Tariefstelling 2019 Commissie m.e.r.
Goedgekeurd door de Minister van Infrastructuur en Water op 3 december 2018
Uitgangspunten voor de tariefstelling:
1) De tarieven zijn gedifferentieerd naar de instantie die het bevoegd gezag is in de
moederprocedure. Daar binnen is gedifferentieerd naar complexiteit van het m.e.r. traject.
2) Wanneer er sprake is van meerdere adviesmomenten binnen één m.e.r procedure wordt
voor de vrijwillige adviezen voorafgaand aan de toetsing een korting van 40% gehanteerd.
Dit is het ‘gereduceerde tarief’.
In 2019 zijn de volgende tarieven van toepassing:
Basistarief

Laag tarief

Hoog tarief per advies

per advies

per advies

(excl. btw)

(excl. btw)

(excl. btw)

€ 23.000

€ 11.500

Gemeente
Toetsingsadvies
(volledig tarief)

Vrijwillig advies

Maatwerktarief** met een
minimum van € 27.500

€ 13.750

€ 7.000

(gereduceerd tarief)*

Maatwerktarief** met een
minimum van € 16.250

Provincie /
Waterschap

Toetsingsadvies

€ 27.500

€ 13.750

(volledig tarief)

Vrijwillig advies

Maatwerktarief** met een
minimum van € 33.000

€ 16.250

€ 8.250

(gereduceerd tarief)*

Maatwerktarief** met een
minimum van € 20.000

Rijk
Toetsingsadvies

€ 36.750

€ 18.500

(volledig tarief)

Vrijwillig advies
(gereduceerd tarief)*

Maatwerktarief** met een
minimum van € 64.250

€ 22.500

€11.250

Maatwerktarief** met een
minimum van € 38.750

Bij een vrijwillig advies voorafgaand aan een toetsing geldt een gereduceerd tarief:

*

Het moet daarbij gaan om twee adviezen binnen één m.e.r.-procedure binnen een periode
van twee jaar. Dan geldt voor het advies in de voorfase voorafgaand aan de toetsing een
korting van 40%.
Voorbeelden zijn een advies reikwijdte en detailniveau, een tussenadvies en een
voortoetsing van het MER.
NB. Bij drie of meer adviezen binnen één procedure worden afspraken ‘op maat’ gemaakt.
**

De ervaring leert dat bij complexe plannen/projecten de variatie in kosten zeer groot is.
Daarom geldt voor deze adviestrajecten geen vast tarief maar wordt een afspraak ‘op
maat’ gemaakt.

Het basistarief geldt voor de meeste adviezen. Voor de specifieke gevallen hieronder geldt het
lage of hoge uitzonderingstarief.
Laag tarief (excl. btw)
Gemeente

•

Project-m.e.r. (inclusief bijbehorend

Hoog tarief (excl. btw)
•

Plan-m.e.r. voor een intergemeentelijk

plan-m.e.r.

bestemmingsplan, dus een plan zoals

bestemmingsplanwijziging) voor

bedoeld in artikel 3.1, Wro voor

één veehouderijproject

gemeentegrens overschrijdende plannen

(C14, D14), al dan niet met

of projecten.

mestverwerking

•

(C18.4/D18.1/D18.7)

Plan-m.e.r. voor een structuurvisie,
bedoeld in artikel 2.1 Wro c.q.
omgevingsvisie, bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, Ow

Provincie /

•

Waterschap

Toepassing voor eenvoudige

•

adviestrajecten, op basis van
discretionaire bevoegdheid

Provinciale structuurvisie, bedoeld in
artikel 2.2 Wro

•

Omgevingsvisie, bedoeld in artikel 3.1,
tweede lid, Ow

Rijk

•

Toepassing voor eenvoudige

•

adviestrajecten, op basis van
discretionaire bevoegdheid

Landelijke structuurvisie, bedoeld in
artikel 2.3 Wro

•

Omgevingsvisie, bedoeld in artikel 3.1,
derde lid, Ow

Overige adviezen

Toetsing aanvulling op het MER

•

Basistarief

Laag tarief

Hoog tarief

(excl. btw)

(excl. btw)

(excl. btw)

€ 11.250

€ 6.000

€ 16.250

De tarieven gelden voor de toetsing van een aanvulling die aansluitend op het uitbrengen van
het voorlopige toetsingsadvies binnen 6 maanden wordt aangeleverd. Indien de aanvulling na
6 maanden wordt aangeleverd, geldt het gereduceerde tarief van de betreffende
tariefcategorie.

•

Het basistarief van € 11.250 is van toepassing, tenzij
o

De aanvulling betrekking heeft op één essentiële tekortkoming en in omvang zeer
beperkt is; dan geldt het lage tarief van € 6.000.

o

De aanvulling betrekking heeft op meerdere essentiële tekortkomingen en/of er
nieuwe alternatieven met hun milieueffecten beoordeeld moeten worden; dan geldt
het hoge tarief van € 16.250.

Second opinion m.e.r.-beoordeling

prijsopgave, met een minimum van € 9.250

Deeladvies – advies over (maximaal) 2

prijsopgave

milieuthema’s

Adviezen buiten de reguliere m.e.r.-procedure

prijsopgave

Commissie m.e.r., 11 december 2018

