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Plan-m.e.r.-beoordeling: ins en outs



• Algemeen m.e.r. in de Omgevingswet

• Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht

• Werkingssfeer gelet op passende beoordeling

• Werkingssfeer gelet op lijstenstelsel

• Uitzondering plan-m.e.r.-plicht 
- Kleine gebieden
- Kleine wijzigingen
- Vangnet

• Inhoud plan-mer-beoordeling

• Procedure 

Inhoud

Plan-mer-beoordeling: ins en outs



• Opgenomen in afdeling 16.4 van de Omgevingswet.

• Nadere regels staan in hoofdstuk 11 van het Omgevingsbesluit. 

• Een lijstenstelsel is opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit: 
drempelwaarden veelal vervallen

• Onderscheid tussen de plan-m.e.r. en project-m.e.r.

• Implementatie van de smb-richtlijn (plan-m.e.r.) en m.e.r.-richtlijn (project-m.e.r.).

• Omgevingswet doel vereenvoudiging; geldt dat ook voor m.e.r.? 

Algemeen

Milieueffectrapportage in de Omgevingswet



Plan-mer-beoordeling in 3 smaken: 

- Kleine gebieden; 

- kleine wijzigingen; 

- vangnet-regeling. 

Kortere procedure itt plan-mer. Geen advies Cmer.

In de praktijk: allerhande juridische constructies om plan-MER te voorkomen niet
meer nodig. 

Betreft: uitzondering op de plan-mer-plicht

Voor werkingssfeer dus relevant: wanneer plan-mer?

Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht

Reikwijdte plan-m.e.r.(beoordelings)plichtige plannen



Artikel 16.34 Ow

• Algemene open bepaling (lid 1).

• Vaststelling plan/programma in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, en 
waarin bevoegde bestuursorganen en de procedure voor opstelling ervan is 
vastgelegd.

• Plannen en programma’s die in ieder geval onder deze definitie vallen (lid 2):

- Omgevingsvisie;

- programma;

- omgevingsplan;

- voorkeursbeslissing (veelal facultatief voorafgaand aan projectbesluit).

Dus ook andere plannen. Kan ook een verordening zijn.

Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Reikwijdte plan-m.e.r.(beoordelings)plichtige plannen



Artikel 16.36 lid 2 Ow (plan-m.e.r.-plichtige plannen of programma’s)

• Plan-m.e.r.-plichtig indien:

Voor plan/programma een passende beoordeling voor natuur moet worden 
opgesteld zoals bedoeld in artikel 16.53c Ow (thans artikel 2.8 Wnb).

- Denk aan één op één inpassing natuurvergunning of instellen stikstofplafond 
tot interne saldering. 

Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht

Werkingssfeer plan-m.e.r.-plicht vanwege passende beoordeling



ABRS 20 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2073 (Giethoorn)

• Interne saldering voortoets / mitigerende maatregel in passende beoordeling 
en plan-mer(beoordeling) : 

- per ruimtelijke ontwikkeling in plan toetsen

• Ruimtelijke ontwikkeling: voldoende ruimtelijke samenhang.

Maar wat is dat?

• Voor interne saldering iig plangrens niet (meer) bepalend

• Korte afstand evenmin

• Snel sprake van mitigerende maatregel: Gevolgen: 

- toetsen aan voorwaarden externe saldering (o.a. directe 
samenhang/vergunning/GOL-uitspraak; en 

- plan-mer(-beoordeling)

Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Werkingssfeer plan-m.e.r.-plicht vanwege passende beoordeling



Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht

Werkingssfeer plan-m.e.r.-plicht vanwege passende beoordeling

Gevolgen Giethoorn-uitspraak

• Vb: beëindiging bemesting agrarische percelen

• Vb: beëindiging veehouderij in deel plangebied woningen



Artikel 16.36 lid 1 Ow (plan-m.e.r.-plichtige plannen of programma’s)

• Plan-m.e.r.-plichtig indien:

- Kaderstellend voor project-m.e.r.-(beoordelings)plichtige projecten / 
besluiten (genoemd in bijlage V Ob).

