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Jurisprudentie mer-regelgeving handelt over:

• Werkingssfeer

• Inhoud 

• Procedure



Werkingssfeer

ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395 (Windpark Delfzijlzuid)

• N.a.v. HvJ EU 25 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:503 (Nevele-arrest): 

de windturbinebepalingen uit het Activiteitenbesluit en –regeling 

(geluid, slagschaduw, externe veiligheid) kwalificeren als plannen en 

programma’s in de zin van smb-richtlijn

• ze bevatten een groot pakket criteria en modaliteiten voor 

toekomstige vergunningen en voor bestemmingsplannen (voor 

zover daarin bij die normen wordt aangesloten); 

• daarmee zijn ze kaderstellend

- conclusie: er had voor de windturbinebepalingen een plan-MER 

moeten worden gemaakt o.g.v. rechtstreekse werking smb-richtlijn



Werkingssfeer

Consequenties:

• niet uitsluitend uitgaan van gesloten systeem Besluit mer (kolom 3-

plannen); ook daarbuiten kan er plan-mer-plicht bestaan

• ook regelgeving kwalificeert als plan of programma

• decentrale regels en rijksregels, zoals bijvoorbeeld (delen van) het Bkl, 

het Bal of een provinciale omgevingsverordening, kunnen 

kaderstellend zijn en daarmee plan-mer-plichtig

• windturbinebepalingen: ondervangen door  Tijdelijke 

overbruggingsregeling windturbineparken (TOW) in afwachting mer 

• verzuim plan-mer-plicht normstelling in Ow-uitvoeringsregelgeving? Vb.

– in paragraaf 5.1.4.2a van het Bkl (Geluid door wegen, spoorwegen en 

industrieterreinen)

– afdeling 3.9 van het Bal (Sport en recreatie)

– paragraaf 5.1.2 van het Bal (Waarborgen veiligheid)



Werkingssfeer

HvJ EU 22 februari 2022, ECLI:EU:C:2022:102 (kaderstelling plannen

en programma’s; Duitsland Inntal)

• Wat is kaderstellend (wanneer is er sprake van criteria en 

modaliteiten die sturend zijn voor besluitvorming projecten?)

• algemene nationale maatregelen ter bescherming van natuur en het 

landschap met verbodsbepalingen en vergunningplichten die geen 

voldoende gedetailleerde regels vast stellen over de inhoud, 

voorbereiding en uitvoering van projecten ex bijlagen I en II mer-

richtlijn, zijn geen kaderstellende plannen en programma’s in de zin 

van (art. 3 lid 2 onder a en art. 3 lid 4 van) de smb-richtlijn

• dat wordt niet anders als aanwijzingsbesluit invloed kan hebben op 

de locatie van projecten ex bijlagen I en II mer-richtlijn



Werkingssfeer

HvJ EU 24 februari 2022, C-463/20, ECLI:EU:C:2022:121 (effectueren

project-mer-plicht deelvergunningen; Waals Gewest)

• mer-richtlijn verzet zich er niet tegen dat een soortenontheffing

wordt verleend voor uitvoering van een project dat valt onder die 

richtlijn ook als daarvoor geen MER wordt gemaakt

• als die ontheffing noodzakelijk is voor uit kunnen voeren project, 

maakt het onderdeel uit van de vergunningprocedure.

• de voor het uiteindelijke mer-plichtige vergunningbesluit bevoegde

instantie moet de mogelijkheid behouden om de milieueffecten

ervan strenger te beoordelen dan in de soortenontheffing is gebeurd

• dit is in Nederlandse regelgeving niet verzekerd

• zie o.a. ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:938 waarin de 

Afdeling het systeem waarbij een bepaald besluit of bepaalde 

besluiten voor de project-mer-plicht is/zijn aangewezen en andere 

voor de uitvoering benodigde besluiten niet, in beginsel niet strijdig 

met de mer-richtlijn acht



Werkingssfeer

ABRvS 17 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2394 (bestemmingsplan 

‘Veegplan 5’ Boekel; stedelijk ontwikkelingsproject) I

• ontwikkeling op een perceel met agrarische bestemming

• nieuwe horeca, recreatiemogelijkheden en gastenverblijven (80 

bedden) 

