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1. INLEIDING 

Deze brochure is bestemd voor deskundigen die zijn verzocht om zitting te nemen in een 

werkgroep van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). In deze brochure is 

informatie opgenomen over de rol van de Commissie en de wijze waarop zij haar taken uit-

voert, voor zover specifiek van belang voor werkgroepleden. Algemene informatie over de 

m.e.r.-procedure en de rol van de Commissie is te vinden op de website 

www.commissiemer.nl. Hier vindt u ook informatie over onderwerpen die met m.e.r. verband 

houden en informatie over lopende en uitgebrachte adviezen. Deze brochure is gericht op het 

werk van de Commissie bij Nederlandse m.e.r.-projecten. De internationale activiteiten van 

de Commissie worden beschreven op de website.  

 

Wanneer u na het lezen van deze brochure of op een ander moment vragen heeft kunt u  

contact opnemen met de medewerkers van het secretariaat (030-234 76 66) en/of de direc-

teur, ir. Veronica ten Holder (030-234 76 11). 

 

2. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN DE COMMISSIE  

2.1 Doel van milieueffectrapportage  

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij de besluitvorming over activiteiten die 

mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen hebben. Doel is het milieubelang een volwaar-

dige plaats te geven in de besluitvorming. In het milieueffectrapport (MER) staan de milieuge-

volgen van de voorgenomen activiteit en alternatieven beschreven. De Nederlandse m.e.r.-

procedures zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Er zijn twee procedures: een ‘uitgebreide’ 

en een ‘beperkte’ procedure. Deze procedures, en de activiteiten waarvoor ze gelden, zijn 

beschreven op de website van de Commissie www.commissiemer.nl/advisering/wanneer-

advies.  

 

2.2 Rol en samenstelling van de Commissie voor de m.e.r. 

Rol Commissie 

De Commissie vervult in de m.e.r.-procedure de rol van onafhankelijk deskundig adviseur 

van het bevoegd gezag. Zij adviseert over de kwaliteit van informatie die in m.e.r. gegeven 

wordt en waarmee een besluit onderbouwt moet worden. De Commissie spreekt zich niet uit 

over de aanvaardbaarheid van een project of plan.  

 

In sommige procedures is het bevoegd gezag verplicht de Commissie te raadplegen; in ande-

re gevallen kan het bevoegd gezag de Commissie vrijwillig om advies vragen. Sinds 1 juli 

2014 gelden er tarieven voor adviezen. De actuele tarieven per type advies zijn te vinden op 

de website van de Commissie www.commissiemer.nl/advisering/tarieven. 

http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/advisering/wanneer-advies
http://www.commissiemer.nl/advisering/wanneer-advies
http://www.commissiemer.nl/advisering/tarieven


Brochure werkgroepleden februari 2015 

 

 

-2- 

Verplichte en vrijwillige adviezen 

Inschakeling van de Commissie is uitsluitend verplicht in de toetsingsfase van de uitgebreide 

procedure. De Commissie geeft in een toetsingsadvies aan of de informatie in het MER juist 

en volledig is in relatie tot het te nemen besluit.  

Overige adviezen zijn altijd vrijwillig. De Commissie m.e.r. kent meerdere soorten betaalde 

vrijwillige adviezen:  

 Reikwijdte en detailniveau: dit advies gaat over welke informatie er in het MER moet ko-

men. Op verzoek kan dit ook een advies op deelonderwerpen zijn (op offertebasis aan-

geboden). 

 Tussentijdse adviezen: dit kunnen adviezen zijn over de trechtering van alternatieven1 of 

methodologische aspecten zoals aanpak van een geluidonderzoek, of watermodellering.2  

 Voortoets van het concept-MER: dit advies gaat over de volledigheid en juistheid van het 

concept-MER in relatie tot het te nemen besluit.3  

 Toetsing van een aanvulling op het MER: dit advies gaat over de informatie die is toege-

voegd aan het MER wanneer deze in eerste instantie nog niet helemaal volledig was in re-

latie tot het te nemen besluit.  

 De beoordeling van de kwaliteit van monitoringprogramma’s.4  

 Second opinion waar het gaat om te beoordelen of een m.e.r.-procedure doorlopen moet 

worden (we spreken van m.e.r.-beoordeling, waarbij het gaat om de zogeheten D-lijst 

projecten). 

 Beoordeling van MER’en van buurlanden bij activiteiten met grensoverschrijdende milieu-

gevolgen voor Nederland (in het kader van het Espoo-verdrag)  

 

Voor alle Commissie adviezen geldt: 

 Het gaat over het milieubelang in de besluitvorming. 

