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Vorige actualiteitendag: 
•  Wet modernisering m.e.r. (iwt 1 juli 2010) 
•  ter uitvoering daarvan gewijzigde Besluit 

milieueffectrapportage (iwt 1 april 2011) 
•  aanpassing van deze wetgeving aan de Wabo 
  
Conclusie: de gefaseerd doorgevoerde herijkingsoperatie  
m.e.r. is tot een afronding gekomen! Vandaag vooral  
terugkijken hoe e.e.a. in de praktijk functioneert…….. 
 



Of toch niet………? 
	  



Belangrijkste (voorgestelde) wijzigingen regelgeving I 
  
Europees recht 
A.  Codificatie m.e.r.-richtlijn (nr. 2011/92/EU) medio februari 

2012 in werking getreden; geen inhoudelijke wijzigingen 
B.  Europese Commissie beraadt zich op modernisering m.e.r.-

richtlijn (o.a. werkingssfeer richtlijn en kwaliteit MER). Zie 
hierover Alterra, rapport “Europees beleid voor 
milieueffectrapportage; Herziening van de EU Richtlijn 
project-mer” (i.o.v. ministerie I&M), februari 2012 

 



Belangrijkste (voorgestelde) wijzigingen regelgeving II 
 
Nationaal recht 
A.  gewijzigd artikel 1.11 Chw op 31 december 2011 in werking 

getreden. Toegevoegde bepaling (lid 2) handelt over plicht 
beschrijven alternatieven voor zover door initiatiefnemer 
onderzocht. 

B.  wet “Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie 
milieueffectrapportage)”; 13 maart 2012 door Eerste Kamer 
aangenomen (nog niet in Staatsblad verschenen); 
•  term voorontwerp is in hoofdstuk 7 Wm geschrapt (zie o.a. art. 7.19 

lid 2 Wm en art. 7.30 lid 1) 
•  voor omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan/

beheerverordening (o.a. begrepen onder term bestemmingsplan in 
kolom 4 van onderdelen C en D bijlage Besluit m.e.r.) gaat 
uitgebreide procedure gelden (dus ook als er voor activiteit geen 
passende beoordeling is vereist). Zie art. 7.24 Wm 



Belangrijkste (voorgestelde) wijzigingen regelgeving  
III/Omgevingswet I 
C.  verankeren van Chw in reguliere wet- en regelgeving 

(permanent verankeren Chw (voorstel W14.11.0238/IV/B; te 
downloaden van de website van de Raad van State)) omvat 
ook wijziging hoofdstuk 7 Wm: 
•  het beschrijven van alternatieven in project-MER en 

toetsingsadvies Cie m.e.r. kunnen achterwege kunnen blijven als 
er reeds een locatie of tracé van activiteit is aangewezen in een 
plan waarvoor een plan-MER is gemaakt (uitzondering: IPPC/IE-
inrichtingen).  

D.  Omgevingswet: recent brief aan Minister van Infrastructuur 
en Milieu aan Tweede Kamer d.d. 9 maart 2012 
“Stelselwijziging Omgevingswet” en bijbehorende bijlage 3 – 
Werking stelsel van de Omgevingswet; Achtergrondnotitie bij 
de Kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingswet 
(Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3). 



Omgevingswet II 
 
Hoofdstuk 7 van de Omgevingswet is gereserveerd voor het  
instrument m.e.r. Instrument plan-m.e.r. zal in voorkomende  
gevallen gekoppeld worden aan omgevingsvisie,  
omgevingsprogramma en de omgevingsverordening. Het  
project-m.e.r.-instrument zal in voorkomende gevallen ingezet  
worden ten behoeve van de omgevingsvergunning en het  
projectbesluit en deels ook de omgevingsverordening. 
 
