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Deze informatie is voor deskundigen die deelnemen aan een werkgroep van de Com-

missie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) en geeft informatie over de rol en werk-

wijze van de Commissie  die voor deskundigen van belang is.  

Algemene informatie over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie en informatie 

over lopende en uitgebrachte adviezen vindt u op www.commissiemer.nl. 

De informatie gaat over het werk van de Commissie bij Nederlandse m.e.r.-projecten. 

Heeft u vragen, bel dan met het secretariaat 030-2347666. 

 

Opmerking: 

Overal waar in deze brochure 'hij' staat wordt 'hij/zij' bedoeld 

 

 

 

  

http://www.commissiemer.nl/
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 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN DE COMMISSIE M.E.R.  

 Doel van milieueffectrapportage  

Het doel van m.e.r.is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvor-

ming over een plan of een project dat mogelijk aanzienlijke milieugevolgen heeft. In een 

milieueffectrapport (MER) of in een m.e.r-beoordeling worden de milieueffecten van een 

dergelijk plan of project in beeld gebracht, vóórdat de overheid besluit over het plan of 

project . Nevendoelen van m.e.r. zijn dat besluiten zorgvuldig worden voorbereid en dat 

deze transparant zijn, zodat een breder draagvlak ontstaat voor besluitvorming. 

 

De Wet milieubeheer regelt de m.e.r.-procedure en in welke gevallen de Commissie 

m.e.r. ingeschakeld wordt. Het Besluit m.e.r. beschrijft welke activiteiten m.e.r.-plichtig 

zijn. Er zijn twee m.e.r-procedures: een uitgebreide en een beperkte procedure. Daar-

naast kent de Wet milieubeheer de m.e.r.-beoordelingsprocedure. Meer hierover leest u 

in onderstaande factsheets:  

• Advies van de Commissie m.e.r. 

• M.e.r. in een notendop  

 Rol en samenstelling van de Commissie m.e.r. 

Rol Commissie 

De Commissie heeft in de m.e.r.-procedure de rol van onafhankelijk adviseur over de 

kwaliteit van informatie in het MER aan het bevoegd gezag.  De Commissie spreekt zich 

niet uit over de aanvaardbaarheid of wenselijkheid van een project of plan. Dat doet het 

bevoegd gezag. 

 

Verplichte en vrijwillige adviezen 

In enkele m.e.r.-procedures is het bevoegd gezag verplicht de Commissie te raadplegen. 

Dit is het geval in de toetsingsfase van de uitgebreide procedure. Die gevallen zijn in de 

Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. aangewezen. Alle andere adviezen zijn op vrijwil-

lige basis.  

 

De Commissie m.e.r. kent de volgende vrijwillige adviezen:  

• Advies reikwijdte en detailniveau (R&D-advies): dit advies gaat over welke infor-

matie er in het MER moet komen. Dit kan ook  een advies op deelonderwerpen 

zijn. 

• Tussentijdse adviezen: dit zijn adviezen over de trechtering van alternatieven of 

methodologische aspecten zoals aanpak van een geluidonderzoek of watermo-

dellering.  

• Voortoets van het concept-MER: dit advies gaat over de volledigheid en juistheid 

van het concept-MER.  

http://www.commissiemer.nl/documenten/00000216.pdf
http://www.commissiemer.nl/documenten/00000218.pdf
https://www.commissiemer.nl/documenten/00000239.pdf
https://www.commissiemer.nl/documenten/00000193.pdf
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• Toetsing van een vrijwillig MER: dit advies gaat over de volledigheid en juistheid 

van de milieuinformatie in een vrijwillig MER. 

• Toetsing van een aanvulling op het MER: dit advies gaat over de informatie die is 

toegevoegd aan het MER wanneer deze in eerste instantie nog niet volledig of 

juist was.  

• De beoordeling van de kwaliteit van monitoringprogramma’s.  

• Second opinion waar het gaat om te beoordelen of een m.e.r.-procedure doorlo-

pen moet worden (we spreken van m.e.r.-beoordeling, waarbij het gaat om de 

zogeheten D-lijst projecten). 

• Beoordeling van een MER van buurlanden bij activiteiten met grensoverschrij-

dende milieugevolgen voor Nederland (in het kader van het Espoo-verdrag). 

