Commissie m.e.r. on line

Milieueffectrapportage in Nederland

Commissie m.e.r. Nederland
www.commissiemer.nl
• Nieuws: actuele ontwikkelingen op m.e.r.-gebied en
persberichten;
• Commissie m.e.r.: de rol en aanpak van de Commissie in
m.e.r. en informatie over de Commissie als organisatie;
• Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r: de m.e.r.-procedure in
Nederland;
• Projecten en adviezen: een snelle zoekfunctie naar
projectinformatie, volledige adviesteksten, digitale
startnotities en MER’en;
• Jurisprudentie: alle belangrijke uitspraken over m.e.r.,
waar relevant voorzien van interpretatie voor de praktijk;
• Bibliotheek: online catalogus met rapporten en litera
tuur, waarvan een groot aantal digitaal beschikbaar;
• Wet- en regelgeving op m.e.r.-gebied;
• Onderwerpen van A tot Z:
• nieuws en stand van zaken;
• lopende procedures en uitgebrachte adviezen;
• beleid en regelgeving;
• jurisprudentie;
• praktijkvoorbeelden en publicaties;
• veelgestelde vragen en interessante links.

jaarverslag 2008

Nederland kent op dit moment twee typen milieueffect
rapportage (m.e.r.):
• besluit-m.e.r. levert de informatie die nodig is om het
milieubelang volwaardig mee te wegen bij besluiten over
projecten met grote milieugevolgen. Het milieueffect
rapport (MER) laat zien wat een initiatief betekent voor
het milieu en of er alternatieven zijn die minder nadelige
gevolgen voor het milieu hebben.
• plan-m.e.r. kent ongeveer dezelfde opzet als besluitm.e.r., maar is gericht op milieubeoordeling van plannen
en programma’s. De gedachte is dat niet pas bij projecten,
maar juist ook bij de strategische besluiten die daaraan
voorafgaan, rekening gehouden wordt met het milieu.

Advisering in Nederland
Bij Nederlandse projecten en plannen adviseert de
Commissie voor de m.e.r. de beslissingsbevoegde
overheidsinstantie doorgaans op twee momenten:
• Bij de start van m.e.r.: welke onderwerpen moet het
MER behandelen?
• besluit-m.e.r.: de Commissie geeft een richtlijnenadvies
en inschakeling is verplicht.
• plan-m.e.r.: de Commissie kan een advies over reik
wijdte en detailniveau geven; inschakeling van de
Commissie is niet verplicht maar op vrijwillige basis.
• Wanneer het MER klaar is: is het MER kwalitatief goed
genoeg om het milieu volwaardig mee te wegen bij de
besluitvorming?
• bij besluit-m.e.r. geeft de Commissie een toetsings
advies en is inschakeling van de Commissie verplicht;
• bij plan-m.e.r. is inschakeling van de Commissie alleen
verplicht wanneer er sprake is van een passende
beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet en
wanneer een activiteit in de ecologische hoofdstructuur
(EHS) plaatsvindt. Bij andere plan-m.e.r.’en kan de Com
missie op verzoek van het bevoegd gezag adviseren.

Commissie m.e.r. Internationaal
www.eia.nl
• Nieuws: activiteiten in binnen- en buitenland en de
nieuwste publicaties (in vier talen);
• Bibliotheek: online catalogus met rapporten en litera
tuur, waarvan een groot aantal digitaal beschikbaar;
• Database: documenten over besluit-m.e.r., plan-m.e.r. en
m.e.r.-wetgeving in ontwikkelingslanden;
• Commissie: organisatie en kader van het werk;
• Diensten: wat de Commissie aanbiedt en aan wie;
• Producten:
• adviezen over m.e.r.;
• programma’s voor capaciteitsopbouw over aanpak van
besluit-m.e.r. en plan-m.e.r.;
• keysheets en casestudies;
• Helpdesk@eia.nl voor vragen en opmerkingen.

Op verzoek brengt de Commissie soms ook op andere
momenten en bij niet m.e.r.-plichtige besluiten advies uit.
De onafhankelijke deskundigen van de Commissie beoor
delen of de kwaliteit van de milieu-informatie toereikend
is voor het besluit. Om los van bestuurlijke verantwoorde
lijkheden en politieke afwegingen haar oordeel te kunnen
geven, is de Commissie geen onderdeel van de overheid
maar een zelfstandig orgaan. Alle adviezen zijn openbaar
en via de website snel en voor iedereen toegankelijk.

Internationaal advieswerk

www.commissiemer.nl

De Commissie adviseert ook buiten Nederland over
milieueffectrapportage. Dit gebeurt hoofdzakelijk, maar
niet uitsluitend, onder een contract met het ministerie van
Buitenlandse Zaken. In lijn met het programma van dit
ministerie komen in het advieswerk, naast milieueffecten,
ook sociale effecten zoals armoedebestrijding aan bod. De
hoofdtaken van de Commissie in het buitenland zijn verster
king van m.e.r.-systemen voor zowel plan- als besluit-m.e.r.
en advisering over institutionele structuur, capaciteitsont
wikkeling en wet- en regelgeving. In Zuid- en Oost-Europa
gaat het bij dit laatste vooral om de aansluiting bij Euro
pese Richtlijnen voor m.e.r. Verder adviseert de Commis
sie, net als in Nederland, ook over richtlijnen voor m.e.r.
bij complexe plannen, programma’s en projecten en toetst
milieueffectrapporten. Adviezen worden vooral gevraagd
door milieuministeries in de partnerlanden, Nederlandse
ambassades, donorlanden en ontwikkelingsbanken.
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In overeenstemming met artikel 2.18 van de Wet milieubeheer uitgebracht aan de minister van Volkshuisvesting,

Dames en heren,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Tevens uitgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken alsmede aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
In 2008 is aan de Commissie in totaal € 7.533.750 aan subsidie toegekend. Hiervan is € 5.998.250 toegekend door de ministeries
van VROM, LNV en OCW voor onze wettelijke taken. De overige € 1.535.500 is, ten behoeve van de buitenlandse activiteiten,
toegekend door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In 2009 krijgt de wijziging van de m.e.r.-wetgeving waarschijnlijk zijn beslag. Met het
resultaat kunnen wij de toekomst in; meer flexibiliteit en alleen bij complexe projecten en
strategische plannen (plan-m.e.r.) verplichte vroege participatie en onafhankelijke toetsing
door de Commissie. Deze aanpak zorgt voor een zo groot mogelijk draagvlak bij dit type
ingrijpende beslissingen. Van groot belang vind ik ook dat na de wetswijziging de mogelijkheid blijft bestaan om op vrijwillige basis de Commissie om advies te vragen. Nu al wordt
hier in toenemende mate gebruik van gemaakt.
Het accent op plan-m.e.r. is voor de hand liggend. Er is een toenemende noodzaak om
belangen gebiedsgericht en integraal af te wegen en daardoor ruimte te scheppen voor
nieuwe projecten. De afweging van integrale strategische alternatieven vroeg in het proces
stond centraal in het advies van april 2008 van de Commissie Elverding over de versnelling
van besluitvorming bij infrastructuurprojecten en vraagt om een goede vertaling in met
name plan-m.e.r. De aanpak van de ammoniakproblematiek bij natuurgebieden kan alleen
gebiedsgericht en moet in plan-m.e.r. voor bestemmingsplannen handen en voeten gaan
krijgen. M.e.r. zal in deze situaties als ondersteunend instrument een bijdrage moeten
leveren aan het gewenste, samenhangende en sectoroverschrijdend overheidsbeleid.
Natuurlijk vragen ook andere thema’s aandacht. Actuele thema’s als klimaatverandering
en gezondheid in m.e.r. blijven in dit jaarverslag dan ook niet onbesproken.
Ook in ons internationale werk wordt het thema klimaatverandering belangrijker, vooral
in de watersector. Met het Cooperative Program on Water and Climate zoekt de Commissie
naar de beste manier om m.e.r. te verbinden met integraal waterbeheer met inbegrip van
klimaateffecten. Met onder andere de Wereldbank, onderzoeken wij de mogelijkheden om
plan-m.e.r. voor nieuw beleid ook te richten op institutionele versterking. M.e.r. brengt dan
ook de noodzakelijke milieu-instituties in beeld en doet aanbevelingen voor versterking
waar nodig. In toenemende mate gaat de Commissie partnerships aan met organisaties als
ITC en IHE. De kennis en opleidingscapaciteit van deze organisaties vergroten in belangrijke
mate de effectiviteit van ons werk.
Bovengeschetste ontwikkelingen vragen om
een andere opstelling van de Commissie.
Dit veranderingsproces is al geruime tijd geleden
in gang gezet en zal een blijvend proces zijn
om aan de eisen van de omgeving te kunnen
blijven voldoen.

Colofon
ISBN 978-90-421-2589-6

Niek Ketting
Voorzitter Commissie voor de
milieueffectrapportage
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Amsterdam - Rob Poelenjee/VROM

Activiteiten
Nederland

Het aantal vrijwillige adviseringen over reikwijdte en detailniveau bij plan-m.e.r. nam in 2008
toe van 20 naar 39. Dit is een logische ontwikkeling bij m.e.r.-trajecten waarbij de Commissie
in een latere fase verplicht om een toetsingsadvies gevraagd moet worden. De Commissie
adviseert dan regelmatig op verzoek ook in de voorfase, zodat de initiatiefnemer kan
inspelen op de kwaliteitstoets door de Commissie.
Ook het aantal toetsingen van plan-MER’en nam toe, namelijk van 11 in 2007 naar 26 in 2008.

