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Voorwoord
Dames en Heren,

Milieueffectrapportage in Nederland bevindt zich in een 
transitie. Jarenlang was er een duidelijk systeem gericht 
op project-activiteiten, locatiekeuzen en een beperkt 
aantal strategische plannen. Nu maken we de overstap 
naar rapportage over strategische besluiten én staat er 
een herziening van het ‘oude’ systeem voor milieueffect-
rapportage (m.e.r.) op stapel.

De Commissie voor de m.e.r. krijgt dagelijks vragen 
voorgelegd hoe hiermee om te gaan. Op basis van 
expertise opgedaan tijdens 1600 m.e.r.-adviserings-
trajecten, kunnen we vaak antwoord geven. En waar dat 
niet het geval is kunnen we aangeven waar specifieke 
informatie te halen is. Daarbij worden nieuwe ontwikke-
lingen snel opgepakt en verwerkt in onze advisering. 
Denk aan nieuwe inzichten over luchtkwaliteitsnormen.

Terugblikkend is 2005 het jaar geweest waarin steeds 
meer bestuurders te maken kregen met strategische 
milieubeoordeling (SMB). De Commissie heeft coöpera-
tief én kritisch meegedacht over opzet en uitvoering van 
SMB en over de afstemming met belendende beleids-
velden. De veranderingen in het milieueffectrapportage-
systeem betekenen dat de rol van de Commissie wijzigt, 
omdat zij op een meer strategisch niveau kan adviseren. 
Ongewijzigd blijft dat inschakeling van de Commissie  
bij een m.e.r.- of SMB-traject zich richt op toespitsing  
op de relevante informatie in de beginfase, gevolgd door 
onafhankelijke en deskundige toetsing van de geboden 
informatie voor de besluitvorming. De Commissie maakt 
daarbij gebruik van meerdere honderden vakdeskundigen. 

In het buitenland richtte het werk van de Commissie  
zich in 2005 in toenemende mate op ondersteuning van 
nationale overheden bij de introductie van strategische 
milieueffectrapportage en het opbouwen van capaciteit 
daarvoor. Dit gebeurde vooral in ontwikkelingslanden en 
in Oost-Europa. Ook de samenwerking met strategische 
partners zoals de Wereldbank, de OESO en de Bio-
diversiteitsconventie is uitgebouwd. De focus op Afrika 
uitte zich onder andere in de ontwikkeling van een 
programma voor m.e.r.-verenigingen in Centraal-Afrika.

Mede met het oog op een vlotte invoering van de SMB  
in Nederland, wordt de digitale ontsluiting van m.e.r.- en 
SMB-informatie voorbereid. Projectbeschrijvingen en 

adviezen trof u al aan op de Commissie-website.  
Daar komen in de loop van 2006 bij: actuele ontwikke-
lingen, antwoorden op veel gestelde vragen, rechterlijke 
uitspraken, voorbeeldstudies, publicaties. De Commissie 
beheert bovendien een bibliotheek waar u de informatie 
kunt inzien. Voor specifieke vragen kunt u uiteraard 
terecht bij één van de secretarissen. Het nieuwe informatie-
systeem zal geïntegreerd worden met het al bestaande 
informatiesysteem voor de internationale activiteiten  
van de Commissie, waaronder de nieuwe database voor 
strategische m.e.r.

In 2006 zal een verdere invulling van SMB en m.e.r. 
‘nieuwe stijl’ zijn beslag krijgen. Een convenant tussen 
overheidspartijen – onder andere Rijk, provincies en 
gemeenten – en de Commissie beoogt SMB en m.e.r. 
goed op elkaar af te stemmen, ten gunste van vlotte 
procedures met goede besluiten. Ook de rol van de 
Commissie zal hierin aan de orde zijn.

De Commissie vindt dat in Nederland op termijn 
gestreefd moet worden naar één systeem voor milieu- 
effectrapportage. Voor strategische besluiten en voor 
complexe projecten zijn meer waarborgen nodig – 
waaronder onafhankelijke advisering – dan bij de  
eenvoudige projecten. Deze laatste kunnen beter  
worden ingebed in vergunningprocedures, eventueel  
met een vereenvoudigde m.e.r. Mede met het oog op  
het verminderen van regeldichtheid en lastendruk, blijft 
dit bij de discussie over de toekomstige opzet van het 
gehele milieubeoordelingssysteem ons uitgangspunt.

Niek Ketting, voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
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“  Na rechterlijke uitspraken die 
vragen om zeer gedetailleerde  
informatie, is het een uitdaging 
om toch op hoofdlijnen de 
relevante milieu-informatie te 
verkrijgen om tot een goed 
bestuurlijk besluit te kunnen 
komen. Daar is ook het milieu 
het meest bij gebaat.”
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Omgevingsplan Zeeland 

Er zijn twee titels voor SMB-plicht: vanwege kaderstelling 
voor latere m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten en 
vanwege mogelijke significante gevolgen op beschermde 
gebieden ingevolge de Natuurbeschermingswet. De provincie 
Zeeland legt in het Omgevingsplan Zeeland het toekomstige 
beleid voor ruimtelijke ordening, water en milieu vast.  
De Notitie reikwijdte SMB voor dit Omgevingsplan benoemde 
als SMB-plichtige activiteiten: 
–  een nieuw bedrijventerrein bij Terneuzen; 
–  locaties voor grootschalige windenergie; 
–  de uitbreiding van de watersport(locaties) op de 
 Deltawateren (beschermd gebied); 
–  locaties voor recreatieconcentraties. 
De Commissie attendeerde de provincie op andere activi-
teiten waarvoor mogelijk een SMB-plicht geldt, zoals