• Advisering in trajecten waar (nog) geen formele m.e.r.-plicht aan de orde is, 

maar wel sprake is van onderzoek naar milieu- of omgevingseffecten. 

 

Voor alle adviezen geldt: 

• Het gaat over het milieubelang in de besluitvorming. 

• Het gaat over milieu-informatie / MER-onderwerpen.  

• Het advies is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de Commissie. 

Bij ieder advies wordt een persbericht uitgebracht.   

 

De Commissie adviseert over openbare stukken.   

 

Op verzoek van het bevoegd gezag lichten werkgroepsecretaris en/of voorzitter en/of 

deskundige(n) een advies toe, bijvoorbeeld bij een vergadering van provinciale staten of 

de gemeenteraad.  

 

Hoe werkt de Commissie?  

De Commissie bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en door de voor-

zitter benoemde deskundigen.  

 

Voor ieder adviestraject stelt de voorzitter van de Commissie een werkgroep samen.  

De werkgroep bestaan uit deskundigen, de (plaatsvervangend) voorzitter en een werk-

groepsecretaris.  

Het secretariaat van de Commissie ondersteunt de werkgroep tijdens het adviestraject.  

 Rechten en plichten van deskundigen 

Overeenkomst van Opdracht 

Indien een deskundige deelneemt in werkgroepen bij de Commissie m.e.r., wordt een 

Overeenkomst van Opdracht (OvO) afgesloten voor een periode van vijf jaar. Hierin wor-

den de rechten en plichten vastgelegd. Het doel van de OvO is met name: 

• het uitsluiten dat er een fictief dienstverband bij de Commissie m.e.r. kan ont-

staan; 

• het regelen van de hoogte van vergoedingen; 

• het borgen van onafhankelijkheid; 

• het regelen van geheimhouding; 
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• het regelen van de vereisten over de verwerking van persoonsgegevens (zoals 

ontvangen zienswijzen) en geheimhouding; 

• het regelen van een aantal andere onderwerpen, zoals intellectuele eigendom en 

aansprakelijkheid. 

 

Onafhankelijkheid 

Het is van groot belang dat de werkgroepleden, werkgroepvoorzitter en de ondersteu-

nende werkgroepsecretaris onafhankelijk opereren en dat er geen sprake is van (schijn 

van) persoonlijke of zakelijke betrokkenheid bij het voornemen. Wanneer er discussie is 

of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling, geldt als uitgangspunt: ‘Bij 

twijfel niet doen’. De voorzitter van de werkgroep beslist uiteindelijk in overleg met het 

secretariaat. 

 

Wanneer een deskundige wordt benaderd voor een werkgroep vraagt de werkgroepse-

cretaris altijd of er sprake is van betrokkenheid bij het plan of project. Van de deskun-

dige wordt hierop een grondige controle verwacht. Hierbij moet ook gekeken worden 

naar mogelijke relaties met het project via werkgever, collega’s, partner, woonplaats, 

nevenfuncties en dergelijke. Indien gedurende de adviestermijn, of tussen de R&D-fase 

en de toetsingsfase een deskundige betrokken raakt of (de schijn van) belangenver-

strengeling ontstaat, meldt de deskundige dit direct schriftelijk aan het secretariaat.  

(zie voor het volledige protocol onafhankelijkheid) 

Voordat de werkgroep van start gaat, worden de naam, woonplaats, werkgever en des-

kundigheden van de werkgroepleden door het secretariaat voorgelegd aan het bevoegd 

gezag en initiatiefnemer. Deze kunnen bezwaar maken tegen deelname van een des-

kundige in de werkgroep vanuit het oogpunt van (de schijn van) belangenverstrengeling.  

 

Tijdbesteding 

Bij de start van het project geeft de werkgroepsecretaris aan hoeveel tijd maximaal be-

steed kan worden aan het adviestraject. Wanneer in de loop van de adviesperiode blijkt 

dat de tijdsbesteding hoger dreigt uit te vallen, dan kunnen kosten alleen gedeclareerd 

worden wanneer hiervoor vooraf, dat willen zeggen al tijdens het adviestraject, toestem-

ming is gegeven door de werkgroepsecretaris. Na afloop van het adviestraject wordt de 

deskundige gevraagd de daadwerkelijk bestede tijd aan te geven en gemaakte kosten te 

factureren.  

