) 
gemeentelijk 

Structuurvisie Nieuwe-
gein, Rijnenburg, Am-
sterdam 

Bestemmingsplan voor 
een LOG (intensieve vee-
houderij) 

toekomstig gebruik  
Radio Kootwijk 
  

In deze publicatie ligt de nadruk op plan-m.e.r. voor structuurvisies. Dat zijn nieuwe 
planvormen, waarvoor nog niet zoveel (goede) voorbeelden van m.e.r. waren. 

                                                
1 voorheen aangeduid met strategische m.e.r. of strategische milieubeoordeling 
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Stapeling van m.e.r. 
Voor de komst van de plan-m.e.r.-regeling was m.e.r. bij ruimtelijke ordening alleen 
nodig bij ‘het eerste plan dat in de aanleg voorziet’. In de huidige regelgeving kan het 
voorkomen dat, na een plan-m.e.r. voor een gebied, een project-m.e.r. volgt voor een 
concrete activiteit daarbinnen. Waar de plan-m.e.r. nut en noodzaak en locaties van 
nieuwe ingrepen onderbouwt, hoeft een daaropvolgende project-m.e.r. voor die ingre-
pen daarop niet meer in te gaan. In de praktijk komt het voor dat voor dezelfde ont-
wikkeling meerdere malen een plan-m.e.r. wordt gemaakt met een ander bevoegd  
gezag.  
 
Wanneer sprake moet zijn van meer opeenvolgende plan-m.e.r.’s is het de kunst zo-
veel mogelijk gebruik te maken van informatie uit eerdere plan-m.e.r.’s, en daarbij 
steeds specifiekere informatie te leveren.  
Van belang is onderscheid te maken tussen twee principiële besluitmomenten: 
§ een besluit over nut/noodzaak en de locatie (plan-m.e.r.);  
§ een besluit over de uitvoering of inrichting (project-m.e.r.). 
 
 
 
Tip:  Het verdient aanbeveling het besluitvormingsproces, met de m.e.r.-procedure, 

rondom die twee besluit-momenten te ontwerpen. Soms is het ook mogelijk de 
plan- en project-m.e.r.-procedure samen te voegen. Dan gelden de regels van 
de meest uitgebreide procedure. 
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Waarom plan-m.e.r. bij structuurvisies? 
Vanaf 1 juli 2008 moeten alle overheden (Rijk, provincies en gemeenten) in een struc-
tuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor hun grondgebied opstellen. Ze 
moeten daarbij ook aangeven hoe ze hun rollen invullen, en welke instrumenten ze 
daarbij inzetten. Er zijn drie basisredenen voor een plan-m.e.r. bij structuurvisies (zie 
afbeelding). Overigens komen in de praktijk meestal combinaties van de basisvormen 
voor. 
 

In twee gevallen is een plan-m.e.r. 
wettelijk verplicht2 bij structuur-
visies: 
1. De structuurvisie stelt kaders 

voor activiteiten in het plan-
gebied waarvoor de wet voor-
schrijft dat er een project-
m.e.r. moet komen, dan wel 
waarvoor beoordeeld moet 
worden of een project-m.e.r. 
noodzakelijk is.  

2. De activiteiten in de structuur-
visie leiden mogelijk tot signi-
ficante gevolgen voor Natura 
2000-gebieden (passende 
beoordeling).  

 
 
 
 

 
Kaderstelling 
Bij een plan-m.e.r. voor een plan dat als kader dient voor activiteiten waarvoor een 
project-m.e.r. opgesteld moet worden, ligt de focus op die activiteiten. Naarmate er 
meer m.e.r.-plichtige activiteiten zijn en die meer onderling verweven zijn, kan het 
accent verschuiven naar beschouwingen van (deel)gebieden al dan niet in de vorm van 
alternatieve scenario’s. 

                                                
2 Bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage bevatten in kolom 1 activiteiten waarbij van m.e.r.-
(beoordelings)plicht sprake kan zijn boven een bepaalde drempel. Er is sprake van een plan-m.e.r.-plicht, 
wanneer een plan dat staat in kolom 3 kaderstellende besluiten bevat voor de m.e.r.-plichtige of een m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteit (zie ook de definitieomschrijving in bijlage A.) Ieder wettelijk of bestuurs-
rechtelijk voorgeschreven plan, ook een plan dat in kolom 4 staat, kan verder plan-m.e.r.-plichtig zijn, 
omdat er een passende beoordeling nodig is op grond van de Natuurbeschermingswetgeving. 

Reden bepaalt accent 

 
 
   

 
Het plaatje nog 
niet de juiste 

 
 
Het plaatje nog 
niet de juiste 

Waarom plan-m.e.r.?- .    Waarop  ligt het accent 
in de    m.e.r.?  

  
  

Verplicht  : 
Kaderstelling 

  Verplicht:  
Passende 

beoordeling  
  

  Vrijwillig   
  

  
m.e.r .-plichtige 

activiteiten  

  Beschermde 
natuur   

  Bestuurlijke
 

 
hoofdkeuzen 
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Passende beoordeling 
Wanneer activiteiten in een Structuurvisie mogelijk gevolgen voor Natura2000-
gebieden in het plangebied hebben, maakt een passende beoordeling een verplicht 
onderdeel uit van een plan-m.e.r.  
 
Hoewel andere milieuaspecten in het 
MER zeker aan de orde moeten komen, 
ligt het accent op de wezenlijke ken-
merken en waarden van de natuur. 
Wanneer significante gevolgen niet zijn 
uit te sluiten, worden mogelijkheden 
voor mitigatie onderzocht. Ook moet 
aannemelijk worden gemaakt dat een 
eventueel te doorlopen ‘ADC’-fase niet 
bij voorbaat kansloos is. 
 
De ADC fase bestaat uit de volgende delen: 
§ A: zijn er Alternatieve oplossingen voor het project inclusief locatiealternatieven.  
§ D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch 

gerealiseerd moet worden?  
§ C: welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de 

algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft? 
 