stimulering van aquacultures en agrarische ontwikkelingen.
Ook deze activiteiten leiden immers tot mogelijk significante 
gevolgen voor beschermde gebieden. Daarnaast vroeg de 
Commissie aandacht voor cumulatie met al lopende nieuwe 
grootschalige ontwikkelingen binnen de provincie.  
De Commissie ondersteunde de aanpak van de provincie 
Zeeland om bij de milieubeoordeling uit te gaan van de 
kwaliteiten van deelgebieden en van de Deltawateren, om  
van daaruit zicht te geven op de draagkracht voor nieuwe 
ontwikkelingen. Basis daarvoor is volgens de Commissie 
historische informatie over aantasting van beschermde 
soorten en habitats door al aanwezige windturbines, 
jachthavens, lawaaisporten e.d. Met deze informatie vallen 
(cumulatieve) effecten van uitbreiding van recreatie en 
nieuwe typen recreatie te onderbouwen.

In 2006 zal naar verwachting de Nederlandse regeling 
voor de strategische milieubeoordeling (SMB)1 van 
plannen en programma’s in werking treden. Gelukkig is 
er in Nederland en bij de Commissie m.e.r. al vrij veel 
ervaring met SMB. De introductie van SMB in Nederland 
moet daarom soepel kunnen verlopen. Immers: We doen 
in Nederland al vanaf 1989 m.e.r. bij streekplannen of 
strategische nota’s, zoals het Structuurschema oppervlakte-
delfstoffen of het ‘rondje Randstad’. Bovendien werkte  
de Europese richtlijn voor SMB al vanaf 21 juli 2004 
rechtstreeks door. 

Een SMB is nodig voor strategische besluiten, zoals  
de planologische kernbeslissing van het Rijk over de 
Waddenzee of bij een streekplan voor de gehele provincie 
Friesland. Maar het kan ook van toepassing zijn voor een 
bestemmingsplanwijziging voor de vergroting van een 
varkensstal. Er is dus een heel veld van uiteenlopende 
plannen onder de werking van deze regeling gekomen.
Vanwege die verscheidenheid is het goed dat een SMB 
start met een verkenning van de gewenste reikwijdte en 

het detailniveau van het milieurapport. In 2005 heeft de 
Commissie daarover bij 16 projecten geadviseerd. Vanuit 
die ervaring kan zij aangeven welke onderwerpen aan  
de orde moeten komen en welk detailniveau het milieu-
rapport moet bevatten. De Commissie heeft onder het 
regiem van de SMB-richtlijn tot januari 2006 al 10 SMB-
rapporten beoordeeld. In Nederland is onafhankelijke 
toetsing voorgeschreven bij SMB, waarbij wettelijke 
natuurbescherming (Natura2000-gebieden en Ecologische 
Hoofdstructuur) aan de orde is. Bij andere SMB is een 
advisering op vrijwillige basis mogelijk. Hieronder volgen 
voor vier categorieën SMB de belangrijkste leerpunten.

SMB voor strategische ruimtelijke plannen
Waarover? 
In het advies over de reikwijdte en het detailniveau voor  
de SMB Streekplan Gelderland heeft de Commissie uit- 
gewerkt hoe je op een systematische wijze kunt komen tot 
een selectie van onderwerpen voor de SMB. Deze aanpak  
is intussen verder uitgekristalliseerd. Dat is onder meer te 
zien in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de SMB 
bij het Regionale plan Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

Natuurlijk is bij de start van de SMB al enig zicht  
nodig op de besluiten die in het nieuwe plan komen te 
staan. Meestal is er een Nota van Uitgangspunten of 
Voorontwerpplan. Daarin zijn de problemen en opgaven 
in het plangebied geanalyseerd. Ook komt het vaker voor  
dat het bevoegde gezag al een concept-Notitie reikwijdte 
en detailniveau opstelt. De Commissie reageert daarop  
in haar advies en gaat na: 
–  Doet het plan uitspraken over activiteiten die  

m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn door een locatie- of 
tracékeuze? 

De Commissie adviseert desgevraagd over het proces en de inhoud van strategische milieu-
beoordelingen. Zij beoogt zo een meerwaarde voor de besluitvorming tot stand te brengen door: 
1 vroegtijdige aandacht voor milieu;
2 eenvoud in de aanpak;
3 processen zonder vertraging.
Om de vele vragen uit het veld over strategische milieubeoordeling te kunnen beantwoorden, 
wordt de dienstverlening van de Commissie uitgebreid.

Strategische milieubeoordeling: 
een gegeven

Marieke van Rhijn, plaatsvervangend voorzitter

De frictie tussen (water)recreatie en natuur is een belangrijk onderwerp bij het omgevingsplan Zeeland (fotograaf: Anton Dingemanse)

1) In dit artikel staat SMB voor strategische milieubeoordeling. Daarmee wordt zowel het rapport als de procedure aangeduid. Er is nog onduidelijkheid over de definitieve 
terminologie die gaat worden gehanteerd: mogelijk verdwijnt het begrip SMB en wordt in de toekomst gesproken van plan-m.e.r. en project-m.e.r.
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Bij de voorkeurslocaties in het streekplan Gelderland voor 
wonen en werken werden significante gevolgen voor 
beschermde natuur niet onderzocht: er werd geen passende 
beoordeling uitgevoerd. De locaties werden ook niet met 
een concrete beleidsbeslissing vastgelegd. De provincie 
accepteerde het risico dat de aangewezen locaties bij 
uitwerking op bestemmingsplanniveau niet haalbaar 
zouden blijken. De consequentie is dat in zo’n geval het 
project terug moet naar de provincie en er op streekplan-
niveau opnieuw een locatieafweging moet komen.
Deze situatie wil men bij de aanpak van de zwakke 
schakels in de kustverdediging van Noord-Holland 
voorkomen. Het Rijk heeft de provincie gevraagd om met 