Procentuele verdeling van de opgestarte projecten in 2008
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In 2008 lag het aantal uitgebrachte adviezen iets hoger dan in 2007, waaronder een toe
nemend aantal vrijwillige adviseringen bij met name plan-m.e.r. Het aantal adviezen over
de gewenste inhoud van een MER nam duidelijk toe bij plannen voor ruimtelijke ordening,
landelijk gebied, waterplannen en –projecten. Meer dan de helft van de adviezen werd
uitgebracht aan gemeenten.
Het aantal MER’en met onvoldoende informatie was in 2008 iets lager dan in 2007, echter
nog altijd ruim boven het meerjarig gemiddelde. Opvallend hoog blijft het aantal MER’en
met onvoldoende informatie over natuur. Ook de informatie over luchtkwaliteit bleek vaak
te kort te schieten.
In 2008 gaf de Commissie verder invulling aan haar kennisfunctie. Met de vernieuwde website
en de digitale nieuwsbrief is de dienstverlening naar een breed scala m.e.r.-actoren uitgebreid.

In 2008 bracht de Commissie 301 adviezen uit, waarvan 42 vrijwillige adviseringen.
Dit waren:
• 114 adviezen over richtlijnen voor besluit-m.e.r.;
• 39 (vrijwillige) adviezen over reikwijdte en detailniveau van plan-m.e.r.;
• 119 adviezen over toetsing van besluit-m.e.r. (waarvan 21 gecombineerde plan-/besluitm.e.r.);
• 26 adviezen over toetsing van plan-m.e.r.;
• 2 (vrijwillige) adviezen over m.e.r.-beoordelingen;
• 1 overig (vrijwillig) advies.
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Randstad 2040
Bij het plan-MER voor de Structuurvisie 2040
was de uitdaging:
• het juiste abstractieniveau te vinden;
• invulling te geven aan het begrip duurzame
ontwikkeling.
Dit is geen eenvoudige opgave in een gebied
waar zoveel conflicterende aanspraken op
schaarse ruimte zijn als in de Randstad.
Het MER vergelijkt drie modellen voor 2040
met een verschillende ruimtelijke structuur en
ontwerpfilosofie:
• Kuststad (ruimte maken door uitbreidingen
voor de kust);
• Wereldstad (ruimte vergroten door trans
formeren en intensiveren);
• Buitenstad (ruimte volgen daar waar die
aanwezig is, dus buiten de Randstad).
Bij de vergelijking van de modellen is de negencellenmatrix van de duurzame ontwikkelings-
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beoordeling van het NSDO gebruikt; dus ook
aandacht voor economische en sociale gevolgen
en niet alleen ‘hier en nu’ maar ook ‘daar’ en
‘later’.
Met deze gegevens is een ‘Kabinetsvisie’ ont
wikkeld, die het beste van de modellen bundelt
en de basis vormt voor de Structuurvisie Randstad 2040.
Bij het opstellen van de Structuurvisie volgde
het ministerie van Verkeer en Waterstaat een
open planproces. Daarin was veel ruimte voor
mensen en groeperingen om inbreng te leveren.
Het draagvlak voor het plan is hier ongetwijfeld
mee vergroot.
Het MER Randstad 2040 heeft laten zien hoe
m.e.r. zinvol kan worden ingezet bij de besluitvorming over dit type plannen. Conclusie: een
belangrijk plan-MER.
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Het aantal keer dat de Commissie vroeg in het m.e.r.-traject adviseerde over de gewenste
inhoud van het MER (richtlijnen of reikwijdte en detailniveau) nam in 2008 duidelijk toe bij:
• plannen voor ruimtelijke ordening;
• waterplannen en -projecten;
• plannen voor het landelijk gebied.
Bij plannen voor ruimtelijke ordening is de toename te verklaren door een stijgend aantal
(vrijwillige) adviseringen over reikwijdte en detailniveau van plan-m.e.r. Een belangrijk deel
van deze plan-m.e.r.’en zijn immers gekoppeld aan plannen voor ruimtelijke ordening.
In de watersector is het toenemend aantal opgestarte adviestrajecten het gevolg van:
• Een toenemend aantal Ruimte voor de Rivier-projecten dat in de fase van concrete plan
vorming terecht komt en waarvoor een besluit-MER wordt opgesteld.
• (Deels vrijwillige) advisering over de plan-m.e.r.-trajecten voor waterplannen van
provincies en gemeenten.

De verdeling van adviezen aan gemeenten, provincies en Rijk
bleef dit jaar vergelijkbaar met 2007. Van de adviezen was
• 56% gericht aan gemeenten;
• 30% aan provincies;
• 15% aan het Rijk;
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Gebiedsgerichte aanpak intensieve
veehouderij moet soelaas bieden
• Kwaliteit MER’en schoot in 2008 te kort;
• De gebiedsgerichte aanpak als mogelijke
oplossing.

Koeien in de stal – Thomas Toledo/
Nationale Beeldbank

Dit jaar toetste de Commissie een groot aantal
MER’en voor veehouderijprojecten (29 toets
ingen ten opzichte van 19 toetsingen in 2007).
Helaas was het percentage aanvullingen
wederom zeer hoog: 82% van de MER’en
vertoonde essentiële tekortkomingen.
Mogelijke oorzaken:
1. In 2008 veranderde opnieuw veel wet- en
regelgeving zoals die voor geurhinder en
luchtkwaliteit. Ook de onduidelijkheid over
het kader voor ammoniakeffecten op Natura
2000-gebieden was groot.
2. Het aantal MER’en in 2008 was groot, evenals
de tijdsdruk voor adviesbureaus. Dit heeft
mogelijk een negatief effect gehad op de
kwaliteit. Te vaak worden onnodig dezelfde
fouten gemaakt.

De adviezen over het landelijk gebied hebben betrekking op m.e.r. voor bestemmingsplannen
buitengebied. Het aantal m.e.r.-procedures in 2008 nam toe omdat gemeenten op basis van
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten beschikken over actuele bestemmings
plannen. In veel bestemmingsplannen buitengebied blijken de reconstructieplannen nog niet
verwerkt.
Het aantal richtlijnenadviezen voor intensieve veehouderijprojecten nam daarentegen
duidelijk af ten opzichte van 2007. In 2007 lag dit aantal hoog omdat bedrijven in dat jaar:
• Gebruik begonnen te maken van de mogelijkheden voor uitbreiding en nieuwvestiging in
de landbouwontwikkelingsgebieden.
• De IPPC-richtlijn vereiste dat voor 30 oktober 2007 bedrijven ‘best beschikbare technieken’
toepassen. De hiervoor noodzakelijke bedrijfsaanpassingen waren doorgaans m.e.r.plichtig.
Een logisch gevolg van deze ontwikkeling in 2007 is dat in 2008 het aantal te toetsen MER’en voor intensieve veehouderijbedrijven toenam. (Zie ook de box Gebiedsgerichte aanpak
intensieve veehouderij moet soelaas bieden).
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De ruimte voor uitbreiding of nieuwvestiging
van bedrijven in gebieden met al hoge achter
grondconcentraties van stikstof blijkt zeer beperkt of afwezig. Het MER brengt dan een moeilijke boodschap. De gebiedsgerichte aanpak,
opgenomen in de Handreiking van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
over stikstofdepositie en Natura 2000-gebieden, moet ruimte gaan bieden voor individuele
veehouderijen. In de MER’en voor bestemmingsplannen buitengebied komt deze aanpak dus
centraal te staan. Bron- en effectgerichte maatregelen op zowel bedrijfs- als gebiedsniveau
(inclusief saldering op gebiedsniveau) moeten
er voor zorgen dat ecologisch vereiste abiotische
omstandigheden in de natuurgebieden gerealiseerd worden. Hiermee moet ruimte ontstaan
voor nieuwe initiatieven.
In de vorm van een cursus wil de Commissie
in 2009 gerichte ondersteuning bieden bij het
schrijven van MER’en voor veehouderijprojecten
en bestemmingsplannen buitengebied. Houd
hiervoor onze website in de gaten.

Evaluatie m.e.r.-advisering
Er zijn drie momenten in een m.e.r.-procedure waarop de Commissie de doorwerking van
haar advisering evalueert:
• als de richtlijnen bij besluit-m.e.r. zijn vastgesteld;
• als het MER is getoetst;
• als over het project of plan is besloten.

Richtlijnen
Aan de hand van het richtlijnadvies stelt het bevoegd gezag de richtlijnen voor het MER op.
Bij de ontvangen vastgestelde richtlijnen nam het bevoegd gezag in het overgrote deel van
de gevallen (90%) het advies zonder grote wijzigingen over.
Bij 88% van de uitgebrachte adviezen bracht de Commissie nieuwe elementen in voor het
MER. Vaak had dit betrekking op nieuwe alternatieven of varianten (39%), de onderbouwing
van het voornemen (40%) of gewenste informatie over natuurwaarden (38%).

Toetsingen
In 2008 toetste de Commissie 145 milieueffectrapporten (besluit- en plan-MER). Zij constateerde bij 50% van de MER’en belangrijke tekortkomingen. Dit percentage is iets lager dan
in 2007 maar nog beduidend hoger dan het meerjarige gemiddelde van ongeveer 30%.
De meeste tekortkomingen hebben betrekking op ontbrekende informatie over
• natuur (59% );
• en/of luchtkwaliteit (39%).
Wanneer er tussentijds een tekortkoming wordt geconstateerd, kiest het bevoegd gezag er
doorgaans voor om de informatie te laten aanvullen (88%). In verreweg de meeste gevallen
kon de Commissie dan concluderen dat het MER, in combinatie met de aanvulling, de
benodigde milieu-informatie bevatte.
Bij projecten op het gebied van intensieve veehouderij, windenergie en infrastructuur werden
relatief vaak tekortkomingen gesignaleerd.
Bij intensieve veehouderij en windenergie ging het doorgaans om het aspect natuur.
Onvoldoende informatie over de aanwezige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden en over
de effecten van het voornemen op de instandhoudingsdoelen was daar debet aan. De tekortkomingen in informatie over luchtkwaliteit deden zich vooral voor bij intensieve veehouderijprojecten en industriële projecten (afvalverbranding en energiecentrales).
Opvallend is dat bij infrastructuurprojecten de tekortkomingen vooral betrekking hadden op
het ontbreken van alternatieven of het ontbreken van goede informatie over verkeerskundige
effecten en effecten op natuur. De informatie over luchtkwaliteit was bij het merendeel van de
infrastructuurprojecten voldoende.