• totale bebouwde oppervlakte van maximaal 970 m2

• Afdeling: geen stedelijk ontwikkelingsproject ex D11.2 van de bijlage 

bij het Besluit mer

• vaste jurisprudentie: of er sprake is van een stedelijk 

ontwikkelingsproject hangt af van concrete omstandigheden van het 

geval

• onder meer aspecten als de aard en de omvang relevant



Werkingssfeer

ABRvS 17 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2394 (bestemmingsplan 

‘Veegplan 5’ Boekel; stedelijk ontwikkelingsproject) II

• niet relevant of er i.r.t. bestaande planologisch regime per saldo 

aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan

• gelet op de drempelwaarden in kolom 2 wordt met een stedelijk 

ontwikkelingsproject een grootschalige, integrale 

gebieds(her)ontwikkeling bedoeld. Hiervan is in dit geval geen 

sprake

• toekennen betekenis (indicatieve!) drempelwaarde wijkt af van 

andere jurisprudentie Afdeling



Werkingssfeer 

ABRvS 27 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2157 (mer-plicht bioraffinage 

Grubbenvorst)

• installatie voor de vergisting van dierlijke mest en andere organische 

materialen (zoals bermgras) waarbij duurzame energie (groen 

gas/CO2), organische meststoffen en (schoon) water ontstaan, is aan 

te merken als een geïntegreerde chemische installatie (gci) in de zin 

van C-21.6

• voorwaarde gci: er moeten verscheidene eenheden naast elkaar 

bestaan en functioneel met elkaar zijn verbonden

• ABRvS 20 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BE8864: daarvan is 

alleen sprake als de installatie 1) niet relatief eenvoudig is en 2) er 

verhandelbare tussenproducten uit de verscheidene eenheden 

ontstaan

• Afdeling komt daar nu expliciet op terug. Criteria niet te herleiden tot 

mer-richtlijn en voorts niet in lijn met guidance document van de 

Europese Commissie



Werkingssfeer

ABRvS 25 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1494 (mer-

(beoordelings)plicht biomassavergistingsinstallatie Oss) I

• biomassavergassingsinstallatie voor vergassing houtchips

• herkomst hout is niet bekend; er is sprake van niet-gevaarlijke 

afvalstoffen ex kolom 1 van C-18.4 Besluit mer

• ook sprake van verbranding of chemische behandeling ex kolom 1 

C-18.4 Besluit mer? ja, er is (in ieder geval) sprake van chemische 

behandeling; door toevoeging stoffen ontstaan nieuwe chemische 

verbindingen die leiden tot het eindproduct (aardgas)

• overschrijding drempelwaarde “activiteit betrekking op capaciteit 

meer 100 ton per dag”?

• bepalend is totale hoeveelheid houtchips die dagelijks wordt 

gebruikt



Werkingssfeer

ABRvS 25 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1494 (mer-

(beoordelings)plicht biomassavergistingsinstallatie Oss) II

• stap 1 is drogingsproces (maakt ook onderdeel uit van installatie); 

meer dan 100 ton houtchips per dag worden gedroogd

• dat na droging dagelijks 72 ton houtchips worden vergast is niet 

bepalend

• directe mer-plicht op basis van C-18.4



Inhoud MER

ABRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:45 (alternatieven in MER; 

projectplan Waterwet Leegveld)

• het is toegestaan dat voorafgaand aan het opstellen van het MER 

aan de hand van voorstudies (bijvoorbeeld een quickscan) onder-

zoek wordt gedaan naar eventueel in het MER te beschrijven 

alternatieven en dat op basis daarvan wordt besloten om bepaalde 

alternatieven niet in MER te beschrijven. 

• daarbij mogen ook andere factoren een rol spelen dan uitsluitend 

milieufactoren. Deze voorstudies kunnen er bijvoorbeeld toe leiden 

dat in een bestemmingsplan-MER uitsluitend 

inrichtingsalternatieven en geen locatiealternatieven worden 

beschreven.