een (breed gedragen) voorstel te komen voor de aanpak 
van de kustproblematiek. Het zou ongeloofwaardig zijn, 
wanneer een dergelijk voorstel vanwege de natuur-
beschermingsregelgeving in de vervolgfase van de 
besluitvorming zou stranden. 
Dat risico liep/loopt men ook bij het intergemeentelijke 
structuurplan voor de Stedendriehoek. Daar betwijfelde  
de Commissie of de voorgestelde IJsselsprongen bij 
Deventer en Zutphen wel haalbaar zouden zijn vanwege de 
natuurbescherming en de afspraken inzake Ruimte voor de 
Rivier. De gemeenten hebben de SMB op advies van de  
Commissie op die punten aangevuld.

– Is het bevoegde gezag dat het plan vaststelt, (beleids) 
verantwoordelijk voor het realiseren van de activiteit? 

–  Komen er beleidsvoornemens in het plan die nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor beschermde natuur-
gebieden? Let op externe werking. 

– Zijn deze beleidsvoornemens voldoende concreet om 
kaderstellend te zijn voor de latere ruimtelijke plannen? 
Zijn er milieurelevante alternatieven? Ook cumulatie 
van effecten is belangrijk. Dus is het nodig om te 
kijken naar de invloed van het totale plan, of van een 
cluster van met elkaar samenhangende voornemens.

Hoe uitgebreid? 
Bij strategische provinciale of regionale plannen volstaat 
het meestal om de milieugevolgen op hoofdlijnen en  
meer kwalitatief in beeld te brengen. Dus geldt: ‘Geef de 
effecten kwalitatief – als gemotiveerd deskundigenoordeel 
– weer, tenzij kwantitatieve gegevens nodig zijn om  
tot goede conclusies te komen.’ Bij een advies over het 
detailniveau kijkt de Commissie goed naar de aard van het 
besluit, de ernst van mogelijke gevolgen én de juridische 
vereisten. Zij wil zo voorkomen dat procedures onnodig 
uitlopen. Gedetailleerdere informatie kan in bijzondere 
gevallen bij SMB nodig zijn. Als een plan locatiekeuzen 
bindend en definitief vastlegt, dan moet die keuze 
vollediger zijn afgewogen dan wanneer het gaat om  
een voorlopige aanduiding. Met een definitieve locatie- 
keuze op strategisch niveau komen er immers bij  
vervolgbesluiten geen alternatieve locaties meer in beeld.  
Wanneer significante gevolgen voor beschermde natuur-

gebieden niet zijn uit te sluiten, kan het nodig zijn 
expliciet informatie te geven over de beschermde flora  
en fauna en na te gaan of er betere alternatieven zijn. 

SMB bij grote complexe projecten
Bij streekplannen is er sprake van een veelheid van 
beleidsvoornemens, maar SMB kan ook van toepassing 
zijn voor concrete projecten. Dat komt voor wanneer 
(speciaal) hiervoor een plan wordt opgesteld waaraan  
de SMB-plicht is gekoppeld en waarvoor de m.e.r.-plicht 
niet van toepassing is.
Ook dan kan het voordelen hebben om, al dan niet 
vrijwillig, in een vroeg stadium een SMB te doen.  
Dat gebeurde (gebeurt) onder meer voor de verdieping  
van de Westerschelde, de bouw van Meerstad en de  
aanleg van het Wieringerrandmeer. Onderzoek vindt 

Overzicht Strategische Milieubeoordelingen waarbij 
de Commissie betrokken was (tot en met 2005)

  projectnummer  advies reikwijdte beoordeling

  Commissie en detailniveau milieurapport

Planologische kernbeslissing/Structuurvisie Rijk   

Ruimte voor de Rivier 1252 augustus 2002 oktober 2005

Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 1382 januari 2004 november 2004

Zuiderzeelijn 1506 november 2005 

Derde nota Waddenzee 1543 april 2005 februari 2006

Streekplan   

Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 1337 april 2003 september 2003

Streekplan Gelderland 1458 september 2004 april 2005

Streekplan Fryslân 1503 april 2005 

Omgevingsplan Zeeland 1581 juni 2005 

Watervisie Lauwersmeer 1660 december 2005

Streekplanuitwerking/gebiedsplan   

Regionaal Structuurplan Utrecht 1365 oktober 2003 afgerond zonder Commissie

Integrale toets Waterlands wonen 1423 mei 2004 april 2005

Stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen 1453 augustus 2004 augustus 2005

Transformatievisie Oude Rijnzone 1499 geen advies Commissie juni 2005

Gebiedsontwikkeling Perkpolder 1524 april 2005 

Haarlemmermeer Bollenstreek 1608 augustus 2005 

Regionaal plan Knooppunt Arnhem-Nijmegen 1659 november 2005 

Regionale projecten   

Ontwikkeling Meerstad Groningen 1243 oktober 2005 

Vernieuwd Sigmaplan Vlaanderen 1389 januari 2004 

Kustvisie Noord-Holland 1500 maart 2005 

Kustversterking Zuidwest Walcheren 1570 mei 2005 

Wieringerrandmeer 1619 oktober 2005 

Gemeentelijke locatiekeuzen/structuurplannen   

Ruimtelijk plan Belvédère Maastricht 1330 maart 2003 

Regionaal bedrijventerrein Hoeksche Waard 1398 november 2005 

Spoorzone Breda 1504 maart 2005 januari 2006

Structuurplan Zwolle 1556 mei 2005 

Stedelijke ontwikkelingen Breda-oost 1610 geen advies Commissie juli 2005

Regionaal bedrijventerrein Heesch-west 1628 geen advies Commissie september 2005

Stationsgebied Utrecht 1649 oktober 2005 

Waterfront-Noord Harderwijk 1651 geen advies Commissie december 2005

“  Bezint, eer gij begint! Een wijs-
heid die met m.e.r. en SMB in 
de praktijk kan worden gebracht 
en waarmee het milieu in brede 
zin de winnaar kan zijn.”
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Hans Ouwerkerk, plaatsvervangend voorzitter

