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Doel van milieueffectrapportage
Milieubelang volwaardig meewegen in besluitvorming van de overheid (bevoegd 
gezag).

Altijd gekoppeld aan een besluit: 

• Plan/programma; of 

• project.

M.e.r. is een hulpmiddel

Wettelijke basis: Europese regelgeving & vastgelegd in Nederlandse wet- en 
regelgeving.



Mer in de Omgevingswet (1)
De inhoud van milieueffectrapportage (mer) verandert niet, want de Europese 
richtlijnen veranderen niet. 

Wel verandert mer door de insteek van de Omgevingswet:

• Ja, tenzij

• Andere tijdshorizon, hoe past mer daarin?

• Meer flexibiliteit en onzekerheid: meer nadruk op monitoring & maatregelen 
achter de hand

• Vermindering onderzoekslasten

• Rol van de Commissie m.e.r.



Mer in de Omgevingswet (2)
De regels voor milieueffectrapportage:

• Afdeling 16.4 van de Omgevingswet. 

• De uitwerking: hoofdstuk 11 van het Omgevingsbesluit (Ob).

• Bijlage V Ob: overzicht van projecten en de daarvoor benodigde besluiten 
waarvoor een mer-plicht of een mer-beoordelingsplicht geldt. 

• Overgangsrecht voor mer sluit aan bij het overgangsrecht van het 
‘moederbesluit’.

Meer informatie: https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/milieueffectrapportage/

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/milieueffectrapportage/


Terminologie mer in de Omgevingswet 

Voorheen gebruikte termen m.e.r. Omgevingswet termen mer

Belangrijke nadelige milieugevolgen Aanzienlijke milieueffecten

Voornemen Voorgenomen project

Activiteit (Besluit m.e.r.) Project (Omgevingsbesluit)

Project (vergunningen) Activiteit (vergunningen)

Redelijke alternatieven (redelijkerwijs in 
beschouwing te nemen wordt nu ook 
vaak gebruikt)

Redelijke alternatieven

Mededeling (aanmeldnotitie wordt nu 
ook vaak gebruikt)

Mededeling



Mer in de Omgevingswet (3)
Procedures:

• Project-mer

• Project-mer-beoordeling

• Plan-mer

• Nieuw: plan-mer-beoordeling

Kaderstellend plan voor projecten die milieueffecten kunnen hebben en die 

• niet in bijlage V Ob staan

• wel in bijlage V Ob, maar als:

- het plan een kleine wijziging van een plan of programma is;

- het plan gaat over een klein gebied op lokaal niveau én als voor dat 
plan of programma een bestuursorgaan van een gemeente het 
bevoegd gezag is.



Vragen in de helpdesk 
• Datacenters en zonneparken

• Niet direct in Besluit m.e.r./Bijlage V Omgevingsbesluit te vinden 

• Wel mogelijk andere categorieën relevant

• Onder de Omgevingswet zit in de mer-regels een optie, namelijk de 
zogenoemde ‘andere projecten’

• Waterstof/elektrolyse 

• Niet direct in Besluit m.e.r./Bijlage V Omgevingsbesluit te vinden

• Geen chemische industrie, maar wel opslag van chemische producten



Meer informatie? 

Huidige wetgeving https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/ 

Omgevingswet https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/milieueffectrapportage/

Mer-scan onder Omgevingswet binnenkort beschikbaar. 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/milieueffectrapportage/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/milieueffectrapportage/

