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Milieueffectrapportage in Nederland
Nederland kent op dit moment twee typen milieu
effectrapportage (m.e.r.):
l 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 milieueffectrapport (MER) laat zien wat een initia
tief betekent voor het milieu en of er alternatieven
zijn die minder nadelige gevolgen voor het milieu
hebben.
l plan-m.e.r. (voorheen SMB) kent ongeveer dezelfde
opzet als m.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 strate
gische besluiten die daaraan voorafgaan, rekening
gehouden wordt met het milieu.

Advisering Nederland
Bij Nederlandse projecten adviseert de Commissie voor
de m.e.r. de beslissingsbevoegde overheidsinstantie
doorgaans op twee momenten:
l bij de start van m.e.r.: welke onderwerpen moet het
MER behandelen?
l
besluit-m.e.r.: de Commissie geeft een richtlijnen
advies en inschakeling is verplicht;
l
plan-m.e.r.: de Commissie geeft een advies over
reikwijdte en detailniveau; inschakeling van de
Commissie is niet verplicht maar vrijwillig.
l wanneer het MER klaar is: is het MER kwalitatief
goed genoeg om het milieu volwaardig mee te
wegen bij de besluitvorming?
l
bij besluit-m.e.r. is inschakeling van de Commissie
verplicht;
l
bij plan-m.e.r. is inschakeling van de Commissie
alleen verplicht als er sprake is van een passende
beoordeling op grond van de Natuurbeschermings
wet en als een gebied in de ecologische hoofd
structuur (EHS) beïnvloed wordt. Bij andere
plan-m.e.r. kan de Commissie op verzoek van het
bevoegd gezag adviseren.
Op verzoek brengt de Commissie ook op andere
momenten en bij niet m.e.r.-plichtige besluiten advies
uit. De onafhankelijke deskundigen van de Commissie
beoordelen of de kwaliteit van de milieu-informatie
toereikend is voor het besluit. Om los van bestuurlijke
verantwoordelijkheden en politieke afwegingen haar
oordeel te kunnen geven is de Commissie geen onder
deel van de overheid maar een zelfstandig orgaan. Alle
adviezen zijn openbaar en via de website snel en voor
iedereen toegankelijk.

Advisering internationaal
De Commissie adviseert ook buiten Nederland over
milieueffectrapportage. Naast milieu, komen daarbij
armoede en sociale effecten aan bod. De Commissie
adviseert bij richtlijnen en toetsing van m.e.r. voor com
plexe plannen, programma’s en projecten en draagt
bij aan de versterking van m.e.r.-systemen voor zowel
plan- als besluit-m.e.r., zoals op het gebied van wet- en
regelgeving, institutionele structuur en capaciteits
ontwikkeling. Vooral buitenlandse milieuministeries en
het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
maken gebruik van deze advisering, evenals inter
nationale donoren.
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Voorwoord
Dames en heren,
Het jaar 2006 was in meerdere opzichten een uitzonderlijk
jaar. Opnieuw een sterke stijging van het aantal adviezen
in Nederland, een nieuwe vijfjarenovereenkomst met het
ministerie van Buitenlandse Zaken om de m.e.r.-praktijk
internationaal te ondersteunen, versterking van de kennisfunctie van de Commissie, een nieuwe algemeen secretaris/
directeur en last but not least de wettelijke verankering van
plan-m.e.r..

De mogelijkheden voor een inzichtelijke én doeltreffende
opzet van het m.e.r.-instrument zijn er. De Commissie zal
opnieuw pleiten voor één m.e.r.-systeem gericht op die
besluiten waar de belangrijkste keuzen worden gemaakt.
Voor eenderde van de besluiten kan een verplicht m.e.r.
vervangen worden door de veel lichtere procedure van
m.e.r.-beoordeling. Bij Wm-vergunningen kan m.e.r. voor
een aantal categorieën projecten ingebouwd worden in
de vergunningverlening. Dat betekent opnieuw eenderde
minder verplichte m.e.r.-projecten.
Waar de integrale m.e.r.-plicht voor moet blijven, zijn de
strategische plannen en die complexe, controversiële projecten waar het bij m.e.r. ook om zou moeten gaan. We hebben het dan over ca. 80 plannen en projecten per jaar ten
opzichte van ruim 250 nu. Bij de aard van deze besluiten
past een zorgvuldige procesgang, waarbij vroegtijdige
inspraak en onafhankelijke kwaliteitsborging gewaarborgd
zijn. Eén inzichtelijk systeem met tegelijkertijd een substantiële reductie van het aantal verplichte m.e.r.-procedures is
het resultaat.

Wat laat de praktijk zien? Met de introductie van planm.e.r. náást besluit-m.e.r. ontstaan twee systemen met een
verschillende procesgang en afwijkende inhoudsvereisten.
Daarmee is het stelsel er ingewikkelder op geworden in
plaats van eenvoudiger. Een voorbeeld: bestemmingsplannen kunnen afhankelijk van hun concreetheid plan-m.e.r.plichtig zijn, besluit-m.e.r.-plichtig of beide. Wat betekent
dit voor het detailniveau van de milieu-informatie, wie
moet wanneer geconsulteerd worden, wat zijn verplichte
inspraakmomenten, moet de Commissie wel of niet worden
ingeschakeld? Juridische onzekerheden zijn het gevolg, die
er mede toe leiden dat er veel vragen uit de praktijk op ons
af komen.

Het is dus mogelijk: een nieuw m.e.r.-systeem met daadwerkelijk meerwaarde en verminderde regeldruk. Naar ik
hoop worden ze vertaald in wettelijke bepalingen. Het is nu
van groot belang dat ook u vanuit de praktijk uw ervaringen
laat doorklinken in de komende discussies.

Het komende jaar wordt ook m.e.r. op projectniveau
(besluit-m.e.r.) op nieuwe wettelijke leest geschoeid. Deze
kans móet aangegrepen worden om iets te doen aan de in
de praktijk gesignaleerde problemen.

Niek Ketting
voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
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Activiteiten Nederland
In 2006 heeft de Commissie opnieuw aanzienlijk meer adviezen uitgebracht dan
in de jaren ervoor. Het aantal richtlijnenadviezen steeg opvallend en daarbinnen
vooral de adviezen voor intensieve veehouderijen. Opvallend is ook het hoge
aantal adviezen over energieproductie, zowel windturbines als energiecentrales.
Ook de advisering bij plan-m.e.r. blijft toenemen; vooral het aantal toetsingen
nam toe. De bevoegde instanties toonden zich tevreden over het optreden van de
Commissie.
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De procentuele verdeling van de opgestarte projecten over de
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De blik op overmorgen
“Met de introductie van de EU-richtlijn in 2004 en daarna de
implementatie in Nederland in 2006, is de eerste feitelijke stap
gezet in de modernisering van de m.e.r.-regelgeving. Mede
op basis van evaluaties in het verleden pleit de Commissie al
meerdere jaren voor verbeteringen. De Commissie gebruikt dit
momentum ook om haar diensten te moderniseren en met een
kennisplatform uit te breiden.
Aansluiten bij uw behoeften is daarbij voor ons leidraad.
De agenda van morgen bevat immers initiatieven en besluiten
die veelomvattend zijn. Denk alleen maar aan de ideeën voor
kustversterking en –ontwikkeling, dubbel ruimtegebruik, watermanagement en energievoorziening. De complexiteit van deze
plannen en projecten is groot en de verantwoordelijkheid voor
milieu en duurzaamheid neemt gestaag toe. Juist daarom wil ik
graag met alle partijen in gesprek blijven of komen over hoe de
Commissie ook in de toekomst de kwaliteit van informatie en
processen mee kan blijven borgen bij deze complexe plannen

Commissie voor de milieueffectrapportage   

en projecten. Daarbij komt dat
de regelgeving er niet eenvoudiger op is geworden. Ik ben
dus blij dat het kennisplatform
in 2007 van start kan gaan en
ga ervan uit dat dit mede zal
leiden tot een betere procesgang en besluitvorming.
Komend jaar wil ik uw visie
en mening horen over dit
nieuwe kennisplatform. Naar
ik hoop wordt 2007 het jaar
van een constructieve dialoog, Miranda Diependaal,
directeur / algemeen secretaris
die leidt tot een beter m.e.r.stelsel en een goede samenwerking tussen alle partijen. Laten
we woekeren met onze talenten, zodat het werken aan een
beter milieu een kans wordt om te excelleren.”
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Op 28 september 2006 werd de wettelijke regeling voor
plan-m.e.r. in Nederland een feit. De wetgeving introduceerde op dat moment ook nieuwe terminologie. De strategische
milieubeoordeling (SMB) voor plannen en programma’s
werd ‘plan-m.e.r.’; m.e.r. voor projecten werd ‘besluitm.e.r.’. De Commissie sluit haar woordgebruik hierop aan.
Bij scoping voor plan-m.e.r. spreken we over een advies
over reikwijdte en detailniveau; bij besluit-m.e.r. over een
richtlijnenadvies. Bij zowel plan-m.e.r. als besluit-m.e.r.
spreken we over toetsingen als het gaat om een advies over
de kwaliteit van de informatie in het MER.
In 2006 bracht de Commissie 276 adviezen uit. Dit is een
stijging van 23% ten opzichte van 2005 en van zelfs ruim
65% ten opzichte van 2004.