SMB en natuurbeschermingswetgeving



�  Jaarverslag Commissie m.e.r. �005

Waddenzee en Lauwersmeer

In 2005 heeft de Commissie enkele keren geadviseerd over 
de Waddenzee en naaste omgeving: 
– Het nieuwe kabinetsstandpunt is dat gaswinning uit 

velden onder de Waddenzee en het Lauwersmeer 
mogelijk moet zijn, mits deze blijft binnen natuurgrenzen.  
Het Commissie-advies voor de richtlijnen voor het MER 
spitste zich toe op de bodemdalingeffecten op het 
Waddensysteem en op het watersysteem van het 
Lauwersmeer. Omdat er belangrijke natuurwaarden 
voorkomen in beide gebieden is het – naast geologische, 
hydrologische en morfologische veranderingen – ook 
nodig goed inzicht te bieden in de natuureffecten.  
Het kabinet staat een ‘hand aan de kraan’-aanpak voor: 
alleen winnen als natuurgrenzen niet worden over-
schreden en anders de productie temperen of zelfs 
stoppen. De Commissie is door het Rijk betrokken bij het 
‘handen en voeten geven’ van deze aanpak. De toetsing 
van het MER loopt begin 2006. 

– Vrijwel gelijktijdig met de advisering over de gaswinning 
startte het Rijk de SMB-procedure voor de wijziging van 
de planologische kernbeslissing voor de Waddenzee. 
Naar aanleiding van de SMB-reikwijdtenotitie constateerde 
de Commissie dat het de vraag is hoe de voorgestelde 

 

 natuurtoets moest worden opgevat: is al sprake van een 
passende beoordeling, of is – vanwege het nog ontbreken 
van instandhoudingdoelen voor kwalificerende soorten 
en habitats – slechts een indicatief beeld te geven van 
effecten op natuur? De Commissie adviseerde om per 
activiteit en per kwalificerende habitat en/of soort in 
ieder geval meer zicht te bieden op de ingreepeffect-
relatie: op welke mechanismen grijpt het in, wat is de 
omvang van het effect, op welk schaalniveau en hoe lang 
duurt de invloed, wat is de herstelduur? 

– De Commissie heeft voor de SMB over het waterregiem  
in het Lauwersmeer aangeraden om eerst de vier 
hoofdalternatieven te optimaliseren richting de nog 
helder te verwoorden natuur- en waterdoelstellingen,  
en hierbij alle mogelijk maatregelen te beschouwen.  
Zo reduceer je het aantal alternatieven dat met elkaar 
vergeleken moet worden. Ook heeft de Commissie 
aangeraden om een alternatief, dat door de natuur-
organisaties is opgesteld, toe te voegen. Bij sommige 
alternatieven zal het Lauwersmeer verbrakken. In de  
SMB zal ingegaan moeten worden op de effecten die dit 
heeft op de ecologie in relatie tot de huidige aanwijzing 
van het Natura2000-gebied Lauwersmeer.

“  Burgers vragen om een betrouw-
bare overheid die verstandige 
besluiten neemt. M.e.r. en SMB 
zijn daarvoor uitstekende instru-
menten, met echte betrokkenheid 
van de burgers, deskundige 
argumentatie en transparantie 
van de afweging. En dat alles 
geheel ontdaan van flauwekul.”

vroegtijdig plaats om meer zekerheid te krijgen over de 
uitvoerbaarheid van dergelijke ingrijpende voornemens. 
Het onderzoek in de SMB-fase is dan op bepaalde 
onderdelen al vrij diepgaand. Want wanneer de minister 
eenmaal toezeggingen heeft gedaan over de verdieping 
van de Westerschelde, is het lastig deze later in te  
trekken op basis van gebleken negatieve effecten voor  
het estuarium in het project-MER bij de vergunning. 
Datzelfde geldt voor de waterkwaliteit in de plannen  
voor Meerstad en Wieringerrandmeer. Het voordeel van 
uitgebreider onderzoek in de SMB-fase is dat het project-
MER dat daarop volgt, beperkt kan blijven.  
Veel onderzoek ligt er al. Het is al in de inspraak geweest 
en al getoetst door de Commissie m.e.r.

SMB = MER
Het gegeven dat een plan m.e.r.-plichtig én SMB-plichtig  
is zal minder vaak voorkomen, zodra de Nederlandse  
SMB-regeling in werking is getreden. De overlap beperkt 
zich dan tot gevallen waarin een bestemmingsplan een  
m.e.r.-plichtige activiteit (bindend) vastlegt én: 
–   er tevens een passende beoordeling nodig is bij dat 

plan; 
–  het plan tevens een kader geeft voor een m.e.r.-plichtige 

activiteit. Voorbeeld: een bestemmingplan voor een 
bedrijventerrein waar zich een m.e.r. (beoordelings)-
plichtig bedrijf kan vestigen. 

Dat is voor veel actoren in het veld een situatie die vragen 
oproept. 

De Commissie gaat er praktisch mee om: ‘noem de m.e.r. 
ook SMB’. Immers, met het uitvoeren van m.e.r. voldoe je 
ook aan de eisen van SMB. 

