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Persbericht 

 
 
Beschrijf bijdrage Circulair materialenplan aan 
doelen circulaire economie 
 
Laat in het milieueffectrapport zien hoe het Circulair Materialenplan bijdraagt aan 

het bereiken van een volledig circulaire economie. Geef daarnaast aan hoe de 

samenhang met andere Rijksplannen wordt bewaakt. Dat adviseert de Commissie 

voor de milieueffectrapportage aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud 

van het milieueffectrapport. 

 

Het huidig landelijk afvalbeheerplan geldt tot eind 2023. Hierna zal de minister een vol-

gend plan vaststellen, het Circulair Materialenplan (CMP1). Dit plan bevat een overzicht 

van het afvalstoffenbeleid en stelt regels voor de vergunningverlening. Het wil een bij-

drage leveren aan de Nederlandse ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Voordat 

de minister besluit over het plan worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport.  

 

Het plan is een belangrijke schakel voor het volledig circulair maken van de Neder-

landse economie. Geef in het milieueffectrapport aan welke plek het CMP1 in het Ne-

derlandse milieubeleid inneemt en beschrijf helder wat het plan wel én juist niet behan-

delt. Dit voorkomt dat er onduidelijkheid over de rolverdeling ontstaat en dat belangrijke 

milieuonderdelen uiteindelijk niet worden uitgewerkt.  

 

Ook adviseert de Commissie om te onderzoeken welke milieu- en omgevingsgevolgen 

circulair materialenbeheer heeft. Werk bijvoorbeeld toekomstige materiaalketenplannen 

uit die bijdragen aan de circulariteitsdoelen.  

 

Ten slotte adviseert de Commissie om realistische alternatieven uit te werken binnen 

het afvalbeleid en van verschillende manieren van afvalverwerking. Breng hiervan de 

milieugevolgen in kaart.   

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de ministier van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3622
http://www.commissiemer.nl/