Box 2 Plan-m.e.r. en passende beoordeling  

Een passende beoordeling is een verplicht onderdeel van een plan-MER, maar niet van een project-
MER. Om te kunnen toetsen aan instandhoudingdoelstellingen is vrij gedetailleerde informatie nodig. 
Deze is bij een meer strategisch plan meestal nog niet beschikbaar. Veel milieugevolgen zijn met een 
zorgvuldige uitvoering van een project te ondervangen, maar dat is op planniveau vaak nog niet be-
kend. De invulling van de passende beoordeling in een plan-MER is dan onderwerp van discussie.  

 
In de visie van de wetgever en de Commissie m.e.r. kan een passende beoordeling qua abstractieniveau 
aansluiten bij het plan en de concreetheid van de te nemen besluiten. Bij een strategisch plan, zoals 
een structuurvisie, kan de passende beoordeling dus globaler en meer kwalitatief van aard zijn. De 
passende beoordeling heeft dan het karakter van een verkenning van de kans (het risico) dat het voor-
genomen beleid binnen de randvoorwaarden van de natuurbeschermingswetgeving (niet) uitvoerbaar is. 
Door het voorgenomen beleid te leggen naast de instandhoudingdoelstellingen van de Natura 2000-
gebieden kan een (gemotiveerd) deskundigenoordeel worden gegeven. De conclusies worden gepre-
senteerd met een ‘stoplichtbenadering’. Een uitgewerkte passende beoordeling volgt dan in de fase van 
bestemmingsplannen. 
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Vrijwillige m.e.r. 
Bestuurders kunnen besluiten voor een beleidsvoornemen een plan-m.e.r. uit te voe-
ren, ook al is geen sprake van een wettelijke verplichting. De reden om vrijwillig een 
plan-m.e.r. te doen kan meerledig zijn. Meestal ligt in een vrijwillig MER de nadruk op 
de afweging van alternatieve bestuurlijke keuzen voor dat gebied. Belangrijk is dat 
plan-m.e.r. een zinvolle procedure kan aanreiken voor een zorgvuldig en transparant 
besluitvormingsproces. En er zijn meer voordelen. 
 
Tip: Plan-m.e.r. biedt de mogelijkheid om: 
§ alternatieven af te wegen die later op projectniveau niet meer aan de orde 

kunnen en/of hoeven te komen, zoals locatie- en tracéalternatieven (advies 
Commissie Elverding); 

§ de haalbaarheid van een activiteit in verschillende oplossingsrichtingen te on-
derzoeken voordat tot een verdere invulling wordt overgegaan (Wieringer-
randmeer, Zuiderzeelijn); 

§ een project in een breder verband te plaatsen en af te wegen (Schelde Estuari-
um 2010); 

§ de cumulatieve effecten van meerdere activiteiten in beeld te brengen en af te 
wegen (diverse structuurvisies); 

§ alle betrokken partijen vroegtijdig te raadplegen en zo verrassingen in een la-
ter stadium te voorkomen, tevens draagvlak te creëren; 

§ tot afstemming te komen met andere overheden. 
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Discussies bij het bepalen van plan-m.e.r.-plicht 
Vragen over plan-m.e.r.-plicht zijn lang niet altijd eenvoudig met ‘ja’ of ‘nee’ te be-
antwoorden. Er is nog weinig jurisprudentie. Er zullen ook niet snel veel rechterlijke 
uitspraken komen. Structuurvisies staan immers in tegenstelling tot bestemmings-
plannen niet voor bezwaar en beroep open. En uitspraken over plan-m.e.r. bij be-
stemmingsplannen zijn niet één-op-één vertaalbaar naar structuurvisies. Onderwerpen 
van discussie betreffen de keuzeruimte en het detailniveau van de structuurvisies. In 
box 3 staan enkele voorbeelden. Dit cahier treedt niet diep in de juridische details. 
Raadpleeg bij twijfels altijd InfoMil of een andere (juridische) deskundige. 
 

Box 3 Discussies plan-m.e.r.-plicht 

1. De structuurvisie is ‘conserverend’ en legt al eerder gemaakte keuzen planologisch vast.  
Allereerst moet dan worden nagegaan hoe hard de keuze juridisch is vastgelegd en of die nog omkeer-
baar is. Verder is het belangrijk om uit te zoeken of die eerdere keuzen destijds met in achtneming van 
het milieu zijn afgewogen en of die argumenten nu nog steeds gelden. Het overnemen van beleid uit 
een afgelopen periode betekent niet per se dat er geen keuze is.  
Case: Bij een waterplan in Friesland kozen de bestuurders opnieuw voor een vast boezempeil. Die keu-
ze heeft negatieve consequenties voor Natura-2000 gebieden die afhankelijk zijn van de watercondi-
ties. Daarom was het relevant in plan-m.e.r. ook een alternatief met een flexibel peil af te wegen. 
 
2. De bestuurders weten precies wat ze willen: het voorkeursalternatief is al gekozen.  
Dat is juridisch geen steekhoudend argument om geen m.e.r. te doen. Er zal te minste een motivering 
moeten komen van het voorkeursalternatief, bijvoorbeeld door een afweging te geven met andere (af-
gewezen) opties. Ook moeten de milieugevolgen van het voorkeursalternatief in beeld komen.  
Case: De gemeente Eindhoven heeft bij de Interim Structuurvisie 2011 de plan-m.e.r.-procedure benut 
om al het eerdere beleid samen te vatten en na te gaan of dat beleid vanuit het milieubelang gezien 
een verantwoorde keuze is .  
 
3. De uitspraken in de structuurvisie zijn te globaal om kaderstellend te zijn of om een passende be-
oordeling te kunnen doen. 
Op dit punt is er juridisch zeker sprake van een grijs gebied. Wat wel zeker is: het milieueffectrapport 
kan qua abstractieniveau aansluiten bij de inhoud van het plan. Een Structuurvisie op hoofdlijnen leidt 
tot een milieueffectrapport op hoofdlijnen. 
 