Sommige startnotities leggen de nadruk op verschillen 
tussen de inhoudseisen voor een MER en voor een SMB, 
zoals bijvoorbeeld inzake biodiversiteit en klimaatverande-
ring. De Commissie vindt dat deze aspecten in beide 
procedures aan de orde kunnen zijn. Echter, in beide 
gevallen alleen wanneer bij scoping blijkt dat het relevante 
onderwerpen zijn. Verschillen zijn specifiek, niet generiek.

SMB vanwege natuurbescherming
Met de introductie van de SMB-regeling is een nieuwe 
categorie ontstaan: SMB-plichtig, maar niet-m.e.r.-plichtig. 
Sommige plannen zijn SMB-plichtig, omdat er een 
passende beoordeling nodig is vanwege mogelijke invloed 
op beschermde natuurgebieden.

Frans Evers, plaatsvervangend voorzitter
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De belangrijkste vraag bij gaswinning is of de aanslibbing van wadplaten de bodemdaling kan bijhouden (fotograaf: Ingrid van der Spoel)

Passende beoordeling of voortoets? 
Dat maakt het belangrijk om te weten wanneer een 
onderzoek naar gevolgen voor beschermde gebieden op 
grond van de Natuurbeschermingswet nu een ‘passende 
beoordeling’ is, of een ‘voortoets’ in de oriëntatiefase.  
Dat bepaalt immers of de SMB-plicht geldt.

Een voortoets is bedoeld om na te gaan of negatieve 
gevolgen voor beschermde gebieden op voorhand 
uitgesloten kunnen worden. Bij een bevestigend antwoord 
is een passende beoordeling namelijk niet nodig en vervalt 
een eventuele verplichting om een SMB te doen. Maar als 
nu die voortoets bestaat uit een rapport van vele pagina’s: 
is er dan al sprake van een passende beoordeling? 

De Commissie heeft over dit soort vraagstukken goed 
overleg met de ministeries. Voor de ministeries is het 
namelijk belangrijk om terugkoppeling te krijgen over de 
uitwerking van de nieuwe regels in de praktijk. 

De meest zorgvuldige benadering zou zijn om al een SMB 
te starten zodra er enige twijfel is over de significantie  
van gevolgen. Het onderzoek maakt dan deel uit van de  
SMB-procedure. De Commissie denkt dat het efficiënter is 
om in bepaalde gevallen te volstaan met een uitgebreidere 
voortoets naar de effecten op natuur. Zeker wanneer  
men verwacht dat de effecten van het plan gering (niet 
significant) zijn en een SMB-procedure geen toegevoegde 
waarde heeft.

Veel vragen
De nieuwe SMB-regelgeving leidt tot veel vragen uit het veld: 
– in het afgelopen jaar over de tijdelijke situatie, waarin 

de Europese regelgeving rechtstreeks doorwerkt; 
–  in de toekomst over de situatie die is ontstaan met de 

implementatie in Nederland. 
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Structuurvisie Zuiderzeelijn

Over een snelle openbaar vervoerverbinding tussen  
de Randstad en Noord-Nederland, de Zuiderzeelijn, wordt  
al veel jaren gediscussieerd. De Tijdelijke Commissie  
Infrastructuur concludeerde in maart 2005 dat over dit type 
grootschalige infrastructuurprojecten de nut en noodzaak-
discussie onvoldoende gevoerd is. Daarom besloot de 
Tweede Kamer om een Structuurvisie voor het project 
Zuiderzeelijn op te stellen. Deze Structuurvisie zal op basis 
van een brede probleemanalyse de volgende onderwerpen 
bevatten:
– een analyse van nut/noodzaak van de Zuiderzeelijn; 
– een eerste selectie van nader uit te werken alternatieven. 
Voor de Structuurvisie wordt een SMB opgesteld. 
De Commissie voor de m.e.r. is gevraagd te adviseren over  
de inhoud van de SMB en de afstemming tussen SMB en  
de maatschappelijke kosten-batenanalyse.
De Structuurvisie – en daarmee ook de SMB – heeft een  
hoog abstractieniveau. Naast infrastructuuroplossingen  
als de magneetzweeftrein, een hoge-snelheidslijn of een 
Hanzelijn-plus, kunnen ook ‘andersoortige’ oplossingen  
zoals het stimuleren van bedrijvigheid en innovatie
kansrijk blijken. 

De SMB kan en moet zich dus niet richten op details. 
De Commissie onderschreef in haar advies de lijn om de 
effectbeschrijving voor infrastructuuroplossingen te  
richten op hotspots voor geluid, lucht, externe veiligheid, 
water en natuur in de nabijheid van de bestaande en  
nieuwe infrastructuur. Milieueffecten van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen als gevolg van nieuwe infrastructuur moeten 
daarbij meegenomen worden. Met expert judgement kunnen 
op deze hotspots de belangrijke verschillen in alternatieven 
beoordeeld worden. 
Dit geldt ook voor de inschatting van de mogelijke  
effecten van infrastructuur op hotspots voor natuur als het 
Naardermeer, Oostvaardersplassen en Leekstermeer. Ook 
hier kan volgens de Commissie met een expert judgement 
gewerkt worden; een volledige passende beoordeling 
volgens de Natuurbeschermingswet is op dit niveau nog  
niet nodig. Rekening houdend met de aard en zwaarte  
van het effect én cumulatie is een eerste beoordeling over 
geen of mogelijk significante negatieve gevolgen te maken.  
De passende beoordeling past beter bij de Tracénota-m.e.r.