 Het gaat over milieu-informatie / MER onderwerpen. We adviseren ook in trajecten waar 

(nog) geen formele m.e.r. plicht aan de orde is maar wel sprake was van onderzoek naar 

milieueffecten.5  

 Het advies is openbaar. Over het feit dat we adviseren zijn we op onze website transpa-

rant.  

 We adviseren over openbare stukken.  

 

Op verzoek kunnen secretaris en/of voorzitter en/of deskundige(n) een advies toelichten, 

bijvoorbeeld bij een vergadering van provinciale staten of de gemeenteraad.  

 

Hoe werkt de Commissie?  

De Commissie bestaat uit door de voorzitter benoemde deskundigen (leden). Deze deskundi-

gen hebben reguliere werkzaamheden naast hun werkzaamheden voor de Commissie en 

worden op persoonlijke titel op basis van hun eigen deskundigheid per project uitgenodigd 

                                                           

1  Bijvoorbeeld Appelscha (adviesnr. 2602) en Rondweg Twello, Voorst (adviesnr. 2305) 

2  Bijvoorbeeld Havenbestemmingsplan Rotterdam (adviesnr. 2592) 

3  Bijvoorbeeld RRAAM (adviesnr. 2518) en Rijksstructuurvisie Grevelingen (adviesnr. 2878). 

4  Bijvoorbeeld het Programma voor de gaswinning in de Waddenzee en voor de zoutwinning bij Harlingen. 

5  Bijvoorbeeld Milieutoets Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas (adviesnr. 2503) 
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om zitting te nemen in een werkgroep. Commissieleden zijn voor een periode van vijf jaar 

benoemd en kunnen worden herbenoemd. Wanneer binnen het ledenbestand onvoldoende 

specifieke deskundigheid aanwezig is of wanneer commissieleden met de gewenste deskun-

digheid niet beschikbaar zijn, worden andere deskundigen (verder genoemd adviseurs) inge-

schakeld. Adviseurs hebben in de procedure dezelfde status en bevoegdheden als de be-

noemde commissieleden. 

 

De commissieleden en adviseurs worden in hun werkzaamheden ondersteund door het se-

cretariaat van de Commissie. Om steeds snel op adviesaanvragen te kunnen reageren beheert 

het secretariaat een database met persoonsgegevens en CV’s van leden en adviseurs.   

 

2.3 Rechten en plichten van werkgroepleden 

Deelname en verantwoordelijkheid 

Werkgroepleden worden ingeschakeld op persoonlijke titel. Dit betekent dat zij zich niet door 

anderen kunnen laten vervangen of de organisatie vertegenwoordigen waarin zij werkzaam 

zijn. De werkgroepleden treden op namens de Commissie en zijn verantwoordelijk voor de 

inhoud van het advies.  

 

Protocol onafhankelijkheid 

Het is van groot belang dat de werkgroepleden als onafhankelijk worden beschouwd en dat 

er geen sprake is van (schijn van) persoonlijke of zakelijke betrokkenheid bij het voornemen. 

Zo mag (de werkgever van) een werkgroeplid niet gelijktijdig werkzaam zijn als adviseur van 

initiatiefnemer of bevoegd gezag, of op een andere manier bij het project of plan betrokken 

zijn. Wanneer een deskundige wordt benaderd om zitting te nemen in een werkgroep zal de 

werkgroepsecretaris altijd vragen of er sprake is van betrokkenheid bij het plan of project. 

Van de deskundige wordt verwacht, dat hij hierop een grondige controle uitvoert. Hierbij 

dienen ook mogelijke relaties met het project via werkgever, collega’s, partner, woonplaats, 

nevenfuncties en dergelijke in acht te worden genomen.  

 

Deskundigen van de Commissie gaan ermee akkoord dat naam, woonplaats en werkgever van 

beoogde werkgroepleden door de werkgroepsecretaris voorgelegd worden aan bevoegd ge-

zag en initiatiefnemer. Initiatiefnemer en bevoegd gezag kunnen beargumenteerd bezwaar 

maken tegen deelname van een bepaalde deskundige aan de werkgroep op grond van be-

trokkenheid. Het is mogelijk dat er twijfel of verschil van inzicht bestaat over de vraag of een 

deskundige aan een werkgroep kan deelnemen, zonder dat de schijn van belangenverstren-

geling wordt gewekt. Hierover beslist het secretariaat in overleg met de voorzitter van de 

werkgroep. Wanneer er discussie is over de vraag of er van belangenverstrengeling sprake is 

of kan zijn geldt als uitgangspunt: ‘Bij twijfel niet doen’.   

 

Wanneer de deskundige gedurende de adviestermijn, of tussen de R&D-fase en de toetsings-

fase betrokken raakt, dient hij dit direct aan de werkgroepsecretaris melden. Hij kan dan 

geen bijdrage meer leveren.  

