23 mei 2017

Persbericht

Jaarverslag 2016 Commissie m.e.r.
De Commissie voor de milieueffectrapportage bracht in 2016 in Nederland iets
meer adviezen uit dan in 2015: 159 adviezen over milieueffectrapportages voor
plannen en projecten. Participatie, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie waren de belangrijke thema’s. Het werk in het buitenland is eind 2016
zeer positief geëvalueerd. Er is een groei in de ondersteuning van m.e.r. binnen
de programma’s voor investeringen van bedrijven in ontwikkelingslanden.
De Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert in Nederland over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer van een project. Zie www.commissiemer.nl. In het buitenland wordt zowel geadviseerd als capaciteit ontwikkeld. De Commissie wordt daarvoor
gesubsidieerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook participeert de Commissie in landensamenwerking op verzoek van de Nederlandse overheid. Zie www.eia.nl.

Het aantal uitgebrachte adviezen in Nederland steeg in 2016 licht ten opzichte van
2015, namelijk van 141 naar 159 adviezen. Het aandeel vrijwillige adviezen is met 56%
iets hoger dan in 2015. Deze lichte stijging in vrijwillige adviezen is te danken aan door
het Ministerie van IenM ondersteunde pilots. Hierin wordt verkend hoe milieueffectrapportage het beste keuzes in een omgevingsplan en omgevingsvisie kan ondersteunen.
Daarnaast vroegen overheden meer advies bij belangrijke tussentijdse keuzes over de
locatie en inrichting van windturbineparken en tracés voor hoogspanningsverbindingen.
Belangrijke thema’s binnen milieueffectrapportage waren participatie, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie. Ook in 2017 staan deze thema’s volop in de
schijnwerper.
Veertig procent van haar capaciteit zet de Commissie in het buitenland in, vooral in
partnerlanden van Nederland voor internationale samenwerking. Dit internationale werk
werd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een externe audit eind
2016 zeer positief geëvalueerd. Binnen het internationale werk neemt de ondersteuning
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toe. Doel daarvan is het borgen van een goede kwaliteit van milieueffectrapporten voor Nederlandse investeringen
in ontwikkelingslanden.
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