
13 oktober 2022

Nieuw beoordelingskader MER onder de Omgevingswet? Samen aan de slag! 

Door: (Liesbeth Schippers en) Julian Kramer
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Intro: wie ben ik?

Wie zijn jullie?
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➢ Wat verandert er formeel onder de Omgevingswet?

➢ Wat verandert er materieel? 

➢ Wat betekent dit voor het beoordelingskader?

➢ Hoe zien we dat nu al terug?

➢ Conclusies.
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MER onder de Omgevingswet: wat verandert er formeel?

• "Doel van de Omgevingswet is de toepassing van het bestaande mer-instrumentarium te 
vereenvoudigen, zodat dit nog beter bruikbaar is als hulpmiddel voor besluitvorming."

• Waar staat het nu, en waar vinden we het straks terug?

Nu (huidig recht)

• Wet milieubeheer (Wm)

• Hoofdstuk 7 Wm (artikelen 7.1 t/m 7. 43)

• Artikelen gaan van algemeen naar specifiek

• Zie ook: Crisis- en Herstelwet

• Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)

• Bijlagen met activiteiten (onderdeel C en D)

Straks (toekomstig recht)

• Omgevingswet (Ow)

• Afdeling 16.4 Ow (artikelen 16.34 t/m 16.53b)

• Plan-mer deel (§ 16.4.1)

• Project-mer deel (§ 16.4.2)

• Omgevingsbesluit, hoofdstuk 11 (Ob)

• Bijlage V bij het Omgevingsbesluit
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MER onder de Omgevingswet: wat verandert er formeel?

• Belangrijkste wijzigingen plan-MER

• De procedure voor plan-mer is grotendeels gelijk, 

maar de kennisgeving van het voornemen om een 

mer-plichtig plan/programma op te stellen, vervalt.

• Daarnaast zijn er twee wijzigingen die van belang 

zijn voor de vraag welke plannen en programma's 

aan de plan-mer-plicht moeten voldoen: 

• de generieke aanwijzing; en 

• de plan-mer-beoordeling.

• Belangrijkste wijzigingen project-MER

• Wijzigingen project-mer

• a) één procedure, b) geen mededeling 

voornemen, c) advies reikwijdte en detailniveau 

alleen op aanvraag van initiatiefnemer, d) 

facultatief advies Commissie m.e.r. 

• Wijzigingen project-mer-beoordeling 

• a) één procedure voor de mer-beoordeling, b) 

geen publicatie in de Staatscourant als geen MER 

nodig is, en c) geen verplichting om met andere 

bestuursorganen af te stemmen.
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MER onder de Omgevingswet: wat verandert er formeel?

• In bijlage V bij het Omgevingsbesluit in één lijst zowel de mer-plichtige als de mer-
beoordelingsplichtige gevallen opgenomen en de daarvoor benodigde besluiten. 
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Maar hoe zit het met de inhoud?
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MER onder de Omgevingswet: wat verandert er materieel?

• De Commissie m.e.r.:

• "De Omgevingswet beoogt geen wijzigingen aan te brengen in de inhoudelijke eisen van een milieueffectrapport." 

• Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):

• "Inhoudelijk verandert er niet veel, procedureel wel."

• In de Memorie van Toelichting (33 962 nr. 3) lezen we ook:

• "De regering beoogt met het wetsvoorstel de toepassing van het bestaande mer-instrumentarium te 

vereenvoudigen, zodat dit nog beter wordt gebruikt als hulpmiddel voor besluitvorming, terwijl tegelijkertijd de 

onderzoekslasten worden beperkt. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: "Aansluiting bij de verplichtingen in de 

mer-richtlijn en de smb-richtlijn."

•
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MER onder de Omgevingswet: wat verandert er materieel?

De formele kant van de materie: waar staat wat? 

Inhoud plan-MER Inhoud project-MER

• Artikel 16.42 van de Omgevingswet (grondslag)

• Artikel 11.3 van het Omgevingsbesluit (inhoudseisen)

• Artikel 16.52 van de Omgevingswet (grondslag)

• Artikel 11.16 van het Omgevingsbesluit (inhoudseisen)