Welk type adviezen waren dit?
l 139 richtlijnenadviezen bij besluit-m.e.r.
l 102 toetsingen bij besluit-m.e.r.
l 14 adviezen over reikwijdte en detailniveau bij plan-m.e.r.
(dus niet verplicht)
l 19 toetsingen bij plan-m.e.r. (gedeeltelijk verplicht)
l 2 adviezen over m.e.r.-beoordelingen.
De verdeling over gemeenten, provincie en rijk was vrijwel
hetzelfde als in 2005. Van de adviezen is 47% gericht aan
gemeenten, 32% aan provincies en 21% aan het Rijk.

Aantal en type uitgebrachte adviezen (2001 – 2006)

Advisering aan overheden (2001 – 2006)
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Appels en peren: de optelsom van gevolgen voor natuur
De Habitattoets vereist dat naast de gevolgen van het eigen
plan of project, ook de optelsom (cumulatie) van gevolgen op
een Natura2000-gebied wordt gemaakt. Wat betekent dit voor
m.e.r.? Bijvoorbeeld: hinder door geluid van een weg moet
worden opgeteld bij geluidshinder van een bedrijventerrein.
Maar ook de verstoring van beschermde vogelsoorten door
het geluid van de weg plus de verstoring van diezelfde vogels
door verlichting van kassen.
Hoe cumulatie van gevolgen beschreven moet worden is
nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het ministerie van LNV is
er volop mee bezig en de Commissie levert inbreng op basis
van haar praktijkervaringen tot nu toe.
Op basis van deze praktijkervaringen komt de Commissie tot
de volgende aanpak:
l Inventariseer de gevolgen van eigen en andere activiteiten
op het beschermde gebied en de beschermde soorten.
l Beschrijf waar welke gevolgen te verwachten zijn; waar is er
overlap van gevolgen.
l Geef aan wat er (wetenschappelijk) bekend is over de optelsom van gevolgen, wat te beredeneren is op basis van een
deskundigenoordeel en waar kennis ontbreekt.

activiteiten nederland

Concludeer dan of je met zekerheid kunt stellen dat er geen
beschermde soorten of habitats verdwijnen door cumulatie. De instandhoudingsdoelen zijn daarbij het toetsings
criterium.
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Natura2000-gebied Moerputten
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Evaluatie m.e.r.-advisering
Er zijn drie evaluatiemomenten bij m.e.r. die een indicatie
kunnen geven van de doorwerking van de advisering door
de Commissie: (1) als de richtlijnen bij besluit-m.e.r. zijn
vastgesteld, (2) als het MER is getoetst en (3) als over het
project of plan is besloten.

Bij 39 projecten, 38% van het totaal, heeft de Commissie
een aanvulling geadviseerd. Dit percentage is geen grote
afwijking ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijkste
redenen om aanvulling te adviseren zijn tekortkomingen op
de aspecten lucht (50%), natuur (38%), verkeer (26%) en
een ontoereikende ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief (38%).
Aanvullingen werden relatief vaak gevraagd bij:
l glastuinbouw (4 van de 5 toetsingen)
l recreatieve projecten (10 van de 20 toetsingen)
l intensieve veehouderij (6 van de 13 toetsingen)
l infrastructuur (7 van de 16 toetsingen)
l woningbouw, stadsprojecten en bedrijventerreinen (9 van
de 21 toetsingen)
In 35 gevallen kon na een aanvulling een positief advies
door de Commissie worden gegeven.

Richtlijnen
Aan de hand van het richtlijnenadvies stelt het bevoegd
gezag de richtlijnen voor het MER op. In 2006 zijn er 123
richtlijnen vastgesteld.
Voor die projecten waarbij nagegaan is of het advies van
de Commissie is overgenomen, bleek bij 90% het advies
zonder grote wijzigingen overgenomen te zijn. Bevoegd gezag is over het algemeen tevreden over het adviseringsproces: 94% (49 van de 52 gevraagde bevoegd gezagen) geeft
aan tevreden te zijn. Positieve punten die worden genoemd
zijn de communicatie, de deskundigheid en het optreden
van de Commissie.

Besluiten
Bij 10 besluit-m.e.r.-en is nagegaan of het advies van de
Commissie is behandeld en of de belangrijkste aanbevelingen zijn overgenomen; dit is 7 maal het geval.

Toetsingen
In 2006 toetste de Commissie 102 besluit-MER-en. Wanneer
de Commissie meent dat er essentiële informatie in het
MER ontbreekt, dan adviseert zij het bevoegd gezag om een
aanvulling op het MER op te laten stellen.

Overzicht plan-m.e.r. adviezen		
Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

1687
1689
1703
1709
1729

952
1343
1471
1500
1503
1506
1543
1556
1570
1581
1608
1649
1665
1687
1730
1731
1736
1771
1811

1739
1742
1784
1791
1795
1801
1819
1831
1833

Provinciaal Verkeer en Vervoersplan+ Noord-Brabant
SMB Leek / Roden
PKB hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV
Radio Kootwijk
Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buiten
waarden, Zwolle
SMB Ede-Oost / Spoorzone
Structuurplan Land van Wehl, Doetinchem
SMB Oostvaarderswold
Structuurplan Lokerbroek Rijssen-Holten
Nationaal Samenwerkingsprogamma Luchtkwaliteit
(NSL)
Bedrijventerrein De Mars, Zutphen
Regionaal Structuurplan Haaglanden
Primaire waterkering Groningen
Regionaal Mobiliteitsplan Twente
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PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Zandwin- en Natuurontwikkelingsplan “Over de Maas”
Bloemendalerpolder / KNSF-terrein
Zwakke Schakels Noord-Holland
Streekplan Fryslân 2006
Structuurvisie Zuiderzeelijn
PKB Derde Nota Waddenzee
Structuurplan Zwolle 2020
Kustversterking Zuid-west Walcheren
Omgevingsplan Zeeland
Haarlemmermeer-Bollenstreek
Structuurplan Stationsgebied Utrecht
Glastuinbouw West-Brabant
Provinciaal Verkeer en Vervoersplan+ Noord-Brabant
Uitbreiding mergelwinninggroeve ‘t Rooth, Limburg
Structuurplan Wieringermeer
Omgevingsplan Flevoland 2006
Streekplanuitwerking Groei & Krimp, Gelderland
Uitwerkingsplan Reconstructie Losser

Kennisplatform: meer over m.e.r.
In 2006 is hard gewerkt aan de opzet van een kennisplatform over m.e.r.. Wat is het resultaat?
l Nieuwe website;
l Nieuwe databases voor optimaal gebruik van kennis en
informatie.
Bij de opzet van het platform werkt de Commissie nauw
samen met Infomil, dat namens de overheid informatie
aanbiedt over milieuwet- en regelgeving. Belangrijk onderdeel van het kennisplatform m.e.r. is de volledig vernieuwde
website. Vanaf maart 2007 biedt de site informatie, kennis
en ervaringen, zoals:

l

l

l

l

Nieuws: een overzicht van actuele ontwikkelingen op
m.e.r.-gebied;
Jurisprudentie: links naar alle belangrijke uitspraken
over m.e.r., waar relevant voorzien van interpretatie
voor de praktijk;
Projecten en adviezen: startnotities, MER-en, adviezen
en projectgegevens;
Onderwerpen van A tot Z: van veel m.e.r.-onderwerpen
het laatste nieuws, uitgebrachte adviezen, jurisprudentie, good practice, publicaties, veelgestelde vragen en
interessante links.