Inhoud MER

ABRvS 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2839 (alternatieven in 

MER; bestemmingsplan motorcrossterrein Oostellingwerf))

• bevestiging dat onder meer de doelstelling van de initiatiefnemer 

bepalend is voor wat een redelijkerwijs in beschouwing te nemen 

alternatief in MER is

• MER voor bestemmingsplan motorcrossterrein 11 ha.

• appellanten vinden dat in MER ook alternatieve locaties van minder 

dan 11 hectare onderzocht hadden moeten worden.

• Afdeling oordeelt van niet vanwege doelstelling die o.a. ziet op 

KNMV-wedstrijden organiseren en parkeren eigen terrein.

• dat vereist volgens initiatiefnemer circa 11 ha omvattend terrein



Inhoud mer-beoordeling

ABRvS 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:581 ABRvS 2 april 2021, 

ECLI:NL:RVS:2021:694(gezondheidsrisico’s geitenhouderij en 

pluimveehouderij in mer-beoordeling; Zwartewaterland respectievelijk

Montferland)

• VGO-rapporten RIVM geven geen algemeen aanvaarde 

wetenschappelijke inzichten gevolgen over de oorzaak van 

gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenhouderijen

• vanwege ontbreken algemeen aanvaarde wetenschappelijke 

inzichten is mer-beoordelingsbesluit dat geen MER nodig is niet 

onrechtmatig



Procedure

ABRvS 15 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1702 (Omgevingsvergunning 

aanpassen hoogspanningsmasten; Almere)

• voor vrijwillige mer gelden geen wettelijke regels

• als er een MER wordt gemaakt in de situatie dat er (vormvrije) mer-

beoordeling nodig is, is er geen sprake van een vrijwillige MER

• dan moet er worden voldaan aan wettelijke mer-eisen

• legalisatie feitelijke situatie = wijziging van een activiteit in zin 

Besluit mer

• verhoging bestaande masten (0,5 - 24,5 mtr) is wijziging in zin 

Besluit mer

• verhoging bouwhoogte bedrijven bedrijventerrein is dat (soms) niet, 

aldus ABRvS 24 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1467

• Afdeling oordeelt dat aard van mastwijziging anders is dan 

bouwhoogtewijziging bedrijven op bedrijventerrein; waarom blijft in 

het midden



Doorwerking mer-beoordeling

ABRvS 21 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2753 (industrieterrein

Lage Weide Utrecht)

• verruiming bouwmogelijkheden ten opzichte van door Afdeling in 

2016 vernietigde versie van het bp (bouwhoogte nu 30 meter i.p.v. 

24 en bebouwingspercentage 70 i.p.v. 60)

• voor het vorige plan uit 2016 is een (vormvrije) mer-beoordeling d.d. 

juni 2014 verricht. Conclusie daaruit is dat het plan geen belangrijke 

negatieve milieugevolgen heeft, zodat een milieueffectrapport niet 

nodig is

• deze vormvrije mer-beoordeling ligt nu ook ten grondslag aan het 

nieuwe bp

• geringe verruiming bouwmogelijkheden maakt volgens Afdeling niet 

dat de conclusies uit de vormvrije mer-beoordeling zijn achterhaald



Procedure

ABRvS 21 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2753 (industrieterrein

Lage Weide Utrecht)

• voorschrift bestemmingsplanregels: "oprichting, uitbreiding en 

wijziging van inrichtingen en/of installaties als bedoeld in bijlage C of 

D van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.), zoals 

geldend ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan, 

waarbij de betreffende drempelwaarde genoemd in kolom 2 van de 

betreffende onderdelen worden overschreden, zijn niet toegestaan“

• daarmee geen directe plan-mer-plicht vanwege kaderstelling 

projecten

• appellant: iedere wijziging van de bestaande bedrijfsvoering noopt tot 

een herziening van het bestemmingsplan, hetgeen onnodig 

beperkend is en niet ruimtelijk relevant

• Afdeling herhaalt dat planregel ruimtelijk relevant is vanwege 

beperking milieubelasting activiteiten op het industrieterrein



Procedure en doorwerking

ABRvS 1 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1545 (mer-beoordeling 

uitwerkingsplan Castricum)