 

Enkele concrete voorbeelden wanneer er sprake kan zijn is? van betrokkenheid: 

 Een deskundige ecologie werkt bij een groot adviesbureau. De afdeling Verkeer van dit 

adviesbureau maakt de verkeersberekeningen voor het MER.  
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 Tijdens de R&D-fase loopt de aanbesteding van het opstellen van het MER. De werkgever 

van de deskundige brengt een offerte uit en krijgt deze opdracht.  

 Een oud-werkgever van de deskundige (minder dan vijf jaar geleden) is initiatiefnemer 

of bevoegd gezag bij het specifieke m.e.r.-traject 

 Een deskundige heeft in zijn vorige baan (minder dan vijf jaar geleden) geadviseerd over 

een planstudie, waar de m.e.r. uit voortkomt.   

 Een deskundige verricht als zelfstandig adviseur regelmatig werkzaamheden voor het 

bedrijf dat het MER opstelt, de initiatiefnemer of het bevoegd gezag. 

 De deskundige woont in of naast het plangebied. 

 De partner van een deskundige werkt bij de initiatiefnemer voor de m.e.r.  

 Een deskundige is nauw bevriend met een belanghebbende / belangrijke inspreker bij 

het project. 

 

NB. De termijn van vijf jaar wordt als vuistregel gebruikt in ‘vorige werkgever’-situaties. De 

exacte situatie zal echter van keer tot keer verschillen. 

 

Tijdbesteding 

Bij de start van het project geeft de secretaris hoeveel tijd maximaal besteed kan worden aan 

het adviestraject. Wanneer in de loop van de adviesperiode blijkt dat de tijdsbesteding hoger 

dreigt uit te vallen, dan kunnen kosten alleen gedeclareerd worden wanneer hiervoor vooraf 

toestemming is gegeven door de werkgroepsecretaris. 

 

Per advies zijn gemiddeld drie (in Utrecht te houden) vergaderingen nodig. Bij nieuwe pro-

jecten is de eerste bijeenkomst meestal het locatiebezoek, dat - afhankelijk van de locatie - 

een hele of een halve dag in beslag kan nemen. Ingewikkelde projecten of bijzondere proce-

dures vergen doorgaans meer tijd.  

 

Vergoeding 

De berekening van de vergoeding geschiedt aan de hand van regels, die door het bestuur van 

de Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r. als volgt zijn vastgesteld: 

 

 De vergoeding voor te verrichten werkzaamheden (zoals voorbereiding en bijwonen 

van vergaderingen) bedraagt € 120,- per uur (exclusief BTW); 

 Reisuren worden niet vergoed, behalve indien en voor zover een deskundige deze 

uren gebruikt voor bijvoorbeeld het lezen van stukken of het voorbereiden van ver-

gaderingen; 

 Reiskostenvergoeding vindt plaats op basis van het reiskostenbesluit van de rijks-

overheid. Bij gebruik van de trein kan eerste klas worden gereisd. Voor verreden au-

tokilometers is de vergoeding € 0,19 per kilometer; 

 

Om als zelfstandig adviseur in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding dient u een 

‘Verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) met een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleg-

gen, alsmede het BTW- en KvK-nummer. 

 

Declaraties 

Na het uitbrengen van een advies ontvangen de deskundigen van het secretariaat een decla-

ratieformulier. De deskundigen dienen de daadwerkelijke tijdbesteding en gemaakte kosten 

hierop te verantwoorden en het ondertekende originele formulier binnen een week te retour-
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neren aan het secretariaat. Op grond van het declaratieformulier controleert en berekent de 

Commissie de vergoeding en maakt dit aan de declarant over.  

 

Aanlevering stukken  

Notities voor reikwijdte en detailniveau en MER’en en bijbehorende stukken worden uit kos-

tentechnisch en milieuoogpunt door het bevoegd gezag alleen digitaal beschikbaar gesteld. 

Het secretariaat draagt zorg voor (digitale) doorzending van de stukken naar de werkgroep-

leden. 

 

Sharepoint  

De communicatie tussen werkgroepleden en het secretariaat van de Commissie m.e.r. ver-

loopt nu vooral via de post en mail. Voorbeelden zijn de brief over het instellen van de werk-

groep en het declaratieformulier. Ook wordt in een aantal gevallen de te beoordelen docu-

menten nog per post toegestuurd. Het mailen van documenten en reacties vraagt beheer van 

alle betrokkenen.  

De Commissie wil binnen afzienbare tijd de communicatie met de werkgroep via internet 

laten lopen en daarmee de toegankelijkheid van informatie verbeteren en het beheer ervan 

vereenvoudigen. 

