
Methoden 

Modellen in MER 
Veel vragen aan de Commissie m.e.r. gaan over het ge-
bruik van modellen. Wat hoort hierover wel en niet in het 
MER? Hoe blijft de informatie voor de lezer behapbaar? 
Deze factsheet gaat hierop in.  
 
Een milieueffectrapport beschrijft de verwachte milieuef-
fecten van een nog uit te voeren plan of project en de ac-
tuele situatie in het gebied. De beschrijving van zowel de 
actuele als de verwachte situatie kunnen gebaseerd zijn 
op modelberekeningen. Een model is een vereenvoudigde 
weergave van de werkelijkheid en beschrijft de samen-
hang tussen de belangrijkste grootheden.  
 
De meeste modellen in milieueffectrapporten beschrijven 
de bronnen en verspreiding van en de blootstelling aan 
bijvoorbeeld chemicaliën of geluid. Denk aan de beschrij-
ving van de milieuhinder die het gevolg is van een toena-
me van verkeersbewegingen op een weg, of aan een 
toename van de verontreiniging van de lucht, de bodem 
of het water door de aanleg van een nieuwe installatie. 
 

Hoe blijft de informatie behapbaar? 
In een MER moeten de uitgangspunten en uitkomsten van 
het model voor iedereen inzichtelijk zijn. Een samenvat-
tende tabel met invoergegevens en een presentatie van de 
resultaten in de vorm van een kaart of grafiek spelen 
daarbij een belangrijke rol. Een presentatie van modelre-
sultaten op een kaart geeft in veel gevallen goed inzicht. 
 

uitsnede uit een contourenkaart uit een MER 
 
In het MER moet terug te vinden zijn op basis waarvan 
conclusies worden getrokken. Formules en uitgebreide 
tabellen met alle basiscijfers kunnen beter (voor de lief-
hebbers) in een bijlage worden opgenomen. 
 

uitsnede uit een bijlage bij een MER 
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Wat hoort er over het model in het MER? 
Voor buitenstaanders is een model meestal een “black 
box”, zeker wanneer een computer de uitkomsten gene-
reert. Om de uitkomsten van een model controleerbaar te 
maken, is het nodig dat in het MER staat: 
 welke stappen het model doorloopt; 
 voor welke situaties het model geldt, dus welke uit-

gangspunten en aannamen gelden; 
 welke generieke en situatiespecifieke basisgegevens 

zijn gebruikt (de herkomst van getallen, de wijze van 
verzamelen, ouderdom van gegevens). 

De informatie moet zo zijn opgeschreven dat de lezer het 
werk- en denkproces gemakkelijk kan volgen en inzicht 
heeft in de beperkingen van het model. 
 
Vaak is het te gebruiken model voorgeschreven. Dit geldt 
onder meer voor geluid, luchtkwaliteit en externe veilig-
heid. Overigens zijn er uitzonderingen. Zo is er voor ge-
luid van verkeer en windmolens wel een voorgeschreven 
model, maar voor onderwatergeluid niet. In de gevallen 
waarin het gebruik van bepaalde modellen niet is voorge-
schreven, kan er discussie zijn over de modelkeuze. Bij 
niet-voorgeschreven modellen is het onderbouwen van de 
modelkeuze een belangrijk aandachtspunt voor het MER. 
Ook staat in het MER of de uitkomsten van het model zijn 
gekalibreerd aan de hand van meetgegevens. 
 