De nieuwe website

A6 - A9: de feiten
De corridorstudie/MER Schiphol-Almere is een MER in twee
delen. Eerst een hoofdkeuze tussen beprijzen, opwaardering
van de bestaande wegen en een nieuwe verbinding A6-A9.
Daarna het in detail uitwerken van de inrichting. Wat waren
belangrijke conclusies van de Commissie bij de toetsing van
het MER 1e fase voor de Corridor Schiphol-Almere?
l een geboorde tunnel kan worden aangelegd zonder
significante gevolgen voor de waterhuishouding van het
Naardermeer;
l rekening rijden kan een belangrijk deel van de problemen
oplossen en is als enige alternatief kosteneffectief;
l een IJmeerverbinding zonder tolheffing moet beter worden
onderzocht.
De vraag of sprake is van negatieve gevolgen van een
verbinding A6-A9 op de waterhuishouding van het Naarder

activiteiten nederland

meer stond in de maatschappelijke discussie en in het MER
centraal. Het MER en de door de Commissie gevraagde
aanvullende informatie lieten zien dat een A6-A9-tunnel geen
gevolgen hoeft te hebben op het Naardermeer, mits de juiste
technische uitvoering wordt gekozen.
In de politiek maatschappelijke discussie bleek deze feitelijke
informatie echter geen belangrijke rol meer te spelen. Te
weinig maatschappelijk en politiek draagvlak maakte dat de
minister in oktober 2006 besloot om de A6-A9-verbinding
niet verder uit te werken. In het MER 2e fase zullen dus nu
de effecten onderzocht gaan worden van het verbreden en
aanpassen van de bestaande hoofdstructuur in combinatie
met rekening rijden. Of onderzoek naar de effecten van een
IJmeerverbinding daar onderdeel van zal zijn, zal dan moeten
blijken.
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Milieutoets op voorgenomen regelgeving
Daarnaast biedt het kennisplatform een telefonische helpdesk voor specifieke vragen en een E-nieuwsbrief.
Om tegemoet te komen aan de grote vraag in het buitenland naar de Nederlandse m.e.r.-praktijk zal in de loop van
2007 meer informatie over onze Nederlandse adviezen en
projecten in het Engels op de website te vinden zijn.
In maart 2007 wordt het Kennisplatform m.e.r. operationeel.
Meer over m.e.r.? www.commissiemer.nl

Sinds januari 2005 is de Commissie – in opdracht van het
ministerie van VROM – betrokken bij de beoordeling van
de Milieueffectentoets (MET) op voorgenomen wetten en
besluiten. Dit gebeurt bij het Meldpunt Voorgenomen Regelgeving, een samenwerkingsverband van drie ministeries.
Naast de MET (VROM) worden hier ook de Bedrijfseffectentoets (ministerie van Economische Zaken) en de Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets (ministerie van Justitie) beoordeeld. In vergelijking met de openbare plan- en
besluit-m.e.r.-advisering van de Commissie, is het MET-werk
te kenmerken als interne (informele) beoordelingen. Op
verzoek van VROM zette de Commissie de werkzaamheden
in 2006 voort.

PKB Waddenzee: habitattoets in fasen
Voor een goede Habitattoets moeten de instandhoudings
doelstellingen bekend zijn;
l Een plan-m.e.r. moet vooral gaan over cumulatie van gevolgen.
Voor de PKB Waddenzee is een plan-m.e.r. opgesteld. Complicatie daarbij was dat er toen nog geen instandhoudingsdoelen
op grond van de Natuurbeschermingswet vastgesteld waren.
De Habitattoets kreeg daarom geen ‘handen en voeten’; de
hardheid van de afwegingen en besluiten in de PKB is nu dus
gering.
Juist het niveau van de PKB leent zich goed voor een afweging van activiteiten die – apart of gecumuleerd – mogelijk
significante gevolgen hebben op Natura2000. Wanneer die
significante gevolgen optreden, moet er immers een keuze
gemaakt worden tussen activiteiten of moeten er beperkingen
worden gesteld aan individuele activiteiten.

Het plan-m.e.r. richtte zich uitsluitend op de eerste stap van de
Habitattoets, de oriëntatiefase. Bepaald is welke activiteiten
mogelijk significante gevolgen voor kwalificerende soorten
en/of habitat kunnen hebben en door hoeveel activiteiten de
kwalificerende soorten en/of habitat beïnvloed kunnen worden. De vraag of daardoor instandhoudingsdoelen in gevaar
kunnen komen, is nog niet beantwoord. Dat kon ook niet,
omdat deze ontbraken. Deze vraag – en dus ook de vraag of
er een keuze tussen activiteiten gemaakt moet worden – is
‘doorgeschoven’ naar het projectniveau. Dat betekent dat
de afweging van activiteiten op een ‘laag’ beslisniveau moet
plaatsvinden. Een gemeente die bijvoorbeeld een besluit wil
nemen over recreatieve activiteiten, moet daarbij ook activiteiten buiten haar grondgebied betrekken. Het betekent ook dat
initiatiefnemers lang onzeker blijven of en hoe hun activiteit
doorgang kan krijgen.

Foto: Meindert van Dijk
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Bij eb droogvallend wad met geulen en prielen
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M.e.r. en gezondheid

M.e.r. en luchtkwaliteit

In 2006 heeft de Commissie opnieuw een bijdrage geleverd
aan het project Gezondheid in m.e.r. van het RIVM. Doel
van het project is een betere integratie van gezondheidsaspecten in m.e.r. te realiseren. Belangrijk onderdeel is het
opstellen van een handreiking die gebruikt kan worden door
bevoegd gezag en initiatiefnemers, GGD-medewerkers en
adviesbureaus. In een vijftal pilot-m.e.r.-trajecten zal begin
2007 een concepthandreiking op bruikbaarheid getoetst
worden. Het project is onderdeel van het Actieprogramma
Milieu en Gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De kwaliteit van de informatie over luchtkwaliteit was in
2006 opnieuw bij een substantieel deel van de toetsingen
onvoldoende. Bij projecten waar de Commissie adviseerde
tot aanvulling werd dit in de helft van de gevallen veroorzaakt door onvoldoende informatie over luchtkwaliteit. Niet
alleen bij projecten over ruimtelijke ordening was luchtkwaliteit een belangrijk onderwerp maar ook in MER voor
intensieve veehouderijbedrijven.
Gaat de nieuwe Wet luchtkwaliteit ingrijpende consequenties hebben voor de inhoud van een MER? Nee, niet
echt. Bij projecten die ‘in betekenende mate’ bijdragen aan
de luchtverontreiniging, zoals grote woningbouwlocaties
en wegenprojecten, zal toetsing aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit nodig blijven. Bij projecten die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen kan deze wettelijke toetsing achterwege blijven. Het betekent echter niet dat bij deze projecten
luchtkwaliteit voor het MER geen factor van belang meer
hoeft te zijn. Bij de beoordeling in het kader van een goede
ruimtelijke ordening, zoals bij aanwezigheid van kwetsbare
functies als scholen en woningen, blijft het dat wel.

Wieringerrandmeer: milieurisico’s en economische haalbaarheid
duidelijk dat één van de doelstellingen van het project, het
verbeteren van de waterkwaliteit voor de landbouw, waarschijnlijk niet gerealiseerd kan worden. Ook werd duidelijk dat
negatieve gevolgen voor de Natura2000-gebieden Waddenzee
en IJsselmeer niet aannemelijk zijn. Het project biedt juist
goede kansen voor natuurontwikkeling en landschapsontwikkeling.
De Commissie heeft gevraagd naar de financieeleconomische onderbouwing van het project. Dit vanwege de
risico’s voor het milieu in het geval het project niet integraal
wordt uitgevoerd of halverwege de uitvoering wordt gestaakt.
Op basis van door de initiatiefnemer verstrekte informatie,
constateert de Commissie dat het positieve saldo beduidend
lager kan uitvallen dan nu ingeschat. Mogelijk zal dus ook de
overheidsbijdrage enkele tientallen miljoenen hoger moeten
zijn dan waar nu rekening mee wordt gehouden.