We richten momenteel (januari 2015) een platform in voor het delen van projectstukken, con-

ceptadviezen en uw reacties daarop. Daarvoor gebruiken we SharePoint (van Microsoft Offi-

ce). Een voordeel daarvan is dat het de interactie ondersteunt met andere MS Office pro-

ducten, zoals Word.  

Per project wordt straks in SharePoint een webpagina aangemaakt waar u: 

 projectstukken vindt, zoals het MER, achtergronddocumenten en ontwerpbesluiten; 

 de conceptadviezen met uw kanttekeningen en aanvullingen kunt achterlaten; 

 andere informatie kunt delen en bespreken met de leden van de werkgroep; 

 agenda-afspraken vindt en contactgegevens van andere werkgroepleden. 

Op termijn zal ook de financiële en administratieve afhandeling van een project via Share-

Point verlopen.  

Na intern testen en enkele simulaties met werkgroepleden voeren we nu de eerste lopende 

projecten uit vanuit Sharepoint. Als de test met deze drie projecten succesvol is, gaan we kort 

daarna ieder nieuw project vanuit Sharepoint opstarten. De projecten die dan nog lopen wor-

den afgehandeld volgens de huidige werkwijze. Alle werkgroepleden ontvangen bij het over-

stappen naar Sharepoint een uitnodiging om een account aan te maken en zich aan te mel-

den bij het systeem. Ook zal er een helpdesk zijn, waar u terecht kunt met uw vragen.  

Vertrouwelijkheid van gegevens 

In de m.e.r.-procedure is veel aandacht voor de openbaarheid van informatie. Werkgroeple-

den kunnen echter te maken krijgen met vertrouwelijke stukken en gegevens. In het alge-

meen gelden de volgende richtlijnen: 

 Alle contacten tussen werkgroepleden onderling en de werkgroep met het bevoegd ge-

zag en de initiatiefnemer lopen via de werkgroepsecretaris;  
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 Met alle niet-openbare stukken van het project, zoals concepten van adviezen en 

MER’en, dient zorgvuldig te worden omgegaan. Alleen openbare stukken mogen in (voor 

derden toegankelijke) bibliotheken komen; 

 Tijdens de adviesperiode dient een werkgroeplid zich te onthouden van uitspraken over 

het project, in het bijzonder naar pers en media, betrokken inspraakgroepen en/of con-

currerende bedrijven. 

 

Bij bedrijfsgeheimen of beveiligingsgegevens kan een geheimhoudingsprocedure van toepas-

sing zijn, die beschreven is in de in de Wet milieubeheer. De werkgroep krijgt alleen inzage in 

geheime stukken als dit voor het uitvoeren van haar taak nodig is. Dit beoordeelt het be-

voegd gezag. 

 

Optreden naar buiten (o.a. pers / media) 

De Commissie brengt naar aanleiding van een advies altijd een persbericht uit. Hiervoor gel-

den de volgende richtlijnen: 

 Persberichten worden opgesteld in overleg tussen de perscoördinator van de Commissie, 

de secretaris en de voorzitter. Wanneer secretariaat of voorzitter dat relevant vindt,  

worden ze voor commentaar voorgelegd aan de werkgroep; 

 Wanneer deskundigen worden benaderd door de pers of media, verwijzen ze naar het 

secretariaat van de Commissie; 

 Werkgroepleden mogen niet zonder overleg en toestemming van de voorzitter van de 

Commissie op congressen of lezingen als lid van de Commissie of van een werkgroep 

standpunten van de Commissie uitdragen. 

 

Informeren van deskundigen 

Het secretariaat informeert de deskundigen regelmatig over relevante ontwikkelingen, zoals 

wet- en regelgeving, jurisprudentie en daarmee samenhangende ‘advieslijnen’ van de Com-

missie. Hiertoe wordt enkele keren per jaar een zogenaamd ‘Deskundigenbericht’ verstuurd. 

Het Deskundigenbericht heeft de status van interne nieuwsbrief en is niet bedoeld voor ver-

dere verspreiding.  

 

Ook organiseert het secretariaat verschillende bijeenkomsten die relevant kunnen zijn voor 

deskundigen. Dit gaat bijvoorbeeld om zogeheten ‘Deskundigendagen’(voor alle deskundi-

gen van de Commissie), ‘Themabijeenkomsten’ (voor iedereen; gericht op een bepaald the-

ma) en ‘Studiemiddagen’ (gericht op het informeren van deskundigen over het juridische 

kader waarbinnen de Commissie opereert).  