 

Per advies zijn gemiddeld drie (in Utrecht te houden) vergaderingen nodig. Bij nieuwe 

projecten is de eerste bijeenkomst meestal het locatiebezoek, dat - afhankelijk van de 

locatie - een hele of een halve dag in beslag neemt. Ingewikkelde projecten of bijzon-

dere procedures vergen doorgaans meer tijd. Gedurende het adviestraject is er ook tijd 

nodig om de stukken en conceptversies te lezen en tekstvoorstellen aan te leveren. 

 

Deskundigenbestand 

Om snel op adviesaanvragen te kunnen reageren is er een database met expertisevelden 

en CV’s van deskundigen. Deskundigen kunnen zelf inloggen in deze database en hun 

gegevens actueel houden. 

 

https://www.commissiemer.nl/documenten/00000274.pdf
https://www.commissiemer.nl/documenten/00000274.pdf
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Communicatie tussen deskundigen en secretariaat  

De communicatie en samenwerking tussen deskundigen en het secretariaat van de 

Commissie verloopt via de telefoon, mail en de webapplicatie SharePoint van Microsoft 

Office. Deskundigen wordt gevraagd een account aan te maken en zich aan te melden 

bij het systeem. Zij ontvangen daarvoor per mail een handleiding bij het eerste advies-

traject.  

 

Per advies wordt in SharePoint een samenwerkingsomgeving aangemaakt waar de des-

kundige: 

• projectstukken vindt, zoals het MER, achtergronddocumenten en ontwerpbeslui-

ten. 

• een eerste reactie op de stukken kan plaatsen voor het eerste overleg of locatie-

bezoek. 

• tekstvoorstellen kan doen en de conceptadviezen kan aanvullen en wijzigen.  

• informatie kan delen en bespreken met de andere leden van de werkgroep. 

• agenda-afspraken vindt en contactgegevens van andere deskundigen. 

• Indien relevant, zienswijzen kan inzien. Let op! Deze kunnen niet gedownload 

worden.  

• Informatie vindt over facturering van de werkzaamheden. 

 

Bij vragen over SharePoint kunt u bellen met het secretariaat van de Commissie,  

030-234 76 66.  

 

Externe communicatie 

Communicatie met de pers, het bevoegd gezag of andere derden, over een advies of een 

plan/project verloopt altijd via het secretariaat en nooit rechtstreeks met de deskundige. 

 

Informeren van deskundigen 

Het secretariaat informeert de deskundigen onregelmatig via de Deskundigennieuws-

brief over relevante ontwikkelingen, zoals wet- en regelgeving, jurisprudentie en daar-

mee samenhangende ‘advieslijnen’ van de Commissie. Deze nieuwsbrief heeft de status 

van interne nieuwsbrief en is niet bedoeld voor verdere verspreiding.  

Ook organiseert het secretariaat regelmatig bijeenkomsten die relevant kunnen zijn voor 

deskundigen, zoals Deskundigendagen voor alle deskundigen van de Commissie en the-

mabijeenkomsten voor medewerkers bij overheden of consultants. 
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 ADVISERING DOOR DE COMMISSIE 

 Procedures en termijnen 

De procedures voor advisering over de reikwijdte en het detailniveau van het MER en het 

toetsingsadvies staan in paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3. In hoofdstuk 4 vindt u de pro-

cedures voor de werkgroep in stroomschema’s.  

 

Bij verplichte adviezen (dus toetsingsadviezen in de uitgebreide procedure) heeft de 

Commissie volgens de Wet milieubeheer 6 weken na de kennisgeving van het plan of 

project om te adviseren. Dit is een termijn van orde. Wanneer het bevoegd gezag wil dat 

de Commissie ook zienswijzen over het MER bij haar advies betrekt (dit is niet verplicht) 

is daar extra tijd voor nodig. Hiervoor spreekt de werkgroepsecretaris met het bevoegd 

gezag een termijn af van enkele dagen tot enkele weken.  

 

Voor vrijwillige adviezen geldt geen wettelijke adviestermijn. De werkgroepsecretaris 

bepaalt in overleg met het bevoegd gezag binnen welke termijn de Commissie adviseert. 

