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Twee gronden voor Plan-m.e.r. plicht

Nu:

A. Kolom 1, 2 en 3 uit onderdeel C of 

D van de bijlage bij Besluit m.e.r. 
(art. 7.2, eerste lid, sub a, en lid 3, Wm, jo. 

art. 2, eerste lid, Besluit m.e.r.)

B. Een wettelijk of bestuursrechtelijk 

verplicht plan waarvoor een 

Passende beoordeling gemaakt 

moet worden (art. 7.2a, eerste lid, Wm)

Onder de Ow:

Omgevingsvisies en programma’s zijn plannen of 
programma’s in de zin van de smb-richtlijn (art 
16.34, tweede lid Ow). 

Plan-m.e.r. plicht geldt als (art 16.36 Ow):
• het plan of programma een kader vormt voor te 

nemen besluiten voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-
beoordelingsplichtige projecten, en/of

• voor dat plan of programma een passende 
beoordeling moet worden gemaakt.



Wat is kaderstelling?

• Locatie of tracé aangewezen

• Sturend of richtinggevend voor vervolgbesluiten

Kaderstelling niet beperkt tot locatie of tracé. Plan of programma zet 
de toon voor vervolgbesluiten. 
Memorie van Toelichting bij de Wet ter implementatie van de Smb-richtlijn (zie Kamerstukken II 
2004-2005, 29811, nr. 3, blz. 3-4



Wie heeft ervaring met een 

milieueffectrapport?
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De omgevingseffecten in beeld 

brengen zodat het milieubelang 

een volwaardige rol kan innemen 

bij de besluitvorming.

Nevendoelen: 

• transparantie de effecten van een 

besluit

• participatie van burgers

Meerwaarde:

• ondersteunt participatie en proces 

• is integraal

• bevat brede leefomgevingseffecten

• ondersteunt zoektocht naar 

slimmere oplossingen

Doel van milieueffectrapportage is… 
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1. Zet een stip op de horizon
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2. Wees concreet
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3. Breng verschillende routes in kaart

Centraal of decentraal 

Randvoorwaarden of spelregels, 

sturen of vrijlaten, normen (hard, 

zacht, open)

Samenwerken of zelf initiatief 

nemen
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4. Toets doel en effecten
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5. Start monitoring
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Commissie m.e.r.: onafhankelijk voor u

• Advies voorfase

• Tussentijds advies

• Toetsing

• Kennissessie

• Factsheets en 

infographics
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Kies uw casus: in de benen!
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Oefening Omgevingsvisie en m.e.r.

• Welke opgaven moeten in de Omgevingsvisie? (individueel)

• Wat zijn de opgaven die moeten worden uitgewerkt? (vul 

elkaar aan)

• Prioriteer de hoofdopgaven? (ieder heeft 3 stemmen)

• Welke dilemma’s, kansen en risico’s leveren deze opgaven 

op?

• Wat moet het MER daarvoor in beeld brengen?
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Terugkoppeling oefening

• Terugkoppeling groepjes

• Nog meer vragen? Gratis kennissessie 

(intekenlijst)
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Wrap up m.e.r. en Omgevingsvisies

• Breng focus aan

• Concretiseer ambities en doelen 

• Nieuwe werkwijze met alternatieven

• Detailniveau en integrale effectbeschrijving

• Monitoring en evaluatie onlosmakelijk verbonden met 

nieuwe werkwijze
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We horen het graag…

wsmal@eia.nl

030 234 76 24

Pjongejans@eia.nl

030 234 76 40

www.commissiemer.nl

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
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