 

3. ADVISERING DOOR DE COMMISSIE  

3.1 Procedures en termijnen 

De procedures voor advisering over de reikwijdte en het detailniveau van het MER en het 

toetsingsadvies (de beide hoofdproducten van de Commissie) staan in paragraaf 3.2 respec-

tievelijk paragraaf 3.3 beschreven. Op pagina 11 vindt u de procedures vanuit het oogpunt 

van de werkgroep samengevat in stroomschema’s.  
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Bij verplichte adviezen (dus toetsingsadviezen in de ‘uitgebreide’ procedure) heeft de Com-

missie volgens de Wet milieubeheer 6 weken na de kennisgeving van het project om te advi-

seren. Wanneer het bevoegd gezag wil dat de Commissie ook zienswijzen over het MER bij 

haar advies betrekt (dit is niet verplicht) is daar extra tijd voor nodig. Hiervoor spreekt de 

secretaris met het bevoegd gezag een termijn af van enkele dagen tot enkele weken.  

 

Voor vrijwillige adviezen geldt uiteraard geen wettelijke adviestermijn. De secretaris bepaalt 

in overleg met het bevoegd gezag binnen welke termijn de Commissie adviseert. Over het 

algemeen wordt een vergelijkbare adviestermijn als bij een verplicht advies aangehouden.  

 

Om aan de krappe adviestermijn te kunnen voldoen vraagt de Commissie het bevoegd gezag 

om het project al enkele weken van tevoren aan te melden (vóór de openbare kennisgeving 

en start van de terinzagelegging). In deze fase stelt de secretaris de werkgroep samen, maakt 

de planning en worden de stukken verstuurd. Er is echter een kleine kans dat een (vrijwillig) 

adviesverzoek in deze fase toch nog wordt ingetrokken door het bevoegd gezag. In dat geval 

kunnen er geen uren worden gedeclareerd.  

  

3.2 Advies over de inhoud van het MER 

Na ontvangst van een adviesverzoek van het bevoegd gezag wordt het project aan een werk-

groepsecretaris toegewezen. De werkgroepsecretaris stelt (in overleg met de voorzitter) de 

werkgroep samen, plant de vergaderingen en bereidt deze voor, levert conceptteksten, is 

verantwoordelijk voor de redactie van de adviezen en fungeert als contactpersoon. Als de 

samenstelling van de werkgroep bekend is, verstuurt de projectsecretaresse de relevante 

documenten en een schriftelijke bevestiging van de inschakeling als deskundige.  

 

Overlegmomenten 

De eerste bijeenkomst van de werkgroep is meestal een bezoek aan de locatie of een startge-

sprek met de initiatiefnemer en het bevoegd gezag (op het kantoor van de Commissie). De 

secretaris inventariseert de gesprekspunten vooraf bij de werkgroepleden en zendt deze toe 

aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. De deskundigen dienen de beschikbare infor-

matie dus ruim voor het locatiebezoek/startgesprek goed te bestuderen. 

 

Bij het locatiebezoek zijn de werkgroep, vertegenwoordigers van bevoegd gezag en initiatief-

nemer en soms vertegenwoordigers van andere wettelijke adviseurs en/of de waterbeheerder 

aanwezig. Soms zijn op uitnodiging van bevoegd gezag ook andere partijen aanwezig. 

 

Het locatiebezoek verloopt meestal als volgt: 

 eventueel een korte kennismaking en voorbespreking van de werkgroep; 

 toelichting van de initiatiefnemer op de voorgenomen activiteit; 

 aanvullende informatie van bevoegd gezag; 

 vragen van en discussie met de werkgroepleden;  

 bekijken van de plan-/projectlocatie en de omgeving; 

 zo nodig afrondende vragen. 
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Aansluitend op het locatiebezoek wordt een eerste werkgroepvergadering gehouden waarbij 

afspraken worden gemaakt over de werkwijze. Na het locatiebezoek volgen één of meerdere 

werkgroepvergaderingen en e-mailrondes over de adviestekst. Het is mogelijk dat één van de 

werkgroepvergaderingen een telefonische vergadering is. Van de werkgroepleden wordt ver-

wacht dat zij tijdig tekstvoorstellen aanleveren voor het conceptadvies.  

 

Aan het eind van de afgesproken adviestermijn is er gelegenheid voor een overleg tussen de 

Commissie, de initiatiefnemer en het bevoegd gezag over het eindconcept van het advies. Dit 

‘eindgesprek’ dient niet om over de tekst te onderhandelen, maar om vragen te beantwoor-

den en onjuistheden te signaleren. Als initiatiefnemer en bevoegd gezag geen vragen of op-

merkingen hebben over het eindconcept-advies, gaat het eindgesprek niet door.  