Meer
Vooroever (riet)
Vaargeul
Wierdijk
Wieringen
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Bron: Integraal Effectrapport Wieringerrandmeer

De Commissie benadrukte in haar advies:
l de milieurisico’s zijn afhankelijk van een volledige uit
voering;
l voor volledige uitvoering is mogelijk meer geld nodig dan
nu voorzien.
Wieringermeer, Wieringen en de provincie Noord-Holland willen een randmeer aanleggen op de grens van beide gemeenten. Het oorspronkelijke eilandkarakter van Wieringen wordt
daarmee hersteld. Het gebied krijgt een economische impuls
door natuurontwikkeling te combineren met woningbouw, een
recreatiegebied en bedrijventerreinen. In het project werken
de overheden samen met een privaat consortium. De realisatie
vindt plaats over een periode van ongeveer 25 jaar.
Een Integraal Effectrapport (IER) bracht, naast de milieuinformatie, ook de maatschappelijke kosten en baten (MKBA)
en de effecten voor de landbouw in beeld. Het IER maakte
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M.e.r.  en intensieve veehouderij
De belangrijkste ontwikkelingen in m.e.r. voor intensieve
veehouderijen:
l het aantal MER-en over veehouderij neemt toe;
l regelgeving en beleid zijn complex en veranderen snel;
l ook al zijn het doorgaans geen complexe projecten, de
informatie is te vaak ontoereikend.
Dit jaar bracht de Commissie beduidend meer adviezen uit
over veehouderijen dan in voorgaande jaren, in totaal 43
maal. Daaronder bevindt zich een toenemend aantal zeer
grote bedrijven. De stijging kan worden toegeschreven aan
de op komst zijnde inwerkingtreding van wetgeving, die veel
varkens- en pluimveebedrijven voor willen zijn.

Bij toetsing van de MER-en blijkt het schrijven van een goed
MER geen sinecure. De wetgeving en het beleid waaraan
moet worden voldaan zijn veelsoortig en veranderen bovendien snel. Een breed scala aan effecten, zoals voor geur,
ammoniak, luchtkwaliteit en natuur, heeft voor intensieve
veehouderij vaak een eigen wettelijk kader. Veel gemeenten
zijn onervaren met m.e.r.. Initiatiefnemers en MER-schrijvers lijken er vanuit te gaan dat uitbreiding of realisatie van
veehouderijen weinig milieugevolgen hebben.

Zuiderzeelijn: infrastructuur of
andere oplossingen?

In 2006 was sprake van een duidelijke toename van het
aantal initiatieven voor energiecentrales. Veelal ging het
om de bouw van kolencentrales met de mogelijkheid tot
het meestoken van biomassa; initiatieven met een aanzienlijke CO2-uitstoot. In haar richtlijnenadviezen benadrukt de
Commissie de noodzaak om in het MER maatregelen uit te
werken die de uitstoot van CO2 beperken. De CO2-uitstoot
wordt voor een belangrijk deel bepaald door:
l de toegepaste verbrandingsmethodiek en –technologie;
l de toegepaste brandstoffen;
l het gebruik van restwarmte;
l de toegepaste end-of-pipe maatregelen (afvangst en
opslag van CO2 ).
Bevoegd gezag heeft de vraag naar CO2 -reducerende maat
regelen doorgaans overgenomen in de richtlijnen. Uit de
MER-en zal moeten blijken hoe op projectniveau CO2 -reductie gerealiseerd kan worden. Dit geeft dan echter nog geen
inzicht in de CO2 -uitstoot van alle projecten gezamenlijk en
hoe deze zich verhouden tot de landelijke doelstellingen.

Het plan-m.e.r. voor de Structuurvisie Zuiderzeelijn laat zien:
l dat in een vroeg stadium — op het niveau van de nut/
noodzaak discussie — milieu en economie afgewogen
kunnen worden;
l dat andere alternatieven dan de klassieke ‘m.e.r.-alternatieven’ in beeld kunnen worden gebracht.
Besluiten over infrastructuur moeten anders tot stand
komen. Eerst een afweging van nut en noodzaak, goed
alternatievenonderzoek en dan pas besluitvorming. Dat was
de boodschap van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur. Bij
de Zuiderzeelijn is die handschoen opgepakt. Eén van de op
te lossen problemen is het achterblijven van de regionale
economie in het noorden van Nederland. Is dan de aanleg
van een snelle spoorverbinding naar de Randstad, in welke
vorm dan ook, de beste optie? De Commissie adviseerde
in plan-m.e.r. andersoortige – ruimtelijk-economische
– oplossingen als volwaardig alternatief voor een Zuiderzeelijn te onderzoeken. Het zogenoemde Transitiealternatief
is aan de studie toegevoegd: een indicatief pakket maatregelen dat de economie van het noorden kan stimuleren.
Het pakket bevat activiteiten, gericht op de energie- en
agrarische sector, zoals een biomassa/kolenvergasser
met CO2-opslag, een CO2-distributienet, een zogenaamde
tweede generatie ethanolfabriek, een bioraffinage-unit en
een kennisnetwerk. Voor alle infrastructuurvarianten én het
Transitiealternatief zijn economische en milieugevolgen
onderzocht. De kosten-batenanalyse pakte voor alle spooralternatieven negatief uit. Het transitiepakket bleek gunstig
uit te kunnen pakken. Concrete maatregelen op basis van
het transitiepakket worden nu uitgewerkt. Plan-m.e.r. is
daarmee basis geweest voor een werkelijk integrale besluit
vorming.

Foto: Hans Hut. Bron: Electrabel Nederland

CO2-reductie
bij nieuwe energiecentrales

Flevocentrale
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Bron: Aanvulling op Structuurvisie Zuiderzeelijn, Projectorganisatie Zuiderzeelijn

Foto: Fred van Welie. Bron: Animal Science Group, Wageningen UR

Voorbeelden van zaken die vaak onvoldoende aandacht
krijgen zijn:
l effecten op natuur, vooral van ammoniak;
l berekeningen van fijn stof en bij grote bedrijven geluid;
l aansluiting op de actualiteit van de regelgeving.
De veronderstelling dat m.e.r. voor intensieve veehouderij
geen meerwaarde zou hebben, moet op basis van de praktijk genuanceerd worden. Voor grote initiatieven bij gevoelige gebieden heeft m.e.r. wel meerwaarde, zowel voor de
vergunningverlening als voor het bedrijf zelf. Voor het bedrijf
betekent een goed MER een goede voorbereiding op de toekomst en geen onaangename juridische verrassingen. Dan
geldt dus: een goed begin is het halve werk.

Overzicht mogelijke projecten Regiospecifiek Pakket
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Activiteiten buiten Nederland
Eind 2006 heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerking besloten opnieuw
een overeenkomst te sluiten met de Commissie m.e.r.. De komende vijf jaar kan de
Commissie verder op basis van haar strategienotitie De Kunst van het Kiezen en de
uitkomsten van een externe evaluatie, uitgevoerd in opdracht van het ministerie.
Afrika blijft de belangrijkste aandachtsregio. Inhoudelijke accenten liggen op
milieueffectrapportage voor armoedebestrijding, voor wederopbouw na conflicten en
rampen, voor de watersector en voor het beschermen van biodiversiteit.

Evaluatie
De bestaande overeenkomst tussen het Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking (DGIS) en de Commissie liep
in 2006 af. Daarom heeft DGIS begin 2006 het werk van de
Commissie op de volgende punten laten evalueren:
l sluiten de diensten van de Commissie voldoende aan op
de vraag van de milieuautoriteiten in ontwikkelingslanden;
l hebben de activiteiten van de Commissie bijgedragen aan
het effectiever maken van m.e.r. in ontwikkelingslanden;
l staan de resultaten in verhouding tot de geleverde input.
Na bezoeken aan Bolivia, Mozambique en Sri Lanka, en
interviews met andere milieuministeries en Nederlandse
ambassades, kwam de evaluatiemissie in juni met haar
bevindingen. Hoofdconclusie was dat de relevantie van het

werk van de Commissie nog steeds groot is en beantwoordt
aan de vraag uit landen. Van de diensten die de Commissie
levert, is het effect van capaciteitsontwikkeling het grootst
en het meest zichtbaar. De Commissie heeft bijgedragen aan
het op de kaart zetten van m.e.r., de kwaliteit ervan en het
versterken van de positie van milieuautoriteiten die ervoor
verantwoordelijk zijn. Het blijkt moeilijk om eenduidig aan te
geven hoe dit uiteindelijk doorwerkt in armoedebestrijding
en verbeterd bestuur. Wel is de invloed op milieubewustzijn
en –attitude aannemelijk. De werkwijze van de Commissie
wordt door de ontvangende partijen als efficiënt ervaren:
goede kwaliteit van de advisering en de Commissie kan snel
inspelen op verzoeken voor ondersteuning.