4. Het MER hoeft alleen over de m.e.r.-plichtige onderdelen te gaan. 
Vanuit juridisch oogpunt geldt de m.e.r.-plicht voor het plan, niet slechts de m.e.r.-plichtige onderde-
len daaruit. Dat betekent dat het milieueffectrapport ook over het hele plan moet gaan. Vanuit de in-
houd gezien ligt het natuurlijk voor de hand het accent te leggen op fundamentele, nieuwe keuzes die 
met het plan worden gemaakt met de belangrijkste milieugevolgen. Dat zijn dan meestal m.e.r.-
plichtige activiteiten. Zeker wanneer het plangebied en/of de omgeving Natura 2000-gebieden bevat, 
moet vanwege de cumulatie ook worden gekeken naar de optelling van meerdere (op zichzelf kleine) 
activiteiten. 
 

 
Tip:  Het is zonde om teveel tijd te verdoen met discussies over de plan-m.e.r.-

plicht, als je die ook nuttig kunt besteden aan het inhoudelijk goed voorberei-
den van het plan met m.e.r.
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Inhoudelijke aspecten 
 
In dit hoofdstuk staan inhoudelijke vragen rond de plan-m.e.r. en mogelijkheden om 
daarmee om te gaan. Dat gebeurt aan de hand van de gebruikelijke stappen: 
 

Stappen in een plan-m.e.r.  

 

 

Visie op het gebied 
Structuurvisies richten zich vaak op een gebied: de Randstad, een provincie, een  
gemeente, of een deel daarvan. Voor een goede beoordeling is het essentieel om in de 
structuurvisie en/of het plan-MER dat gebied duidelijk te beschrijven. Bijvoorbeeld: 
§ Welke economisch-demografische en ecologische ontwikkelingen zijn van belang? 
§ Wat zijn huidige en verwachte knelpunten bij autonome ontwikkeling? 
§ Wat is het behouden waard, en waar is ontwikkeling mogelijk? 
§ Wat willen bestuurders met het gebied? 
§ Wat gebeurt er in de omgeving? 
De Bouwstenen- en Perspectievennota 2010 van Nieuwegein is een goede illustratie. 
 
Een goede analyse van het gebied is een voorwaarde om de autonome ontwikkeling in 
beeld te kunnen brengen. Die autonome ontwikkeling omvat (het effect van) alle maat-
regelen waarover al bestuurlijke keuzen zijn gemaakt en vastgelegd in bijvoorbeeld 
een vigerend bestemmingsplan. Afspraken over de autonome ontwikkeling zijn onmis-
baar om later de effecten van alternatieven te kunnen ramen. 
 

gebiedsvisie 
 

doelen en opgaven 
 

alternatieven 
 

breedte  van 
toetsingskader 
 

effectbeoordeling 
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Het gebied waarop de structuurvisie is 
gericht, grenst aan andere gebieden. 
Daarmee worden in meer of mindere 
mate (ecologische, economische, so-
ciale) relaties onderhouden. Het in 
kaart brengen daarvan is evenzeer een 
onderdeel van een gebiedsvisie. Alleen 
dan kunnen effecten van plan-
alternatieven op gebieden buiten het 
plangebied geraamd worden. 
 
Bij een uitgestrekt plangebied, bijvoorbeeld een provincie of een grote stad (zie  
Structuurvisie Amsterdam), kan de analyse zich in eerste instantie toespitsen op deel-
gebieden. Deze deelgebieden kennen ieder hun kernkwaliteit(en) en knelpunten. In de 
Structuurvisie en dus de plan-m.e.r. worden die deelgebieden en hun onderlinge rela-
ties in kaart gebracht, liefst op een vergelijkbare manier als het gebied als geheel. 
 
Tip: Bij een gebiedsvisie is het de kunst aan de ene kant zo volledig mogelijk te zijn, 

en aan de andere kant niet meer zaken onder de loep te nemen dan voor de uit-
eindelijke besluitvorming nodig is. Integraal, maar selectief, zou het motto kun-
nen zijn. Een van de handvatten voor de keuze is: waar kan een overheid op 
sturen? Juist die punten moeten onderdeel vormen van een gebiedsvisie.  

 

Doelen en opgaven 
Bestuurders worden ‘afgerekend’ op de doelen die zij gesteld hebben en het is daarom 
logisch die een belangrijke plaats te geven in de structuurvisie én de plan-m.e.r. Daar-
bij speelt de functie van de structuurvisie voor het beleid een belangrijke rol. 

Box 4 Twee provinciale structuurvisies vergeleken 

Provincies hebben in de praktijk verschillende opvattingen over de functie van de structuurvisie bij 
het behartigen van het provinciale belang: 
De provincie Overijssel   richt zich vooral op het beschrijven een serie kernkwaliteiten (landschappen, 
de biodiversiteit en de waterkwaliteit) die van provinciaal belang worden geacht. Ontwikkelingen 
daarbinnen zijn toegestaan, wanneer ze de kernkwaliteiten niet aantasten of kwaliteitsverbetering tot 
stand komt. De structuurvisie bevat weinig concrete provinciale voornemens.  
De provincie Groningen   daarentegen ziet het provinciaal belang daarnaast ook in het realiseren van  
provinciale projecten die zonder inbreng van de provincie niet tot stand zouden komen (duurzame 
energie, glastuinbouw, dijkversterking, infrastructuur).  
 
De invulling van het provinciale belang heeft consequenties voor de invulling van het MER.   
Overijssel   heeft in het MER gepoogd om aan te tonen dat, wanneer de toekomstige ontwikkeling in-
derdaad plaatsvindt conform de provinciale randvoorwaarden het toekomstbeeld beter aansluit bij de 
kwaliteitsambities die men heeft geformuleerd.  
Bij Groningen  is het MER meer benaderd vanuit de grote nieuwe ontwikkelingen (nut/noodzaak, al-
ternatieven, effecten), waarna in cumulatie met de overige kleinere ontwikkelingen de effecten van 
het nieuwe plan in beeld zijn gebracht.  
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De doelen, op milieuterrein en andere gebieden, in een structuurvisie kunnen uit ver-
schillende bronnen komen:  
§ ambities in een collegeprogramma; 
§ beleidstukken voor duurzame ontwikkeling betreffende mobiliteit, landbouw, water, 

energie, ‘cradle to cradle’; 
§ specifieke plannen met een milieucomponent; 
§ een eerder ontwikkelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D). 
 