 

Inhoud advies 

Voor een advies over de inhoud van het MER gelden de volgende uitgangspunten: 

 De werkgroep bouwt in het advies voort op de beschikbare openbare informatie (bij-

voorbeeld een startdocument); in het advies wordt niet ingegaan op punten die hierin al 

voldoende aan de orde komen. Soms kan worden volstaan met een verkort advies in 

briefvorm; 

 Het MER moet kunnen dienen als hulpmiddel bij de besluitvorming over de voorgenomen 

activiteit. Het advies moet dus worden toegespitst op de relevante milieu-informatie die 

voor dat besluit nodig is; 

 Er moet een relatie zijn tussen de ernst van de te verwachten milieugevolgen en de om-

vang en gedetailleerdheid van de gevraagde informatie. Bij een plan-m.e.r. is in het al-

gemeen minder gedetailleerde informatie nodig dan bij een project-m.e.r.; 

 Het advies moet zo goed mogelijk zijn toegespitst op de plaatselijke situatie: algemene 

vragen en toevoegingen als ‘voor zover relevant’ moeten dus worden vermeden; 

 Indien er sprake kan zijn van landgrensoverschrijdende aanzienlijke milieugevolgen 

wordt hieraan in het advies aandacht besteed.  

 

Verder verloop van de procedure 

Sinds 1 juli 2010 is het bevoegd gezag niet meer verplicht om richtlijnen voor een MER vast 

te stellen. In de ‘uitgebreide’ procedure adviseert het bevoegd gezag de initiatiefnemer wel 

over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. In de ‘beperkte’ procedure kan de initia-

tiefnemer het bevoegd gezag daar ook om vragen, maar dit is niet verplicht.  

 

Een advies van het bevoegd gezag over reikwijdte en detailniveau is minder bepalend dan de 

richtlijnen die vroeger werden vastgesteld. Wanneer de Commissie goede argumenten heeft 

kan ze hier dus van afwijken.  

3.3 Toetsingsadvies 

Procedures 

Voor een toetsing wordt, indien van toepassing en voor zover mogelijk, dezelfde werkgroep 

ingeschakeld als voor het advies over de reikwijdte en het detailniveau van het MER.  

Er zijn verplichte toetsingsadviezen en vrijwillige toetsingsadviezen. Inhoudelijk maakt dit 

geen verschil; de Commissie toetst altijd de juistheid en volledigheid van de beschikbare 

informatie in relatie tot het te nemen besluit.  
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Daarnaast valt een onderscheid te maken tussen: 

 adviezen in een procedure waar de Commissie een advies over reikwijdte en detailniveau 

heeft uitgebracht; 

 adviezen waar dit niet het geval is (‘nieuwe’ projecten’).  

 

Voor u als werkgroeplid is het meest relevante verschil, dat wanneer de Commissie géén ad-

vies over reikwijdte en detailniveau van het MER heeft uitgebracht, een locatiebezoek of 

startgesprek plaatsvindt. Dit is dan meestal ook de eerste werkgroepvergadering èn het eer-

ste overlegmoment met het bevoegd gezag. Het is dus van belang van tevoren het MER goed 

te bestuderen. Voor het verloop van het locatiebezoek, zie par. 3.2. Na het locatiebezoek of 

startgesprek bespreekt de werkgroep of er tekortkomingen zijn in het MER.  

 

Evenals bij een advies over de inhoud van een MER, wordt aan het eind van de termijn de 

gelegenheid geboden voor een ‘eindgesprek’ over het eindconcept-advies. Het bevoegd ge-

zag bepaalt of dit gesprek doorgaat.  

 

Inhoudelijke toetsing 

De toetsing van een MER vindt via drie stappen plaats. 

 

Stap 1: overzicht van tekortkomingen en positieve punten. 

Iedere deskundige geeft (in ieder geval) voor het eigen vakgebied een overzicht van de on-

derdelen die in het MER juist of onjuist zijn beschreven, met een eerste inschatting van het 

belang van eventuele tekortkomingen.  

 

Stap 2: bepalen van de ernst van de tekortkomingen. 

Op de eerste werkgroepvergadering moet de ernst van de tekortkomingen worden bepaald. 

Daarbij geldt de volgende indeling: 

 Als de werkgroep van mening is dat het bevoegd gezag op basis van de informatie in het 

MER geen verantwoord besluit kan nemen, is sprake van een essentiële tekortkoming. 

Meestal zal hierover een ‘deskundigenoverleg’ plaatsvinden (zie ‘Aanvullingen op het 

MER’); 

 Als een punt wel relevant is voor de besluitvorming, maar niet essentieel, maakt de 

Commissie in het advies een opmerking. Bijvoorbeeld: 

o dat er informatie ontbreekt die (volgens de Commissie) niet tot andere conclusies 

zal leiden;  

o dat de informatie wel belangrijk is, maar nog niet beschikbaar kan komen voordat 

de voorgenomen activiteit is uitgevoerd.  

Hierbij kan de werkgroep eventueel aanbevelingen voor de vervolgbesluitvorming doen, maar 

formeel is dit niet de taak van de Commissie!  

