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Inhoud
1. Jurisprudentie
2. Wijziging M.e.r.-richtlijn
3. Tarievenwet Commissie m.e.r.

•

Afkortingen:
m.e.r. = de procedure van milieueffectrapportage
MER = het milieueffectrapport
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Maximale mogelijkheden
• Mooie samenvatting in Bestemmingsplan buitengebied
Halderberge (ABRvS 13 november 2013, nr. 201112348/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1889, JM 2014,
9, m.nt. Van Velsen):

– Niet-gerealiseerde bouwmogelijkheden moeten worden bezien in het
licht van de dan geldende regelgeving.
– Bij de vraag of een plan-m.e.r. moet worden doorlopen, moeten alle
mogelijkheden van het bestemmingsplan, incl. wijzigingsbevoegdheden
worden beschouwd (Zie ook (ABRvS 11 december 2013, nr.
201201006/1/R3, Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Cuijk,
ECLI:NL:RVS:2013:2312).
– Dat bij wijzigingsplannen een meer gedetailleerde afweging nodig is,
maakt niet dat bij het ‘moeder’plan moet worden beoordeeld of het in
overeenstemming is met de vereisten van de Nbw 1998 en om een
daarmee samenhangende plan-m.e.r. te doorlopen.
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Maximale mogelijkheden (II)
•

Ook in Bestemmingplan Apeldoorn en bestemmingsplan Epe - LOG
Beemte-Vaassen (ABRvS 21 augustus 2013, nr. 201208004/1/R2 en 201209306/1/R2,, ECLI:NL:RVS:
2013:818 en ECLI:NL:RVS:2013:852):

– Maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan, inclusief
wijzigingsmogelijkheden, moeten in een plan-MER worden beschouwd.
– Dat bij de beoordeling van een omgevingsvergunning een nadere beoordeling
van de milieueffecten zal worden verricht, ontslaat niet van de plicht tot
beoordeling of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke
ordening en de toets van het bestemmingsplan aan artikel 19j Nbw 1998.
– Artikel 7.7, eerste lid, Wm vereist niet dat in het MER de effecten van de PAS
en van een provinciale stikstofverordening op het plangebied worden
onderzocht.
– Als in het plan niet wordt vastgelegd welke diersoort is toegelaten, moet het
plan-MER ervan uitgegaan dat elke soort veehouderij mogelijk is (Zie ook VzABRvS
19 december 2013, nr. 201309352/2/R2, Wijzigingsplan Scharrenburgersteeg, Lunteren, ECLI:NL:RVS:
2013:2673)

– Als in een plan-MER wordt uitgegaan van zogenoemde fictieve bedrijven, dan
moet het aantal dieren representatief zijn voor de maximale oppervlakte aan
bedrijfsgebouwen, ervan uitgaande dat daarbij aan de wettelijke eisen wordt
voldaan.

•

De uitgangspunten van een MER (over maximale mogelijkheden) moeten
voldoende gewaarborgd worden in de planregels. (ABRvS 24 april 2013, nr.

201002029/1/R2, Bestemmingsplan Ellerveld, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8460, JM 2013, 85, m.nt. Van Velsen en
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Arents)

Samenhang
•

HOV-verbinding en verbreding van een N-weg bij woningbouwgebieden
maakt geen samenhang (ABRvS 20 november 2013, 201304633/1/R6, Bestemmingsplan De Waterkanten, Lisse,
ECLI:NL:RVS:2013:2026)

•

Dat voor verschillende projecten één MER is opgesteld, betekent niet dat
ook één plan door één bestuursorgaan voor deze projecten tezamen moet
worden vastgesteld (ABRvS 24 juli 2013, nr. 201209836/1/R3 en 201303381/1/R6, Provinciaal wijzingingsplan Windpark Dintel en
gemeentelijk bestemmingsplan Windpark Oud Dintel, ECLI:NL:RVS:2013:456 en ECLI:NL:RVS:2013:508)

•

Als een verbindingsweg ook los van de verplaatsing van een bedrijf
wenselijk is, zijn deze activiteiten geen afzonderlijke fasen van dezelfde
activiteit. Ook niet als de gemeenteraad voor zijn medewerking aan de
bedrijfsverplaatsing als voorwaarde stelt dat de verbindingsweg er ligt. (ABRvS
22 juli 2013, nr. 201300745/1/R6, Bestemmingsplan Verbindingsweg Dodewaard)

5

Samenhang (II)
•

Ontgrondingen in elkaars directe nabijheid zijn levert cumulatie van projecten op als
bedoeld in bijlage III van de M.e.r.-richtlijn. Zij moeten tezamen worden genomen bij
de bepaling of een m.e.r.-plicht aan de orde is (ABRvS 3 juli 2013, nr. 201209539/1/R4,
Ontgrondingenvergunning Druten, ECLI:NL:RVS:2013:149)