De Commissie heeft het voornemen om de informatie die 
op de website staat uit te breiden (www.commissiemer.nl). 
Tevens is het de bedoeling dat er binnen het secretariaat 
extra capaciteit komt om leerervaringen beschikbaar te 
stellen, o.a. via de website. Dit om bij te dragen aan een 
soepel verloop van de procedures bij een strategische 
milieubeoordeling. En dat is zeker van belang in deze
overgangsperiode. De SMB-regelgeving is nog nieuw en 
de systemen van m.e.r. en SMB zijn nog niet optimaal 
onderling afgestemd. Tot alles duidelijk is, moet er een 
centraal punt zijn, waar men met vragen terecht kan:  
niet alleen over m.e.r. en SMB, maar ook over  
de invulling van de regelgeving daarin, zoals die voor 
natuurbescherming en luchtkwaliteit.

Eén systeem van milieubeoordeling
Het zou goed zijn als de wetswijzigingen, die nog op het 
programma staan, uiteindelijk resulteren in een integraal 
en duidelijk systeem van milieubeoordeling voor plannen 
en projecten die belangrijke gevolgen kunnen hebben 
voor het milieu. Hoe groter de mogelijke invloed op  
het milieu, des te zwaarder de waarborgen in het besluit-
vormingsproces, zoals: 
– uitgebreidere inspraak en consultatie ook in de 
 beginfase; 
– onafhankelijke toetsing.
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De mogelijke tracés voor de Zuiderzeelijn (kaart: Projectorganisatie Zuiderzeelijn)

“  Natuur en milieu krijgen door 
m.e.r. en SMB vroegtijdig een 
plaats in de planontwikkeling. 
Daardoor ontstaat er meer kans 
op een duurzaam resultaat én 
wordt er op langere termijn 
veelal tijd en geld bespaard.” 

Gerrit Blom, plaatsvervangend voorzitter

Wierringerrandmeer

Wieringermeer en Wieringen willen op hun grens een meer van 620 hectare aanleggen. Hiermee wordt Wieringen  
weer een eiland. Doel hiervan is de regio te revitaliseren. Ook wil men de natuur versterken en woningen, recreatie-
terreinen en watersportbedrijvigheid realiseren. De plannen worden vastgelegd in een Intergemeentelijk Structuurplan. 
Er is een streekplanherziening door de provincie Noord-Holland nodig. De plannen doorlopen SMB. Bovendien wordt 
een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld en – om zeker te stellen dat de belangen van de agrariërs 
goed meegenomen worden – een Landbouw Effectrapport. Alle informatie wordt gebundeld in een Integraal  
Effectrapport (IER).

De Commissie ziet water(kwaliteit) en natuur als cruciale aspecten. Deze bepalen de haalbaarheid van het plan. 
Daarnaast moet het IER gaan over landbouw en andere economische/maatschappelijke functies en over landschap/
cultuurhistorie. De doelen en randvoorwaarden moeten duidelijk gemaakt worden, uitgaande van het overkoepelende 
doel van revitalisering. De effectbeschrijving moet gericht zijn op de toetsing aan doelbereik en randvoorwaarden. 
Vanwege de lange looptijd van het project moet ingegaan worden op de situatie na iedere fase. Vormt iedere fase een 
afgerond geheel en wat zijn de baten per fase? Vanwege de risico’s voor het milieu bij ontijdig afbreken van het project 
vraagt de Commissie ook een onderbouwing van de financiële haalbaarheid.
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Activiteiten in Nederland
In 2005 heeft de Commissie aanzienlijk meer adviezen uitgebracht dan in de jaren ervoor. 
Dit komt door een stijging van de richtlijnenadviezen voor milieueffectrapporten (MER), met een 
opvallende stijging van het aantal recreatieprojecten (vooral golfbanen) en intensieve veehouderij-
bedrijven. Daarnaast speelde de toenemende advisering bij strategische milieubeoordeling (SMB). 
Een opmerkelijk kenmerk van 2005 was dat veel van de advisering zich toespitste op activiteiten 
op, in of aan water. In dit hoofdstuk passeren de windmolenparken op de Noordzee, de rivier-
verruiming en de kustverdediging de revue. De bevoegde instanties bleken tevreden over het 
optreden van de Commissie, zowel over de inhoudelijke kwaliteit van de advisering zelf, alsook 
over de zorgvuldigheid en de open communicatie. De Commissie blijft zich inzetten voor verdere 
verbetering van adviezen en communicatie.

In 2005 zijn 223 adviezen uitgebracht, waaronder vijf 
zogenoemde geclusterde adviezen voor meerdere wind- 
parken op de Noordzee. Dit is een stijging van bijna 30% 
ten opzichte van 2004. Circa de helft van de adviezen is 
gericht aan gemeenten, zo’n 30% aan provincies en 20% 
aan het Rijk.

Evaluatie m.e.r.-advisering
Er zijn drie evaluatiemomenten bij milieueffectrapportage 
(m.e.r.) die een indicatie kunnen geven van de kwaliteit 
van de advisering door de Commissie: (1) als de richtlijnen 
zijn vastgesteld, (2) als het MER is getoetst en (3) als over 
het project of plan is besloten.

Richtlijnen
Op grond van het richtlijnenadvies bepaalt het bevoegd 
gezag de richtlijnen voor het MER: in 84% van de 
projecten was men het eens met de Commissie en zag 
men geen reden af te wijken van het advies. Bij de 
overheden is men positief over het adviseringsproces, het 
optreden en de deskundigheid van de Commissie. 
Genoemd werden o.a. de voordelen van onafhankelijk 
advies, de zorgvuldigheid en de opbouwende, praktische 
houding van de Commissie.

