factsheet

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, volgt een m.e.r.-procedure om te
onderzoeken of het project milieuvriendelijker kan.

Wat is een m.e.r.-beoordeling?
Het woord zegt het al: in een m.e.r.-beoordeling beoordeelt het bevoegd gezag of gevolgen voor het milieu van
een voorgenomen project zo groot zijn dat het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen. Het bevoegd gezag voert deze beoordeling uit. Het is niet aan
de initiatiefnemer om dit te beoordelen.

Welke informatie is nodig en nuttig?
De beoordeling wordt vaak gebaseerd op de aanmeldno-

titie, met daarin informatie aangedragen door de initiatiefnemer. Dit is vaak een bedrijf of ontwikkelaar. Als
deze informatie onvolledig of onduidelijk is, moet de initiatiefnemer extra informatie aanleveren.
Ook kan andere informatie over de omgeving worden gebruikt voor de beoordeling, zoals overheidsbeleid of mo-

Varkenshouderij en luchtkwaliteit
Een varkenshouderij wil op het bestaande perceel
het aantal dieren uitbreiden en vraagt daarvoor
vergunning aan. De gemeente heeft hoge ambities
voor de gezondheid en heeft verbeteren van de
luchtkwaliteit als prioriteit benoemd in de
omgevingsvisie.
De varkenshouderij heeft mogelijk negatieve
effecten op de luchtkwaliteit en ligt bovendien in
de buurt van woningen. De luchtkwaliteit in de
omgeving is momenteel al matig en de gemeente
de situatie wil verbeteren.
In de m.e.r.-beoordeling is besloten dat een
milieueffectrapport moet worden opgesteld. Uit
het milieueffectrapport blijkt dat de varkenshouderij milieuvriendelijker voor BBT++ wordt als
gekozen en dat met een andere inrichting van het
perceel er minder effecten op de woningen zijn.

nitoringsresultaten van milieumetingen.
Als de omgeving nu al zwaar belast wordt, moet dit bij
de beoordeling worden meegewogen. Daardoor kan het
besluit zijn dat voor het nieuwe project een milieueffect-

Wanneer onderzoek je of een project
milieuvriendelijker kan?
Hoe beoordeelt het bevoegd gezag of sprake is van aan-

rapport nodig is.

zienlijke milieugevolgen? Dit hangt af van:

Gemeentelijke of provinciale doelen op het gebied van

1. De kenmerken van het project

klimaat, landschap of een gezonde leefomgeving kunnen
ook een reden zijn om te beoordelen dat een milieueffectrapport nodig is. Het milieueffectrapport onderzoekt
dan met welke alternatieven het project bijdraagt aan het
bereiken van deze doelen.

Wat houdt het project in? Wat is de omvang? Wat stoot
het uit? Zijn er andere milieubelastende projecten in de
omgeving (cumulatie)?
2. De plaats van het project
Is het project gelegen in of nabij een beschermd gebied?
Komen er bijzondere diersoorten voor? Zijn er gevoelige
bestemmingen, zoals wonen? Zijn voor het gebied
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milieudoelen (klimaat, gezonde leefomgeving) vastge-

Als er geen milieueffectrapport nodig is, dan komt

legd? Dit is belangrijk, omdat hetzelfde project op de ene

dit in de Staatscourant.

plaats wel aanzienlijke milieueffecten kan hebben en op

Beide publicatieverplichtingen gelden alleen voor de

de andere niet.

formele m.e.r.-beoordeling.

3. De kenmerken van mogelijke effecten

Vergunningaanvraag

Wat zijn de mogelijke effecten? Is het effect onomkeer-

•

Als uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat de activiteit

baar? Is het waarschijnlijk dat het effect optreedt? Hoe

mogelijk aanzienlijke milieugevolgen heeft, dan moet

vaak treden de effecten op?

een milieueffectrapport worden opgesteld. Het milieueffectrapport wordt dan bij de vergunningaanvraag

De initiatiefnemer kan een m.e.r.-beoordeling ook overslaan en direct een milieueffectrapport opstellen. Het be-

gevoegd.
•

Als uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen mili-

spaart tijd en geld. Dit kan verstandig zijn bij veel onrust

eueffectrapport nodig is, dan wordt het m.e.r.-be-

in de omgeving.

oordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag gevoegd. Eventuele maatregelen om effecten te voor-

Wanneer een m.e.r.-beoordeling?

komen moeten wel daarnaast in de vergunning wor-

Hoe bepaal je of een m.e.r.-beoordeling nodig is en of er

den voorgeschreven.

een m.e.r.-plicht geldt? Dit is te vinden in de C- en Dlijst in de Bijlage bij het Besluit m.e.r.:

Bezwaar maken
Als de initiatiefnemer het onterecht vindt dat hij een milieueffectrapport 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.

Hoe zit het met plan-m.e.r.?
Een plan is plan-m.e.r.-plichtig als het kaderstellend is
voor een m.e.r.-plichtige (boven de C-drempel) of een
formeel m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit (boven de
D-drempel).
•

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

Als alle activiteiten in een plan onder de D-drempel blij-

•

Tussen de C- en D-drempel geldt een formele

ven, beoordeelt het bevoegd gezag of het plan mogelijk

m.e.r.-beoordelingsplicht.

aanzienlijke milieugevolgen heeft. Dat oordeel met moti-

Onder de D-drempel geldt een ‘vormvrije’

vering wordt opgenomen in de plantoelichting.

•

m.e.r.-beoordelingsplicht.

M.e.r.-beoordelingsprocedure in 3 stappen
1.

Het bevoegd gezag kan de Commissie m.e.r. vragen om

De initiatiefnemer laat het bevoegd gezag met een

een expert opinion op de aanmeldnotitie, voordat het

aanmeldnotitie weten dat hij een m.e.r.-beoorde-

m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen.

lingsplichtige activiteit wil ondernemen. De notitie

2.

Wat is de rol van de Commissie m.e.r.?

beschrijft de activiteit, locatie en verwachte belang-

Meer weten over m.e.r.-beoordeling?

rijke gevolgen door de activiteit voor het milieu.

Bel, mail of kom langs. We staan je graag te woord.

Het bevoegd gezag beoordeelt binnen zes weken of

•

Gijs Hoevenaars, 030 2347648, ghoevenaars@eia.nl

een milieueffectrapport nodig is en publiceert dit in

•

Willemijn Smal, 030 2347624, wsmal@eia.nl

een m.e.r.-beoordelingsbesluit.
3.

Het bevoegd gezag publiceert het m.e.r.-beoordelingsbesluit in dag-, nieuws of huis-aan-huisbladen.
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