Besluiten
Bij 13 projecten en plannen is nagegaan of en op welke manier het toetsingsadvies van de
Commissie heeft doorgewerkt in het uiteindelijke besluit. In 12 gevallen is het advies van
de Commissie in het besluit behandeld. In het merendeel van de besluiten werden de aan
bevelingen van de Commissie overgenomen. Het ging dan met name om aanbevelingen
over natuur en lucht.

Andere adviezen
Naast adviezen in het kader van m.e.r.-procedures trad de Commissie in 2008 in opdracht
van de ministers van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op als
Auditcommissie voor de rapportage over bodemdaling door gaswinning in de Waddenzee.
Jaarlijks brengt zij advies uit over de opzet, implementatie en de evaluatie van het monitor
programma.
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Locatiebezoek aan Corus Staal in IJmuiden - Hugo Woesthuis

M.e.r. en de rechter
M.e.r. blijft regelmatig een beroepsgrond in procedures. De Commissie volgt de jurisprudentie
op de voet om bevoegde gezagen en initiatiefnemers adequaat te informeren over de
consequenties van de uitspraken voor de m.e.r.-praktijk.
Hoe om te gaan met de gefaseerde ontwikkeling van een groot gebied? Moet voor alle
deelplannen telkens opnieuw m.e.r. gedaan worden? Welk detailniveau moet de informatie
hebben? De uitspraak over het bestemmingsplan ‘Bangert en Oosterpolder’ gaf in 2008
antwoord op deze prangende vragen en bevestigde de lijn die eerder bij het woningbouw
project ‘Leeuwarden-Zuid’ was ingezet.
Het MER moet ingaan op de milieueffecten van het hele project. Ook als het gaat om een
eerste bestemmingsplan dat slechts 350 woningen van in totaal 5500 te bouwen woningen
mogelijk maakt, moeten de milieueffecten van de 5500 woningen beschreven worden.
Over planonderdelen, die binnen de planperiode (10 jaar) geëffectueerd worden, moet de
milieu-informatie gedetailleerd zijn. Over planonderdelen die daarna komen, kan de milieuinformatie globaler zijn. Na het maken van het eerste (besluit-)MER is de m.e.r.-plicht voor
het gehele plangebied wel uitgewerkt; er is geen m.e.r. meer nodig.
Een belangrijke uitspraak: de onderzoekslast kan beperkt worden zonder de lange termijn
ontwikkeling van een gebied uit het oog te verliezen.
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Gezondheid in m.e.r.

M.e.r. als toets op klimaatbestendigheid

In 2008 is een stap verder gezet om gezondheid beter te integreren in m.e.r. Op basis van
het advies van een ad hoc werkgroep van deskundigen besloot de Commissie de volgende
lijn in te zetten.

In 2008 vroeg de Commissie meer expliciet aandacht voor klimaatverandering. Daarmee sluit
zij aan bij de prioriteit die het onderwerp heeft gekregen op de politieke agenda. Aandacht
voor emissiereducties (mitigatie) wordt gevraagd bij plannen en projecten met een grote
bijdrage aan de broeikasgasemissie. Aandacht voor het klimaatbestendig maken van plannen
en projecten (adaptatie) wordt vooral gevraagd wanneer lange termijnontwikkeling aan de
orde is.

Voor de relatie tussen luchtkwaliteit en geluidbelasting met gezondheid bestaan goed onderbouwde kwantitatieve dosis-effectrelaties. Bij de grotere infrastructurele projecten, luchtvaartterreinen en industriële projecten bij bebouwingsconcentraties adviseert de Commissie
dus om expliciet aandacht te besteden aan de effecten van luchtkwaliteit en geluidbelasting
op gezondheid. Dit type projecten kunnen immers grote gevolgen hebben voor luchtkwaliteit
(fijn stof en/of NO2) en geluidhinder (chronische en/of piekbelasting).
Die aandacht gaat verder dan het bepalen of voldaan wordt aan vigerende normen. Ook
beneden de normen treden gezondheidseffecten op. Het zichtbaar maken van deze effecten
en de mogelijke mitigerende maatregelen, levert belangrijke informatie voor het publieke
debat en de besluitvorming.
Ook wanneer het gezondheidseffect feitelijk niet groot zal zijn, maar in de beleving van omwonenden een belangrijke factor is, vraagt de Commissie er aandacht voor. De gevolgen van
elektromagnetische straling bij de aanleg van hoogspanningleidingen is hier een voorbeeld
van. Het MER vervult dan de rol om het beleefde effect te voorzien van feitelijke gegevens
en daarmee te objectiveren.

Klimaatverandering kwam in 2008 aan de orde bij m.e.r. voor:
• diverse energiecentrales (CO2- emissiereductie);
• de glastuinbouwontwikkeling in de Wieringermeer (warmte/koude-opslag);
• de waterplannen van provincies en waterschappen (capaciteit voor waterberging,
peilbeheer, maatregelen bij watertekort);
• Ruimte voor de Rivier-projecten en waterbergingsprojecten (veelal in combinatie
met natuurontwikkeling);
• het Zeeburgereiland en IJburg (ruimtereservering voor dijkverhoging);
• Randstad 2040 (onder andere peilverhoging Groene Hart);
• Waterrijk Almelo (waterberging in combinatie met woningbouw).
M.e.r. blijkt bij deze plannen en projecten goede mogelijkheden te bieden om klimaat
verandering te betrekken bij de besluitvorming. Klimaatverandering vraagt daarbij om
afwegingen op een ander schaalniveau in ruimte en tijd dan de traditionele m.e.r.-thema’s.

Kennisfunctie

Rivierverruiming en Natura 2000:
een goede combinatie
Voor het gebied IJsseldelta-Zuid werken de
provincies Overijssel en Flevoland de regionale
opgaven voor hoogwaterbescherming, woningbouw, infrastructuur, natuur en recreatie, integraal uit. Voor de bescherming tegen hoogwater
bij Kampen zijn twee alternatieven ontwikkeld:
de IJssel verder verdiepen of een nieuw tracé
(bypass) aanleggen. Het plan-MER onderzocht
de integrale alternatieven en hun milieugevolgen. In de bijbehorende ‘passende beoordeling’
werden de gevolgen op Natura 2000-gebieden
uitgewerkt.
De keuze van de provincies voor de bypass bleek
na aanvulling van het MER goed onderbouwd
te kunnen worden. Beide alternatieven hebben

gevolgen op beschermde natuur in de IJssel of
de Veluwerandmeren, maar:
• zomerbedverlaging heeft meer negatieve
effecten dan de bypass;
• de bypass biedt meer mogelijkheden voor
natuurontwikkeling.

IJsseldelta bij Kampen - H+N+S
Landschapsarchitecten

De kennisfunctie van de Commissie werd in het derde pilotjaar verder ingevuld.
• In januari 2008 ging de vernieuwde website voor het brede publiek de lucht in. De website
was al enige tijd als test beschikbaar voor een beperkte gebruikersgroep. Op basis van
suggesties van de gebruikersgroep is de pilotwebsite in 2007 verbeterd.
• Tijdens een door de VVM georganiseerd symposium over plan-m.e.r. in maart 2008 opende
Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van VROM, het kennisplatform
m.e.r., een gezamenlijke portal van InfoMil en de Commissie.
• In maart verscheen de eerste e-nieuwsbrief OpMERkelijk. In totaal zijn er in 2008 vier
nieuwsbrieven verspreid naar circa 1700 adressen. Het aantal abonnees groeit per
verstuurde nieuwsbrief.
• In 2008 is het vraagregistratiesysteem TOPdesk geïmplementeerd. Alle gestelde kennisvragen en de antwoorden worden hierin geregistreerd. Met deze vraag-antwoordregistratie
wordt de informatievoorziening verder verbeterd, voor zowel externe klanten als intern.
• In 2008 verzorgde het secretariaat diverse presentaties, lezingen en trainingen (zie voor
een overzicht Bijlage 3). Actuele m.e.r.-thema’s als klimaatverandering en gezondheid zijn
hier toegelicht. Ook actuele jurisprudentie over m.e.r. en de koppeling van m.e.r. aan Natura
2000-vereisten zijn aan de orde geweest.
• Nieuw waren twee presentaties over uitgebrachte adviezen voor de statenleden van een
provincie en een gemeenteraad.

Het detailniveau van de natuurinformatie was
vanwege de verwachte gevolgen op Natura 2000
groter dan in een plan-MER strikt genomen
noodzakelijk is. Op basis van het plan-MER is
het streekplan Overijssel herzien. Momenteel
wordt de bypass verder uitgewerkt in een
besluit-MER. Het besluit-MER moet duidelijk
maken met welke inrichtingsmaatregelen
effecten kunnen worden beperkt of voorkomen.
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Centrale thema’s voor het komend jaar

Corridor Schiphol-Amsterdam-Almere

Sinds 2005 is ruime ervaring opgedaan met plan-m.e.r. De Commissie is betrokken bij een
deel van de plan-m.e.r.-trajecten. Tot nu toe waren dat er 120; voldoende ervaring voor een
evaluatie. Eind 2008 heeft het secretariaat deze evaluatie opgestart. Een locatiekeuze voor
een woonwijk of een tracékeuze voor een weg blijkt meestal niet veel problemen op te leveren. Ook een plan-MER voor een nut-, noodzaak- of haalbaarheidsvraagstuk van een concreet
project is meestal redelijk goed uitvoerbaar (Zuiderzeelijn, Westerschelde vaargeul, Wieringerrandmeer). Maar een m.e.r. bij een integraal plan voor een wat groter gebied is vaak een stuk
complexer en levert regelmatig discussie op. In de eerste helft van 2009 wil de Commissie met
betrokkenen bij plan-m.e.r. conclusies trekken over de ervaringen tot nu toe en aanbevelingen
formuleren over zowel de aanpak als de inhoud van de verschillende typen plan-MER’en.

