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Persbericht 

 
 
Breng met milieueffectrapport focus aan in Natio-
naal MilieuProgramma 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor het Nationaal MilieuProgramma duidelijk te maken waar het pro-

gramma wel over gaat en waarover niet. Maak vervolgens duidelijk voor welke 

milieuthema’s keuzes nodig zijn. Op deze thema’s kunnen verschillende alterna-

tieven worden onderzocht om de doelen te halen. Het Ministerie van Infrastruc-

tuur en Waterstaat heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde 

inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het Kabinet werkt aan een Nationaal MilieuProgramma (NMP). In het NMP beschrijft 

het Kabinet hoe zij een gezonde, schone en veilige leefomgeving willen bereiken. Dat 

gebeurt in samenhang met andere grote opgaven, zoals klimaatverandering, natuurher-

stel en woningbouw. Voordat het ministerie besluit over het NMP, worden de gevolgen 

hiervan onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het NMP richt zich op de hoofdopgaven Vitale Ecosystemen, Gezonde Leefomgeving 

en Duurzame, Circulaire Economie. De Commissie adviseert om de inhoud van het 

NMP duidelijk af te bakenen ten opzichte van andere nationale programma’s die daar 

mee samenhangen. Deze programma’s gaan ook gedeeltelijk over dezelfde onderwer-

pen, bijvoorbeeld het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de Nationale Omgevings-

visie en het Circulair Materialenplan. Maak duidelijk waar het NMP wel over gaat en 

waarover niet, zegt de Commissie. 

 

Het goed afbakenen en concreet maken van de doelen zorgt voor duidelijkheid over 

nieuwe milieuthema’s en milieuthema’s waarvoor aanvullende keuzes nodig zijn. Bij-

voorbeeld omdat doelen nog niet worden gehaald of omdat nog een duidelijke koers 

ontbreekt. Ontwikkel eerst alternatieven per hoofdopgave en onderzoek daarvan de ef-

fecten, zegt de Commissie. Daarmee wordt focus aangebracht in het NMP. Onderzoek 

daarna of de alternatieven per hoofdopgave elkaar versterken of tegenwerken. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 - in dit geval 

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het programma. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3646
http://www.commissiemer.nl/