 

Stap 3: vaststellen van de inhoud van het advies. 

Op basis van de discussie en tekstvoorstellen van de werkgroepleden stelt de werkgroepse-

cretaris een concept-advies op. Dit wordt per e-mail en in vergaderingen verder uitgewerkt.  

 

Wanneer het bevoegd gezag wil, dat de Commissie zienswijzen bij het advies betrekt, gaat dit 

via de werkgroepsecretaris. Deze verzamelt zowel de mondelinge als schriftelijke inspraak en 

stuurt relevante zienswijzen (al dan niet in samenvatting) door aan de werkgroepleden. In-

spraakreacties worden in het advies vermeld, wanneer de reacties aansluiten bij opmerkingen 
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van de Commissie, of relevante punten naar voren brengen. In het advies kunnen ook onjuis-

te punten uit de inspraak worden rechtgezet, als ongerustheid onder de insprekers hiertoe 

aanleiding geeft.  

 

Inhoud advies 

Voor de inhoud van een toetsingsadvies gelden de volgende uitgangspunten: 

 Een advies bevat, voor zover mogelijk, naast negatieve ook positieve opmerkingen; 

 Wanneer sprake is van één of meerdere essentiële tekortkomingen wordt geadviseerd 

het MER op deze punten aan te laten vullen; 

 Opmerkingen worden alleen in het advies opgenomen als ze relevant zijn voor de be-

sluitvorming; 

 De Commissie doet geen (beleidsmatige) uitspraken over de vraag of een voornemen 

aanvaardbaar is. Ook geeft zij niet aan hoe een project precies moet worden uitgevoerd. 

Dat is de bevoegdheid van de betrokken overheidsinstanties; 

 Er wordt nagegaan of landgrensoverschrijdende aspecten goed beschreven zijn en of er 

sprake is van ‘aanzienlijke’ milieueffecten.  

 

Aanvullingen op het MER 

Als bij de toetsing blijkt dat het MER ‘essentiële tekortkomingen’ kent worden deze verwerkt 

in een voorlopig advies, waarin staat op welke punten aanvullende informatie nodig is6. Dit 

voorlopige advies verschijnt ook op de website. Het moet daarom altijd volstrekt duidelijk 

zijn, waarom deze informatie essentieel is voor het besluit. Het voorlopig advies dient als 

input voor een ‘overleg’ met het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Dit overleg heeft twee 

mogelijke uitkomsten: 

1. Het voorlopig advies wordt (al dan niet met kleine wijzigingen) uitgebracht binnen de 

termijn; 

2. Het bevoegd gezag verzoekt de Commissie de advisering op te schorten totdat er een 

aanvulling is opgesteld. Hiervoor hanteert de Commissie een termijn van maximaal 3 

maanden . Wanneer de ontbrekende informatie niet binnen de afgesproken termijn kan 

worden aangeleverd, wordt het voorlopige advies omgezet in een definitief advies  

 

Het is ook mogelijk dat het bevoegd gezag ervoor kiest om (in situatie 1) aan de hand van het 

advies alsnog een aanvulling op te stellen die niet aan de Commissie ter toetsing wordt voor-

gelegd.  

 

In een toetsingsadvies over een MER inclusief aanvulling motiveert de Commissie: 

 op welke punten en waarom aanvullende informatie is gevraagd; 

 wat de aanvulling aan nieuwe informatie heeft opgeleverd; 

 tot welke eindconclusie deze nieuwe informatie leidt. 

Verder staat in het advies welke procedure voor openbaarmaking is gevolgd.  

 

Tussentijdse toetsing 

Soms vindt het onderzoek voor een m.e.r. plaats in verschillende, duidelijk van elkaar te on-

derscheiden trechterings- of scopingsfasen. Bijvoorbeeld wanneer er eerst een locatie be-

                                                           

6  Een advies waarin staat dat er nog informatie ontbreekt wordt in de wandelgangen meestal een ‘negatief’ advies 

genoemd. Deze term wekt de indruk dat hierdoor het project niet door kan gaan. Dit kan dus tot verkeerde opvattingen 

over de rol van de Commissie leiden. Daarom gebruikt de Commissie deze term zo min mogelijk.  
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paald wordt en daarna pas een bij die locatie passend inrichtingsplan. Het bevoegd gezag 

kan dan de Commissie vragen een toetsingsadvies uit te brengen over de afgeronde fase, 

zonder dat het een formeel moment in de m.e.r.-procedure betreft. Dit wordt een ‘tussen-

tijdse toetsing’ genoemd. De procedure voor een tussentijdse toetsing verloopt hetzelfde als 

een ‘gewone’ toetsing. Er wordt een openbaar advies uitgebracht en de stukken worden (via 

de website van de Commissie) openbaar gemaakt. 