In september concludeerde de Commissie dat
in het MER voor de uitbreiding van de A1-A6-A9
belangrijke informatie ontbrak:
•M
 et het kabinetsbesluit om in 2012 wegen te
beprijzen, moet beprijzen onderdeel zijn van
de autonome ontwikkeling bij wegenprojecten.
•H
 et MER moet informatie geven over locatiespecifieke effecten, ook bij inzet van generieke
maatregelen.
Het kabinet gaf al in 2007 de voorkeur aan uitbreiding van de A1, A6 en A9 boven een nieuwe
A6-A9-verbinding langs het Naardermeer. Een
tweede MER vergeleek de uitbreidingsopties.
De Commissie vond dat onvoldoende rekening
werd gehouden met de invoering van beprijzen
van het weggebruik per 2012. Beprijzen kan
leiden tot 20 à 30% minder verkeer en had dus
van invloed moeten zijn op de te nemen maatregelen om de doorstroming te verbeteren en
milieueffecten te beperken.
Dynamisch Verkeersmanagement leidde volgens
het MER tot 10% betere doorstroming van het
verkeer en daarmee 5% minder emissies naar
de lucht. Deze aanname vond de Commissie te
optimistisch. In de praktijk ligt de verbetering in
de doorstroming lager én blijkt het effect sterk
locatiespecifiek.

Verwacht mag worden dat in de loop van 2009 de m.e.r.-wetgeving ingrijpend wijzigt.
(Zie de box M.e.r. in 2009 gemoderniseerd). Het secretariaat denkt desgevraagd met VROM
mee over de invulling van de wijzigingen. De Commissie zal in samenwerking met InfoMil,
via verschillende voorlichtingskanalen zoals haar website, ingaan op de consequenties van
de nieuwe wetgeving voor lopende en komende m.e.r.-trajecten.
Informatie in m.e.r. over effecten op beschermde natuur blijkt te vaak te kort te schieten.
Op basis van een inventarisatie van knelpunten bij recente m.e.r.-trajecten, wil de Commissie in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2009 gerichte
voorlichtingsactiviteiten ondernemen om te bewerkstelligen dat de informatie over natuur in
m.e.r. verbetert.

M.e.r. in 2009 gemoderniseerd

Corridor Schiphol-Amsterdam-Almere
- Carto Studio Amsterdam

De Tweede Kamer behandelt begin 2009 het
wetsvoorstel modernisering m.e.r. Het wetsvoorstel voorziet in de volgende veranderingen:
•D
 e procedures worden flexibeler voor met
name besluit-m.e.r.
•D
 e richtlijnenfase zoals we die nu kennen bij
besluit-m.e.r. wordt sterk vereenvoudigd:
zo vervallen de startnotitie, het advies voor
richtlijnen van de Commissie en in
vrijwel alle gevallen de door het bevoegd
gezag vast te stellen richtlijnen.
•H
 et ontwikkelen van een meest milieuvriendelijk alternatief is niet langer verplicht.

De minister besloot om in de vervolgfase van
dit project nieuwe informatie te geven over het
effect van beprijzen en dynamisch verkeers
management. Met een wijziging van de Spoedwet en de Tracéwet is vastgelegd dat bij dertig
eenvoudige projecten beprijzen buiten be
schouwing kan blijven.

•A
 lleen bij complexe projecten met ingrijpende
gevolgen en bij strategische plannen zijn extra
kwaliteitswaarborgen in de vorm van vroege
(vormvrije) participatie en toetsing door de
Commissie verplicht.
De Commissie ondersteunt de verandering.
De wijziging maakt meer maatwerk in het
m.e.r.-proces mogelijk en zorgt er voor dat haar
eigen inzet gericht wordt op die plannen en
projecten waar de voor het milieu belangrijkste
keuzen worden gemaakt.
Het aantal verplichte adviseringen neemt
naar verwachting af met circa 50%. Vrijwillige
advisering blijft mogelijk.

Corridor Schiphol-Amsterdam-Almere
- Carto Studio Amsterdam
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Heideveld in bloei
- Killroy/Nationale Beelbank

Activiteiten
Internationaal

Internationale activiteiten in 2008:

Landenactiviteiten

Regionale activiteiten

Strategische partners

Helpdesks
ITC
UNESCO-IHE
OECD-DAC

CBD
IAIA

Roemenie
IUCN

Georgië

Wereldbank

Turkije
China
GMS
Kaapverdië

Panama
IUCN/CCAD

Jemen
Kameroen

Colombia

Ghana

Rwanda

Democratische Republiek Congo (DRC)

Ethiopië
UNEP

Burundi

Indonesië

Creho/Ramsar
CLEAA/PEAA
Bolivia

Botswana

Zambia
Mozambique

Activiteiten 2000-2008:

advisering complexe projecten/plannen

Latijns Amerika
Drakenbloedboom op Socotra,
Jemen - Arend Kolhoff

De kern van het internationale werk van de Commissie is het ondersteunen van landen in
het realiseren van een betere m.e.r.-praktijk. Zij doet dat in opdracht van het Directoraat
Generaal Internationale Samenwerking (DGIS). Daarbij wordt vooral samengewerkt met
milieu- en sectorministeries, m.e.r.-professionals en niet-gouvernementele organisaties. Het
uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een beter milieu, beter bestuur en minder armoede.

De beleidsveranderingen die met het aantreden van minister Koenders van ontwikkelings
samenwerking hun intrede hebben gedaan, zijn in 2008 verder vormgegeven. Dit uit zich
onder andere in vijf speerpunten die in overleg met DGIS zijn vastgesteld. De speerpunten zijn
biobrandstoffen, klimaatverandering, ecosysteemwaardering, lokale overheid en conflict &
veiligheid. Ook in 2009 zal prominent aandacht besteed worden aan m.e.r. in de context van
deze vijf onderwerpen.
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Afrika en Midden-Oosten

2006 - 2008

In 2008 is er een toename geweest in het aantal verzoeken van landen om capaciteits
ontwikkeling. De Commissie ziet hierin een daadwerkelijk commitment om de eerder opgezette
m.e.r.-systemen nu in de praktijk effectief te maken. Dit is een verheugende ontwikkeling.

capaciteitsopbouw in landen/regio’s
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Advisering en capaciteitsontwikkeling in 2008
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Advisering complexe projecten/plannen
Capaciteitsopbouw in landen/regio’s

Advies - capaciteitsontwikkeling - kennis
Het internationale werk van de Commissie laat zich onderverdelen in:
1. A
 dvisering over richtlijnen en kwaliteitstoetsing van milieueffectrapporten voor complexe
projecten, plannen en programma’s (besluit-m.e.r. en plan-m.e.r.);
2. C
 apaciteitsontwikkeling;
3. K
 ennisverspreiding.
De verschillende activiteiten hangen daarbij vaak samen en worden bij voorkeur als pakket
aangeboden. De Commissie hecht bijvoorbeeld veel waarde aan het overdragen van kennis
tijdens adviestrajecten. Uit een training in het kader van capaciteitsopbouw kan een verzoek
voor advisering volgen. Een langdurige samenwerkingsovereenkomst bestaat veelal uit
zowel trainingen, adviezen, commentaren en publicaties.
De Commissie streeft ernaar maatwerk te leveren en gebruikt de kennis en ervaring uit de
praktijk in haar trainingen en publicaties. Immers, juist op het snijvlak van praktijk en
theorie heeft de Commissie inzicht in wat wel of niet werkt. Op deze wijze kan daadwerkelijk
een bijdrage worden geleverd aan het versterken van de m.e.r.-praktijk.

Hoe meet de Commissie de
doorwerking van haar adviezen?
• Nieuwe monitoring- en evaluatieaanpak
wordt toegepast;
• Nazorg advisering blijkt belangrijk.
Eiland Sveti Stefan, Montenegro
- Ineke Steinhauer

De Commissie heeft een monitoring- en evaluatieaanpak ontwikkeld voor haar internationale
werk. Voorheen werd dit voornamelijk op ad
hoc basis geëvalueerd. Het doel van de nieuwe
aanpak is dat de Commissie structureel en consistent de doorwerking van haar activiteiten volgt.
Hiermee sluit zij aan bij de huidige nadruk in
ontwikkelingssamenwerking op concrete resultaten en verbetering van de effectiviteit van hulp.
De aanpak is bijvoorbeeld toegepast op de
advisering over de richtlijnen en toetsing van het
plan-m.e.r. voor het Nationale Ruimtelijke Plan
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van Montenegro. De doorwerking van het advies
op de inhoud van het plan-m.e.r. blijkt beperkt.
Belangrijkste oorzaak is de korte tijd waarin het
plan-m.e.r. moest worden uitgevoerd. Daardoor
bleek de geadviseerde diepgaande analyse op
de belangrijkste hoofdpunten niet meer mogelijk. Wel is de analyse van de plancontext die de
Commissie in het advies presenteerde grotendeels overgenomen in het MER. Verder ziet het
Montenegrijnse ministerie van Milieu en Toerisme het advies als een waardevolle maatstaf
voor volgende plan-m.e.r.’en. Het m.e.r.-proces
heeft overigens wel een belangrijke rol gespeeld
in het meer transparant en participatief maken
van het planproces voor ruimtelijke plannen.
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Overleg advies Rio Madera, Bolivia - Ineke Steinhauer

