BIJLAGE 1 INHOUDSVEREISTEN EN PLANMERPROCEDURE
Wanneer is er sprake van een mer-plicht?
In het Besluit milieueffectrapportage wordt beschreven voor welke plannen en projecten een
mer-procedure of een mer-beoordelingplicht van toepassing is. In hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer wordt beschreven aan welke inhoudsvereisten een milieueffectrapport moet
voldoen en welke procedure van toepassing is. Voor besluiten en plannen die ontwikkelingen
bevatten die (mogelijk) belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben geldt
de verplichting tot milieueffectrapportage. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in
de afweging van belangen. De drempelwaarden voor projecten waarbij deze verplichting
aan de orde is, zijn vastgelegd in het Besluit mer. Daarbij zijn de volgende gevallen te
onderscheiden:
• indien ontwikkelingen rechtreeks mogelijk worden gemaakt dient een zogenaamde
besluitMER 1 te worden gemaakt;
• in gevallen waar het bevoegd gezag nader moet afwegen of er sprake is van belangrijke
negatieve gevolgen voor het milieu, is een merbeoordelingsplicht aan de orde;
• een planMER moet worden opgesteld indien een plan het kader vormt voor een
toekomstig besluit over een mer-(beoordelings)plichtige activiteit of op grond van de
Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet een passende beoordeling moet worden
gemaakt.
Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof wordt het Besluit mer op een aantal
punten aangepast en in overeenstemming gebracht met het de Europese mer-regelegeving.
Ten eerste verschuiven een aantal projecten verdwijnen en van de C naar de D-lijst worden
verschoven, waardoor projecten minder snel mer(beoordelings)plichtig zijn. Daarnaast geldt
voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten dat niet alleen de drempelwaarde van belang is,
maar dat ook moet worden gekeken naar de specifieke kenmerken van het project, de
context van het project en de kenmerken van de milieueffecten.
Wat staat er in een milieueffectrapport?
De inhoudsvereisten van een planMER worden beschreven in artikel 7.7 van de Wet
milieubeheer. In algemene zin zijn in een planMER de volgende zaken vereist:
1. een beschrijving van de doelstelling van het voornemen;
2. beschrijving van het voornemen en reële alternatieven, alsmede een motivering van de
gekozen alternatieven;
3. een overzicht van eerder vastgestelde plannen en beleid;
4. voor alle milieuaspecten wordt systematisch ingegaan op de bestaande en autonome
milieusituatie;
5. ten aanzien van het voornemen reële alternatieven wordt expliciet nagegaan welke
milieueffecten kunnen optreden;
6. een vergelijking tussen de autonome ontwikkeling van de milieusituatie en de
milieueffecten van de verschillende alternatieven;
7. leemten in kennis worden benoemd;
8. een publieksvriendelijke samenvatting wordt opgenomen.
1. Hoe ziet een mer-procedure er uit?
2. openbare kennisgeving. Dit onderdeel vormt de formele start van de procedure. In een
openbare kennisgeving wordt aangegeven dat een planmer-procedure wordt doorlopen.
Daarnaast wordt aangegeven op welke locatie stukken kunnen worden bekeken;
3. raadpleging. Zowel overheids-, adviesorganen en belangengroeperingen worden
geraadpleegd over de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Deze raadpleging
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Waar de afkorting mer wordt gebruikt, wordt verwezen naar de procedure voor milieueffectrapportage.
Met de afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld.
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gebeurt aan de hand van een notitie reikwijdte en detailniveau. Advisering van de
Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) in dit stadium is vrijwillig;
opstellen planMER. Wanneer de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten zijn
bepaald, wordt het milieueffectrapport opgesteld;
na publicatie van het planMER en het ontwerpbestemmingsplan wordt het MER
aangeboden aan de Commissie mer (verplicht) en heeft eenieder de mogelijkheid om zijn
of haar zienswijze te geven op het MER. In een toetsingsadvies geeft de Commissie aan
of het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om het plan te kunnen vaststellen;
vaststellen van het plan. Het advies van de Commissie mer en de zienswijzen worden
betrokken bij de besluitvorming van het vast te stellen bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan moet worden gemotiveerd op welke manier er rekening wordt
gehouden met de uitkomsten van het MER;
na vaststelling van het plan vindt evaluatie van milieueffecten plaats.