- Systematiek: door vervallen drempel snel sprake van 

Kaderstelling:

- “kader vormen voor” i.i.g.:

 Locatie(s) of tracé(‘s) overwogen

 Locatie(s) of tracé(‘s) aangewezen

- niet noodzakelijk is een strikt juridische binding; ‘toon zetten voor’ ook 
voldoende 

 zie ABRS 9 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ7183, (Markelo) 

 ABRS 17 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL7758 (bp “Buitengebied Windturbinepark”,) 

Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Werkingssfeer plan-mer lijstenstelsel



Artikel 16.43 Ow (aanwijzen m.e.r.-(beoordelings)plichtige projecten en besluiten)

• Lid 1: Bij AMvB worden m.e.r.-(beoordelings)plichtige projecten en besluiten 
aangewezen = Omgevingsbesluit (Ob). 

• Artikelen 11.6, 11.7 en 11.8 en bijlage V Ob.

• Bijlage V Ob:

- Kolom 1: activiteiten/projecten

- Kolom 2: gevallen (drempelwaarden) m.e.r.-plicht

- Kolom 3: gevallen (drempelwaarden) m.e.r.-beoordelingsplicht

- Kolom 4: project-m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten

• Lid 3: m.e.r.-beoordeling aan de hand van de relevante criteria van bijlage III van 
de m.e.r.-richtlijn. 

Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht

Lijstenstelsel



Project-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Lijstenstelsel; Bijlage V Ob



Project-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Lijstenstelsel; Bijlage V Ob



Project-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Lijstenstelsel; Bijlage V Ob



Referentie m.e.r.-(beoordelings)plicht omgevingsplan =

feitelijk bestaande (legale) situatie (dus niet planologische situatie)

• Zie oa ABRS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694, (bp "Hornbach Duiven",
gemeente Duiven), r.o. 13.4;

Maximale mogelijkheden plan onderzoeken

• Productiecapaciteit/dieraantallen/bouwhoogte/oppervlakte (uitbreiding)

Begrenzen in regels: 

- ABRS 8 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9756, (wijzigingsplan “Buitengebied 
2006, wijziging (…)”, Tubbergen).

- ABRS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1434 (bestemmingsplan “De 
Zuivelhoeve”, Hengelo).

Plan m.e.r.-(beoordelings)plicht

Referentiesituatie



• Systeemregel: door vervallen drempels kolom 3: snel plan-m.e.r.-plichtig 
omgevingsplan gelet op kaderstelling.

• Ook snel plan-mer-plicht gelet op passende beoordeling (intern salderen)

• Praktijk: toepassingsbereik uitzonderingen uit mer-regelgeving zeer groot. 
Volstaan met plan-mer-beoordeling

Plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Plan-m.e.r.-plicht: samenvatting



Artikel 16.36 lid 3 en 4 Ow 

• A. kleine gebieden op lokaal niveau.

• B. kleine wijzigingen plannen of programma’s (lid 3).

- Bevoegd gezag betrekt context plan/programma dat wordt gewijzigd en 
waarschijnlijkheid of wijzigingen aanzienlijke milieueffecten hebben.

• C. Vangnetbepaling: kaderstellende plannen en programma’s met 
milieugevolgen voor andere projecten dan in m.e.r.-richtlijn (bijlage V Ob) 
(lid 4).

• Gevolgen: slechts nog een plan-m.e.r.-plicht als er mogelijk sprake is van 
aanzienlijke milieueffecten gelet op criteria uit bijlage II smb-richtlijn.

Uitzondering Plan-m.e.r.-plicht

Wettelijke grondslag plan-m.e.r.-beoordeling



• Artikel 11.1 lid 2 Ob: geen plan-m.e.r.-beoordeling indien kaderstellend voor 
project-m.e.r.-plichtige activiteiten (kolom 1 en 2 bijlage V Ob).

Uitzondering Plan-m.e.r.-plicht 

Wettelijke grondslag plan-m.e.r.-beoordeling

• In planregels kan dit worden uitgesloten door inperking gebruik. 