• uitwerkingsplan 30 woningen

• besluit kolom 4 D-11.2

• geen overschrijding drempelwaarde kolom 2

• vormvrije mer-beoordeling

• alleen nader kijken naar milieueffecten 30 woningen

• Afdeling: voor het (moeder)bestemmingsplan is al naar de milieueffecten 

van het totaal in het plangebied te realiseren woningen gekeken 

• vraag: hoe verhoudt zich dat tot de ‘eerste ruimtelijke plan’-jurisprudentie 

(zie bijvoorbeeld ABRvS 24 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:639)?

• moederplan dateert uit 2011; geen mer en mer-beoordeling gemaakt; 

mer-beoordelingsplicht niet uitgewerkt (ABRvS 28 maart 2007, 

ECLI:NL:RVS:2007:BA1675)



Procedure en doorwerking

Vz. ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:80 (bestemmingsplan 

"Laarveld 2020“; betreft einduitspraak)

• voor ‘gemengde’ bestemmingsplannen (voorzover genoemd in kolom 3 

en 4) mbt project-mer-plichtige activiteit oordeelde de Afdeling eerder al 

dat hiervoor een project-mer moet worden doorlopen, als het plan als 

eerste in (een deel van) het betreffende project voorzag (o.a. ABRvS 28 

mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2641; bestemmingsplan Bangert en 

Oosterpolder)

• het project-mer moet dan betrekking hebben op het gehele project. 

Daarna is de besluit-mer-plicht uitgewerkt. 

• dat betekent dat voor de uitwerking(en) of toepassing van de 

wijzigingsbevoegdheden van het bestemmingsplan geen besluit-mer 

hoeft te worden uitgevoerd

• Voorzieningenrechter past deze jurisprudentielijn expliciet toe voor 

bestemmingsplannen die zien op (informele) project-mer-

beoordelingsplichtige activiteit



Procedure

ABRvS 24 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2453 

(woningbouwlocatie IJzergieterij)

• ontbreken expliciet mer-beoordelingsbesluit fataal voor het 

bestemmingsplan (zie eerder ABRvS 9 juli 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:2298 (Nieuwe Wielewaal)).

• soms aanleiding om gebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb te 

passeren of de rechtgevolgen in stand te laten ex artikel 8:72 lid 3 

aanhef en onder a Awb

• raad en het college hebben meermaals tevergeefs getracht een 

expliciet mer-beoordelingsbesluit te nemen

• ook overigens geen impliciete mer-beoordeling die valide is 



Procedure

ABRvS 13 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1082 (raadplegen instanties 

plan-mer-beoordeling; Einduitspraak Texels bedrijventerrein)

• plan-mer-beoordeling ipv plan-mer-plicht als 

• ABRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1054 (tussenuitspraak). 

een verrichte project-mer-beoordeling vaak ook als een plan-mer-

beoordeling kan gelden.

• artikel 3 lid 3 aanhef sub a en b Besluit mer: daar bedoelde 

bestuursorganen en instanties moeten worden geraadpleegd (o.a. 

aantal ministeries); Afdeling ziet daar strikt op toe

• uit einduitspraak volgt dat daaraan wordt voldaan als de 

aanmeldnotitie mer wordt toegezonden met het verzoek voor een 

bepaald tijdstip te reageren. Niet relevant of er daadwerkelijk een 

reactie wordt gegeven



Procedure

ABRvS 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:73 (bestemmingsplan 

“Leer- en Sportpark Veendam)

• Art. 7.16 lid 1 Wm: mer-beoordelingsprocedure start met toezending 

van de aanmeldingsnotitie aan het BG 

• Afdeling: als BG en IN dezelfde zijn hoeft er geen 

aanmeldingsnotitie te worden opgesteld

• Onder de Ow zal ook in de situatie dat IN en BG dezelfde zijn een 

(interne) mededeling moeten worden gedaan van het voornemen 

om een verzoek in te dienen om een mer-beoordelingsplichtig 

besluit te nemen. 



Dank voor uw aandacht!

Marcel Soppe
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