De kunst van het kiezen

Duurzame olie- en gaswinning in Mauritanië

De strategienotitie 2007-2011 geeft zeven hoofddoelen aan:
1. Verbeteren van bestuur door het versterken van effect
rapportage in praktijk en regelgeving. Dit betekent het
verbeteren van de bestaande praktijk, vergroten van de
capaciteit voor plan-m.e.r. en speciale aandacht voor het
Grote Merengebied, het Kongobekken en de Hoorn van
Afrika;
2. Kwaliteitsborging van m.e.r. voor complexe projecten,
plannen en programma’s;
3. Grotere bijdrage van m.e.r. in het kader van armoede
bestrijding;
4. Toepassing van m.e.r. in de sectoren water, biodiversiteit
en veiligheid;
5. Harmonisatie van m.e.r.-instrumentarium en meer werken
in partnerschappen met m.e.r.-centra en instituten voor
capaciteitsontwikkeling in Nederland en internationaal;
6. Grotere effectiviteit door intensiever kennis delen;
7. Leren door betere monitoring.
De strategienotitie is te vinden op de website.

Een plan-m.e.r. voor de opkomende olie- en gasindustrie in
Mauritanië heeft als doel om inzicht te geven in:
l het optimale tempo van de oliewinning gelet op overheidsinkomsten voor structurele armoedebestrijding, kennisontwikkeling en capaciteit om milieuregels te handhaven;
l toepassing van de beste beschikbare technieken;
l mogelijke cumulatie van effecten.
Sinds 2003 zijn er initiatieven voor olie- en gaswinning voor de
kust van Mauritanië. De risico’s hiervan voor de visserij en voor
de aantasting van twee internationaal beschermde natuurgebieden Banc d’Arguin en National Park Diawling roepen binnen
Mauritanië én internationaal discussie op.
De eerste exploitatie is het Chinguetti-project, 80 km uit de
kust. Op verzoek van de president van Mauritanië, met tussenkomst van de Nederlandse Ambassade, toetste de Commissie de milieu- en sociale effectrapporten. De initiatiefnemer
concludeert dat aantasting van natuurwaarden te voorkomen
is. De Commissie achtte deze conclusie goed onderbouwd en
plausibel, maar wees er ook op dat zorgvuldig bedrijfsmanagement door de initiatiefnemer en adequate handhaving door de
overheid hiervoor strikte vereisten zijn. Hiervoor moet de overheid de juiste middelen en capaciteit ter beschikking hebben.
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Internationale activiteiten in 2006
Landenactiviteiten

Roemenië
Moldavië
Georgië
Montenegro Armenië
Albanië

OECD

Regionale activiteiten
CBD

Strategische partners

China

Tunesië
Mauritanië
Guatemala
CCAD
Costa Rica
Colombia

Pakistan
Jemen
Ghana
Benin
SEEAC

Ecuador

Malediven
Kenia
Rwanda

Sri Lanka
Indonesië

Bolivia
Mozambique

De evaluatiemissie plaatste ook kant
tekeningen waarmee de Commissie nu
aan de slag gaat. Het gaat daarbij om:
l een betere analyse van de politieke en institutionele context voor samenwerking met een land;
l nog meer investeren in capaciteitsontwikkeling;
l het beter in beeld brengen van de resultaten van de
samenwerking;
l het behouden van aandacht voor m.e.r. voor projecten,
ondanks de groeiende vraag naar ondersteuning bij
plan‑m.e.r.;
l meer gebruikmaken van m.e.r.-centra in ontwikkelings
landen;
l continu en actief communiceren van de mogelijkheden
die de Commissie biedt.

Activiteiten (1995 – 2006)
Afrika inclusief Midden Oosten
2004 – 2006
2001 – 2003
1998 – 2000
1995 – 1997

Azië
2004 – 2006
2001 – 2003

De Mauritaanse overheid beoordeelt initiatieven op dit
moment zonder te beschikken over een strategisch kader voor
de analyse van cumulatieve effecten en sociale inbedding.
De Commissie benadrukte de noodzaak om op zeer korte
termijn een plan-m.e.r. uit te voeren. De Mauritaanse overheid
onderschrijft dit en treft voorbereidingen om een strategische
studie op te starten.

1998 – 2000
1995 – 1997

Zuid en Oost Europa
2004 – 2006
2001 – 2003
1998 – 2000
1995 – 1997

Latijns Amerika
2004 – 2006
2001 – 2003
1998 – 2000
1995 – 1997
0
5
10
aantal activiteiten
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Capaciteitsopbouw in landen / regio’s
Foto: Cor Smit

Advisering complexe projecten / plannen
In het diagram staan alleen de werkgroepadviezen en capaciteitsontwikkelings
activiteiten in de landen en regio’s vermeld, niet die voor strategische partners en
andersoortige advisering.

Werkgroepbezoek aan het noordelijke vissersdorp Wiki
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De continenten
Afrika

ratie, exploitatie en export blijken ook bij dit project te
conflicteren met natuurbeheer, visserij, landbouw en
toerisme. De Commissie adviseerde een plan-m.e.r. voor
kustgebiedontwikkeling uit te voeren en daarbij ook de
lokale en nationale belangen goed in kaart te brengen.
Een besluit hiertoe is nog niet genomen.
In Kenia droeg de Commissie bij aan een workshop over de
rol van plan-m.e.r. over olie- en gaswinning in Oostelijk Afrika. Een vergelijkbare workshop in West Afrika, een jaar eerder, leidde tot een verzoek van de president van Mauritanië
voor de toetsing van een MER en een Sociaal Effect Rapport
voor offshore oliewinning. Ook werd gevraagd om richtlijnen
voor plan-m.e.r. voor oliewinning en kustontwikkeling.
De samenwerking met acht Centraal-Afrikaanse m.e.r.verenigingen laat zien dat ook via belangenverenigingen van
m.e.r.-deskundigen het m.e.r.-systeem in een land effectief
versterkt kan worden.

In Benin is op verzoek van en samen met het nationale
milieuagentschap, en gebaseerd op de ervaring in Ghana,
het team ondersteund dat milieu beter moet integreren in de
nationale armoedebestrijdingstrategie. De Commissie heeft
tijdens twee workshops ondersteund bij het afbakenen en in
beeld brengen van de milieudimensie van armoedebestrijding. Alles wijst er op dat de uitkomsten worden opgenomen
in de nieuwe strategie en vertaald naar de budgetten.
Sinds 2005 wordt op ad hoc basis samengewerkt met het
milieuministerie in Mozambique. In 2006 betekende dit:
l een vervolg op de training in onderhandelingstechnieken
voor duurzame ontwikkeling;
l een advies voor richtlijnen en de toetsing van een MER
voor offshore gaswinning in Sofala en Inhambane. Explo

Frapper toujours
Of: hoe krijg je milieueffectrapportage operationeel in Centraal-Afrika?
l druk van financiers en donoren is niet genoeg; er is intern
draagvlak nodig;
l draagvlak ontstaat wanneer landen zelf analyses doen en
hun conclusies trekken.
Tegenwoordig leggen de meeste landen in Centraal-Afrika
m.e.r. bij wet op. Uitvoerders vinden echter dat aan regelgeving
en praktijk nog veel valt te verbeteren. In de regel adviseert de
Commissie dan de verantwoordelijke overheidsinstanties wanneer dit soort vragen spelen. Maar het kan ook op indirecte
wijze, zoals in dit specifieke geval: de Commissie werkt samen
met acht Franstalige Centraal-Afrikaanse verenigingen van
m.e.r.-deskundigen, die op hun beurt de overheid ruggesteun
geven. Met steun van de Commissie ontwikkelden de m.e.r.verenigingen actieplannen om m.e.r. effectiever te maken.

De actieplannen zijn gebaseerd op een sterkte-zwakte analyse
van het huidige m.e.r.-systeem door de betrokkenen zelf. De
Commissie heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld. Sterkte
en zwakte worden beoordeeld aan de hand van criteria voor
de wettelijke en financiële basis, klantvriendelijkheid, kennisniveau en diepgang, openbaarheid, participatie en verantwoording. De uitkomsten kunnen goed visueel weergegeven
worden. Vervolgens kunnen verbeteringsdoelen en concrete
acties hieruit op een inzichtelijke wijze worden afgeleid.
In elk van de landen werden de analyses door de vereniging
en de overheid tezamen gedaan. Op grond van concrete actieplannen bestaat de mogelijkheid dat de verenigingen voor vijf
jaar financiële ondersteuning kunnen krijgen van DGIS.
dekking belangrijkste
plannen en projecten
soliditeit m.e.r.-financiering

100%

wetgeving

80%
60%

toetsing

openbaarheid

40%
20%
0%

inhoudseisen
MER

regelgeving

Foto: Reinoud Post

richtlijnen

basisvoorwaarden voor
kwaliteits-MER
SWOT-analyse van m.e.r.-systeem in Kameroen
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Azië

Europa

In Azië vonden verschillende kleinere activiteiten plaats. De
Commissie faciliteerde een workshop over richtlijnen voor
plan-m.e.r. voor het transport- en masterplan van Guiyang
City, China. Dit project wordt gefinancierd door de Wereldbank.
In Indonesië adviseerde de Commissie over een strategisch milieuraamwerk voor de reconstructie in Atjeh en Nias
na de tsunami. In overleg met de lokale autoriteiten bekijken
UNEP, als coördinerende organisatie, en de Commissie of er
mogelijkheden zijn voor een vervolgprogramma om m.e.r.
beter in planning te kunnen integreren.
In Sri Lanka gaat de Centrale Milieu Autoriteit verder met
de introductie van plan-m.e.r.. De Commissie verzorgde:
l een introductie over plan-m.e.r. en stadsplanning;
l een vervolgcursus, speciaal gericht op stadsplanning;
l twee trainingen voor de locatiekeuze van afvalstorten.
De gezamenlijke toetsing van de eerste plan-m.e.r.-rapporten
voor stadsplanning en afvalstortlocaties staat nu op stapel.