Uitgaande van de gebiedsvisie (hoe is het nu en hoe wordt het bij vaststaand beleid?) 
en de doelen (waaraan moeten nieuwe ontwikkelingen een bijdrage leveren?) kunnen 
opgaven worden geformuleerd. Opgaven zijn geconcretiseerde doelen. Sommige op-
gaven hebben betrekking op het totale plangebied, andere opgaven zijn verbonden 
met één of meer deelgebieden. De onderlinge samenhang tussen de opgaven moet in 
kaart worden gebracht. Sommige opgaven kunnen strijdig met elkaar zijn, waardoor 
knelpunten ontstaan. Als opgaven goed bij elkaar passen, kan synergie optreden.  
 
Tip: Interessant zijn mogelijkheden voor combinatie van opgaven, zoals water en 

natuur of wonen/werken en mobiliteit. 
 

Alternatieven 
Alternatieven weerspiegelen oplossingsrichtingen voor de opgaven. Juist bij structuur-
visies spelen daarbij meerdere schaalniveaus een rol. Vanuit de kernkwaliteiten en op-
gaven van deelgebieden kan een eerste schifting gemaakt worden welke opgaven wel 
of niet ‘passen’. Vervolgens kan onderzocht worden welke alternatieven er binnen het 
deelgebied bestaan voor de betreffende opgave. Dan moet vanuit de alternatieven voor 
deelgebieden alternatieven op planniveau ontwikkeld worden. Soms is sprake van een 
iteratief proces tussen meerdere schaalniveaus. 
 

Box 5 Ontwikkeling van alternatieven voor de Ecologische HoofdStructuur (EHS) 

stap 1: Op provinciaal niveau wordt bekeken op welke plaatsen belangrijke natuurgebieden met el-
kaar verbonden kunnen worden. 

stap 2: Vervolgens kunnen binnen deelgebieden alternatieven voor de afzonderlijke verbindingen on-
derzocht worden. 

stap 3: Op provinciaal niveau wordt onderzocht welke alternatieven binnen deelgebieden het beste op 
elkaar aansluiten. 

 
Ook bij de ontwikkeling van alternatieven is selectie de sleutel. Dat betekent: ontwikkel 
alleen alternatieven voor opgaven waar daadwerkelijk kaderstellende of strategische 
keuzes gemaakt kunnen of moeten worden. Fundamentele keuzen zijn:  
§ het wel of niet realiseren van een opgave; 
§ de omvang van een opgave;  
§ de locatie van een opgave; 
§ de opgave als onderdeel van de ruimtelijke, ecologische of sociale structuur. 
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Box 6 Structuurvisie Randstad 2040 

De rijksoverheid wilde voor de korte en middellange termijn in de Randstad besluiten nemen over 
omvang en locatie van woningbouw, bedrijvigheid en infrastructuur. De bestuurders wilden deze be-
sluiten kunnen plaatsen in het perspectief van een langetermijnvisie over een duurzame toekomst van 
de Randstad. De alternatieven in het MER voor de Structuurvisie Randstad 2040 zijn ontwikkeld in 
ontwerpateliers: 

• Wereldstad gaat vooral over maximaal haalbare concentratie van verstedelijking; 
• Buitenstad onderzoekt de voor- en nadelen van een spreiding van verstedelijking over de 

flanken van de Randstad; 
• Kuststad onderzoekt de rol van de kust als opvang voor de verstedelijkingsdruk. 

In een zogenoemde ‘Kabinetsvisie’ is getracht het beste van de modellen te bundelen. 

Uit de vergelijking van alternatieven blijkt dat het model Wereldstad het beste uit de vergelijking van 
alternatieven naar voren komt. De Kabinetsvisie is echter flexibeler in het licht van mogelijk toekom-
stige onvoorziene ontwikkelingen en sluit beter aan bij de woonwensen van de Nederlanders (minder 
hoogbouw). De kabinetsvisie is gekozen als de basis voor de Structuurvisie Randstad 2040. 

 
Soms zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen die in de tijd met elkaar samenhangen. In 
dat geval kan het zinvol zijn om met toekomstscenario’s te werken. Bij elk scenario zal 
expliciet gedefinieerd moeten zijn welke ontwikkelingen meegewogen zijn en in welke 
volgorde.  
 

Box 7 Scenario’s als alternatieven 

De gemeente Nieuwegein heeft na een inventarisatie van de opgaven en knelpunten vier perspectie-
ven onderzocht op basis van de assen: ‘consolideren-ontwikkelen’ en ‘regionale’ versus ‘lokale oriën-
tatie’. Deze zijn vergeleken op hun (milieu)consequenties.  

 
Het kan ook voorkomen dat bestuurders juist al precies weten wat ze willen. Ze heb-
ben het ‘voorkeursalternatief’ al bij voorbaat bepaald. In zo’n situatie wordt er vaak af-
gezien van de ontwikkeling van extra alternatieven. De m.e.r. blijft dan beperkt tot een 
vergelijking van de impact van het voorkeursalternatief en de autonome ontwikkeling, 
afgezet tegen dezelfde doelen en criteria.  
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De conclusie is dat er niet één methode is om alternatieven vorm te geven. Er zijn di-
verse mogelijkheden en van geval tot geval moet de meest geschikte bepaald worden. 
Veel hangt af van de wensen van bestuurders. In hoeverre willen zij bestuurlijke doelen 
al vertalen in concrete interventies? En hoe ver liggen de hoeken van het speelveld uit-
een waarbinnen alternatieven ontwikkeld worden? 
 
Tip:  Door in de vroege strategisch fase de hoeken van het speelveld goed te verken-

nen, worden nare verrassingen in de vervolgfase voorkomen. 
 

