
 Thema gebiedsontwikkeling 
 

Lessen uit de m.e.r.-praktijk
In het kader van het Actieprogramma ‘Vernieuwing in-
strumentarium gebiedsontwikkeling’ heeft het Ministerie 
Infrastructuur en Milieu de Commissie m.e.r. gevraagd 
naar haar ervaringen met de (m.e.r.-)praktijk van ge-
biedsontwikkeling. De Commissie doet aanbevelingen 
waar en op welke wijze gebiedsontwikkeling beter en 
sneller kan. Het gedachtegoed van de Commissie Elver-
ding is daarbij een inspiratiebron.  Het advies  is te 
downloaden op www.commissiemer.nl. 

 

 

Aanbevelingen voor een goede gebiedsontwikkeling 
1. Streef naar een integrale belangenafweging en 

duurzame ruimtelijke kwaliteit. 
2. Betrek alle belanghebbenden vroegtijdig en via 

een open en evenwichtige dialoog. 
3. Creëer ontwikkelruimte door te investeren in mi-

lieu- en natuurkwaliteit. 
4. Verminder onderzoekslast, neem beslissingen ‘in 

onzekerheid’ en beheers samenhangende risico’s. 
5. Realiseer ‘quick wins’ door beter benutten en be-

perkt aanpassen van wet- en regelgeving 
6. Verbeter de bestuurscultuur en –kwaliteit. 
7. Zorg vroegtijdig voor een realistisch beeld van 

alle kosten en opbrengsten. 

Persistente problemen afkomstig uit de duurzaam-
heidsverkenning ‘Nederland Later’ MNP, 2007 
 klimaatverandering (overstromingsrisico, water-

overlast en -tekorten, en verzilting); 
 afname van de biodiversiteit; 
 gebrekkige bereikbaarheid van grote steden en 

de congestie op wegen; 
 gebrekkige kwaliteit van de leefomgeving; 
 verrommeling van het landschap; 
 een tekort aan aantrekkelijke en betaalbare 

woonmilieus; 
 sociale segregatie; 
 achterblijvend vestigingsklimaat voor (internatio-

nale) bedrijven. 

1. Integrale belangenafweging  
Bij een startbeslissing sorteren bestuurders vaak vanuit 
een specifiek (sectoraal) belang voor op de gewenste op-
lossing. Het halen van tastbare sectorale resultaten op 
korte termijn is leidend en niet het realiseren van een in-
tegrale (duurzame) gebiedsontwikkeling. Dit is bijvoor-
beeld vaak het geval bij MIRT-projecten. 
 
In de verkenningsfase zetten bestuurders de (deels) ver-
plichte procedures, zoals m.e.r. en MKBA, vaak in als 
‘toets achteraf’. Daardoor spelen ze geen rol als hulpmid-
del bij het overleg tussen belanghebbende partijen over 
het trechteren van alternatieven en de voorkeursoplos-
sing. Ook dit leidt tot suboptimale oplossingen uit oog-
punt van duurzame gebiedsontwikkeling.  

 
Aanbeveling 
Formuleer als bestuurder de gebiedsopgaven vanuit een 
integrale en breed gedragen gebiedsvisie. Baseer de op-
gaven op een analyse van de ‘persistente problemen’ in 
het gebied. Experimenteer met duurzame ontwikkelings-
beoordeling om te komen tot meer integrale belangenaf-
wegingen en duurzame gebiedsontwikkeling.  
 

 
2. Tijdige dialoog met belanghebbenden  
In de praktijk van gebiedsontwikkeling zitten lang niet 
altijd vanaf het begin van het planproces alle belangheb-
benden aan tafel. Hierdoor komen sommige belangen en 
alternatieven pas later of helemaal niet in beeld. De ruim-
te om de plannen dan nog aan te passen is meestal klein. 
Het blijkt dat belanghebbenden het proces van participa-
tie vaak onvoldoende open en evenwichtig vinden. 
 
Aanbeveling 
Betrek belanghebbenden al bij de ontwikkeling van de 
gebiedsvisie en bij de formulering van de gebiedsopga-
ven. Investeer, door ‘Joint Fact Finding’, in objectief en 
door alle belanghebbenden geaccepteerd onderzoek over 
gebiedsopgaven, oplossingsrichtingen en hun effecten. 
Stel het participatieproces gezamenlijk met belangheb-
benden op en vast. Benadruk het belang daarvan in de 
handleidingen voor de publieksparticipatie. 

Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 
Bij de ontwikkelingsschets Schelde-estuarium was 
sprake van een goed voorbereid proces met integrale 
insteek. Bereikbaarheid, hoogwaterveiligheid en na-
tuur zijn aan de orde geweest. M.e.r. en MKBA zijn 
goed in het planproces ingepast.  

 
3. Milieu en natuurkwaliteit  
In bepaalde gebieden voldoet de milieu- en natuurkwali-
teit niet aan de wettelijke vereisten. Denk bijvoorbeeld 
aan PM10 en NO2-concentraties in de lucht en de stik-
stofbelasting van Natura 2000 gebieden. Dit verkleint de 
mogelijkheden voor economische ontwikkeling.  
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Tegelijkertijd komt de noodzakelijke vernieuwing en ver-
duurzaming niet op gang omdat bestaande activiteiten 
zich beroepen op verworven emissierechten. Zij verroeren 
zich niet omdat met een aanpassing van de activiteit deze 
verworven rechten ter discussie komen te staan.  
 