4. Stroomschema’s advisering 
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5. HET BEWAKEN VAN CONSISTENTIE IN DE ADVISERING 

Binnen het secretariaat zijn aan iedere werkgroepsecretaris één of meer speciale aandachts-

velden toegewezen. Dit zijn categorieën van m.e.r.-plichtige projecten (bv. woningbouw, 

wegenaanleg) of bepaalde milieuthema’s (bv. luchtkwaliteit, natuurbescherming). Aandachts-

veldsecretarissen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen die zich binnen het het betref-

fende aandachtsveld voordoen. Deze lezen mee met de concepten van een advies en checken 

of het advies aansluit bij de gebruikelijke lijn van advisering. Afwijken hiervan is mogelijk als 

hiervoor goede argumenten zijn, zoals voortschrijdende kennis of ontstane jurisprudentie. 

 

In de secretariaatsoverleggen en tussen secretariaat en werkgroepvoorzitters vindt afstem-

ming plaats om kwaliteit en consistentie van de advisering te bewaken. Daarnaast vindt er 

regelmatig overleg plaats tussen de Commissie en de verschillende gebruikers van de advie-

zen. 

 

De aandachtsveldsecretaris beantwoordt externe vragen over zijn aandachtsveld. Hij is aan-

spreekpunt voor het melden van gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen op het betreffen-

de aandachtsveld. De werkgroepsecretaris blijft aanspreekpunt voor projectgerelateerde za-

ken. 

6. PRAKTISCHE ZAKEN 

6.1 Algemeen 

Op een display bij de receptie van de Commissie staat in welke vergaderkamer de vergade-

ringen plaatsvinden. De eerste verdieping van het kantoor is uitsluitend met een magneetpas 

toegankelijk. De receptie helpt u verder als u op deze verdieping moet zijn. 

 

In de bibliotheek kunt u MER’en en achtergrondstukken van alle projecten raadplegen. De 

stukken worden niet uitgeleend. Wanneer u de bibliotheek wilt bezoeken, kunt u hiervoor een 

afspraak maken met de bibliothecaresse (030) 234 76 10. 

 

6.2 Routebeschrijving OV 

De Commissie m.e.r. is vanaf het Utrechtse Centraal Station te voet te bereiken (10 minuten 

lopen). Van het Centraal Station richting Hoog Catharijne lopen en rechts de Uitgang Bussta-

tion Zuid nemen. Vanaf de roltrap rechtuit doorlopen in het verlengde van de trambaan, ach-

ter Hoofdgebouw NS langs, nog altijd rechtdoor via Herman Gorterstraat tot in de Har-

tingstraat, eerste straat rechts is Arthur van Schendelstraat (zie kaartje). 



Brochure werkgroepleden februari 2015 

 

 

-16- 

C A T H A R I J N E B A A N

C A T H A R I J N E S I N G E L

H A R T I N G S T R A A T

V .   S C H E N D E L S T R A A T

J .   V .   E F F E N S T R A A T

C E N T R A A L

S T A T I O N

N S

S T R E E K B U S S T A T I O N

W I N K E L  C E N T R U M

H O O G

C A T H A R I J N E

N S

H O O F D -

K A N T O O R

A M S T E R D A M

M E R N r .   8 0 0

A R N H E M

 U i t g a n g

6.3 Routebeschrijving auto 

Neem vanuit alle richtingen de afslag ‘Ring Utrecht’. Bent u eenmaal op de ring, volg dan 

borden ‘centrum' en ‘station'. Als u in het centrum van Utrecht onder de traverse van Hoog 

Catharijne doorrijdt, vervolgt u die weg (Catharijnebaan). Zodra de weg smaller wordt en 

weer langs het water loopt, neemt u de eerste straat rechts, dat is de Nicolaas Beetsstraat. 

Neem de tweede straat links, Hartingstraat, en de eerste straat rechts, Arthur van Schendel-

straat. 

 

Voor de toegang tot de parkeerkelder van de Commissie heeft u een garagepas nodig die u 

bij de receptie kunt lenen. Zet uw auto niet op de parkeerplaats wanneer u een garagepas 

gaat halen, want dan heeft u onbetaald (dus fout) geparkeerd. Als u uw auto voor de ingang 

van de Commissie zet, met uw alarmlichten aan, kan hij daar circa 10 minuten staan. U krijgt 

dan geen parkeerbon. 

 

Commissie voor de milieueffectrapportage 

Postbus 2345, 3500 GH UTRECHT 

Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 800, Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66, fax (030) 233 12 95, e-mail: mer@eia.nl 

website: www.commissiemer.nl 

 

 

6.4 Gebruikte afkortingen 
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