Latijns Amerika
Als onderdeel van het introductieprogramma voor plan-m.e.r., zijn in Bolivia trainingen
verzorgd in La Paz en Cochabamba. Naast deze trainingen is met het viceministerie van
Milieu gewerkt aan wet- en regelgeving, een handleiding over plan-m.e.r. en individuele
plannen waarvoor plan-m.e.r. wordt uitgevoerd of is voorzien. Ook het viceministerie
van Energie heeft de Commissie verzocht om assistentie bij een plan-m.e.r. voor gaswinning
in een natuurpark. In 2009 zal hier invulling aan worden gegeven.
In Colombia heeft de Commissie een door het viceministerie van Milieu opgestelde
handleiding voor plan-m.e.r. becommentarieerd.
In Centraal Amerika wordt gewerkt aan het versterken van (plan-)m.e.r. in de regio. De Commissie doet dit samen met de Centraal Amerikaanse Commissie voor Milieu en Ontwikkeling
en de World Conservation Union (IUCN). In 2008 is geadviseerd over het plan-m.e.r. voor de
Associatie-akkoorden tussen de EU en Centraal Amerika. Tevens is een advies uitgebracht
over sectorale richtlijnen voor m.e.r. Met trainingen en een congres heeft de Commissie
een bijdrage geleverd aan plan-m.e.r. voor ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling.
Parallel aan het regionale programma, is bijgedragen aan een training over besluit-m.e.r. en
plan-m.e.r. voor het management van wetlands. Deze tweeweekse training is georganiseerd
door Creho, het regionale Ramsar kantoor, gevestigd in Panama.
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M.e.r. voor een stuwdam in Kameroen
• De Commissie adviseert het ministerie
van Energie en Water in Kameroen;
• De voorgestelde stuwdam ligt in een
gebied dat bekend staat als ‘hotspot’
van biodiversiteit.

Werkgroep krijgt uitleg over het gebied waar stuwdam wordt gebouwd
- Reinoud Post

Het energiebeleid van Kameroen richt zich op
elektriciteitswinning door waterkracht. Het
Memve’ele project, bestaande uit een dam
met klein stuwmeer, turbines, hoogspannings
lijnen en toegangswegen, moet voorzien in de
toenemende behoefte aan elektriciteit en wordt
gepland in de rivier de Ntem, in de zuidelijke
provincie van het land. De regio, met benedenstrooms het Campo-Ma’an Nationaal Park, is
bekend om zijn grote biologische diversiteit
en is het woongebied van pygmeeën. Voorheen was het beleid dan ook vooral gericht op
(natuur)behoud, waar nu economische ont
wikkeling de boventoon lijkt te gaan voeren.
Het Kameroenese ministerie van Energie en
Water heeft de Commissie gevraagd om een
onafhankelijk advies op meerdere punten:
- richtlijnen- en toetsingsadvies voor de studie
naar milieu- en sociale effecten van het
Memve’ele project;
- advies over de kwaliteit van de beheerplannen,
compensatie- en herhuisvestingsplannen, en
het voorlichting- en inspraaktraject.
Het advies wordt opgesteld door een panel,
dat bestaat uit experts op het gebied van
civiele techniek, milieu, biodiversiteit en sociaal
economische vragen. Dit panel publiceert al zijn
bevindingen op een aparte pagina binnen de
website van de Commissie. Zo bevordert zij de
transparantie van het hele planningsproces.

Nu de grootste vijandelijkheden in de DRC achter de rug lijken, wil de Post-Conflict &
Disaster Management Branch van UNEP een plan-m.e.r. uitvoeren voor planning van de
wederopbouw. Op verzoek van UNEP heeft de Commissie in 2008 een advies uitgebracht
over de opzet van een plan-m.e.r. voor Kinshasa en directe omgeving.
In Ghana is intensief samen gewerkt met de Environmental Protection Agency aan de uitvoer
van het Ghana Environmental Support Project. Daarbij is geassisteerd bij het evalueren van
de ervaringen met plan-m.e.r. Ook is een bijdrage geleverd aan het in beeld brengen van de
effectiviteit van het huidige m.e.r.-systeem. Hiervoor heeft de Commissie een instrument
ontwikkeld – EIA effectiveness mapping – dat ook in andere landen toepasbaar is. Verder
heeft de Commissie twee workshops begeleid over plan-m.e.r. voor het nationale beleid
voor stedelijke groei en ontwikkeling. Daarnaast is er een werkplan voor plan-m.e.r. voor
districtsplanning becommentarieerd en is er geadviseerd over richtlijnen voor m.e.r. in
de energiesector.
In Centraal Afrika beheert de Commissie een vijfjarenprogramma voor versterking van
nationale verenigingen van m.e.r.-deskundigen. In 2008 is vooral huisvesting, inrichting
en vaste staf voor de verenigingen georganiseerd. De boekhouders en vaste staf van de
verenigingen zijn getraind in financieel management en organisatie van evenementen.
Een website voor de overkoepelende regionale organisatie SEEAC, met daarin landen
specifieke pagina’s, is in aanbouw.

Minister voor Fossiele brandstoffen in DRC, Mr. Lambert Mende Omalanga (links)
en minister van Staat voor Energie in Rwanda, Mr. Albert Butare (midden) bij het
methaanwinningsstation in aanbouw, Lake Kivu – Reinoud Post

Afrika en Midden-Oosten
De Commissie heeft het ministerie van Milieu en Toerisme in Botswana geadviseerd over
het opzetten van een elektronisch trackingsysteem voor (plan-)m.e.r. In het advies zijn
voorbeelden gegeven van systemen die als basis kunnen dienen. Een door IUCN ontwikkeld
systeem in Centraal Amerika lijkt het meest geschikt. Er wordt met het ministerie ook
meegedacht over het opzetten van een onafhankelijke commissie om de kwaliteit van
MER’en te controleren.
Het ministerie van Milieu in Burundi heeft de Commissie eind 2008 gevraagd om advies bij
het prioriteren van m.e.r.’en in de komende jaren. In 2009 zal de Commissie in dit kader een
eerste bezoek brengen. Tevens zal een samenwerkingsprogramma worden uitgewerkt ter
versterking van het m.e.r.-systeem en de m.e.r.-capaciteit binnen de overheid.
Het Kivumeer, begrensd door de Democratische Republiek Congo (DRC) in het westen
en Rwanda in het oosten, herbergt een belangrijke energiebron in de vorm van in water
opgelost methaan. In vervolg op een succesvolle, door de Commissie gefaciliteerde workshop en deskundigenadvies over methaanwinning in 2007, is in 2008 een vervolgadvies
gegeven over een meerjarig actieplan voor monitoring.
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Met de Environmental Protection Agency (EPA) van Ethiopië heeft de Commissie prioriteiten
geïnventariseerd voor de versterking van m.e.r. De EPA en Commissie hebben afgesproken
samen een meerjarenprogramma m.e.r. te ontwikkelen. Vooruitlopend hierop is de Commissie gevraagd te adviseren over een m.e.r. voor een grote Jatropha (biobrandstof ) plantage.
De advisering zal in 2009 plaatsvinden.
Eind 2008 is met het ministerie voor Milieu, Plattelandsontwikkeling en Marine Hulpbronnen
van Kaapverdië een overeenkomst ondertekend voor de komende twee jaar. De organisaties
zullen samenwerken op het gebied van richtlijnen en toetsing van besluit-m.e.r., plan-m.e.r.
en capaciteitsontwikkeling.
De Commissie heeft het Kameroenese ministerie van Energie en Water een richtlijnenadvies
gegeven voor het MER (inclusief sociale effecten) voor het Memve’ele waterkrachtproject
(zie ook de box M.e.r. voor een stuwdam in Kameroen). In een later stadium zal het MER
worden getoetst en zal worden geadviseerd over beheerplannen, compensatie- en herhuisvestingsplannen, en het voorlichting- en inspraaktraject.
Samen met de Nederlandse ambassade in Mozambique is in 2008 gewerkt aan het sluiten
van een overeenkomst met het ministerie voor Milieucoördinatie (MICOA). De Commissie
stelt als voorwaarde aan deze samenwerking dat er structurele financiering komt binnen
MICOA voor het in stand houden van de te ontwikkelen m.e.r.-capaciteit.

Fruitmarkt nabij Gori, Georgië – Arend Kolhoff

Plan-m.e.r. voor ontwikkeling
van wegennetwerk op Socotra
• Ongecontroleerde ontwikkeling van het wegennet
bedreigt unieke biodiversiteit.
• Plan-m.e.r. beoogt bij te dragen aan een afgewogen
keuze voor wegen op een eiland dat is aangewezen
als werelderfgoed.
Het eiland Socotra is in juli 2008 op de wereld
erfgoedlijst gekomen vanwege het grote aantal
unieke plantensoorten dat alleen hier voorkomt.
Het eiland, zo groot als de provincie Noord-Brabant, ligt geïsoleerd voor de kust van Jemen in
de golf van Aden. Er wonen circa 50.000 mensen
die leven van geitenhoeden en visserij. De eerste
auto’s arriveerden in de jaren negentig en sinds
2000 is het per vliegtuig bereikbaar. De eerste
ecotoeristen weten het eiland inmiddels te
vinden.
Sinds 2000 is er begonnen met de ontwikkeling van een ambitieus wegennet dat positieve
en negatieve gevolgen heeft veroorzaakt. De
overheid wil nu een tienjarenplan ontwikkelen
dat sturend moet zijn voor de ontwikkeling van
alle wegen op het eiland. De minister van Water
en Milieu en de minister voor Wegen hebben

samen het initiatief genomen om een m.e.r. te
gaan uitvoeren voor dit wegenplan. De Commissie adviseert de overheid over de inhoud van
het MER waarin vier essentiële vragen moeten
worden beantwoord:
(1) Wat is nut en noodzaak van uitbreiding en
verbetering van het wegennet? De beantwoording van deze vraag wordt gekoppeld aan de
gewenste sociaal-economische ontwikkeling van
het eiland.
(2) Wat zijn alternatieven voor wegen? Denk
bijvoorbeeld aan transport over water.
(3) Wat zijn de beste routealternatieven voor
mogelijk nieuwe wegen?
(4) Welke richtlijnen gelden voor de uitvoering
van wegen met minimale milieugevolgen?

