
 

 

 

M.e.r.-beoordeling 

In een m.e.r.-beoordeling kijkt het bevoegd gezag of een 

project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen 

heeft. Als dat zo is, dan vraagt het bevoegd gezag de 

initiatiefnemer om een milieueffectrapport op te stellen.  

 

Wat is een m.e.r.-beoordeling?  
In een m.e.r.-beoordeling beoordeelt het bevoegd gezag 

of de milieugevolgen van een project zo groot zijn dat 

het noodzakelijk is om een milieueffectrapport op te 

stellen. Het bevoegd gezag doet deze beoordeling, niet 

de initiatiefnemer. Bij die beoordeling mogen maatrege-

len worden meegenomen die aanzienlijke milieugevolgen 

verminderen of wegnemen. Die maatregelen worden dan 

in het te nemen besluit voorgeschreven. 

 

Welke informatie is nodig en nuttig? 
De beoordeling wordt  gebaseerd op de aanmeldnotitie, 

met daarin informatie van de initiatiefnemer, vaak een 

bedrijf of ontwikkelaar. Als de informatie onvolledig of 

onduidelijk is, dan moet de initiatiefnemer extra infor-

matie aanleveren. Ook kan informatie over de omgeving 

worden gebruikt voor de beoordeling, zoals overheids-

beleid of monitoringsresultaten van milieumetingen. 

Als de omgeving nu al zwaar belast wordt, dan moet dit 

meewegen bij de beoordeling. Daardoor kan het besluit 

zijn dat voor het nieuwe project een milieueffectrapport 

nodig is. Gemeentelijke of provinciale doelen op het ge-

bied van klimaat, landschap of een gezonde leefomge-

ving kunnen ook een reden zijn om te beoordelen dat 

een milieueffectrapport nodig is.  

 

Wanneer onderzoek je of een project  
milieuvriendelijker kan? 
Hoe beoordeelt het bevoegd gezag of er aanzienlijke  

milieugevolgen zijn? Dit hangt af van: 

 

 

 

 

1. Kenmerken van het project 

Wat houdt het project in? Wat is de omvang? Wat stoot 

het uit? Zijn er andere milieubelastende projecten in de 

omgeving (cumulatie)? 

2. Plaats van het project 

Ligt het project in of vlakbij een beschermd gebied? Zijn 

er bijzondere diersoorten? Zijn er gevoelige bestemmin-

gen? Zijn er voor het gebied milieudoelen vastgelegd, 

bijvoorbeeld voor klimaat? Dit is belangrijk, omdat het 

per plek kan verschillen of er aanzienlijke milieueffecten 

zijn. 

3. Kenmerken van mogelijke effecten 

Wat zijn de mogelijke effecten? Is het effect onomkeer-

baar? Is het waarschijnlijk dat het effect optreedt? Hoe 

vaak treden de effecten op? 

 

De initiatiefnemer kan een m.e.r.-beoordeling ook over-

slaan en direct een milieueffectrapport opstellen. Het be-

spaart wellicht tijd en geld bij twijfel of een m.e.r.-be-

oordeling voldoende is. Bij onrust in de omgeving kan 

het zinvol zijn als het bevoegd gezag een onafhankelijk 

advies vraagt bij de Commissie m.e.r. over de aanmeld-

notitie. 

 
Wanneer een m.e.r.-beoordeling? 
Hoe bepaal je of een m.e.r.-beoordeling nodig is? Dit is 

te vinden in de C- en D-lijst in de Bijlage bij het Besluit 

m.e.r.: 
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• Boven de C-drempel geldt een m.e.r.-plicht.  

• Tussen de C- en D-drempel geldt een formele  

m.e.r.-beoordelingsplicht.  

• Onder de D-drempel geldt een ‘vormvrije’  

m.e.r.-beoordelingsplicht. 

 

M.e.r.-beoordelingsprocedure in 3 stappen 
1. De initiatiefnemer maakt een aanmeldnotitie voor het 

bevoegd gezag met daarin activiteit, locatie en de 

verwachte milieugevolgen door de activiteit.  

2. Het bevoegd gezag besluit binnen zes weken of een 

milieueffectrapport nodig is.  