Artikel 11.3 Ob 
1. Het milieueffectrapport bevat in ieder geval de volgende informatie: 
a. een beschrijving van de inhoud van het plan of programma en de redelijke alternatieven, 
de belangrijkste doelstellingen van het plan of programma en het verband met andere 
relevante plannen en programma’s; 
b. de relevante aspecten van de bestaande staat of kwaliteit van het milieu en de mogelijke 
ontwikkeling daarvan als het plan of programma niet wordt uitgevoerd; 
c. de milieukenmerken van gebieden waarvoor de effecten van het plan of programma 
aanzienlijk kunnen zijn;
d. alle bestaande milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma, in het 
bijzonder de problemen in gebieden waar het belang van het beschermen van het milieu een 
belangrijke rol speelt;
e. een beschrijving van de wijze waarop de doelstellingen ter bescherming van het milieu die 
zijn vastgesteld op internationaal, communautair of nationaal niveau en andere 
milieuoverwegingen zijn betrokken bij het plan of programma, voor zover zij relevant zijn 
voor het plan of programma;
[…]

Artikel 11.16 Ob
1. Het milieueffectrapport bevat in ieder geval de volgende informatie: 
a. een beschrijving van het project; 
b. een beschrijving van de redelijke alternatieven voor het project en de specifieke 
kenmerken ervan, met inbegrip van een vergelijking van de milieueffecten, en een motivering 
voor de gekozen optie in het licht van de milieueffecten; 
[…]

Artikel 11.18 (beschrijving milieueffecten in MER)
1. De beschrijving van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project, bedoeld in 
artikel 11.16, eerste lid, onder e, op de in artikel 11.16, eerste lid, onder d, bedoelde 
factoren, bevat in ieder geval een beschrijving van: 
a. de realisatie en het bestaan van het project, en, als dat van toepassing is, van de 
sloopactiviteiten; 
b. het gebruik van natuurlijke bronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit, 
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de duurzame beschikbaarheid van 
deze bronnen; 
c. de uitstoot van verontreinigende stoffen, geluidhinder, trillingen, licht, warmte, straling, het 
ontstaan van milieuhinder en het verwijderen en terugwinnen van afvalstoffen;
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Naar een nieuw beoordelingskader? 

• "De Omgevingswet beoogt geen wijzigingen aan te brengen in de inhoudelijke eisen van een milieueffectrapport. Het 
rapport moet dus nog steeds uitgaan van de maximale mogelijkheden van het plan/project en in het rapport moeten 
alternatieven worden vergeleken. Omdat de kerninstrumenten waarvoor het rapport wordt opgesteld, wél nieuw zijn, 
onderzoekt de Commissie […] in pilotprojecten hoe m.e.r. het beste hierop kan inspelen."

• Doordat de scope van de Omgevingswet breder wordt, 
wordt ook de scope van het milieueffectrapport breder.

• Scopeverbreding, hoe zien jullie dat?

• Welke alternatieven kunnen in zo'n MER worden onderzocht?

• Hoe onderzoek je maximale invulling van zonder vast eindbeeld? 

• Voorbeelden van scopeverbreding het meenemen van thema’s als:
gezondheid, landschappelijke kwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. 
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Voorbeeld 1: Omgevingsplan Binckhorst

• Omgevingseffectrapportage (OER)

• Waar zien we hier de scopeverbreding?

• Alternatieven?

• Maximale invulling?  

• Thema's?
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Voorbeeld 2: Haven-Stad Amsterdam 

• PlanMER

• Waar zien we hier de scopeverbreding?

• Alternatieven?

• Maximale invulling?  

• Thema's?
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Hoe pakt dit uit voor bepaald soort projecten?

• Zien jullie bij dit soort projecten een scopeverbreding?

• Alternatieven, flexibiliteit, of thema's? 

• Dijkversterking Lauwermeerdijk – Vierhuizergat

• Commissie m.e.r. wijst nadrukkelijk op circulariteit.
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Nieuw beoordelingskader van de milieueffecten?

• Zoals gezegd, inhoudelijk verandert niet veel, maar beoordelingscriteria/normen kunnen anders worden.

• Omgevingswaarden, meer vrijheid gemeenten, goed lokaal blijven opletten.

• Let vooral op die (milieu)aspecten die zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl):

• Geluid

• Trillingen

• Geur 

• Luchtkwaliteit

• Sommige aspecten wijzigen in de kern echter weer minder: 

• Verkeer

• Landschap

• Archeologie

• Cultuurhistorie
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Naar een nieuw beoordelingskader

➢ "Inhoudelijk verandert er niet veel, procedureel wel."

➢ Smb-richtlijn en mer-richtlijn nog altijd leidend.

➢ Nieuwe kerninstrumenten zorgen voor scopeverbreding.

➢ Breder: fysieke leefomgeving.

➢ Flexibeler: open normen.

➢ Thema's: gezondheid, landschappelijke (leef)kwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid winnen aan terrein.

➢ Beoordelingskader van de effecten wijzigt hier en daar, bijvoorbeeld geluid.

➢ Omgevingswaarden en normen kunnen lokaal net anders liggen.

➢ Succes!
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