Zambia is voornemens om plan-m.e.r. in te voeren, hetgeen zowel nieuwe regelgeving als
capaciteitsontwikkeling betekent. Als startpunt hiervoor is in oktober 2008 een plan-m.e.r.
workshop georganiseerd, in samenwerking met de OECD DAC SEA task force. Namens deze
task force zullen Verenigd Koninkrijk (IIED), Finland (FEI) en Nederland (Commissie m.e.r.)
samen met het ministerie van Financiën en Planning en de milieuraad het programma verder
uitwerken. De ontwikkeling van het programma zal gefaseerd plaatsvinden, gelet op de zeer
geringe m.e.r.-capaciteit in Zambia.
Het in 2008 gestarte driejarenprogramma in Jemen heeft tot doel om het bestaande m.e.r.systeem te versterken. Het eerste jaar stond in het teken van een evaluatie van de sterke en
zwakke kanten van dit systeem. Op basis hiervan wordt nieuwe m.e.r.-wet- en regelgeving
ontwikkeld. Daarnaast is, op uitnodiging van de minister voor Water en Milieu, geadviseerd
over de gewenste inhoud van het plan-m.e.r. voor het tienjarenplan wegenontwikkeling op
het eiland Socotra. Dit eiland ligt in de Golf van Aden en heeft een unieke biodiversiteit.
In juli 2008 is het aangewezen als werelderfgoed. Ontwikkeling van wegen vraagt daarom
om een zorgvuldige afweging en het plan-m.e.r. moet daarin voorzien. (Zie ook de box
Plan-m.e.r. voor ontwikkeling van wegennet op Socotra).
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Wegenspecialist bespreekt
ontwerp en aanleg met lokale
deskundigen – Arend Kolhoff

Baggeren in Jakarta
• M.e.r. helpt bij het identificeren van mogelijkheden voor hergebruik van baggermateriaal;
• Inzet lokale deskundigen in de werkgroep is
zeer waardevol.
Jakarta kampt jaarlijks met ernstige overstromingen. Een van de oorzaken is het geleidelijk
dichtslibben van het drainagestelsel van de stad.
De Wereldbank financiert een baggerproject
dat de drainagecapaciteit van de kanalen moet

Europa
herstellen. Zowel de Indonesische wetgeving, als
de Wereldbank-procedures, vereisen een m.e.r.
voor dit project. Op verzoek van de Indonesische
overheid heeft de Commissie een richtlijnenadvies opgesteld voor het MER.
Het advies betreft zowel het uitvoeren van het
baggeren als het vinden van geschikte stort
locaties voor deze bagger. De Commissie
concludeert dat in het projectvoorstel een
duidelijke doelstelling voor hergebruik van
het baggermateriaal ontbreekt. Hergebruik is
mogelijk, bijvoorbeeld voor ophoging van land,
als de kwaliteit van de bagger goed wordt
geïnventariseerd. Daarnaast benadrukt het
advies het belang van een analyse van de
effecten op de kleine, veelal illegale gemeenschappen die op de kanaaloevers zijn ontstaan.
Twee Indonesische deskundigen namen deel
aan de werkgroep van de Commissie. Deze
deskundigen hebben waardevolle informatie
kunnen geven over het watersysteem, en de
sociale condities op en rond de kanaaloevers.
Het advies is overgenomen door de Indonesische overheid en vormt nu een integraal onderdeel van het contract voor het team dat
het m.e.r. gaat maken.

In 2008 is een samenwerkingsproject ter ondersteuning van het Roemeense ministerie van
Milieu afgerond. Het project heeft een toolkit voor plan-m.e.r. opgeleverd. In 2009 zal
worden deelgenomen aan een nieuw project met hetzelfde ministerie, gericht op het
verbeteren van inspraak in m.e.r.
Samen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) is in 2008 een project gestart met het Turkse
ministerie voor Milieu en Bosbouw. De Commissie ondersteunt een plan-m.e.r.-team binnen
het ministerie dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de aankomende Turkse
plan-m.e.r.-wetgeving.

M.e.r. en het waarderen
van ecosysteemdiensten

Een visser in Niger (Inner Niger
Delta) - Pieter van Beukering

• Het vertalen van ecosysteemdiensten in
(economische) waarde.
• Hoe plan-m.e.r. kan bijdragen aan het op
waarde schatten van ecosysteemdiensten
in strategische planning.

Baggerspecialist overlegt met milieudeskundigen van de gemeentewerken Jakarta
– Klaas Jan Beek

Azië
De universiteit van Hongkong richtte begin 2008 een Chinees SEA (Strategic Environmental
Assessment) Centrum op en vroeg de Commissie om lid te worden van het Internationale
Advies Comité. Aan dit verzoek is graag voldaan. In het najaar van 2008 is bovendien een
casestudy gepubliceerd in het boek International Experience on SEA. Dit boek is voortgekomen uit de tweede Nationale Plan-m.e.r. Conferentie in 2007 en is zowel in het Engels als
Chinees verkrijgbaar.
Er zijn presentaties verzorgd over plan-m.e.r. voor een Indonesische delegatie van het
ministerie van Public Works en het stadsbestuur van Jakarta. Vervolgens hebben deze
instanties de Commissie gevraagd te adviseren over de richtlijnen voor het MER voor het
Jakarta Urgent Dredging Project. Er is geadviseerd over zowel de baggeractiviteiten als de
verwerking van het baggermateriaal (zie ook de box Baggeren in Jakarta).
Daarnaast bezocht een delegatie van de Indonesische National Planning Agency (Bappenas)
de Commissie in Nederland voor een workshop over plan-m.e.r. voor het Nationale
Ontwikkelingsplan.
De eerste fase van het programma in de Greater Mekong-regio is afgerond. De Commissie
adviseert binnen dit programma het regionale secretariaat over toepassing van plan-m.e.r.
Deze fase heeft geresulteerd in drie plan-MER’en voor respectievelijk toerismeontwikkeling
in Cambodja, ontwikkeling van waterkrachtcentrales in Vietnam en ontwikkeling van een
economische corridor van Bangkok via Laos naar Kunming in Zuid-China.
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Het bezoek van minister Cramer aan Georgië ter viering van tien jaar samenwerking, heeft
geleid tot nieuwe activiteiten. In nauw overleg met het Georgische ministerie van Milieu is
een tweejarenprogramma voor versterking van m.e.r. ontwikkeld, dat in 2009 van start gaat.
Verder wordt dit ministerie geassisteerd met het uitvoeren van plan-m.e.r. voor de selectie
van nieuwe afvalstortplaatsen.
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Ecosysteemdiensten zijn ‘gratis’ baten en
diensten die mensen verkrijgen uit ecosystemen.
Dit kan bijvoorbeeld voldoende drinkwater zijn
of mangrovebossen die bescherming bieden
tegen stormen. Sinds de Millennium Ecosystem
Assessment, een wereldwijd project om de baten
uit werelds’ ecosystemen in kaart te brengen, is
het concept ecosysteemdiensten populair. Planm.e.r. biedt goede mogelijkheden om de waarde
van ecosysteemdiensten en de potentiële
aantasting hiervan in de planning te integreren.
Echter, er is slechts een beperkt aantal voorbeelden hiervan beschreven. De Commissie heeft
daarom het initiatief genomen een publicatie op
te laten stellen: Valuation of Ecosystem Services
and SEA. De case studies laten zien hoe een
betere informatievoorziening over de gevolgen
van nieuwe plannen en investeringen op ecosysteemdiensten hebben geleid tot belangrijke
aanpassingen of wijzigingen van voorgenomen
strategisch beleid.
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Harmonisatie en partnerschappen
Harmonisatie wordt vooral beoogd door intensief met partijen samen te werken en in de
praktijk een gemeenschappelijke aanpak te bereiken. In 2008 is de samenwerking ge
continueerd in het kader van de OECD DAC SEA Task force (plan-m.e.r.), met Noordwest
Europese m.e.r.-helpdesks (besluit-m.e.r. en plan-m.e.r.) en met de Afrikaanse m.e.r.organisaties. Dit geldt ook voor de partnerschappen zoals met de Wereldbank (plan-m.e.r.),
GTZ en UNDP (Benin) en ADB (Mekong Commissie). Nieuwe partnerschappen zijn aangegaan met ITC en IHE, gericht op het versterken van hun m.e.r.-onderwijs, onderzoek en
trainingsprogramma’s. Met het Cooperative Program on Water and Climate wordt samengewerkt om tot een integratie te komen van plan-m.e.r. en Integrated Water Resource Management. Deze twee instrumenten zijn complementair in het integreren van climate proofing in
strategische planning.

Kennisplatform
Ook buiten Nederland heeft de Commissie een functie als kennisplatform. In 2008 lag de
nadruk op de ontwikkeling van een verbeterde database en het vernieuwen van de website.
In 2008 is ook een vraagregistratiesysteem geïmplementeerd om inzicht te krijgen in het
aantal en soort vragen die aan de helpdesk worden gesteld. Op basis van website statistieken, analyses en evaluaties zal in 2009 de website verder worden ontwikkeld.
Een belangrijk speerpunt van het kennisplatform is het toegankelijk maken en verspreiden
van kennis en informatie over besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. in ontwikkelingssamenwerking.
Dit wordt gedaan via eigen publicaties zoals keysheets, casestudies, artikelen en door
presentaties, gastcolleges en workshops. In 2008 is een keysheet over SEA and oil & gas
toegevoegd aan de bestaande set keysheets.
Een van de belangrijkste fora voor impact assessment professionals is de International 
Association for Impact Assessment (IAIA). In mei 2008 hebben medewerkers van de
Commissie tijdens de IAIA jaarbijeenkomst (in Perth, Australia), presentaties gegeven,
discussies voorgezeten en workshops geleid. Een overzicht van de IAIA presentaties en
andere presentaties, gastcolleges en gepubliceerde artikelen is opgenomen in Bijlage 3.