Over het algemeen wordt dezelfde adviestermijn als bij een verplicht advies aangehou-

den.  

 

Om aan de adviestermijn te kunnen voldoen vraagt de Commissie het bevoegd gezag 

om het project op tijd aan te melden. Dat wil zeggen voor de openbare kennisgeving en 

start van de terinzagelegging. In deze periode stelt de werkgroepsecretaris de werk-

groep samen, maakt de planning en stelt de stukken via SharePoint beschikbaar.  

Er is een kleine kans dat een (vrijwillig) adviesverzoek in deze fase toch nog wordt inge-

trokken door het bevoegd gezag. In dat geval kunnen geen uren worden gedeclareerd.  

 

Na ontvangst van een adviesverzoek van het bevoegd gezag wordt het project aan een 

werkgroepsecretaris toegewezen. De werkgroepsecretaris stelt de werkgroep samen, 

plant de vergaderingen en bereidt deze voor, levert conceptteksten, is verantwoordelijk 

voor de redactie van de adviezen en fungeert als contactpersoon. Als de samenstelling 

van de werkgroep bekend is, maakt de werkgroepsecretaresse de relevante documenten 

via SharePoint toegankelijk en mailt een bevestiging van de inschakeling als deskundige, 

hierin staan ook het aantal uren voor dit adviestraject.  

 

De adviezen worden uitgebracht in overeenstemming met het gevoelen van de meerder-

heid van de leden van de werkgroep. Op verzoek van de leden die in de werkgroep een 

standpunt hebben verdedigt, dat afwijkt van het gevoelen van de meerderheid, wordt 

dat standpunt in het advies vermeld (minderheidsstandpunt). De leden kunnen een zo-

danig standpunt in een afzonderlijke nota bij het advies toevoegen. 

 

Sinds mei 2014 worden door de Commissie tarieven geheven voor de advisering. De ta-

rieven worden door de Commissie vastgesteld en door de Minister van I&W goedge-

keurd.  
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 Advies over reikwijdte & detailniveau (R&D-advies) 

Overlegmomenten 

De eerste bijeenkomst van de werkgroep is meestal een bezoek aan de locatie of een 

startgesprek met de initiatiefnemer en het bevoegd gezag (op het kantoor van de Com-

missie). Van de deskundigen wordt gevraagd de beschikbare informatie voor het locatie-

bezoek/startgesprek te bestuderen. De werkgroepsecretaris inventariseert de gespreks-

punten vooraf bij de deskundigen en mailt deze naar het bevoegd gezag en initiatiefne-

mer.  

 

Bij het locatiebezoek zijn de werkgroep, vertegenwoordigers van bevoegd gezag en ini-

tiatiefnemer en soms vertegenwoordigers van andere wettelijke adviseurs en/of de wa-

terbeheerder aanwezig. Soms zijn op uitnodiging van bevoegd gezag ook andere par-

tijen aanwezig. 

 

Het locatiebezoek verloopt meestal als volgt: 

• eventueel een korte kennismaking en voorbespreking van de werkgroep 

• toelichting van de initiatiefnemer op de voorgenomen activiteit 

• aanvullende informatie van bevoegd gezag 

• vragen van en discussie met de deskundigen 

• bekijken van de plan-/projectlocatie en de omgeving 

• zo nodig afrondende vragen. 

 

Aansluitend op het locatiebezoek vindt een eerste werkgroepvergadering plaats waarbij 

afspraken worden gemaakt over de werkwijze. Na het locatiebezoek volgen één of 

meerdere werkgroepvergaderingen en e-mailrondes over de adviestekst. Het is mogelijk 

dat één van de werkgroepvergaderingen een telefonische vergadering is. Van de des-

kundigen wordt verwacht dat zij tijdig tekstvoorstellen aanleveren voor het conceptad-

vies.  

 

Wanneer het conceptadvies is afgerond stuurt de werkgroepsecretaris deze per mail 

naar het bevoegd gezag. Bevoegd gezag geeft aan of ze al dan niet behoefte hebben aan 

een adviesgesprek. Dit adviesgesprek wordt altijd ingepland en is bedoeld om vragen te 

beantwoorden, het advies toe te lichten en eventueel onjuistheden te signaleren. Het kan 

voorkomen dat bevoegd gezag en initiatiefnemer geen vragen of opmerkingen hebben 

over het conceptadvies, in dat geval vervalt het adviesgesprek.  