In Zuid- en Oost-Europa vindt ondersteuning bij de introductie van plan-m.e.r. plaats. Een voorbeeld is de aanpak
van de Commissie binnen de Wereldbank programma’s in
Albanië en Montenegro.
In Georgië is het capaciteitsontwikkelingsproject voor
besluit-m.e.r. afgerond en geëvalueerd. De Commissie droeg
o.a. bij aan:
l de ontwikkeling van de nieuwe wetgeving;
l een aantal sectorale richtlijnen;
l de training van lokale m.e.r.-trainers.
Daarnaast adviseerde de Commissie over plan-m.e.r. voor
de nieuwe nationale afvalwet. In de komende jaren staan
toetsingen en andere plan-m.e.r. pilots op de rol.
In Roemenië adviseert de Commissie, samen met een
Nederlands adviesbureau, de overheid over een plan-m.e.r.
voor de toeristische sector.

Albanië en Montenegro werken aan plan-m.e.r.
De Commissie gaf ook twee trainingen. De eerste gericht op
het Albanese toetsingscomité voor de genoemde pilot. De
tweede, meer algemene training voor zo’n 40 deelnemers uit
Albanië en Montenegro, ging over wat plan-m.e.r. is, wat het
oplevert, hoe je het uitvoert in de praktijk en de toekomst van
het instrument in beide landen.
Tegelijkertijd inventariseerde de Commissie reeds uitgevoerde studies over plan-m.e.r., de beschikbare staf en
haar capaciteiten, andere actoren en initiatieven, waaronder
trainingen, en de huidige wettelijke basis voor m.e.r.. Op basis
van de gevonden lacunes gaf de Commissie een voorzet voor
activiteiten die Albanië en Montenegro vanaf 2007 kunnen
uitvoeren, mogelijk als onderdeel van meerjarenprogramma’s
voor plan-m.e.r..

Expertoverleg over plan-m.e.r. voor kustontwikkeling

Sveti Stefan eiland, Montenegro

Foto’s: Ineke Steinhauer

De Wereldbank ondersteunt Albanië en Montenegro bij capaciteitsontwikkeling voor plan-m.e.r. en vroeg de Commissie om
assistentie bij:
l adviezen voor richtlijnen en toetsing van pilots;
l trainingen;
l behoeftepeiling voor versterking van plan-m.e.r. in beide
landen.
In Albanië adviseerde de Commissie over een plan-m.e.r. voor
een kustontwikkelingsplan, waarbij vooral toerisme een economische impuls moet geven. De pilot in Montenegro betrof
het nationale ruimtelijk ontwikkelingsplan, dat belangrijke
keuzes schetst voor de komende 20 jaar, bijvoorbeeld over
energievoorziening en infrastructuur. De betrokken ministeries
kregen advies over richtlijnen voor proces en inhoud van het
plan-m.e.r. en een onafhankelijke kwaliteitstoets.
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FMO

Zuid-Amerika
Met Colombia werd een principeafspraak gemaakt over
een programma ter ondersteuning van het milieuministerie
bij plan-m.e.r.. In 2007 wordt het programma concreet
ingevuld.
De nieuwe politieke wind in Bolivia heeft veel veranderd,
maar niet de intentie van de nieuwe regering om de introductie van plan-m.e.r., gestart in 2005 en begeleid door de
Commissie, in 2007 voort te zetten.
Met financiële steun van Zweden vervolgt de CentraalAmerikaanse organisatie voor milieu en ontwikkeling haar
m.e.r.-ondersteuningsprogramma. De Commissie leverde
ondersteuning in de vorm van:
l een plan-m.e.r.-training voor vertegenwoordigers van de
zeven landen. Zij gaan in hun eigen land collega’s opleiden en gezamenlijk een pilot plan-m.e.r. uitvoeren;
l een training over de integratie van biodiversiteit in milieueffectrapportage.
In Guatemala heeft de Commissie een training gegeven in
het organiseren van inspraak in m.e.r..

Voor de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) toetste de Commissie vijf MER-en
van grote projecten. FMO gebruikt deze informatie bij besluiten over het verstrekken van ontwikkelingsgerichte leningen
(ORET). In Ecuador betrof het de toetsing van richtlijnen voor
het MER van het uitbaggeren van 20 miljoen m3 slib uit het
Amaluza reservoir, waarbij de belangrijkste vraag bleek waar
en hoe het slib gestort kan worden.
De Malediven zet de reconstructie van atollen na de
tsunami van december 2005 voort. De Commissie heeft geadviseerd over het Sociale Effect Rapport voor Vilifushi, een
aanvulling op het eerdere MER. Op basis van deze advisering bracht de Commissie ook advies uit over het MER voor
landaanwinning op Viligili.
Voor het Deduru Oya Reservoir Project in Sri Lanka heeft
de Commissie aangeboden te adviseren over richtlijnen voor
een MER. De bestaande informatie, een MER uit 2002 en een
recente haalbaarheidsstudie, bevatten bij lange na niet de
noodzakelijke informatie voor verantwoorde besluitvorming.
De MER-en voor het opruimen van vervuiling voor de kust
van Sfax, Tunesië en de daaropvolgende landaanwinning
zijn getoetst. Kort daarna werd het verzoek voor ORET ingetrokken, waarna FMO de adviezen alsnog aan de Tunesische
overheid ter beschikking heeft gesteld.

Toekomstige samenwerking
In Ghana, Rwanda, Senegal, Pakistan, Jemen en Moldavië
zijn voorbereidende werkzaamheden voor toekomstige
samenwerking gestart of voortgezet.

Georgië is overtuigd van nut plan-m.e.r.
het plan-m.e.r. zijn alternatieven uitgewerkt voor de wijze van
verwerking van afval en voor verantwoordelijkheidsstructuren,
privaat of publiek.
Het was in Georgië de eerste keer dat er in het openbaar
en met vertegenwoordigers van alle partijen waaronder
NGO’s, over alternatieven voor de inhoud van een wet werd
gesproken. Tijdens de evaluatie werd duidelijk dat iedereen
die had meegedaan aan het publieke debat overtuigd was van
de toegevoegde waarde die plan-m.e.r. kan hebben: de inhoudelijke discussie leidde tot een nieuwe variant, namelijk een
combinatie van alternatieven. Op dit moment wordt gewerkt
aan de tweede pilot: een plan-m.e.r. voor het opstellen van het
nationale plan voor afvalbeheer.

Iagluja vuilstort buiten Tblisi

Een alternatief: inzameling van lege flessen

Foto’s: Sjoerd van Keulen

Sinds 2005 ondersteunt de Commissie het Georgische milieu
ministerie bij de introductie van plan-m.e.r.:
l pilots spelen hierin een belangrijke rol;
l de eerste pilot moet bij voorkeur niet te complex zijn;
l de rol van plan-m.e.r. in het publieke debat in Georgië bleek
cruciaal.
Wet- en regelgeving voor plan-m.e.r. ontbreekt op dit moment
nog in Georgië. Om te ervaren wat het instrument op kan
leveren, heeft het ministerie van Milieu gekozen voor concrete
toepassing van plan-m.e.r. in een sector waar het milieuministerie zelf verantwoordelijk voor is: de afvalsector. Als
eerste is er een pilot uitgevoerd voor de concept-afvalwet. In
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Kennis en Leer Platform
De Commissie wil zo veel mogelijk haar kennis en ervaring
met anderen delen en bruggen slaan naar de kennis die bij
vergelijkbare m.e.r.-centra aanwezig is. Met helpdesks van
Scandinavische landen is overleg geïnitieerd om te komen
tot verdergaande samenwerking. Er bestaat al een samenwerking met m.e.r.-centra in o.a. Centraal Amerika, Zuidelijk
Afrika, Zuid-Oost Europa en Georgië. Dergelijke samenwerking zal de komende jaren verder uitgebreid worden.
Binnen de Commissie wordt het internationale kennisplatform geïntegreerd met het nieuwe kennisplatform m.e.r. in
Nederland. Hierbinnen blijven de internationale nieuwspagina’s en de digitale databank een prominente rol spelen.