Het toetsingskader 
Veel discussies over structuurvisies en daarmee verbonden plan-m.e.r.’s gaan over de 
breedte en het detailniveau van het toetsingskader. Daarbij speelt: 
§ Terwijl een traditionele m.e.r. een toetsing behelst op een lijst van milieucriteria, 

zijn steeds meer overheden geneigd de ‘planet’-oriëntatie aan te vullen met ‘peop-
le’ en ‘profit’. Bovendien willen ze inzicht hebben in scores op korte én lange ter-
mijn, en binnen het plangebied én daarbuiten (zie box 8). 

§ In sommige m.e.r.’s wordt de toetsing op min of meer ‘generieke’ criteria aange-
vuld met een toetsing op de specifieke doelen van bestuurders. Met hun doelen ge-
ven bestuurders aan wat ze willen bereiken, in de toetsing wordt onderzocht in 
hoeverre dat lukt en waar zich dilemma’s voordoen. Deze toetsing op bestuurlijke 
doelen kan zich beperken tot milieudoelen maar kan ook breder zijn. 

 

Box 8  Duurzame ontwikkelingsbeoordeling (DOB) 

Voor een toets op duurzaamheid is onderstaande matrix als handvat te gebruiken: 
 

 people planet profit 
hier en nu    
later    
daar    

 
Hierin staan de 3P’s centraal, waarbij ook onderscheid gemaakt wordt tussen effecten in het plange-
bied én daarbuiten (‘hier’ en ‘daar’), en naar effecten op de korte en lange termijn (‘nu’ en ‘later’). 
‘Daar’ en ‘later’ weerspiegelen de wens geen negatieve effecten ‘af te schuiven’. 

 

 
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor een m.e.r. en de advisering daarover: 
§ Zeker wanneer ‘people’ en ‘profit’ niet beperkt worden tot milieugerelateerde as-

pecten, evolueert een rapportage over de impact van een plan op milieu tot een in-
tegrale beoordeling van het plan.  

§ Wanneer er een toets op bestuurlijke doelen wordt uitgevoerd, komt een m.e.r. nog 
dichter bij het politiek-bestuurlijke domein dan een traditionele m.e.r. De vraag of 
een plan goed ‘scoort’ op de (milieu)prioriteiten van een bestuurder heeft een veel 
politieker karakter dan een neutrale verkenning van scores op een reeks generieke 
criteria. Deze zijn bruikbaar voor m.e.r., mits milieu voldoende in de doelen zit. 
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Onderstaande matrix geeft de verschillende mogelijkheden aan: 
 

Het vak linksboven weerspiegelt 
het bereik van een traditionele 
project-m.e.r.  
Het vak rechtsonder een integra-
le planbeoordeling op basis van 
zowel generieke criteria als be-
stuurlijke doelen.  
 
De elementen van een traditio-
nele m.e.r. moeten wel altijd on-
derdeel uitmaken van een plan-
m.e.r.  

 
 

Box 9  Verschillende vormen van toetsing vergeleken 

Bij de Structuurvisie Noord-Holland zijn vier perspectieven in het kader van plan-MER getoetst op  
milieugevolgen, op duurzaamheid en onderling vergeleken aan de hand van de provinciale belangen. 
De toetsing op provinciale belangen bleek in Noord-Holland in de praktijk het beste bruikbaar: 
§ Voor een beschrijving van milieugevolgen ontbraken teveel concrete gegevens, waardoor de onder-

bouwing van de scores lastig was; 
§ Bij de duurzaamheidbeoordeling ontbraken voldoende gegevens op sociaal-maatschappelijk en eco-

nomisch gebied, waardoor er alleen heel algemene uitspraken gedaan konden worden. 

 
Tip: De afweging tussen ‘breedte’ en ‘diepte’ van de plan-m.e.r. is altijd maatwerk:  
§ In de eerste plaats is het essentieel om in een vroeg stadium vooruit te kijken 

naar de verwachte vorm van de besluiten. Over welke types effecten moet daar-
voor informatie beschikbaar zijn, en welk detailniveau en betrouwbaarheid zijn 
gewenst?  
§ Een tweede handvat is dat een plan-m.e.r. niet de mate van precisie en  be-

trouwbaarheid van een project-m.e.r. hoeft te hebben, maar tegelijkertijd moe-
ten in de project-m.e.r. geen knelpunten blijken die in een voorgaande plan-
m.e.r. aan de oppervlakte hadden kunnen komen.  

 
Box 10  Globaal niet altijd voldoende 

In het MER bij het Regionale structuurplan Haaglanden leek de transformatie van het bedrijventerrein 
Binkhorst naar een woongebied een logische keuze vanuit milieuoogpunt: hinderlijke bedrijven de 
stad uit en een nieuwe woonwijk dicht bij de stedelijke voorzieningen en het openbaar vervoer. Maar 
bij nader onderzoek in het MER bij het bestemmingsplan bleken er spanningen te bestaan tussen de 
woningbouw aan de ene kant en verkeer, geluid en lucht aan de andere kant. Bovendien bleek het 
niet eenvoudig om aan te tonen dat de bedrijven op hun nieuwe locatie voor minder problemen zou-
den zorgen dan in Binkhorst. Er blijkt dat een globale analyse niet altijd voldoende is. 

Traditioneel versus integraal 

Toets op Milieu Duurzaamheid 
Generieke 
criteria 

Traditioneel: ge-
luid, veiligheid, 
natuur 

variant 1: alleen 
milieugerelateerd  
variant 2: ‘people’ 
en ‘planet’ ook los 
van milieu 

Specifieke 
bestuurlijke 
doelen 

Bestuurders doe-
len: energie, kli-
maat, openbaar 
vervoer 

Toets op alle be-
stuurlijke doelen  

 



Inhoudelijke aspecten 
 

 
 

plan-m.e.r. bij structuurvisies 15 

Effectbeoordeling 
Het fundament voor de raming van effecten is hiervoor gelegd in de: 
§ visie op het gebied en de ontwikkeling daarvan in de tijd bij vaststaand beleid  

(autonome ontwikkeling); 
§ doelen en opgaven; 
§ alternatieven (per deelgebied en integraal); 
§ breedte van het toetsingskader in de plan-m.e.r. 
 