	  



Omgevingswet III 
 
T.o.v. huidige m.e.r.-regelgeving zijn er de nodige wijzigingen: 
•  werkingssfeer plan-m.e.r. niet meer deels via lijstenstelsel; 

open bepaling aansluitend bij smb-richtlijn 
•  introductie plan-m.e.r.-beoordeling voor (1) plannen die 

kaderstellend zijn voor andere dan op bijlage I en bijlage II 
m.e.r.-richtlijn genoemde projecten (2) plannen m.b.t. gebruik 
van 

•  kleine gebieden op lokaal niveau en (3) nieuwe plannen die 
alleen kleine wijzigingen betreffen ten opzichte van eerdere 
plannen (ook van een ander bestuursorgaan) en waarvoor 
een plan-m.e.r. is uitgevoerd. Een plan-m.e.r. is dan aan de 
orde indien het plan aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. 

•  mogelijkheid aanvullende m.e.r.-regelgeving door provincies 
wordt geschrapt. 



Omgevingswet IV 
 
•  m.e.r.-procedures zoveel mogelijk integreren in de procedurele 

stappen van plannen en projecten 
•  inschakelen Commissie m.e.r. (toetsingsfase) wordt voor project-

m.e.r.’s facultatief. Voor plan-m.e.r.’s blijft inschakeling 
Commissie m.e.r. verplicht. 

•  informele en formele m.e.r.-beoordelingsprocedure worden 
vervangen door één lichte uniforme beoordelingsprocedure 

•  beschrijven alternatieven in plan-MER blijft verplicht. In project-
m.e.r.’s behoeven alleen alternatieven te worden beschreven als 
het bevoegd gezag dat voorschrijft. Alternatieven behoeven in 
ieder geval niet beschreven te worden als er voorafgaand aan 
het project-MER reeds een plan-MER is opgesteld waarin 
alternatieven reeds op voldoende concreet kaderstellend 
detailniveau (minimaal locatie of tracé en de hoofdlijn van de 
inrichting) zijn beschreven. 

 



Conclusie: 
 
•  De beoogde Omgevingswet illustreert dat m.e.r. de 

gemoederen bezig blijft houden;  de moderniseringsoperatie 
m.e.r. is nog (lang) niet ten einde is. 

•  Opvallend is dat daarbij veelal sprake is van een negatieve 
attitude jegens het instrument m.e.r. waarin als gemene deler 
het adagium  “kan het niet een onsje minder” geldt; de 
grenzen van met name het Europese recht worden daarbij 
nadrukkelijk opgezocht (en wellicht overschreden) 

 



Kritische houding terecht? 
  
Recent rapport Universiteiten Utrecht en Groningen i.o.v.  
ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Naar een  
toekomstbestendige m.e.r.; Lessen uit 25 jaar m.e.r. in  
Nederland en een verkenning van kansen en bedreigingen voor  
de m.e.r. in de nabije toekomst” (september 2011). Enkele  
conclusies (selectief): 
•  van Nederlandse koplopersrol m.e.r.-regelgeving is anno 2011 

geen sprake meer 
•  er is in de praktijk een hoge mate van overeenstemming over 

de substantiële rol van de Commissie m.e.r. in de 
kwaliteitsbewaking 

•  de neveneffecten van m.e.r. in termen vertraging en lasten 
worden in de praktijk veelal als beperkt ervaren; integendeel 
veelal versoepelt m.e.r. het draagvlak van het besluit 



•  Alom is de verwachting dat de gemoderniseerde m.e.r.-
regelgeving niet leidt tot snellere besluitvorming of tot lagere 
kosten 

•  Klacht vanuit de praktijk: niet alle strategische besluiten 
worden be-m.e.r.-d 

  
Onderzoekers refereren negatieve houding politici/bestuurders  
jegens m.e.r., maar concluderen: pas grote zorgen maken als de  
m.e.r. een geliefd instrument van bestuurders en politici wordt. 
	  