Speerpunten in 2009
Vijf onderwerpen zullen het komend jaar speciale aandacht krijgen: biobrandstoffen,
klimaatverandering, ecosysteemwaardering, lokale overheid en conflict & veiligheid.
Belangrijke samenwerkingsprogramma’s zullen er zijn met Jemen, Ghana, Mozambique,
Bolivia en Georgië. Naar verwachting zal de Commissie ook aan de slag gaan in Vietnam,
Indonesië, Ethiopië, Kaapverdië, Zambia en Pakistan (als de omstandigheden het toelaten). Over concrete projecten zal worden geadviseerd in Kameroen (stuwdam), Indonesië
(baggerproject Jakarta), Centraal Amerika (handelsovereenkomst met EU), Bolivia (olie en
gas) en Ethiopië (Jatropha plantage). Het Centraal Afrika project, waarin m.e.r.-verenigingen
ondersteund worden, gaat zijn derde jaar in.
De Commissie past niet alleen bestaande kennis toe, maar ontwikkelt ook nieuwe. De af
gelopen jaren heeft de Commissie haar praktijkervaring gebruikt voor het ontwikkelen van
een instrument om de effectiviteit van m.e.r.-systemen in beeld te brengen. Tijdens de IAIA
jaarbijeenkomst in mei 2009 zal zij deze presenteren. Ook de evaluatie van twee pilots onder het Wereldbank I-SEA program zal nieuwe inzichten opleveren. Hoe kan plan-m.e.r. voor
strategisch beleid gebruikt worden om milieu-instituties in landen te versterken?
Het kennisplatform gaat, nu de nieuwe website klaar is, in een hogere versnelling. Het
belangrijkste nieuwe product wordt de landenprofielen, waarin online de belangrijkste
m.e.r.-informatie over partnerlanden te vinden zal zijn. Daarnaast zal een belangrijk
speerpunt zijn om een actief netwerk van m.e.r.-kenniscentra te creëren, zowel in Europa
als in Afrika.
Tot slot wordt 2009 een jaar van evalueren. De Commissie is halverwege de overeenkomst
met DGIS en het is goed gebruik dan de balans op te maken. Wat is er bereikt, wat zijn
de plannen en moet de koers worden gewijzigd? Dit loopt parallel aan de evaluatie door
het IOB van het werk op het gebied van capaciteitsontwikkeling. Deze evaluatie is een
uitstekende kans om de praktijk te toetsen aan de laatste theoretische inzichten op dit
gebied.

Afkortingen

Veldbezoek eiland Socotra, Jemen - Arend Kolhoff

ADB
Asian Development Bank
CREHO	
The Ramsar Regional Center for Training and Research on Wetlands in the Western Hemisphere
DGIS	
Directoraat Generaal Internationale
Samenwerking
EIA	
Environmental Impact Assessment (m.e.r.)
FEI
Finnish Environment Institute
GTZ	
Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit
IIED
International Institute for Environment and
Development
IOB
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en
Beleidsevaluatie

24

co mm i s s i e voo r de m i li e ue f f ectra ppo rtag e

ja arve rsl ag 2008 act iviteiten INTERNAT IO NAAL

25

ITC
I nternational Institute for GEO Information
Science and Earth Observation
IUCN
World Conservation Union
OECD-DAC	
Organisation for Economic Collaboration and
Development – Development Assistance Committee
Ramsar convention	
Convention on Wetlands (Ramsar, Iran 1971)
SEA	
Strategic Environmental Assessment (plan-m.e.r)
SEEAC	
Secrétariat pour l’Evaluation Environnementale
en Afrique Centrale
UNDP
United Nations Development Program
UNESCO-IHE
Institute for Water Education
UNEP
United Nations Environmental Program

Bijlage 1: Organisatie

Bijlage 2: Leden en adviseurs die in 2008 aan een werkgroep
hebben deelgenomen

Organisatiestructuur en medewerkers per 31 december 2008
bestuur
college van voorzitters
voorzitter
ir. N.G. Ketting (Niek)
plaatsvervangend voorzitters
prof. dr. ir. K.J. Beek (Klaas Jan)
dr. ir. G. Blom (Gerrit)
mr. F.W.R. Evers (Frans)
drs. H.G. Ouwerkerk (Hans)
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)
drs. L. van Rijn-Vellekoop (Leni)
prof. dr. F.W. Saris (Frans)
M.A.J. van der Tas (Marja)
dr. D.K.J. Tommel (Dick)
ir. A. van der Velden (Aad)
drs. L.H.J. Verheijen (Lambert)

directie
directeur
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)
drs. M.P. Laeven (Marc)
adjunct directeur
drs. R.A.A. Verheem (Rob)

voorzitter
ir. N.G. Ketting (Niek)
secretaris/penningmeester
dr. D.K.J. Tommel (Dick)
bestuursleden
prof. dr. W. Lemstra (Wolter)
T.A. Maas-De Brouwer (Trude)
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)
gevolmachtigden
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)
drs. M.P. Laeven (Marc)

administratieve- en
huishoudelijke ondersteuning
secretaresses Nederland
A.J.C. van Asperen (Angelina)
H.J. Bijvank (Heleen)
A.M.E.M. Evers (Margareth)
P.E.M. van Hulst (Elly)
M. van Lemmeren (Mirelle)
G. Lesman-Withaar bijgenaamd
de Jong (Greet)
M.C. Mulder (Marion)
L. Pauw (Leontine)
J. Raaben (Jacqueline)
G.W. Takken (Bep)
M.E.C. van den Tempel-Methorst
(Marijke)
W.N. The (Wen-Ny)
A. Timmerman (Annemieke)
W. Visser (Nanny)
A.M. Voogt-van Hamersveld (Astrid)
secretaresses Internationaal
L.M. Wildenburg (Liduina)
J. Zomer (Jamila)
huishoudelijke en administratieve
ondersteuning
G. Brakkee (Gea)
J.H.M. Lammers-Zieltjes (Janny)

werkgroepsecretarissen
Nederland
drs. T. Bakker (Trineke)
drs. C.A. Balduk (Coen)
ir. B. Barten (Bart)
drs. B.F.M. Beerlage (Bart)
ir. I.G.M. de Bondt (Ingrid)
ir. J.M. Bremmer (Marijke)
mr. V.J. van den Broek (Rick)
dr. G.P.J. Draaijers (Geert)
drs. M. van Eck (Marja)
drs. S.J. Harkema (Sjoerd)
drs. P.J. Jongejans (Pieter)
drs. G. Korf (Geertje)
drs. R. Meeuwsen (Roel)
mr. drs. M. Poortinga (Marjan)
drs. W. Smal (Willemijn)
ir. C.T. Smit (Corrie)
mr. S.M. van Velsen (Selma)
drs. F.H. van der Wind (Florentine)
drs. H. Woesthuis (Hugo)

werkgroepsecretarissen
Internationaal

automatisering

drs. G.J. van Boven (Gwen)
drs. A.J. Kolhoff (Arend)
ing. R.A.M. Post (Reinoud)
dr. B. Schijf (Bobbi)
ir. I.A. Steinhauer (Ineke)

P. Kop (Peter)
M.J.F. Wagenbuur (Mark)

financiële administratie
W.M.G.B. Lucassen-Janssen (Willeke)
G.D. Maikoe (Gary)

kennisplatform
drs. H.M.E. Boerman (Heleen)
drs. A.T. Hardon (Anne)
V.G.J. van Stokkom (Véronique)

personeelszaken
E.B.M. Hennephof (Elisabeth)
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Leden
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ir. H.G. van der Aa
ing. R.J.M. van Aalderen
dr.ir. F.G. van den Aarsen
dr. ir. H.F.M. Aarts
prof. dr. B.J.M. Ale
drs. W. Altenburg
ir. C.J.M. Anzion
prof. dr. Ch.W. Backes
drs. ing. A. van Beek
ing. W.G. Been
ing E.H.A. de Beer
dr. A.J. Beintema
dr. J.H. van den Berg
drs. L. Bijlmakers
dr. G.J. van Blokland
ing. P.F.J. Brandsen
ir. E.J. Brans
drs. ir. B.A.H.V. Brorens
ir. H.S. Buijtenhek
ir. J.G. Cuperus
dr. N.M.J.A. Dankers
ing. J. Derksen
ir. J.A.M. van Dijk
ir. N. van Dooren
ir. W.J. van Doorn

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ing. A.J. Dragt
ir. W. van Duijvenbooden
ir. P. van Eck
drs. H.C. Eerens
ing. H.H. Ellen
dr. F.H. Everts
ir. Y.C. Feddes
prof. mr. A. Freriks
ir. C. van der Giessen
ir. J.H.J. van der Gun
ir. F.A.C. de Haas
ing. D. Hamhuis
prof. dr. ir. R.E.C.M. van der
Heijden
– ir. G.J. Hellinga
– dr. C.J. Hemker
– ing. H.J.M. Hendriks
–	G.F.W. Herngreen
– dr. ir. J. Hoeks
– prof. dr. P. Hoekstra
– ir. J.A. Huizer
– ir. P. Janse
– drs. S.R.J. Jansen
– ing. R.P.M. Jansen
– H.H. Janssen

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ir. W.H.A.M. Keijsers
drs. M.A. Kooiman
dr. ir. J.A.M.M. Kops
drs. R.H.D. Lambeck
ir. P.H.R. Langeweg
ir. J.E.M. Lax
drs. J.A.A.M. Leemans
drs. A. van Leerdam
L.Th. de Leu
dr. R.S.E.W. Leuven
prof. ir. E.A.J. Luiten
ir. A.J.G. van der Maarel
prof. dr. ir. F.M. Maas
drs. Y.J. van Manen
prof. dr. J.M. Mastop
prof. dr. H.J. Meurs
drs. R.H.J. Mooren
ir. L. van Nieuwenhuijze
ir. K. Nije
dr. ir. N.W.M. Ogink
dr. P.F.M. Opdam
drs. L. Oprel
ir. H. Otte
ing. P.M. Peeters
ing. B. Peters