In 2006 zijn verschillende nieuwe cases en keysheets
uitgebracht, o.a. over de integratie van biodiversiteit in planm.e.r.. Dit is een vervolg op de publicatie die de Commissie heeft geschreven voor de Conventie voor Biodiversiteit
over de integratie van biodiversiteit in m.e.r.. Ook heeft de
Commissie een bijdrage geleverd aan de handleiding van
de OESO voor harmonisatie van het gebruik van plan-m.e.r.
door donoren. Dit is een uitwerking van de Parijs-declaratie,
waarin donoren afspraken hebben gemaakt over harmoni
satie en onderlinge afstemming van hun ondersteuning.

Biodiversiteit in m.e.r.
Op verzoek van de Conventie voor Biodiversiteit heeft de
Commissie richtlijnen voorgesteld voor de integratie van
biodiversiteit in m.e.r..
l in maart 2006 heeft de 8e Conference of Parties met steun
van 189 landen deze richtlijnen aangenomen;
l landen vertalen nu de richtlijnen naar hun eigen situatie.
Het doel van deze richtlijnen is om sturing te geven aan de
integratie van biodiversiteit in m.e.r. en plan-m.e.r. Uitgangspunt voor het schrijven van deze richtlijnen is het idee dat
ecosystemen diensten leveren die essentieel zijn voor het
voortbestaan van de mens. Meren leveren bijvoorbeeld “gratis” schoon water voor allerlei doeleinden. Deze dienst kan
alleen blijven bestaan indien het water niet wordt vervuild.
Dit idee is ook de basis geweest voor de in 2005 uitgekomen
Millenium Ecosystem Assessment. In de ontwikkeling van de
richtlijnen heeft de Commissie m.e.r. nauw samengewerkt
met de internationale associatie voor effectrapportage
(IAIA). Leden van IAIA hebben de praktijkvoorbeelden
aangeleverd.
Op dit moment zetten de landen deze algemene richtlijn
om in specifieke richtlijnen waarmee men aan het werk kan.
De Commissie droeg hieraan bij tijdens regionale workshops
in Colombia, Costa Rica, Duitsland en Thailand. De Commissie stelde een achtergronddocument op dat de officiële
conventieteksten aanvult. Dit document is beschikbaar in het
Engels, Spaans en Frans op de website van de Commissie.

Good practice plan-m.e.r.
Donoren passen veel verschillende benaderingen toe van
plan-m.e.r.. Dat geeft onnodige verwarring in ontwikkelingslanden. Daarom nu:
l een OESO voorstel voor een gezamenlijke aanpak;
l deze nieuwe aanpak wordt de basis van het internationale werk van de Commissie.
Een speciale werkgroep van de OESO, gericht op internationale samenwerking, heeft zich een aantal jaren gebogen
over plan-m.e.r.. De Commissie, als vertegenwoordiger van
Nederland als internationale donor, heeft intensief bijgedragen aan deze werkgroep. Doel was om uit de m.e.r.-praktijk
van de verschillende donorlanden de beste ervaringen te
destilleren en op basis daarvan een aanpak voor te stellen
waarin iedereen zich kan vinden. Het zou zowel samenwerkende donoren als de ontvangende landen veel helpen, die
anders dol worden van donoren met steeds weer andere
m.e.r.-regels en m.e.r.-trainers met ieder een ander verhaal.
Om met vertegenwoordigers van zo’n 30 landen consensus te bereiken was niet makkelijk. Maar midden 2006 is
een gemeenschappelijke aanpak gepresenteerd in de vorm
van een leidraad. Eind 2006 zijn de keysheets van de Commissie in lijn gebracht met de OESO aanpak. Toepassing van
de leidraad in de praktijk door de verschillende donoren zal
leren waar verdere verbetering mogelijk is.

Richtlijnen voor good practice
plan-m.e.r. in ontwikkelings
samenwerking

activiteiten buiten nederland

Achtergronddocument integratie
biodiversiteit in m.e.r.
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bijlage 1   Organisatie

Organisatiestructuur en medewerkers per 31 december 2006

college van voorzitters

bestuur

voorzitter
l
ir. N.G. Ketting (Niek)
plaatsvervangend  voorzitters
l
prof.dr.ir. K.J. Beek (Klaas Jan)
l
dr.ir. G. Blom (Gerrit)
l
mr. F.W.R. Evers (Frans)
l
drs. H.G. Ouwerkerk (Hans)
l
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)
l
drs. L. van Rijn – Vellekoop (Leni)
l
dr. D.K.J. Tommel (Dick)
l
ir. A. van der Velden (Aad)
l
drs. L.H.J. Verheijen (Lambert)

voorzitter
l
ir. N.G. Ketting (Niek)
secretaris/penningmeester
l
dr. D.K.J. Tommel (Dick)
bestuursleden
l
prof.dr. J.M. Cramer (Jacqueline)
l
prof.dr. W. Lemstra (Wolter)
l
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)
gevolmachtigden
l
ir. M.J. Diependaal (Miranda)
l
drs. M.P. Laeven (Marc)

management team
algemeen secretaris en directeur
l
ir. M.J. Diependaal (Miranda)
adjunct secretarissen
l
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)
l
drs. M.P. Laeven (Marc) (tevens
plaatsvervangend directeur)
l
drs. R.A.A. Verheem (Rob)

administratieve en huishoudelijke
ondersteuning

werkgroepsecretarissen
Nederland
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

secretaresses Nederland
l
A.J.C. van Asperen (Angelina)
l
H.J. Bijvank (Heleen)
l
A.M.E.M. Evers (Margareth)
l
P.E.M. van Hulst (Elly)
l
G. Lesman – Withaar bijgenaamd de
Jong (Greet)
l
L. Pauw (Leontine)
l
J. Raaben (Jacqueline)
l
K.A. Schouten (Karianne)
l
G.W. Takken (Bep)
l
W.N. The (Wen-Ny)
secretaresses
internationale samenwerking
l
L.M. Wildenburg (Liduina)
l
J. Zomer (Jamila)
huishoudelijke en administratieve
ondersteuning
l
G. Brakkee (Gea)
l
J.H.M. Lammers-Zieltjes (Janny)

drs. C.A. Balduk (Coen)
drs. B.F.M. Beerlage (Bart)
ir. I.G.M. de Bondt (Ingrid)
ir. J.M. Bremmer (Marijke)
drs. A.R. van Dijk (Andor)
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. S. Pieters (Steven)
mr. S.M. van Velsen (Selma)
drs. R.A.A. Zwiers (Richard)

werkgroepsecretarissen
internationale samenwerking
l
l
l
l
l

dr.ir. J.E. Brons (Johan)
drs. A.J. Kolhoff (Arend)
ing. R.A.M. Post (Reinoud)
dr. B. Schijf (Bobbi)
ir. I.A. Steinhauer (Ineke)

automatisering
l
l

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

kennisplatform
financiële administratie
l
l
l

drs. H.M.E. Boerman (Heleen)
ir. P.A.M. van Gent (Petrie)
V.G.J. van Stokkom (Véronique)

l
l

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

personeelszaken
l
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E.B.M. Hennephof (Elisabeth)

bijlage 2 Leden en adviseurs die in 2006 aan
een werkgroep hebben deelgenomen
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

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. J.W. Assink
prof.dr. C.W. Backes
dr. C. Baeteman
dr.ir Th.W.M. Bakker
ir. J.J. Bakker
dr.mr. C.J. Bastmeijer
drs. ing. A. van Beek
ing. W.G Been
ing E.H.A. de Beer
drs. D.J.F. Bel
dr. J.H. van den Berg
ir. J. van den Berg
prof. J. Berlamont
ir. L. Besselink
drs. A. Biesheuvel
drs. L. Bijlmakers
ir. D. Bijstra
ir. A.J. Bliek
dr. G.J. van Blokland
prof.dr. P.L. de Boer
ir. S. Bokma
ir. D.A. Boogert
ir. P. van der Boom
dr.ir. M.M. Boone
ir. G. Boonzaaijer
ing. P.F.J. Brandsen
ir. E.J. Brans
ing. E. de Bree
ir. T.B.J. Bremer
drs. J.M. Brils
drs.ir. B.A.H.V. Brorens
prof.dr.ir B. Brunekreef
ir. H.S. Buijtenhek
drs. F.A.M. Claessen
ing. C. Coenrady
drs. F.P.T. van de Coevering
ir. J.J. Cuijpers
ir. J.G. Cuperus
dr. N.M.J.A. Dankers
dr. S. Dekker
ir.drs. W.A.A.M. Demmers
ing. J. Derksen
ir. J.A.M. van Dijk
ir. H. Dijkstra
ir. J.M.W. Dings
ir. N. van Dooren