•
–
–

–

–

Europees: Salzburger Flughafen (HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-244/12, EURLEX
62012CJ0244, JOM 2013/484)
De criteria en drempelwaarden genoemd in artikel 4, tweede lid, sub b, M.e.r.-richtlijn
mogen er niet toe leiden dat bij voorbaat gehele categorieën van projecten uit bijlage
II van de M.e.r.-richtlijn aan een m.e.r.-plicht worden onttrokken.
Een nationale regeling die alleen een m.e.r. eist voor wijziging van de infrastructuur
van een luchthaven die onder bijlage II van de M.e.r.-richtlijn valt, als deze wijziging
kan leiden tot een toename van het aantal vliegbewegingen met ten minste 20.000
per jaar, is in strijd met de M.e.r.-richtlijn.
Bij het antwoord op de vraag of een m.e.r. moet worden uitgevoerd moet rekening
worden gehouden met de milieueffecten van samenhangende eerder uitgevoerde
projecten, om te voorkomen dat de richtlijn wordt gefrustreerd door een opsplitsing
van projecten die samen beschouwd een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben.
Als een lidstaat een drempelwaarde vaststelt die onverenigbaar is met de M.e.r.richtlijn, hebben de bepalingen van artikel 2, eerste lid, en artikel 4, tweede lid, sub a,
en derde lid, M.e.r.-richtlijn rechtstreekse werking: de bevoegde nationale autoriteiten
moeten verzekeren dat eerst wordt onderzocht of de betrokken projecten een
aanzienlijk milieueffect kunnen hebben en, als dit het geval is, vervolgens een m.e.r.
wordt uitgevoerd.
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Drempel
• Niet alleen de uitbreiding, maar ook de wijziging
van het bestaande vakantiedorp moet worden
betrokken (ABRvS 26 juni 2013, nr. 201207945/1/R2, Bestemmingsplan Dorado Beach,
Bronckhorst, ECLI:NL:RVS:2013:38, JM 2013, 118 m.nt. Hoevenaars)

• De in bestaande, ongewijzigde stallen gehouden
dieraantallen blijven buiten beschouwing (ABRvS 5 juni 2013,
201109112/1/A4, Varkenshouderij Oss, ECLI:NL:RVS:2013:CA2068)
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Drempel (II)
•

Als in het wijzigingsplan niet is gewaarborgd dat maximaal 340
melkkoeien en vrouwelijk jongvee (drempelwaarde van D14, sub 9,
van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) kunnen worden gehouden, dan
geldt een plan-m.e.r.-plicht als bedoeld in artikel 7.2 Wm.
• De passende beoordeling voor de Nbw-vergunning kan niet voor het
wijzigingsplan worden gebruikt, omdat de vergunning is verleend
voor maximaal 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee en
het wijzigingsplan het houden van meer dieren mogelijk maakt.
Daarom moeten passende beoordeling en op grond van artikel 7.2a
Wm plan-MER worden gemaakt.
• Het bevoegd gezag kan ervoor kiezen om het maximum aantal
melkkoeien en vrouwelijk jongvee in de planregels op te nemen.
Hierdoor kunnen bovenstaande m.e.r.-gebreken zich niet voordoen,
omdat dan in het wijzigingsplan is gewaarborgd dat niet meer dan
340 dieren ter plaatse kunnen worden gehouden.(ABRvS 8 mei 2013, nr.
201208118/1/R1, Wijzigingsplan buitengebied 2006 wijziging Huyerensebroekweg, Geesteren,
ECLI:NL:RVS:2013:BZ9756, JM 2013, 107 m.nt. Haakmeester en Van Velsen)
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Kaderstelling
•

De juridische invulling van het bestemmingsplan (maximale
toegestane oppervlakte gebouw en een bepaalde gebruiksregel)
kan ertoe leiden dat het plan geen kader kan vormen voor een
besluit waarmee de drempelwaarden uit een categorie van
onderdeel C of D worden overschreden. Daarom is geen sprake van
een plan-m.e.r.-plicht (VzABRvS 12 augustus 2013, nr. 201304647/2/R4, Bestemmingsplan
bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk, ECLI:NL:RVS:2013:849)