De uiteindelijke beoordeling kan er van geval tot geval heel verschillend uitzien, vooral 
afhankelijk van de breedte van het afwegingskader. Blijft de focus binnen de m.e.r. op 
traditionele thema’s als milieu en natuur? Of wordt die verbreed naar de andere ‘P’s en 
komt er ook een beoordeling op bestuurlijke doelen? 
 

In het eerste geval blijft de beoorde-
ling beperkt tot milieuaspecten, zoals 
in traditionele project-me.r.’s. In het 
tweede geval krijgt de beoordeling een 
(veel) bredere scope. De kern is dat 
dan óók inzicht gegeven kan worden 
in dilemma’s en afwegingen waarbij 
alle ‘P’s een rol spelen.  
Bijvoorbeeld: afwegingen tussen (doe-
len voor) woonmilieus en geluid, tus- 

sen bereikbaarheid en milieu, tussen economische ontwikkeling en klimaatverande-
ring.  
 
In dat geval komt een plan-m.e.r. in de buurt van een integrale, en bestuurlijke beoor-
deling. En daarmee wordt de inhoudelijke link met een eventuele Maatschappelijke 
Kosten-Baten Analyse (MKBA) ook sterker. 
 

Box 11 Kosten-Baten analyse ook getoetst 

De provincie Noord-Holland heeft bij Wieringerrandmeer de Commissie m.e.r. expliciet gevraagd ook te ad-
viseren over de economische kosten-batenanalyse. In de werkgroep zat een deskundige op dit gebied. 

 
Door de effectbeschrijving van milieu te verbreden komt relevante bestuurlijke infor-
matie evenwichtig en op een systematisch geordende manier beschikbaar. Maar er is in 
Nederland nog weinig ervaring met volwaardige duurzame ontwikkelingsbeoordelin-
gen. Wel zijn er ervaringen met het toetsen aan brede bestuurlijke doelen. 
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Box 12  Structuurvisie Drenthe 

In de provincie Drenthe heeft men als basis de ‘Persistente problemen’ uit de publicatie ‘Nederland later’ 
genomen. Daaruit is geselecteerd en is aangevuld wat voor Drenthe van belang is.  
Het resultaat was dat in het MER onderwerpen aan bod kwamen als:  
§ klimaatverandering en water; 
§ afname van biodiversiteit; 
§ mobiliteit en bereikbaarheid; 
§ kwaliteit van de fysieke omgeving; 
§ behoud van ruimtelijke kwaliteit bij sociaaleconomische ontwikkelingen; 
§ energievoorziening en CO2-emissie.  
 
Achtereenvolgens is per onderwerp nagegaan: 
§ wat is de autonome ontwikkeling; 
§ wat is het effect van het voorgenomen beleid; 
§ wat is de mate van doelbereik; 
§ wat zijn de belangrijkste aanbevelingen. 
 
Voor grote nieuwe ontwikkelingen zijn alternatieven vergeleken op een milieutoetsingskader. 

 
Let op:  
§ Binnen een brede duurzaamheidbeoordeling, moet altijd aandacht besteed worden 

aan de traditionele, wettelijk voorgeschreven onderdelen van een m.e.r.: Effecten op 
milieuaspecten als natuur (in het bijzonder Natura2000-gebieden), waterkwaliteit 
en –kwantiteit, landschap en cultuurhistorie, woon- en leefklimaat (lucht, geluid, 
veiligheid), mobiliteit.  

§ De effectbeoordeling moet inzichtelijk maken of alternatieven voor m.e.r.-plichtige 
activiteiten onderscheidend zijn qua milieueffecten, of de alternatieven passen bin-
nen vigerende wet- en regelgeving en vigerend beleid en welke (milieu)randvoor-
waarden er bestaan bij het realiseren van de opgaven.  

 
Tip: Bij plan-m.e.r. op strategisch niveau zijn de scores vaak gebaseerd op expert 

judgement. Dit oordeel kan een extra borging krijgen door een externe toets-
groep in te schakelen. Dat is onder meer gedaan bij het MER voor Randstad 
2040. 

 
 
 



Inhoudelijke aspecten 
 

 
 

plan-m.e.r. bij structuurvisies 17 

Conclusie  
 
De conclusie van de effectbeoordeling is:  
 

Keuze in type toetsingskader 

 

 
Tip: 
§ Ieder van deze benaderingen levert een bruikbaar MER op; 
§ Vermijd een mix van benaderingen; 
§ Hoe strategischer de doelstellingen hoe zinlozer een sectoraal milieutoet-

singskader; 
§ Een integraal toetsingskader is een opmaat tot volledige integratie van het 

plan-m.e.r. in het planproces. 
 
 
 
 

Toetsingskader

Integraal
Duurzaamheid

Duurzamheids 
toetsingskader

Toets op doelbereik

Focus  op ambitie en 
strategische doelen

mits:
- heldere scope
- duidelijke doelen
- transparant proces

Milieu toetsingskader

Toets op milieueffecten 

veelal  in  termen van 
duurzaamheid
(people, planet, profit)

veelal  in  termen van 
capaciteit, aantallen, 
locatie

Focus  op plan-mer 
plichtige activiteiten

Sectoraal
Milieu

mits:
- duidelijke 
milieurandvoorwaarden

Prima , goed plan MER Prima, goed plan MER
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Kwesties in het proces 
Interactief en iteratief 
Het is belangrijk dat er steeds een goede wisselwerking is tussen het plan- en het 
m.e.r.-proces. Zo kan de besluitvorming optimaal profiteren van m.e.r. dat begint al 
bij de discussie over de opgaven en doelen en werkt vervolgens door bij het verkennen 
van alternatieven. Bij het besluit vormt het de basis voor de onderbouwing en moti-
vering. 
  

