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Workshop 
Digitaal MER

• Twee voorbeelden:

– Project: Knooppunt Hoevelaken

– Plan: Nationaal Water Programma

• Tygron: inzet bij alternatiefontwikkeling

• iReport:

– Digitale toegankelijkheid

– E-participatie

• Vragen & discussie (eventueel a.d.h.v. stellingen)
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Voorbeelden Digitaal MER



Voorbeeld 1: OTB/MER A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
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Voorbeeld 2: PlanMER Nationaal Water Programma
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Verschillen tussen beide digitale MER-en
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Plan: Nationaal Waterprogramma

• Waterspecialisten lagere overheden

• Doelbereik

• Abstract

• Overzicht geven in brij aan informatie 
(doelen, voornemens, gebieden, …)

Project: Knooppunt Hoevelaken

• Omwonenden

• Effecten

• Concreet

• Minder zienswijzen door betere 
informatievoorziening

Doelgroep:

Focus op:

Detailniveau:

Meerwaarde:
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Digitaal MER en Tygron



Digitaal MER functies

• Rapportagetool/website   Ondersteuning trechteringsproces? 
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Toelichting Tygron en waar staan we? 

Het Tygron Geodesign Platform biedt de digitale infrastructuur om vraagstukken 
rond ruimtelijke inrichting te ondersteunen. 

• Tygron functioneert als:

- Data verzamelomgeving

- GIS rekenomgeving

- Presentatie/visualisatie omgeving

• Tygron al een lange tijd gebruikt voor 
probleemanalyse en stresstesten. Dit 
begon met de wateroverlast kaarten maar 
is uitgebreid naar waterveiligheid, droogte 
en hittestress. 
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Waar staan we? Voorbeeld klimaatmaatregelen
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Waar staan we? Varianten/scenario’s

• Dertig energieregio’s in Nederland 
onderzoeken in het kader van de RES in welke 
gebieden zij het best duurzame energie kunnen 
opwekken om in 2050 energieneutraal te zijn. 

• Interactieve ontwerpsessies waarbij de 3D 
omgeving van Tygron werd gebruikt om snel de 
ruimtelijke inpasbaarheid van wind- en zonne-
energie te onderzoeken. 

• Tijdens de sessie met stakeholders wordt een 
nieuwe opstelling van wind of zon getekend. 
Beperkende contouren zijn direct zichtbaar, 
zoals de minimale afstand tot woningen.
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Voorbeeld (fictief) variantenontwikkeling → digitale ondersteuning m.e.r.-proces
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In ontwikkeling: Voorbeeld intekenen woonwijk (bron: tygron.nl) 
Geluideffecten gelijk doorgerekend voor de weg en zichtbaar
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Overwegingen

• Inzicht probleemanalyse (voorbeeld hoge 
geluidbelasting/slechte luchtkwaliteit)

• Goede methode voor klimaat gerelateerde 
inzichten (zoals wateroverlast)

• Nog niet voor definitieve m.e.r. model-
berekeningen verkeer/geluid/lucht/enz.

• Nu al meerwaarde bij 
variantenontwikkeling/ grove 
effectbepaling 

• Goed voor (snelle) visualisaties en 
stakeholderbijeenkomsten
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Vragen / discussie
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Stellingen



Digitaal MER heeft de laatste jaren een waardevolle 
bijdrage aan het besluitvormingsproces geleverd.
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Digitaal MER zorgt voor een grotere betrokkenheid 
bij de besluitvorming.
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Het traditionele MER gaat verdwijnen. Digitaal MER 
is een eerste stap in deze transitie. Het hele m.e.r.-
proces moet digitaal worden.
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Digitaal MER verbetert de samenwerking tussen alle 
betrokken partijen in het m.e.r.-proces.

17/10/22 22



Digitaal MER moet uitgebreid worden met e-
participatie. 
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