Jurisprudentie (zeer selectief/geen volledig beeld van  
ontwikkelingen in rechtspraak) 
  
A.  blijft onduidelijk of alternatieven verplicht in project-MER 

moeten worden beschreven. Zie o.a. HvJ EU 24 maart 2011, 
zaaknr. C-435/09 (wel plicht) en HvJ EU 16 februari 2012; 
C-182/10 (vermoeden dat die verplichting er niet is). Mede 
van belang voor houdbaarheid Nederlandse m.e.r.-
regelgeving 

B.  HvJ EU 20 oktober 2011, zaaknr. C-474/10: er dient zowel in 
de voorfase m.e.r.-procedure als in fase na opstellen MER 
een rol te zijn gegarandeerd voor een onafhankelijke 
instantie die objectief toetst. Betwijfeld kan worden of huidige 
en toekomstige Nederlandse m.e.r.-regelgeving hier 
voldoende rekening mee houdt 

	  



C.  Vz. AbRvS 13 december 2011, nr. 201109585/1/R3 en nr. 
201109585/2/R3 (tevens uitspraak in bodemzaak): plan-
m.e.r. voegt niets toe aan verrichte m.e.r.-beoordeling. 
Milieueffecten voldoende onderzocht en daarom van 
kaderstelling geen sprake en derhalve geen plan-m.e.r.-
plicht. Hoe verhoudt zich dat tot o.a. AbRvS 7 september 
2011, nr. 200907076/1/R3: in r.o. 2.11.7 geeft de Afdeling 
aan dat een bestemmingsplan niet meer kaderstellend is 
indien de 3.4 Awb-13.2 Wm-vergunning voor de 
desbetreffende activiteit reeds onherroepelijk is geworden. 
 

D.   Zeer opvallend: de Voorzitter lijkt de m.e.r.-beoordeling als 
gelijkwaardig alternatief te beschouwen voor de plan-MER. 
Dit staat haaks op zeer recente uitspraak AbRvS 29 februari 
2012, nr. 201003801/1/R2, waarin de Afdeling immers 
absoluut niet wil weten van een gelijkschakeling tussen de 
m.e.r.-beoordeling en de plan-m.e.r. 

	  



E.  Evenwel: m.e.r.-gebreken zijn steeds minder vaak fataal in een 
juridische procedure. AbRvS 8 februari 2012, nr. 201010565/1/
T1/A4: ten onrechte geen informele m.e.r.-beoordeling verricht; 
reparatie middels bestuurlijke lus. AbRvS 14 december 2011, nr. 
201006895/1/M1: er is ten behoeve van Wm-
vergunningverlening ten onrechte geen m.e.r.-beoordeling 
verricht. Tijdens beroepsprocedure alsnog gedaan; 
rechtsgevolgen worden door de Afdeling in stand gelaten. 
AbRvS 21 september 2011, nr. 201004411/1/M2: verzuimd aan 
de vergewisplicht te voldoen; rechtsgevolgen in stand gelaten 
vanwege zienswijze college op StAB-verslag en input ter zitting. 
AbRvS 17 augustus 2011, nr. 200909832/1/T1/R1): bestuurlijke 
lus om alsnog een MER aan appellanten te overleggen voor 
zienswijzen en zienswijzen te verwerken (zo nodig door 
bestemmingsplan aan te passen).  



 Vz. AbRvS 13 mei 2011, nr. 201101507/2/R2: Voorzitter 
verwacht dat bestemmingsplan in bodemzaak wellicht 
zal worden vernietigd vanwege niet hebben opgesteld 
van een MER, maar dat rechtsgevolgen in stand 
worden gelaten vanwege het thans geldende Besluit 
m.e.r. wat bij nieuw bestemmingsplan toetsingskader 
vormt. AbRvS 29 februari 2012, nr. 201002029/1/T1/R2: 
toepassing bestuurlijke lus om verweerder de 
mogelijkheid te bieden om de gebruiksmogelijkheden in 
het bestemmingsplan alsnog zodanig te beperken dat 
wordt aangesloten bij de uitgangspunten in het MER. 

F.  AbvS 8 februari 2012, nr. 201100875/1/R2: verplichting 
beschrijven alternatieven in relatie tot bepaalde in de smb-
richtlijn 
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