Een plan-m.e.r. in fasen 
Terwijl een project-m.e.r. vaak één product op één moment is, zullen veel plan-
m.e.r.’s meer gebaat zijn met een aanpak in fasen. De verklaring daarvoor is dat er bij 
veel structuurvisies niet één moment is waar een effectieve plan-m.e.r. uitgevoerd kan 
worden. Immers, bij de start van het planproces is veelal globale informatie over doe-
len, alternatieven en dus effecten beschikbaar, terwijl aan het eind van het traject de 
bestuurlijke keuzen veelal al gemaakt zijn. Wil de plan-m.e.r. optimaal geïntegreerd 
zijn in het planproces, dan wordt de analyse in de loop van de tijd steeds meer verfijnd 
en toegespitst.  
 
De plan-m.e.r. wordt het liefst zo vroeg mogelijk gestart. Vaak hebben de te onder-
zoeken alternatieven nog onvoldoende vorm gekregen, en kan zelfs nog niet duidelijk 
zijn of er sprake is van een m.e.r.-plicht. Harde uitspraken zijn dan veelal niet moge-
lijk. Maar wel kan het m.e.r.-denken zinvolle input leveren voor discussies over strate-
gische vraagstukken, mogelijke ontwikkelingslijnen, en de belangrijkste dilemma’s 
rond duurzaamheid op tafel leggen.  
 
Wanneer in de loop van het traject plannen meer vorm krijgen, kan deze in het plan-
MER opnieuw tegen het licht gehouden worden. Dan kunnen de analyses zorgen voor 
onderbouwing van bestuurlijke keuzen. Ook kan er gerichter geadviseerd worden over 
de stappen in het proces na de vaststelling van het plan. Wat zijn de vervolgstappen, 
wie heeft de regie, wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe speelt het milieubelang in 
het vervolg een rol? En dus ook: welke m.e.r.’s volgen er nog, en hoe kunnen die opti-
maal aansluiten bij de plan-m.e.r.? 
 
Zo’n gefaseerde aanpak spoort met het voorstel van de Commissie Elverding om in een 
‘richtinggevende’ verkenningsfase te komen tot een gebiedsgerichte afweging van 
alternatieven. Daarin kan een ‘plan-m.e.r.-op-hoofdlijnen’ een belangrijke bijdrage 
leveren. 
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Functies MER voor verschillende doelgroepen 

Doel van het MER Accent op doelgroep Accent in het MER op 
MER als ondersteuning politieke 
besluitvorming 

Bestuurders en projectleiders 
 

Probleem- en doelstelling 
Alternatieven 

MER als communicatiemiddel Politici en belanghebbenden Samenvatting 
Hoofd- en bijzaken (hoofdrapport 
en bijlagen) 

MER als formele voorwaarde voor 
structuurvisie en vervolgprojecten 
(risicoreductie) 

Ambtenaren Toetsingskader 
Effectrapportage 

 

Het MER moet verschillende doelgroepen bedienen en heeft ook voor ieder van die 
doelgroepen een eigen functie. 
 

Participatie en inspraak 
Vooral voor het voortraject zijn de wettelijke eisen voor een plan-m.e.r. beperkt. Sinds 
1 juli 2010 zijn alleen een bekendmaking en zienswijzen verplicht. Maar naast dit  
‘minimumpakket’ kan er veel gedaan worden om de m.e.r. een constructieve bijdrage 
te laten leveren aan een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces.  
 
De introductie van de structuurvisie is aanleiding geweest voor experimenten met 
nieuwe vormen van inspraak en participatie. Meer dan in het verleden zijn belangheb-
benden en de bevolking geraadpleegd aan het begin van het proces. Dat leidt tot een 
groter draagvlak bij het uiteindelijke besluit. Zo kunnen in discussies met bestuurders 
ambities en prioriteiten bepaald worden, voorafgaand aan de procedure en op basis 
van tentatieve MER-uitkomsten. Andere betrokkenen kunnen in een vroeg stadium 
 gevraagd worden naar hun wensen, behoeften en ideeën, en hun feedback geven op 
eerste resultaten. Bestuurders kunnen op basis daarvan hun ambities en belangen 
aanscherpen. Nieuwe vormen van inspraak en participatie sluiten goed aan op een  
gefaseerde m.e.r.-procedure. 
 

Box 13 Inspraak bij het bepalen van provinciale belangen  

Voor de structuurvisie Noord-Holland zijn, mede op basis van gesprekken met stakeholders, drie groepen 
provinciale belangen bepaald. Hier zijn vier toekomstperspectieven aan getoetst. 
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Communicatie opdrachtgever-opdrachtnemer 
Uit het vorige hoofdstuk bleek dat er geen uitgekristalliseerde aanpak is van de plan-
m.e.r. bij Structuurvisies. Er kunnen ten aanzien van bijvoorbeeld de reikwijdte van het 
afwegingskader heel verschillende keuzen worden gemaakt. En ook blijken er meerde-
re aanpakken van een globale Structuurvisie en plan-m.e.r.  
 
Dit betekent dat, meer dan bij de project-m.e.r., bevoegd gezag en bureau’s vooraf 
met elkaar in gesprek moeten gaan over een aantal wezenlijke punten in de m.e.r. : 
§ Voor de opdrachtgever moet het MER bruikbaar zijn, en antwoord geven op de 

bestuurlijke kernvragen; 
§ De opdrachtnemer moet goed met de opdracht uit de voeten kunnen, ervaring heb-

ben met het werken met kwalitatieve informatie, en in staat zijn zo nodig meerdere 
disciplines in te zetten. 

 
Bij een Structuurvisie en plan-m.e.r. 
die gefaseerd wordt opgezet en van 
globaal naar specifiek verloopt, is ook 
tijdens de uitvoering discussie tussen 
opdrachtgever, opdrachtnemer en 
eventueel de deskundigen van de 
Commissie m.e.r. mogelijk en wen-
selijk. Zeker bij een op kaartbeelden 
en hoofdlijnen gerichte benadering 
kunnen milieudeskundigen, ont-
werpers en bestuurders meer dan in 
het verleden het gesprek met elkaar aangaan, vooral in een eerste fase. 
 