•

Een plan kan niet een kader vormen voor een al genomen besluit
waarvoor al een m.e.r.-beoordeling is verricht, als het plan niet meer
mogelijk maakt dat het besluit. Voor het plan hoeft dan geen planMER te worden opgesteld. (ABRvS 18 september 2013, nr. 201300552/1/R1, Bestemmingsplan
Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost, ECLI:NL:RVS:2013:1175, JM 2013, 151, m.nt. Hoevenaars)
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Schade?
• Artikel 3 van de M.e.r.-richtlijn verplicht er niet toe dat de
gevolgen voor de vermogenswaarde van materiële
goederen in een m.e.r. moeten worden betrokken.
• Vermogensschade die rechtstreeks gevolg is van de
milieueffecten van het m.e.r.-(beoordelings)plichtige
project, valt wel onder de beschermingsdoelstelling van
de M.e.r.-richtlijn.
• Schending van artikel 3 van de M.e.r.-richtlijn kan in
beginsel echter niet als de oorzaak van de
waardevermindering van een onroerende zaak worden
aangemerkt. (HvJ EU 14 maart 2013, zaak C-420/11, Veiligheidszone van de

luchthaven Wien-Schwechat, EURLEX 62011CJ0420, RvdW 2013/624, AB 2013/139
m.nt. Widdershoven, JB 2013/107 m.nt. Lam, NJ 2013/364, M en R 2013/91 m.nt.
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Jans en Jesse, JOM 2013/599)

Wijziging M.e.r.-richtlijn
• Op 12 maart jl. heeft Europees Parlement
akkoord gegeven op tekst
wijzigingsrichtlijn
• Binnen enkele weken wordt akkoord Raad
verwacht
• Implementatietermijn: drie jaar
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Wijziging M.e.r.-richtlijn (II)
•

Inhoud m.e.r.
– De effecten op menselijke gezondheid, biodiversiteit (in het
bijzonder Natura 2000), klimaat en risico’s op zware ongevallen
moeten in MER aan de orde komen (art. 1, onder 3)

•

Kwaliteit m.e.r.
– Belangenconflict bij bevoegde instanties moet worden
voorkomen. Als de bevoegde instantie de opdrachtgever is,
moet minimaal een passende scheiding worden aangebracht
binnen de organisatie van administratieve bevoegdheden (art. 1,
onder 11, en overweging 25)

– Het MER moet door ‘bekwame deskundigen’ worden opgesteld,
de bevoegde instantie moet beschikken over ‘voldoende
expertise om het MER te onderzoeken’ en de bevoegde instantie
moet, indien nodig, de opdrachtgever om aanvullende informatie
verzoeken (art. 1, onder 5, overweging 33)
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Wijziging M.e.r.-richtlijn (III)
•

M.e.r.-beoordeling
– m.e.r.-beoordelingsbesluit moet openbaar worden gemaakt (art. 1,
onder 4, en overweging 26)

– mitigerende maatregelen kunnen worden meegenomen in de
m.e.r.-beoordeling. Rekening moet worden gehouden met
milieubeoordelingen op grond van andere richtlijnen (art. 1, onder 4a)
– verduidelijking van bestaande en toevoeging van aanvullende
screeningscriteria (bijlage III)
– termijn aan m.e.r.-beoordeling: bevoegde instantie besluit binnen
90 dagen nadat alle informatie door de opdrachtgever is
ingediend. Deze termijn kan alleen in uitzonderlijke gevallen
worden verlengd (art. 1, onder 4b)
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Wijziging M.e.r.-richtlijn (IV)
•

Verantwoordelijkheid voor m.e.r.
– opdrachtgever moet MER opstellen en indienen (art. 1, onder 5)
– bevoegde instantie moet analyse uitvoeren door inhoud
informatie van opdrachtgever en adviseurs te onderzoeken:
actieve rol voor de bevoegde instantie (overweging 23)

•

Monitoring
– uitvoering van mitigerende en compenserende maatregelen
moet worden geborgd en monitoringsprocedures moeten worden
vastgesteld om passende corrigerende maatregelen te kunnen
nemen bij onvoorziene effecten (art. 1, onder 9, overweging 35)
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Wijziging M.e.r.-richtlijn (V)
•

Procedure
– raadpleging van het publiek over het MER vereist een termijn
van ten minste 30 dagen (art. 1, onder 6, en overweging 36)
– raadplegingen van een andere lidstaat bij grensoverschrijdende
effecten binnen redelijke termijn, evt. via passende
gemeenschappelijke instantie (art. 1, onder 7a, en overweging 4)
– verplichte gecoördineerde of gemeenschappelijke (lees:
geïntegreerde) procedure met Vogel- en Habitatrichtlijnen, en
mogelijk bij andere milieurichtlijnen. De Europese Commissie
stelt een handleiding op (art. 1, onder 2a en overweging 37)

•

Overig
– sancties bij overtreding van de richtlijnbepalingen moeten
worden vastgesteld (art. 1, onder 13, en overweging 38)
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Tarievenwet

• Voorgesteld nieuw artikel 2.23a Wm:
– Kosten van de commissie en het bureau
worden gedekt uit door de commissie vast
te stellen en in rekening te brengen tarieven
voor de uit te brengen adviezen

• Ook betalen voor verplichte adviezen
• Bij EK, 1 juli inwerkingtreding?
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Vragen?

17