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

drs. C.C.D.F. van Ree
dr. J. Renes
drs. N.M. de Rooij
ir. M.B. Schöne
dr. P.P. Schot
ir. K.A.A. van der Spek
ir. H.E.M. Stassen
ing. G. van der Sterre
ir. J. Termorshuizen
prof. dr. J.H.J. Terwindt
prof. mr J. Verschuuren
ing. R.L. Vogel
dr. N.P.J. de Vries
ir. R.F. de Vries
ir. P. Vrijlandt
prof. ir. drs. J.K. Vrijling
prof. ir. J.J. van der Vuurst de Vries
drs. K. Wardenaar
prof. dr. G.P. van Wee
drs. R.B. van der Werff
drs. F. Wijnants
ir. Th. G.J. Witjes
ir. J.H. de Zeeuw
ir. H.A.P. Zinger
drs. G. de Zoeten

– drs. M.A. Elbers
– prof. dr. R. van Engelsdorp Gastelaars
– dr. K. Essink
– ir. M.J. Fabery de Jonge
– ir. C.P.J.M. Geelen
– dr. W.J.E. van de Graaff
– ing. J.M. van der Grift
– dr. J. Groen
– drs. ing. F. Hagg
– dr. R.M. van Heeringen
– drs. W.A.M. Hessing
– ir. N.K. Hoekstra
– dr. ir. F.D. van der Hoeven
– drs. W.C.M. van Hooff
– Prof. dr. E.C. van Ierland
– ing. J.A. Janse
– ir. D. Jansen
– drs. K.D. Jesse
– ir. J.H. de Jong
– ir. J.C.F. van Kempen
– drs. R.J. van Kerkhoff
– drs. H.J.B.A. van Kessel
– dr. M.P. Keuken
– drs. ing. H.J. Kingma
– drs. R.J.M. Kleijberg
– drs. M. Klinge
– drs. J. Klooster
– T.R. Knottnerus
– dr. ir. A.G. Kooiman
– drs. B. Korf
– drs. W. Korver
– ing. P.A. Kroeze

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ir. G.M.H. Laheij
ing. S. Lataire
ir. P.F.A. de Leege
dr. ir. E.J.T.M. Leenen
ing. J.J.A. van Leeuwen
dr. F. Lefebre
dr. H.J.R. Lenders
ing. M.J.P. van Lieshout
dr. H. van Londen
ir. W.J. Luiten
ing. F. Mertens
dr. H. Middelkoop
dr. G.W.N.M. van Moorsel
ir. K.V. van der Nat
dr. D.A. Nieuwland
J. Nipius
ir. J.A. Nuesink
ir. B. Olthof
ing. B.W.G. van Pagée
prof. dr. W.F. Passchier
dr. M. van der Perk
ing. M. Pijnenburg
ir. H. Pijpers
ir. A.J. Pikaar
drs. J.L.P.M. van der Pluijm
drs. M.J.M. Poot
drs. ing. T. Prins
ir. J.G.M. Rademakers
dr. S.A. Rienstra
ir. F. Rooijers
ing. D. Rooks
drs. F. Rosenberg
ir. J.A.F. de Ruijter

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

drs. F.J.A. Saris
ir. C.J.A. Scheepers
prof. ir. J. Schittekat
ing. R.H. Schokker
dr. J. Seys
ir. M.C.J. Smits
C. Spapens
dr. J.T.C.M. Sprangers
ir. S. Teeuwisse
ing. B.C.C. Tijssen
drs. ing. P.C. Tromp
ir. R.J. Ummels
ir. A. Valk
drs. C.T.M. Vertegaal
ir. M.A.J. Vervoort
ing. J.A.H.H. Voet
drs. H.W. Waardenburg
ing. F.H. Wagemaker
prof. dr. M.J. Wassen
dr. J. Wesseling
drs. H.A.T.M. van Wezel
ir. D. Wiebes
ir. B.J. Wiekema
ir. J.H.A. Wijbenga
ing. P. van Wijlick
dr. ing. J. Willems
drs. J. van der Winden
dr. ir. T. ten Wolde
dr. F. Woudenberg
ing. E. Wymenga
ir. J. Zonderland

Adviseurs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ing. R. Aagten
drs. R. Agtersloot
prof. dr. ir. C. van den Akker
J.G. Arkes
prof. dr. E.J.M.M. Arts
ir. J.J. Bakker
drs. D.J.F. Bel
ir. J. van den Berg
prof. J. Berlamont
ir. L. Besselink
drs. A. Biesheuvel
ir. D. Bijstra
ir. A.J. Bliek
ing. P. Bloemerts
prof. dr. P.L. de Boer
dr. P.C.M. Boers
ir. S. Bokma
ir. D.A. Boogert
ir. P. van der Boom
ing. P.J.M. van den Bosch
H. Boukes
ing. E. de Bree
ir. T.B.J. Bremer
ir. J.J. Buitenhuis
drs. F.P.T. van de Coevering
dr. C.C.H. Cronenberg
dr. S. Dekker
drs. G.B. Dekker
ing. W.J. Dirks
drs. S. Dirksen
dr. J.M. Drees
drs. P.J.L. van den Dries
ir. G. van Ee

Adviseurs die in 2008 hebben opgetreden in het kader van internationale samenwerking
–
–
–
–
–
–

Mr S Adibowo
Mr D. Bisso
Mr M.G. Bos
Ms M. Eid
Mr J.W. Foppen
Mr J.J.M. Helmer
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–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Mr J.J. Kessler
Mr. R. Kleinjans
Mr G.J.A. Koppert
Mr A.G.J. Lejeune
Mr J.R.J. Mercier
Mr S. Nooteboom
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Mr. J. Palerm
Mr P. Prastowo
Ms C.E.M. van der Schoot
Mr R. Slootweg
Mr P. Tchawa
Mr A.H.Vos

–
–
–
–

Mr L.J. Wetsteijn
Mr P. Wit
Mr A.J. Wüest
Mr R. van Zoest

Bijlage 3: Presentaties en publicaties 2008
Presentaties
Nederland
• MER voor project CO2-opslag. Gemeente Barendrecht, Raadscommissie Ruimte
• MER Reststoffen Energiecentrale Harlingen. Provinciale Staten van Friesland
• Jurisprudentie m.e.r. en Natuurbeschermingswet 1998. Cursus Geoplan
• M.e.r. en jurisprudentie. Themabijeenkomst VVM
• Bijdrage Basiscursus Milieurecht. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
• Luchtkwaliteit in m.e.r. Congres Nederlandse Stichting Luchtkwaliteit
• Klimaatadaptatie in MER en Watertoets. VROM-workshop
• MER voor landelijk gebied en intensieve veehouderijen. Vereniging van Agrarische Bedrijven
• MER voor landelijk gebied en intensieve veehouderijen i.s.m. DLG/provincie Gelderland
• M.e.r. en cultuurhistorie. Symposium Provincie Zuid-Holland
• Handreiking cultuurhistorie in m.e.r.. Bijdrage project van RACM en Bureau Belvedere
• Passende beoordeling en plan-m.e.r. Symposium VVM
• Passende beoordeling en plan-m.e.r. Symposium Elsevier
• Ervaringen met plan-m.e.r. Symposium VVM
Internationaal
• International Conference IAIA ’08 Perth, Australia, 4-10 mei 2008:
– EIA system performance
– Valuation of ecosystem services in EA
– SEA for the Central American trade association agreements
– Monitoring and evaluation – effective impact assessment
• Trends in EIA en SEA, capacity development, rol Commissie;
– Utrecht University
– ITC Enschede
– Saxion Hogeschool Deventer
• The Paris Declaration & Environmental Assessment; OECD DAC Environment, Paris
• SEA and local management of natural resources. Workshop on local management of natural resources, DGIS, Den Haag
• A short state of the art in environmental assessment. European Investment Bank: CEE Bankwatch IFI meeting, Londen
• SEA & Biofuels; COP Biodiversiteit 2008, Bonn
• Strategic Environmental Assessment; Environmental Science programme UNESCO-IHE Delft
• Bedrijvenmarkt ministerie van VROM, Milieucoördinatoren dagen (Nederlandse Ambassades)
• Plan-m.e.r. een instrument voor ‘climate-proofing’ van beleid en plannen; CPWM,
2nd Conference on adaptation to climate change in developing countries, Den Haag

Publicaties
Nederland
• Klimaatverandering in m.e.r. Adviezen van de Commissie voor de m.e.r. Geert Draaijers, Aad van der Velden.
In: Toets, nr. 5 (okt.) 2008, p. 12-15. ISSN 0929-7537
• Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht. Diverse annotaties. SDU Uitgevers. ISSN 1387-1277
• Tijdschrift Toets. Rubriek Jurisprudentie. ISSN 0929-7537
Internationaal
• Valuation of Ecosystem Services and SEA: lessons from influential cases. Roel Slootweg, Pieter van Beukering. Netherlands
Commission for Environmental Assessment, 2008, 32 p. ISBN: 978-90-421-2537-7
• SEA for Flood Protection in the Netherlands. A Case Study. Rob Verheem, Marc Laeven. Centre for SEA for China et al.
In: International Experience on SEA. 2008, p.121-130.
• Strategic Environmental Assessment and Biofuels: Establishing Linkages. Tamara Levine, Axel Olearius, Ineke Steinhauer.
Netherlands Commission for Environmental Assessment, InterCooperation, GtZ., 2008, 6 p.
• Keysheet on SEA and Oil and Gas. Ineke Steinhauer. Commissie voor de m.e.r. 2008, 2 p.
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