- Gebruiksverbod: activiteiten als bedoeld in ‘lijstenstelsel’ (boven 
drempelwaarden) Bijlage V Ob mogen niet worden gerealiseerd. 

- In beginsel toelaatbaar (wel motiveren vanuit milieubelang). 

- Zie ABRS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1814 (bestemmingsplan 
“Lage Weide”, gemeente Utrecht), r.o. 5.28 e.v.; 

• - moet wel statische verwijzing betreffen (bijvoorbeeld: verwijzing 
naar Bijlage V Ob zoals dat gold ttv vaststelling omgevingsplan). 



Artikel 11.1 lid 3 Ob (kleine gebieden op lokaal niveau)

Volstaan met plan-mer-beoordeling, indien:

1. Sprake is van gemeente als bevoegd gezag (sub a); én

2. de omvang van de gebied in verhouding tot het totale grondgebied van de 
gemeente klein is (sub b).

- Kwantitatief, ongeacht milieueffecten

3. Uit mer-beoordeling volgt: geen sprake van aanzienlijke milieueffecten gelet op 
criteria uit bijlage II smb-richtlijn.

Uitzondering Plan-m.e.r.-plicht

Kleine gebieden op lokaal niveau



• Plan-mer-beoordeling: Bijlage II Smb-richtlijn (16.35 lid 5 Ow)

• Inhoud plan-mer-beoordeling echter gelijk aan project-mer-beoordeling (dus 
materieel zelfde beoordeling): 

- ABRS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1054 (Texelse bierbrouwerij)

- ABRS 29 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO9187 (Afvalverwerking Haps)

Inhoud Plan-m.e.r.-beoordeling 



Inhoud Plan-m.e.r.-beoordeling

• Integrale beoordeling adhv bijlage III mer-richtlijn/bijlage II smb-richtlijn. O.a.:

Kenmerken van plan/project

- Omvang, cumulatie, gebruik natuurlijke hulpbronnen

Plaats van plan/project

- Bestaande grondgebruik en Natura 2000, gebieden van  
cultureel/archeologisch belang

Kenmerken van het potentiële effect

- Waarschijnlijkheid, duur, frequentie, onomkeerbaarheid milieueffecten

• Veelal gecombineerd plan- en project-mer-beoordelingsbesluit (denk aan
uitbreiding industrieterrein of stedelijk ontwikkelingsproject)



• In mer-beoordeling geen alternatievenonderzoek: zie o.a. 

- ABRS 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:744 (Driebergen-Zeist)

- ABRS 14 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7874

• Ook rekening houden met mitigerende maatregelen

- Zie Stb. 2020, 400, p. 1774 icm Texel-uitspraak

- Passende beoordeling N2000: geen aantasting natuurlijke kenmerken gelet
op externe saldering: in zoverre dan ook geen aanzienlijke milieueffecten

- Alle mitigerende maatregelen vastleggen in besluit? 

- Verplichting geldt wel bij project-mer-beoordeling (zie 11.11 lid 3 Ob en 
16.53 lid 2 Ow), afwachten rechtspraak.

Inhoud Plan-m.e.r.-beoordeling 



Procedure Plan-m.e.r.-beoordeling

Artikel 16.36 lid 5 Ow en artikel 11.1 lid 1 Ob: 

• Resultaat en motivering plan-MER-beoordeling in (ontwerp)plan en het plan zelf. 

• Expliciet plan-mer-beoordelingsbesluit niet nodig, maar mag wel: denk aan combi 
met project-mer-beoordelingsbesluit.

• Raadpleging instanties: 

- de reguliere bestuursorganen en wettelijk adviseurs

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 

- Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

- of in plaats van de betrokken Minister een door hem aangewezen 
bestuursorgaan.

Zie ook ABRS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1054 en ABRS 13 april 2022, 
ECLI:NL:RVS:2022:1082 (Texelse bierbrouwerij): uitsluitend raadplegen (reactie niet nodig).
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