Toetsingen
In 2005 heeft de Commissie 74 MER’en getoetst. Indien 
de Commissie meent dat er essentiële informatie in het 
MER ontbreekt, dan adviseert zij het bevoegd gezag om 
een aanvulling op het MER op te (laten) stellen. In 2005 
waren dat er 23 (= 31%). Dit percentage wijkt niet af van 
voorgaande jaren. De redenen voor het adviseren tot een 
aanvulling waren: luchtkwaliteit, natuur, verkeer, geluid 
en hydrologie. De Commissie geeft per toetsingsadvies 
gemiddeld drie à vier aanbevelingen voor de verdere besluit-
vorming. Het bevoegd gezag stelt deze aanbevelingen 
doorgaans op prijs en geeft er invulling aan. Soms geeft  
de overheidsinstantie aan dat de aanbevelingen niet altijd 

relevant zijn voor het voorliggende besluit, maar pas in 
een later stadium. Ook bij de toetsingen zijn de overheden 
tevreden over het advies, het adviseringsproces en het 
optreden van de Commissie (deskundig, open, construc-
tief, punctueel, kort en krachtig advies). In een enkel geval 
was het bevoegd gezag het inhoudelijk niet eens met de 
reden van een aanvulling en zag men geen toegevoegde 
waarde in de gevraagde aanvullende informatie. Van de 
getoetste MER’en waren er zeven in een eerder stadium al 
‘informeel voorgetoetst’. In de meeste gevallen heeft deze 
voortoetsing een toegevoegde waarde gehad: het leidde tot 
een beter MER. 

Besluiten
Van 19 projecten heeft de Commissie informatie 
 ontvangen over het besluit. Als een besluit genomen is 
gaat de Commissie na welke rol haar advies heeft gespeeld 
in de afweging door het overheidsbestuur. In driekwart 
van de gevallen wordt in het besluit expliciet ingegaan  
op het advies van de Commissie. De aanbevelingen bij  
de toetsing zijn bij een derde van de besluiten grotendeels 
opgevolgd. Eveneens bij een derde van de besluiten is een 
evaluatieplicht vastgelegd.
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 Noord-Holland 15%

 Noord-Brabant 14%

 Gelderland 11%

 Friesland 4%

 Flevoland 5%

 Limburg 6%

 Utrecht 11%

 Zuid-Holland 15%

 Zeeland 4%

 Drenthe 2%

 Groningen 4%

 Overijssel 7%
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Windturbines op zee 

Een opmerkelijke ontwikkeling in 2005 was het grote 
aantal startnotities voor het realiseren van windparken  
op de Noordzee. Op 1 januari 2005 werd het moratorium 
voor windparken op de Noordzee opgeheven. In korte  
tijd dienden zes verschillende initiatiefnemers in totaal  
78 startnotities in voor 48 unieke locaties, met een totaal 
vermogen van maximaal 21.000 MegaWatt. Er gold: wie 
het eerst een ontvankelijke vergunningaanvraag – met 
daarbij een aanvaardbaar MER – indient, krijgt de vergun-
ning van een locatie. De Commissie stelde  
één werkgroep in voor alle procedures. Al snel werd  
geconstateerd dat een afdoende toetsingskader voor de 
vergunningverlening ontbrak. Daarom adviseerde de 
Commissie de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
om te laten onderzoeken hoe een maximaal vermogen aan 
windenergie op de Noordzee is te realiseren, met zo min 
mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de 
scheepvaartveiligheid. Omdat het grote aantal initiatieven 
een ordentelijke afhandeling van de vergunningverlening-
procedure in de weg stond, besloot de Staatssecretaris in 
juni 2005 alle procedures op te schorten. In de schorsings-
periode zijn verschillende acties uitgevoerd. Zo heeft het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzocht hoe om 
te gaan met de stapeling (cumulatie) van effecten. Het 
ministerie van Economische Zaken heeft gewerkt aan een 
realistisch perspectief voor het aantal windturbineparken 
tot 2010. Ook zijn pogingen ondernomen het aantal 
initiatieven te verminderen tot een realistisch aantal. 

Ruimte voor de rivier
De veiligheid langs de bedijkte Rijntakken en de bedijkte 
Maas moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn met 
de wettelijk vereiste norm. In juni 2005 is deel 1 van de 
planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier 
inclusief het MER gepubliceerd. De Commissie oordeelde 
dat van een complex en grootschalig plan op heldere wijze 
de informatie was gepresenteerd. Kanttekeningen waren 
er echter ook. De belangrijkste zijn: 
–  Verdere dijkversterking kan een reële optie zijn.  

Het is echter niet op hetzelfde detailniveau uitgewerkt 
als de andere alternatieven. Een goed gemotiveerde 
vergelijking van rivierverruiming en dijkversterking 
ontbreekt, evenals een overweging over wanneer een 
‘trendbreuk’ om niet langer dijken te verzwaren het 
beste ingezet kan worden. Dijkversterking gecombi-
neerd met meer ruimtelijke kwaliteit kan meerwaarde 
hebben, zeker op plekken waar dit kosteneffectiever is. 
In het in december 2005 verschenen PKB deel 3 geeft 
het kabinet aan dat de ‘trendbreuk’ met de PKB is 
ingezet. Een vergelijking in algemene zin tussen 
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“  Door een bijdrage te leveren 
aan de kwaliteit van het 
besluitvormingsproces – en dan 
met name de transparantie van 
milieuaspecten daarin – denk ik 
de kwaliteit van het besluit zelf 
te kunnen verbeteren.”

Aad van der Velden, plaatsvervangend voorzitter

rivierverruiming en dijkversterking is daarmee niet 
meer aan de orde. 

