Protocol onafhankelijkheid werkgroepleden
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 een plan of project. 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 gezag en initiatiefnemer.
Initiatiefnemer en bevoegd gezag kunnen beargumenteerd bezwaar maken tegen deelname van een
bepaalde deskundige aan de werkgroep op grond van betrokkenheid. 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 belangenverstrengeling 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 stelregel: ‘Bij twijfel niet doen’.
Wanneer de deskundige gedurende de adviestermijn, of tussen de R&D-fase en de toetsingsfase
betrokken raakt, dient hij dit terstond aan de werkgroepsecretaris te melden. De deskundige kan dan niet
langer deel uitmaken van de werkgroep.
Op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren hierbij enkele concrete voorbeelden wanneer er
sprake kan zijn van betrokkenheid:
• Een deskundige ecologie werkt bij een groot adviesbureau. De afdeling Verkeer van dit adviesbureau
maakt de verkeersberekeningen voor een milieueffectrapport.
• Tijdens de R&D-fase loopt de aanbesteding van het opstellen van het milieueffectrapport. 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 de m.e.r.
• 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.
De termijn van vijf jaar wordt als vuistregel gebruikt in ‘vorige werkgever’-situaties. De exacte situatie zal
echter van keer tot keer verschillen.
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