Aanbeveling 
Investeer in milieu- en natuurkwaliteit, waardoor econo-
mische ontwikkelruimte ontstaat. Mogelijkheden zijn:  
 experimenten met milieubestemmingsplannen;  
 breder toepassen van gebiedsgerichte programmati-

sche aanpakken, zoals het NSL en de PAS; 
 makkelijker maken om milieu- en natuurvoorschrif-

ten in bestaande vergunningen te wijzigen.  
 

4. Onzekerheden en onderzoekslasten  
In Nederlandse wet- en regelgeving worden soms zeer 
hoge en onrealistische eisen gesteld aan het bewijs dat 
bepaalde effecten wel of niet optreden.  Onnodig veel de-
tailonderzoek en hoge onderzoekslasten zijn het gevolg. 
Daarbij komt nog dat effectvoorspellingen een aanzienlij-
ke mate van onzekerheid kennen. Denk bijvoorbeeld aan 
de berekeningen voor luchtkwaliteit, bepaling van effec-
ten op natuur en kosten-batenschattingen. In de besluit-
vorming goed met onzekerheden omgaan vermindert 
schijnzekerheden en voorkomt ondoelmatige keuzes en 
overbodige maatregelen 
 
Aanbeveling 
Ga bij toetsing aan grenswaarden en de motivering van 
een besluit uit van een adaptieve strategie. Leg ook wet-
telijk vast dat dit mag. Dat houdt in het kort in: bepaal de 
onzekerheidsmarge, meet de daadwerkelijke effecten en 
zorg voor ‘maatregelen achter de hand’ voor als het te-
genvalt. Zorg voor een kwalitatief goede oplevertoets en  
realistische maatregelen ‘achter de hand’.  
 
Een voorbeeld van een oplevertoets op programma niveau 
is de NSL-monitoringstool. Benut de ervaringen van het 
RIVM hiermee bij de ontwikkeling van de monitoringstool 
voor bijvoorbeeld de PAS.  
 

 
5. Quick wins wet- en regelgeving  
Wees terughoudend met ingrijpende wetswijzigingen om-
dat veel al mogelijk is met - recent gewijzigde - regelge-
ving. Op dit moment benutten bestuurders niet alle 
mogelijkheden binnen bestaande wet- en regelgeving. 
Wel kan winst bereikt worden met beperkte aanpassin-
gen.  
 
 
 

 
‘Quick wins’ zijn te realiseren door bijvoorbeeld: 
 het beter benutten van bestaande afstemmings- en 

coördinatieregelingen en de procesrechtelijke in-
strumenten: bijvoorbeeld door één integrale besluit-
vormingsprocedure met één overheidsorgaan die de 
toetsing aan de wettelijke kaders coördineert;  

 het optimaal gebruik maken van het instrument 
‘structuurvisie’ uit de Wro en de schaalniveaus daar-
van af te stemmen met die van gebiedsagenda’s en 
MIRT-verkenningen; 

 het vereenvoudigen en integreren van de veelheid 
aan natuurwetgeving in één integrale natuurwet. 

 

6. Bestuurscultuur en –kwaliteit  
In de praktijk worden relatief weinig projecten als een ge-
biedsontwikkeling opgepakt en afgerond. In een project-
team zijn niet altijd alle vaardigheden aanwezig om het 
proces te richten op integrale afweging van belangen.  
Daarnaast is niet altijd voldoende inhoudelijke en juridi-
sche kennis aanwezig en is de continuïteit van de pro-
jectorganisatie niet altijd voldoende gewaarborgd.  
Machtsposities van enkele partijen, vanuit de gedachte 
‘wie betaalt, bepaalt’, zorgen er voor dat andere waarden 
en belangen vaak het onderspit delven. Financiële / sec-
torale verkokering verkleint de kans op integrale belan-
genafwegingen gericht op de realisering van duurzame 
gebiedsontwikkeling.   
 

7. Kosten en opbrengsten 
De kosten van gebiedsontwikkelingsplannen worden bij 
de start, uit politiek strategische en commerciële overwe-
gingen, geregeld (fors) onderschat. Maatregelen die zor-
gen dat het plan past binnen de eisen van wet- en 
regelgeving of die tegemoet komen aan de realisering van 
andere belangen in het gebied worden vaak te laag inge-
schat. De beschikbare financiën bij en de verdeling van de 
kosten over betrokken partijen komen te laat in beeld.  
 
Een (globale) kosten-batenanalyse vroeg in het planpro-
ces kan worden gebruikt om mogelijke kostenveroorza-
kers en opbrengsten op te sporen. Een onafhankelijke 
kwaliteitstoets op de uitgevoerde kosten-batenanalyse is 
belangrijk. Vroeg in het traject de ambities en de be-
schikbare financiële middelen naast elkaar leggen houdt 
bovendien de verwachtingen realistisch.  

Tweede maasvlakte 
Bij het bestemmingsplan voor de tweede Maasvlakte 
werden van te voren maatregelen geïdentificeerd die 
kunnen worden ingezet als de luchtkwaliteitsmetin-
gen tegenvallen. De maatregelen, door wie en wan-
neer ze ingezet worden, zijn vastgelegd in een  
‘luchtconvenant’. De belanghebbenden worden be-
trokken bij de monitoring.  
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Meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl  
U kunt uw vraag ook stellen aan onze helpdesk:  
 030-234 7666 
 kennisplatform@eia.nl 
 
De informatie in deze factsheet is bedoeld als algeme-
ne handreiking voor de praktijk, maar bevat nadruk-
kelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. 
U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

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

http://www.commissiemer.nl/
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