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Persbericht 
 

 
Eric van der Burg nieuwe voorzitter Commissie 
voor de milieueffectrapportage 
 
Eric van der Burg (54) is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de Com-
missie voor de milieueffectrapportage. Daarnaast is Kees Slingerland (59) be-
noemd als nieuwe plaatsvervangend voorzitter. Beiden zijn bij koninklijk besluit 
benoemd. 
 
Eric van der Burg is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Daarvoor was 
hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam van 2018 tot 2019 en wethou-
der van 2010 tot 2018.  
 
‘Nederland staat voor enorme complexe opgaves op het gebied van milieu, natuur, kli-
maat en energie. Milieueffectrapportage en de onafhankelijke en deskundige blik van 
de Commissie m.e.r. zijn naar mijn mening meer urgent dan ooit voor goed onder-
bouwde besluiten over deze thema’s. Ik vind het een eer en een groot genoegen om 
de komende jaren die kar te mogen trekken.’, zegt Eric van der Burg. 
 
Nieuw plaatsvervangend voorzitter Kees Slingerland was onder meer algemeen direc-
teur Environmental Sciences Group bij de Wageningen University and Research Cen-
tre en directeur bij Arcadis Nederland. Slingerland is nu managing director bij Automo-
tive Center of Expertise (ACE). 
 
Eric van der Burg en Kees Slingerland zullen naast het vertegenwoordigen van de 
Commissie m.e.r. ook werkzaam zijn als voorzitter in adviestrajecten van de Commis-
sie.  
 
De Commissie droeg Eric van der Burg als kandidaat voor bij minister van Nieuwen-
huizen van Infrastructuur en Waterstaat. Met zijn benoeming is voorzien in de vaca-
ture die ontstond met het vertrek van voorzitter Kees Linse per 31 december 2019.  
Kees Slingerland vult een van de vacatures in die ontstond door de pensionering van 
twee plaatsvervangend voorzitters.  
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-
eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag besluit over 
het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
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