3. Bij de formele m.e.r.-beoordeling publiceert het be-

voegd gezag het m.e.r.-beoordelingsbesluit in het 

publicatieblad. Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

wordt het m.e.r.-beoordelingsbesluit alleen aan de 

aanvrager bekendgemaakt. 

 
Uitkomsten van de procedure 
Formele m.e.r.-beoordeling 

• Als blijkt dat de activiteit mogelijk aanzienlijke mili-

eugevolgen heeft, dan is een milieueffectrapport no-

dig. Dit rapport wordt bij de aanvraag om het ‘moe-

derbesluit’ (zoals de vergunning) gevoegd.  

• Als geen milieueffectrapport nodig is, gaat het 

m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de aanvraag. 

• Als bij de vergunningaanvraag geen milieueffectrap-

port is gevoegd en ook niet het besluit dat er geen 

milieueffectrapport nodig is, dan laat het bevoegd 

gezag de aanvraag buiten behandeling.  

 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

• Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is geen indienings-

vereiste bij de vergunningaanvraag.  

• De vormvrije m.e.r.-beoordeling kan gelijktijdig met 

de behandeling van de vergunningaanvraag plaats-

vinden. Het bevoegd gezag houdt de beslissing op 

de aanvraag zolang aan. 

• De onderbouwing dat geen milieueffectrapport nodig 

is, kan bij het moederbesluit.  

• Als het bevoegd gezag besluit dat een milieueffect-

rapport nodig is, dan wordt de aanvraag geweigerd. 

Uiteraard kan de initiatiefnemer daarna een nieuwe 

aanvraag indienen met het milieueffectrapport. 

 

 

 

 

Vergunningverlening  

Eventuele maatregelen om effecten te voorkomen of te 

verminderen, die meegewogen zijn in het m.e.r.-beoor-

delingsbesluit dat geen milieueffectrapport nodig is, 

worden in het moederbesluit voorgeschreven. 

 

Bezwaar maken 

Als de initiatiefnemer het onterecht vindt dat hij een mi-

lieueffectrapport moet maken, dan kan hij bezwaar en 

beroep aantekenen. Alleen de initiatiefnemer kan dit 

doen. Anderen kunnen niet direct bezwaar en beroep 

aantekenen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Zij 

moeten wachten tot het moederbesluit is genomen. 

 

De Omgevingswet 
Onder de Omgevingswet vervalt het procedurele onder-

scheid tussen de vormvrije en formele project-m.e.r.-be-

oordeling. De procedure van de project-m.e.r.-beoorde-

ling lijkt dan het meest op de vormvrije m.e.r.-beoorde-

ling van onder de Wet milieubeheer. 

 
Hoe zit het met plan-m.e.r.? 
Bij sommige categorieën van de bijlage bij het Besluit 

m.e.r. staat het bestemmingsplan in kolom 3 én kolom 4. 

Als een kolom 4-bestemmingsplan op de D-lijst van 

deze bijlage aan de orde is, dan gelden de hiervoor be-

schreven regels over de project-m.e.r.-beoordeling. 

Een plan uit kolom 3 is plan-m.e.r.-plichtig als het ka-

derstellend is voor een m.e.r.-plichtige of een formeel 

m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Als alle activitei-

ten in het plan onder de D-drempel blijven, beoordeelt 

het bevoegd gezag of het plan mogelijk aanzienlijke mi-

lieugevolgen heeft. Dat is de plan-m.e.r.-beoordeling.  

 

Sinds december 2020 is er een tweede soort plan-m.e.r.-

beoordeling, die vooruitloopt op de Omgevingswet. Deze 

plan-m.e.r.-beoordeling is mogelijk voor zogenaamde 

kleine gebieden of kleine wijzigingen, als de enige reden 

voor een plan-m.e.r.-plicht de passende beoordeling is. 

Het bevoegd gezag motiveert dan in de plantoelichting 

waarom geen milieueffectrapport nodig is. 

 

Meer weten? 
Bel of mail ons: 

• Roel Sillevis Smitt, 030 234 76 48,  

rsillevissmitt@eia.nl 

• Lotte Geense, 030 234 76 23, lgeense@eia.nl 
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