 

Na afloop van het adviesgesprek stelt de werkgroepsecretaris in overleg met de voorzit-

ter en de persberichtengroep een persbericht op. Het advies en persbericht worden ge-

publiceerd op de website van de Commissie, samen met de documenten waarover gead-

viseerd is.  
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Inhoud advies 

Voor een advies over de inhoud van het MER gelden de volgende uitgangspunten: 

• De werkgroep bouwt in het advies voort op de beschikbare openbare informatie, 

bijvoorbeeld een startdocument. Het advies gaat niet in op punten die hierin al 

voldoende aan de orde komen. Soms kan worden volstaan met een verkort ad-

vies in briefvorm. 

• Het MER is een hulpmiddel bij de besluitvorming over de voorgenomen activiteit. 

Het advies wordt dus toegespitst op de relevante milieu-informatie voor dát be-

sluit. 

• Er moet een relatie zijn tussen de ernst van de te verwachten milieugevolgen en 

de omvang en gedetailleerdheid van de gevraagde informatie. Bij een plan-m.e.r. 

is in het algemeen minder gedetailleerde informatie nodig dan bij een project-

m.e.r.. 

• Het advies is zo veel mogelijk toegespitst op de plaatselijke situatie: algemene 

vragen en toevoegingen als ‘voor zover relevant’ worden vermeden. 

• Als er sprake kan zijn van landgrensoverschrijdende aanzienlijke milieugevol-

gen, dan wordt hier in het advies aandacht aan besteed.  

 Toetsingsadvies 

Procedures 

Voor een toetsing wordt, indien van toepassing en voor zover mogelijk, dezelfde werk-

groep ingeschakeld als voor het advies over de reikwijdte en het detailniveau van het 

MER. Wanneer er niet eerder een advies is gegeven stelt de werkgroepsecretaris een 

werkgroep samen.   

Er zijn verplichte toetsingsadviezen en vrijwillige toetsingsadviezen. Inhoudelijk maakt 

dit geen verschil.  

Daarnaast is er een onderscheid tussen: 

• adviezen in een procedure waar de Commissie een advies over reikwijdte en detail-

niveau heeft uitgebracht 

• adviezen waar dit niet het geval is, een nieuw project.  

 

Als de Commissie nog geen advies over reikwijdte en detailniveau van het MER heeft uit-

gebracht, dan vindt een locatiebezoek of startgesprek plaats. Dit is dan meestal ook de 

eerste werkgroepvergadering én het eerste overlegmoment met het bevoegd gezag. Het 

is dan van belang van tevoren het MER goed te bestuderen en een eerste reactie op de 

stukken te geven. Na het locatiebezoek of startgesprek bespreekt de werkgroep of er 

essentiële informatie ontbreekt zijn in het MER.  

 

Net als bij een R&D-advies kan aan het eind van de termijn een ‘adviesgesprek’ over het 

conceptadvies plaatsvinden. Het bevoegd gezag bepaalt of dit adviesgesprek doorgaat.  
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Inhoudelijke toetsing 

De toetsing van een MER vindt in drie stappen plaats. 

 

Stap 1: overzicht van ontbrekende essentiële informatie en positieve punten 

Iedere deskundige geeft (in ieder geval) voor het eigen vakgebied een overzicht van de 

onderdelen die in het MER juist of onjuist zijn beschreven, met een eerste inschatting 

van het belang van eventuele ontbrekende essentiële informatie.  

 

Stap 2: bepalen van de ernst van de ontbrekende informatie 

Op de eerste werkgroepvergadering moet de ernst van de ontbrekende informatie wor-

den bepaald. Daarbij geldt de volgende indeling: 

• Als de werkgroep van mening is dat het bevoegd gezag op basis van de infor-

matie in het MER geen verantwoord besluit kan nemen, is sprake van een ont-

brekende essentiële informatie. 

• Als een punt wel relevant is voor de besluitvorming, maar niet essentieel, maakt 

de Commissie in het advies een opmerking. Bijvoorbeeld: 

o dat er informatie ontbreekt die (volgens de Commissie) niet tot andere 

conclusies zal leiden;  

o dat de informatie wel belangrijk is, maar nog niet beschikbaar is voordat 

de voorgenomen activiteit is uitgevoerd.   