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ir. W.J. van Doorn
ing. A.J. Dragt
ir. W. van Duijvenbooden
ir. P. van Eck
drs. H.C. Eerens
drs. M.A. Elbers
ing. H.H. Ellen
ing. R.A. van Emous
dr. F.H. Everts
ing. R. Faasen
ir. G.J. Flóriàn
prof.mr. A. Freriks
ir. C. van der Giessen
ir. J.R. Groenhuijse
ir. J.H.J. van der Gun
ir. F.A.C. de Haas
drs.ing. F. Hagg
drs.ing. J.B. Hartman
prof.dr.ir. R.E.C.M. van der
Heijden
dr. C.J. Hemker
ing. H.J.M. Hendriks
drs. W.A.M. Hessing
prof.mr.dr. E.F. ten
Heuvelhof
dr.ir. J. Hoeks
ir N.K. Hoekstra
prof. dr. P. Hoekstra
dr.ir F.D. van der Hoeven
ir. L.J.W. van Hoof
drs. W.C.M. van Hooff
prof.ir. E. Horvat
ir. J.A. Huizer
ing. J.A. Janse
ir. P. Janse
drs. S.R.J. Jansen
ing. R.P.M. Jansen
drs. A.L. de Jong
ir. J.H. de Jong
drs. R.J. Jonker
dr. J. Joziasse
ir. W.H.A.M. Keijsers
drs. R.J. van Kerkhoff
dr. M.P. Keuken
drs.ing. H.J. Kingma
drs. R.J.M. Kleijberg
drs. M. Klinge
drs. J. Klooster
T.R. Knottnerus
drs. M.A. Kooiman
drs. F.B.J. Koops
dr.ir. J.A.M.M. Kops

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ing. P.A. Kroeze
drs. R.H.D. Lambeck
ing. S. Lataire
ir. J.E.M. Lax
ir. P.F.A. de Leege
drs. J.A.A.M. Leemans
drs. A. van Leerdam
ing. J.J.A. van Leeuwen
dr. K. Leidelmeijer
dr H.J.R. Lenders
drs. M. Leopold
L.Th. de Leu
dr. R.S.E.W. Leuven
ir. C.M. van Luijk
prof. ir. E.A.J. Luiten
ir. A.J.G. van der Maarel
prof.dr.ir. F.M. Maas
ir. E. Mackay
drs. Y.J. van Manen
dr. H. de Mars
prof.dr. J.M. Mastop
ing. F. Mertens
prof.dr. H.J. Meurs
dr. H. Middelkoop
drs. R.H.J. Mooren
ir. J. Mulder
ing. C.A. Nierop Azn.
ir. L. van Nieuwenhuijze
ir. K. Nije
ir. J.A. Nuesink
dr.ir. N.W.M. Ogink
ir. B. Olthof
drs. R.W. van Oostrum
drs. L. Oprel
ir. H. Otte
ing. B.W.G. van Pagée
drs. L. Partouns
ing. P.M. Peeters
dr. M. van der Perk
ing. B. Peters
dr.ir C.J.M. Philippart
ing. M. Pijnenburg
ir. H. Pijpers
ir. A.J. Pikaar
ir. J.G.M. Rademakers
ir. S. Riemens
drs. N.M. de Rooij
drs. F. Rosenberg
ir. J.A.F. de Ruijter
drs. F. J. A. Saris
ir. C.J.A. Scheepers
ir. M.B. Schöne

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

dr. P.P. Schot
ir. H.H. Schoten
dr. J. Seys
ing. C. Slijpen
ing. P.A. Slim
ir. J.R.F. van der Sluis
ir. B. Smolders
drs. H.H. Snel
dr. T. Soens
mr.dr. M. Soppe
C. Spapens
ir. K.A.A. van der Spek
dr. J.T.C.M. Sprangers
ir. H.E.M. Stassen
ing. G. van der Sterre, M.Sc.
prof.dr.ir. M.J.F. Stive
prof. dr. K.V. Sykora
ir. J. Termorshuizen
prof.dr. J.H.J. Terwindt
ir. A. Valk
drs. P.C. van Veen
ir. N. Verdoes
ir. J.H.G. Verhagen
prof.mr J. Verschuuren
capt. G.R. Vissers
ing. R.L. Vogel
ing. F. Voigt
ing. A. Vrielink
prof.dr.ir. H.J. de Vriend
dr. N.P.J. de Vries
ir. R.F. de Vries
mr. A.A. de Vries
prof.ir. J.J. van der Vuurst de
Vries
ing. F.H. Wagemaker
drs. K. Wardenaar
prof. dr. M.J. Wassen
prof.dr. G.P. van Wee
drs. R.B. van der Werff
drs. H.A.T.M. van Wezel
ir. B.J. Wiekema
ir J.H.A. Wijbenga
drs. F. Wijnants
drs. J. van der Winden
dr. E.H. ten Winkel
ir. Th. G.J. Witjes
dr.ir. T. ten Wolde
ir. J.H. de Zeeuw
ir. H.A.P. Zinger
drs. G. de Zoeten

Adviseurs die in 2006 hebben opgetreden in het kader van internationale samenwerking:
l
l
l
l
l
l

Mr A. Astorga
Mr R. Bak
Ms O. Bina
Mr D. Bitondo
Ms M. Boden
Mr R.J. Bonte
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l
l
l
l
l
l

Mr M.J. Brolsma
Mr C. Brown
Mr D. Gove
Ms G. van Ingen
Ms J.M. Looijen
Mr E. Mackay

l
l
l
l
l
l
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Mr P. Nelson
Mr R.W. van Oostrom
Mr J.G.L. de Schutter
Mr R. Slootweg
Mr C.J. Smit
Mr P.W. Tarr

l
l
l
l
l
l

Mr H. Tembe
Ms C. Tuijtelaars
Mr M. Vis
Mr H.J. de Vriend
Mr F. Wijnants
Mr M. Zwanenburg
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Commissie m.e.r. on-line
Wat vindt u op de website?

Advisering Nederland
www.commissiemer.nl
l

l

l

l

l

l

l

Nieuws: actuele ontwikkelingen op m.e.r.-gebied
en persberichten;
Commissie: de rol van de Commissie in m.e.r. en
de visie van de Commissie op m.e.r.;
Jurisprudentie: links naar alle belangrijke
uitspraken over m.e.r., waar relevant voorzien van
interpretatie voor de praktijk;
Projecten en adviezen: startnotities, MER-en,
adviezen en projectgegevens;
Onderwerpen van A tot Z: van veel m.e.r.onderwerpen het laatste nieuws, uitgebrachte
adviezen, jurisprudentie, good practice, publica
ties, veelgestelde vragen en interessante links;
l
de volledige teksten van recent uitgebrachte
adviezen;
l
procedurele en beknopte achtergrond
informatie van de projecten waarover recent
adviezen zijn uitgebracht;
l
overzicht van projecten die in behandeling zijn;
l
een uitgebreide zoekfunctie naar adviezen en
projectinformatie vanaf 2000;
Algemeen: achtergrondinformatie over de m.e.r.procedure in Nederland;
Contact: alle secretariaatsgegevens om contact
te leggen.

Advisering internationaal
www.eia.nl/ncea
l

l
l

l

l

l

Helpdesk: voor internationale partners van de
 ommissie;
C
Database: documenten over m.e.r.;
Nieuws: in vier talen: recente activiteiten in het
buitenland en de nieuwste publicaties;
Commissie: de organisatie, het kader van het
werk, de staf voor internationale samenwerking;
Diensten: wat de Commissie aanbiedt en aan
wie;
Producten:
l
secretariaatsadviezen over plan-m.e.r., besluitm.e.r., training en kleine projectvoorstellen;
l
werkgroepadviezen over (controversiële en
complexe) projecten;
l
programma’s voor capaciteitsopbouw en insti
tutionele ontwikkeling;
l
wetenschappelijke publicaties.

www.commissiemer.nl