Voorbeeld: rivierverruiming 
Verruimen van een rivierbedding heeft niet alleen ge-
volgen voor de waterbergings- en doorstromingsca-
paciteit van die rivier. Het kan ook leiden tot een 
verlaging van de grondwaterstanden in de omgeving 
of tot zetting van de bodem. Bevindt zich daar bij-
voorbeeld kwetsbare natuur of een waardevolle histo-
risch gebouw, dan zou een dergelijke ingreep de 
kwaliteit ervan kunnen aantasten. Modelberekeningen 
resulteren in schattingen van verwachte wijzigingen in 
de (grond-) waterstanden en in de zetting van de bo-
dem. De rekenresultaten vormen de basis voor het 
bepalen van de effecten op de natuur en op de be-
bouwing.
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uitsnede uit een kaart die veranderingen in de grondwaterstand 
weergeeft na ingrepen in de bedding van de Maas: de waterstan-
den variëren tussen dalingen van meer dan 1m (rood) en stijgin-
gen tot 0,75m (blauw) 
 
Een lastig punt is vaak het detailniveau van de modelbe-
rekeningen: wanneer kun je met eenvoudige modellen en 
vuistregels volstaan en wanneer zijn meer complexe mo-
dellen en berekeningen nodig. In het algemeen geldt dat 
het detailniveau zodanig moet zijn dat : 
 keuzes (bijvoorbeeld tussen alternatieven) en conclu-

sies (bijvoorbeeld over het voldoen aan wettelijke ei-
sen) voldoende en navolgbaar zijn onderbouwd; 

 ze passen bij het detailniveau van de besluitvorming. 
Lange-termijnverkenningen met grote onzekerheden 
over toekomstige ontwikkelingen lenen zich meer 
voor eenvoudige modellen en vuistregels, dan con-
crete korte-termijnprojecten; 

 ze passen bij het detailniveau van de beschikbare, 
locatiespecifieke informatie. 
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Omgaan met modelonzekerheden Omgaan met modelonzekerheden 
Omdat een model de werkelijkheid vereenvoudigd weer-
geeft, zijn de uitkomsten per definitie onzeker. Om dus 
de uitkomsten goed te kunnen interpreteren is informatie 
nodig over de onzekerheidsmarges in de uitkomsten. 
Grotere onzekerheidsmarges ontstaan als de relatie oor-
zaak en gevolg complexer en de tijdshorizon langer 
wordt. Verkeersprognoses kennen marges van 15 - 20%, 
luchtkwaliteitsgegevens zelfs van meer dan 20%. 
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Het MER moet duidelijk maken wat de onzekerheid bete-
kent voor de vergelijking van alternatieven en het toetsen
aan grenswaarden. Door bijvoorbeeld een gevoeli
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heid en de mogelijkheden om die te verkleinen.  
 
Let er op dat onzekerheden doorwerken. Zijn verkeersge-
gevens in een MER gebaseerd op een model, dan brengt 
dit onzekerheden met zich mee. Zijn die gegevens vervol-
gens gebruikt in een luchtkwaliteitsmodel, dan leidt dat 
tot extra onzekerheid. Hetzelfde gebeurt bij gebruik van 
gegevens uit het luchtmodel om effecten op gezondhe
en natuur te bepalen. Er is dus onzekerheid op onzeker
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schrijven wat dit betekent voor de conclusies.  
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Meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl  

aan onze helpdesk:  
030-234 7666 

-
-

drukkelijk geen sp
situaties. U kunt hier 

U kunt uw vraag ook stellen 
 
 kennisplatform@eia.nl 
 
De informatie in deze factsheet is bedoeld als alge
mene handreiking voor de praktijk, maar bevat na
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Voorbeeld: belang van een onderbouwde modelkeuze 
De rechtbank van Rotterdam oordeelde in januari 
2011 over de wijze waarop de gevolgen van een 
windturbinepark bij Callantsoog voor een populatie 
kleine mantelmeeuwen zijn berekend. Ze stelde vast 
dat weliswaar was gemotiveerd waarom was gekozen 
voor het gebruikte model en zijn (geringe) complexi-
teit, maar dat er geen calibratie of validatie had 
plaatsgevonden en dat er ook geen gevoeligheids-
analyse of onzekerheidsanalyse was uitgevoerd. 

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over inhoud en proces van de milieueffectrapportage.  

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BO9530&u_ljn=BO9530
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/factsheet_19_omgaan_met_onzekerheden_in_mer_webversie.pdf
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