BIJLAGE 1 PROCEDURE EN INHOUD VAN DE PLANMER
Hoe ziet de planmer-procedure er uit?
Een planmer is bedoeld om milieubelangen tijdens besluitvorming op een volwaardige
manier mee te wegen. Voor het doorlopen van een planmer geldt een wettelijk vastgestelde
procedure. De volgende stappen moeten worden doorlopen:
1. openbare kennisgeving. Dit onderdeel vormt de formele start van de procedure. In een
openbare kennisgeving wordt aangegeven dat een planmer-procedure wordt doorlopen.
Daarnaast wordt aangegeven op welke locatie stukken kunnen worden bekeken;
2. raadpleging. Zowel overheids-, adviesorganen en belangengroeperingen worden
geraadpleegd over de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Bijvoorbeeld door
middel van een notitie reikwijdte en detailniveau. Advisering van de Commissie voor de
milieueffectrapportage (Commissie mer) en het betrekken van derden is in dit stadium is
vrijwillig;
3. opstellen planMER. Wanneer de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten zijn
bepaald, wordt het milieueffectrapport opgesteld;
4. na publicatie van het planMER en het ontwerpbestemmingsplan wordt het MER
aangeboden aan de Commissie mer (verplicht) en heeft eenieder de mogelijkheid om zijn
of haar zienswijze te geven op het MER. In een toetsingsadvies geeft de Commissie aan
of het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om het plan te kunnen vaststellen;
5. vaststellen van het plan. Het advies van de Commissie mer en de zienswijzen worden
betrokken bij de besluitvorming van het vast te stellen bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan moet worden gemotiveerd op welke manier er rekening wordt
gehouden met de uitkomsten van het MER;
6. na vaststelling van het plan vindt evaluatie van milieueffecten plaats.
Wat moet er in een milieueffectrapport staan?
Kern van de planMER is het in beeld brengen van milieueffecten, waarbij het verschil tussen
de huidige en toekomstige milieusituatie inzichtelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de
toekomstige situatie moeten verschillende alternatieven worden beschouwd. De inhoud van
een planMER is afhankelijk van het abstractieniveau en de inhoud van het plan. De
inhoudsvereisten worden beschreven in artikel 7.7 van de Wet milieubeheer. In algemene zin
zijn in een planMER de volgende zaken vereist:
1. een beschrijving van de doelstelling van het voornemen;
2. beschrijving van het voornemen en reële alternatieven, alsmede een motivering van de
gekozen alternatieven;
3. een overzicht van eerder vastgestelde plannen en beleid;
4. voor alle milieuaspecten wordt systematisch ingegaan op de bestaande en autonome
milieusituatie;
5. ten aanzien van het voornemen reële alternatieven wordt expliciet nagegaan welke
milieueffecten kunnen optreden;
6. een vergelijking tussen de autonome ontwikkeling van de milieusituatie en de
milieueffecten van de verschillende alternatieven;
7. leemten in kennis worden benoemd;
8. een publieksvriendelijke samenvatting wordt opgenomen.

