Algemene voorwaarden behorende bij een
opdracht tot advies aan de Commissie m.er.
Begripsbepaling
Advies: Advies van de Commissie m.e.r. aan de opdrachtgever
Opdrachtgever: Overheidsinstantie die de Commissie m.e.r. om advies vraagt
1. De stukken waarover de Commissie m.e.r. adviseert zijn openbaar of worden zo
spoedig mogelijk – in ieder geval voorafgaand aan het uitbrengen van het advies –
openbaar gemaakt. De Commissie maakt de stukken via haar website openbaar.
2. Het advies wordt schriftelijk aan de opdrachtgever uitgebracht. Het advies is openbaar
en wordt gepubliceerd op de website van de Commissie m.e.r. Bij ieder advies wordt
een persbericht uitgebracht.
3. Voor het uitvoeren van de advisering stelt de Commissie m.e.r. een werkgroep samen,
bestaande uit een voorzitter en deskundigen. De deskundigen worden op persoonlijke
titel op basis van hun eigen deskundigheid uitgenodigd in de werkgroep zitting te
nemen. De werkgroep wordt ondersteund door een secretaris.
4. De opdrachtgever kan schriftelijk bezwaar maken tegen deelname van een deskundige
aan de werkgroep indien deze rechtstreeks betrokken is of is geweest bij de activiteit
of plan of bij de alternatieven daarvoor als bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, onder b,
onderscheidenlijk artikel 7.23, eerste lid, onder b, Wet Milieubeheer of bij een plan of
besluit bij de voorbereiding waarvan het milieueffectrapport wordt of zal moeten
worden gemaakt. De Commissie m.e.r. neemt een besluit over het bezwaar en
vervangt indien zij dit nodig acht de deskundige. Indien binnen een week na
schriftelijke melding van de samenstelling van de werkgroep geen bezwaar is
ontvangen gaat de Commissie m.e.r. er van uit dat opdrachtgever geen bezwaar heeft.
5. De opdrachtgever faciliteert indien nodig een bezoek van de werkgroep aan de locatie
van het voornemen van de initiatiefnemer en het gebied dat mogelijk effecten
ondervindt van dat voornemen, om inzicht te krijgen in de specifieke omstandigheden
van het plan. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat daarbij in ieder geval een
vertegenwoordiger van de opdrachtgever en de initiatiefnemer aanwezig zijn.
6. Voordat het advies wordt uitgebracht, stelt de Commissie m.e.r. een zogenoemd
conceptadvies op. De opdrachtgever kan daarop mondeling reageren in een daartoe te
houden bespreking met de werkgroep in Utrecht. De Commissie verwerkt naar eigen
inzicht de bevindingen van de bespreking.
7. Als een advisering eenmaal is overeengekomen en gestart, brengt de Commissie
m.e.r. te allen tijde een advies uit, en maakt dit op haar website openbaar, tenzij het
besluit van de opdrachtgever om de adviesvraag in te trekken of de overeenkomst
anderszins te beëindigen, is ingegeven door het stopzetten van de
besluitvormingsprocedure. Dit stopzetten dient schriftelijk te worden bevestigd.
8. De door de Commissie m.e.r. in rekening te brengen vergoeding, is gebaseerd op de
op dat moment geldende tarievenlijst. Deze tarievenlijst wordt jaarlijks goedgekeurd

door de minister van Infrastructuur en Milieu. Deze tarievenlijst kan jaarlijks per 1
januari worden aangepast. Indien een overeenkomst, die is aangegaan in de loop van
een kalenderjaar nog niet is geëindigd door het uitbrengen van het advies binnen zes
maanden na een dergelijke aanpassing van de tarievenlijst, dan is de Commissie
bevoegd om de aan opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding te verhogen tot
het alsdan op basis van de tarievenlijst geldende tarief. In dat geval zal de Commissie
de opdrachtgever een aanvullende factuur sturen.
9. De overeenkomst tot advisering kan met onmiddellijke ingang door de ene partij
worden beëindigd indien de andere partij in verzuim is met de nakoming van haar
verplichtingen, tenzij de tekortkoming dit niet rechtvaardigt.
10. Bij een beëindiging van de overeenkomst blijft de opdrachtgever onverkort gehouden
tot voldoening van de vergoeding, behoudens in de situatie dat de Commissie m.e.r. in
verzuim is als bedoeld in artikel 8.
11. De Commissie m.e.r. is niet aansprakelijk voor enige schade, hoegenaamd ook,
verband houdend met of voortvloeiend uit het advies en de ter zake door de
werkgroep verrichte werkzaamheden.
12. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst tot advisering zijn uitsluitend
geldig indien deze schriftelijk worden overeengekomen.
13. Alle eventuele eerdere, mondelinge of schriftelijke, afspraken over dezelfde
onderwerpen worden met de opdrachtbevestiging als vervallen beschouwd.
14. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst zullen in
eerste instantie door partijen inhoudelijk worden besproken en bij gebreke van een
oplossing, worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Utrecht, 28 oktober 2014