 

Hierbij kan de werkgroep eventueel aanbevelingen voor de vervolgbesluitvorming doen, 

maar formeel is dit niet de taak van de Commissie. 

 

Stap 3: vaststellen van de inhoud van het advies 

Op basis van de discussie en tekstvoorstellen van de deskundigen stelt de werkgroepse-

cretaris een conceptadvies op. Dit wordt per e-mail en in vergaderingen verder uitge-

werkt.  

 

Zienswijzen 

Wanneer het bevoegd gezag wil dat de Commissie zienswijzen bij het advies betrekt, 

dan gaat dit via de werkgroepsecretaris. Deze verzamelt zowel de mondelinge als schrif-

telijke inspraak en plaatst deze bij het betreffende project op SharePoint. In het advies 

wordt vermeld of inspraakreacties bij de advisering zijn betrokken. De Commissie be-

noemt in haar advies alle inspraakreacties. In het advies kunnen ook onjuiste punten uit 

de inspraak worden rechtgezet, als ongerustheid onder de insprekers hiertoe aanleiding 

geeft.  
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Inhoud advies 

Voor de inhoud van een toetsingsadvies gelden de volgende uitgangspunten: 

• Als sprake is van ontbrekende essentiële informatie op één of meerdere punten, 

dan wordt geadviseerd het MER op deze punten aan te laten vullen. 

• Opmerkingen worden alleen in het advies opgenomen als ze relevant zijn voor 

de besluitvorming. 

• De Commissie doet geen (beleidsmatige) uitspraken over de vraag of een voor-

nemen aanvaardbaar is. Ook geeft zij niet aan hoe een project precies moet 

worden uitgevoerd. Dat is de bevoegdheid van de betrokken overheidsinstanties. 

• Er wordt nagegaan of landgrensoverschrijdende aspecten goed beschreven zijn 

en of er sprake is van ‘aanzienlijke’ milieueffecten.  

 

Aanvullingen op het MER 

Als bij de toetsing blijkt dat essentiële milieuinformatie ontbreekt in het MER, dan wor-

den deze verwerkt in een voorlopig advies, waarin staat op welke punten aanvullende 

informatie nodig is. Het moet daarom altijd volstrekt duidelijk zijn, waarom deze infor-

matie essentieel is voor het besluit. Het concept toetsingsadvies dient als input voor een 

‘overleg’ met het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Dit overleg heeft twee mogelijke 

uitkomsten: 

1. Het bevoegd gezag geeft aan dat ze aan aanvulling op het MER op stelt en deze 

voorlegt aan de Commissie. Het advies wordt als voorlopig advies uitgebracht. In het 

persbericht staat dan ook dat de aanvulling aan de Commissie voorgelegd wordt.  De 

Commissie toetst de aanvulling (binnen 6 maanden) en brengt vervolgens een defini-

tief advies uit.  

2. Het bevoegd gezag geef aan dat ze geen aanvulling opstelt of dat ze wel een aanvul-

ling opstelt maar deze niet aan de Commissie voorlegt. Het advies wordt dan als de-

finitief advies uitgebracht. 

 

Het is ook mogelijk dat het bevoegd gezag ervoor kiest om (in situatie 1) aan de hand 

van het advies alsnog een aanvulling op te stellen, maar die niet aan de Commissie ter 

toetsing voor te leggen.  

 

In een toetsingsadvies over een MER inclusief aanvulling motiveert de Commissie: 

• op welke punten en waarom aanvullende informatie is gevraagd 

• wat de aanvulling aan nieuwe informatie heeft opgeleverd 

• tot welke conclusie deze nieuwe informatie leidt. 