Detailniveau 
Bij een globale structuurvisie hoort een strategische m.e.r. op hoofdlijnen. Dat kan tot 
de conclusie leiden dat het opstellen van een plan-m.e.r. weinig tijd hoeft te kosten. 
En soms is dat ook zo. Wanneer de nadruk ligt  op ‘expert judgement’ en er geen  
modellen ontwikkeld worden, is een plan-m.e.r. op hoofdlijnen in korte tijd uit te voe-
ren, maar in andere gevallen is dat niet genoeg. In veel structuurvisies is infrastructuur 
een belangrijk onderwerp. Dan zijn kwantitatieve rekenmodellen nodig om tot vol-
doende ‘stevige’ conclusies te komen. En ook door de complexiteit van grote aantallen 
alternatieven in onderling samenhangende deelgebieden, is het uitvoeren van zo’n 
plan-m.e.r. geen eenvoudige of kortdurende zaak. In het algemeen zal een relatief 
snelle plan-m.e.r. vooral mogelijk zijn in een eerste, verkennende fase van de plan-
m.e.r. Het is goed als opdrachtgever en –nemer ook op dit punt hun verwachtingen 
uitspreken en realistische afspraken maken. 
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Deskundigheid 
De diepgang en complexiteit van een plan-m.e.r. zal van geval tot geval verschillen. 
Zeker is dat een plan-m.e.r. hoge eisen aan deskundigheid van de opstellers van een 
m.e.r. stelt. Onderzoekers die veel ervaring met project-m.e.r.’s hebben, zijn niet per 
definitie ook opstellers van goede plan-m.e.r.’s. De verschillen tussen de twee metho-
dieken zijn groot: 
§ Raming van effecten van concrete alternatieven voor een locatie of tracé is wezen-

lijk anders dan raming van effecten van globale beleidsgerichte toekomstbeelden 
voor een gebied. 

§ Het werken met kwantitatieve modellen (bijvoorbeeld voor bereikbaarheid) is fun-
damenteel anders dan het ontwikkelen en werken met datasets die zowel kwali-
tatieve als kwantitatieve gegevens bevatten. 

§ Het ramen van economische en maatschappelijke effecten is complexer en omge-
ven met meer onzekerheid dan van bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid (en 
vraagt in elk geval om andere disciplines). 

§ Het ontwikkelen van afwegingskaders via ‘expert judgements’ vraagt om een ande-
re kwaliteitsborging dan via rekenmodellen. 

 

Rol van de Commissie m.e.r. 
Zeker bij de nieuwe vormen van m.e.r. kan het raadplegen van de Commissie zinvol 
zijn, ook in situaties waarin dat volgens de wet niet verplicht is. Dat geldt zeker in de 
voorfase, wanneer de lijnen worden uitgezet. De Commissie heeft immers het over-
zicht van vrijwel alle MER’en en m.e.r.-procedures, dus ook van wat goed en minder 
goed werkt. Inschakeling van de Commissie m.e.r. werkt vooral wanneer: 
§ er nog ruimte is voor keuzes in het invullen van het proces, het MER en het plan; 
§ er voldoende tijd is voor een advisering door een werkgroep; 
§ bij veel nieuwe ontwikkelingen, complexere zaken en/of daar waar nog weinig  

ervaring aanwezig is, zowel wat betreft inhoud als het proces. 
 
Bij een meer gefaseerde aanpak van een plan-m.e.r. zou de onafhankelijke toetsing 
door de Commissie m.e.r. een andere invulling kunnen krijgen. De kern zou zijn dat de 
werkgroep van de Commissie ‘meegroeit’ met de m.e.r. Denkbaar is dat na elkaar ad-
viezen (mogelijk deels informeel) worden uitgebracht over: 
§ de reikwijdte en detailniveau van de plan-m.e.r. in twee stappen (globaal - precies); 
§ een globale verkenning van alternatieven en dilemma’s in het gebied; 
§ de toetsing van het MER zelf. 
 
Rond zo’n nieuwe aanpak bestaan principiële vragen. Voorop staat dat de transparan-
tie van het m.e.r.-proces en de onafhankelijke positie van de Commissie gewaarborgd 
blijven. Daarvoor gelden (op dit moment) regels als:  
§ de Commissie adviseert over openbare stukken; 
§ de adviezen van de Commissie zijn openbaar; 
§ de Commissie schrijft niet mee aan het MER. 



Kwesties in het proces 
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De belangrijkste kwesties voor bestuurders en 
projectleiders 
Een bestuurder als opdrachtgever moet weten wat de bestuurlijke vragen zijn waarop 
een m.e.r. mede het antwoord moet geven. De bestuurder moet dus ook betrokken 
worden bij keuzen over opgaven en doelen, alternatieven en de reikwijdte van het 
afwegingskader. Die moeten aansluiten op de bestuurlijke vragen. 
 
De projectleider moet een proces ontwerpen dat goed aansluit bij de besluitvormings-
procedure die wordt gevolgd. In opeenvolgende stappen van onderzoek, ontwerp,  
inspraak en besluitvorming moeten verschillende partijen samenkomen. Plan-m.e.r. 
kan in dit proces een katalyserende en structurerende rol vervullen.
 
 



Cases 
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Cases 
Als losse bijlage bij dit cahier zijn enkele cases gevoegd. Deze richten zich vooral op 
‘wat werkt’. Om boodschappen helderder te communiceren zijn de situaties vereen-
voudigd. Dit overzicht is niet compleet. Er zijn meer succesvolle projecten, die hier niet 
worden genoemd. Wie voorbeelden kent, is van harte uitgenodigd een korte beschrij-
ving te sturen met daarin het accent op nieuwe inzichten over ‘wat werkt’. 
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Meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl. 
U kunt uw vraag ook stellen aan de helpdesk van de Commissie voor de m.e.r.:  
030-234 7666 
kennisplatform@eia.nl 
 
De informatie in dit cahier is bedoeld als algemene handreiking voor de praktijk, maar bevat nadruk-
kelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 
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