 

Verder staat in het advies welke procedure voor openbaarmaking is gevolgd.  
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Tussentijdse toetsing 

Soms vindt het onderzoek voor een m.e.r. plaats in verschillende, duidelijk van elkaar te 

onderscheiden trechterings- of scopingsfasen. Bijvoorbeeld in het kader van MIRT- 

traject of wanneer er eerst een locatie bepaald wordt en daarna pas een bij die locatie 

passend inrichtingsplan. Het bevoegd gezag kan dan de Commissie vragen een toet-

singsadvies uit te brengen over de afgeronde fase, zonder dat het een formeel moment 

in de m.e.r.-procedure betreft. Dit is een ‘tussentijdse toetsing’. De procedure voor een 

tussentijdse toetsing verloopt hetzelfde als bij een ‘gewone’ toetsing. Er wordt een 

openbaar advies uitgebracht en de stukken komen op de website van de Commissie. 
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 HET BEWAKEN VAN CONSISTENTIE IN DE ADVISERING 

Binnen het secretariaat heeft elke werkgroepsecretaris één of meer speciale aandachts-

velden. Dit zijn categorieën van m.e.r.-plichtige projecten (bv. woningbouw, wegenaan-

leg) of bepaalde milieuthema’s (bv. luchtkwaliteit, natuurbescherming). Aandachtsveld-

secretarissen zijn op de hoogte van ontwikkelingen die zich binnen het betreffende aan-

dachtsveld voordoen. Zij lezen mee met de concepten van een advies en checken of het 

advies aansluit bij de gebruikelijke lijn van advisering. Afwijken hiervan is mogelijk als 

hiervoor goede argumenten zijn, zoals voortschrijdende kennis of ontstane jurispruden-

tie. 

 

In de secretariaatsoverleggen en tussen secretariaat en werkgroepvoorzitters vindt af-

stemming plaats om kwaliteit en consistentie van de advisering te bewaken.  

 

De aandachtsveldsecretaris beantwoordt vragen van buiten over zijn aandachtsveld. Hij 

is aanspreekpunt voor het melden van gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen op het 

betreffende aandachtsveld. De werkgroepsecretaris blijft aanspreekpunt voor projectge-

relateerde zaken. 
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 Stroomschema’s advisering 
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 PRAKTISCHE ZAKEN 

 Facturatie 

Na afloop van het adviestraject wordt de deskundige gevraagd de daadwerkelijk bestede 

tijd aan te geven en gemaakte kosten binnen één maand te factureren. Wanneer het 

meerdere projecten of fases betreft, wordt er per project en fase een factuur verwacht. 

 

Op de factuur wordt vermeld 

• Datum of periode van de werkzaamheden 

• Naam 

• Aantal uren en de werkzaamheden gesplist in vergaderuren en huiswerkuren  

• Projectnummer/fase (RD, TS, TSEA, etc.) en titel project 

• Behandelende werkgroepsecretaris 

 

Verder natuurlijk 

Datum facturering/Factuurnummer/BTW nummer/KvK nummer/ Iban bankrekening-

nummer/naam rekeninghouder/adresvermelding/BTW bedrag en BTW percentage, en 

alle eventuele overige eisen om te voldoen aan de factuureisen van de belastingdienst. 

 

Kostenvergoeding 

 Met de werkgroepsecretaris is een afspraak gemaakt over het maximaal te factureren 

aantal uren. De vergoedingen zijn: 

• Uurtarief is € 120,00 ex btw.  

• Km vergoeding is € 0,19 ex btw.  

 

Over alle bedragen wordt 21% BTW berekend. Ook over reis- en kilometervergoeding. 

Teveel gedeclareerde uren worden middels een creditnota hersteld. 

 

Factuur versturen als pdf  

Voor de afhandeling van de factuur moet deze als pdf per mail worden verstuurd naar 

finance@eia.nl.  

 

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/
mailto:finance@eia.nl
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 Routebeschrijving openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht CS is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Commissie m.e.r. Vanaf 

Utrecht Vaartsche Rijn circa 5 minuten. Een routebeschrijving staat op de website.  

 Routebeschrijving auto 

In Utrecht vinden veel wegwerkzaamheden plaats. Een overzicht hiervan staat op de rou-

teplanner wegwerkzaamheden.  

 

Voor toegang tot de parkeerkelder van de Commissie kunt u bij de slagboom aanbellen. 

De parkeerplekken in de kelder zijn wel beperkt. 

  

Commissie m.e.r. 

Arthur van Schendelstraat 760 

3511 MK Utrecht 

030 234 7666 

www.commissiemer.nl 

 

 

https://www.commissiemer.nl/contact
https://www.utrecht.nl/index.php?id=29314
https://www.utrecht.nl/index.php?id=29314
http://www.commissiemer.nl/