–  De score op verbetering van de ruimtelijke  
kwaliteit – een hoofddoel naast de vanzelfsprekende 
veiligheid – is vrij laag. In de vervolgfase, bij het 
verder uitwerken van rivierprojecten, vraagt ruimte-
lijke kwaliteit nadere aandacht. Dit wordt in deel 3  
van de PKB onderkend. Daarin is aangegeven hoe  
de borging van de ruimtelijke kwaliteit gestalte kan 
krijgen (ondermeer door het opstellen van ‘master-
plannen’ met concrete ruimtelijke beelden). 

Windturbines bij Denemarken; soortgelijke parken worden voor de Nederlandse kust gepland (foto: Vestas)

Milieutoets op voorgenomen regelgeving

Sinds januari 2005 is de Commissie – in opdracht van het Ministerie van VROM – betrokken bij de beoordeling van de 
Milieueffectentoets (MET) op voorgenomen wetten en besluiten. Dit gebeurt bij het Meldpunt Voorgenomen Regelgeving, 
een samenwerking van drie ministeries. Naast de MET worden hier ook de Bedrijfseffectentoets (door het Ministerie van 
Economische Zaken) en de Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets (door het Ministerie van Justitie) beoordeeld. 
In vergelijking met de openbare m.e.r.- en SMB-advisering van de Commissie, is het MET-werk te kenmerken als interne 
(informele) beoordelingen. Op verzoek van VROM zet de Commissie de werkzaamheden in 2006 voort. De Commissie 
bestrijkt hiermee het hele scala aan toetsen: van concreet in het project-MER, via globaal in het plan-MER, tot het 
hoogste abstractieniveau van wet- en regelgeving. Daarbij blijkt de praktijkervaring van de Commissie bij de beoorde-
ling van de uitwerking van wet- en regelgeving op het milieu nuttig te zijn. 

De Waal bij Lent tijdens hoog water (foto: Ministerie V&W)
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“  M.e.r. en SMB blijven 
 instrumenten om milieu en 
natuur bij de besluitvorming 
een plaats te geven. De waar- 
borgen van onafhankelijke 
toetsing door de Commissie  
zijn daarbij essentieel.”

Leni van Rijn-Vellekoop, plaatsvervangend voorzitter

“  Het mooie van m.e.r. en SMB is 
de open procedure: de Commis-
sie kan de initiatiefnemer tijdens 
de beginfase van de advisering 
nieuwe ideeën aanleveren.  
Die kunnen een aanwinst voor 
het milieu(effect)rapport én voor 
het plan of project zijn.” 
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Dick Tommel, plaatsvervangend voorzitter

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland is niet in overeenstemming 
met de normen genoemd in het Besluit luchtkwaliteit. 
Vooral voor fijn stof (PM10) en NO2 worden de normen op 
vele plaatsen overschreden. Hierdoor zijn er negatieve 
gevolgen voor de volksgezondheid, zoals vroegtijdige 
sterfte en verminderde longfunctie. Daarnaast heeft de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
verschillende besluiten over ruimtelijke en infrastructurele 
projecten vernietigd, omdat deze besluiten niet voldeden 
aan de (motiverings-)eisen die daaraan met het oog op de 
luchtkwaliteit worden gesteld. De Commissie heeft zich in 
het najaar van 2005 gebogen over nieuwe beleids-
ontwikkelingen (Besluit luchtkwaliteit 2005) en de 
uitspraken van de Raad van State. Op basis hiervan zijn 
algemene richtlijnen geformuleerd voor de behandeling 
van het aspect luchtkwaliteit, waarbij onderscheid 
gemaakt wordt tussen SMB en m.e.r. Onderwerpen die aan 
de orde komen zijn het benodigde detailniveau van de 
uitwerking, de eisen te stellen aan de kwaliteit van de 
gepresenteerde model- en meetgegevens, de eisen te 
stellen aan de uitwerking van de saldobenadering en hoe 
te anticiperen op toekomstige nationale en Europese wet- 
en regelgeving. De algemene richtlijnen zullen de basis 
vormen voor de discussie in de werkgroepen, die worden 
samengesteld bij advisering over projecten en plannen  
(m.e.r. en SMB).

Vooral gemotoriseerd verkeer draagt bij aan de luchtvervuiling (foto: Mark Wagenbuur)

De kustverdediging van Noord-Holland wordt bij zwaar weer 

beproefd   (foto: Marja van Eck)

Zwakke schakels kustverdediging 
Op diverse plaatsen zijn structurele maatregelen nodig  
om de kustverdediging langs de Noordzee op het vereiste 
veiligheidsniveau te houden. De Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat heeft de betrokken provincies 
gevraagd om met een voorstel voor mogelijke maatregelen 
te komen. De provincies Zeeland en Zuid-Holland hebben 
m.e.r.-procedures gestart. De provincie Noord-Holland 
voert eerst een SMB uit. Daarin komen ook economische 
en kostenaspecten aan de orde, zodat sprake is van een 
integrale beoordeling. De startnotitie zet per kustvak 
verschillende maatregelen naast elkaar. Eén groep 
maatregelen gaat uit van het aanbrengen van extra zand 
voor de kust, een tweede van het versterken van de 

zeewering zelf en een derde groep van het landwaarts 
verbreden van de duinen. Omdat er vele combinatie-
mogelijkheden zijn, is de Commissie in haar advies over 
de reikwijdte en het detailniveau voor het SMB voor het 
Noord-Hollandse kustdeel ingegaan op de mogelijkheden 
om de alternatieven goed te motiveren en te structureren. 
Continuïteit is in haar ogen een belangrijk uitgangs- 
punt. Diverse alternatieven kunnen invloed hebben op 
Natura2000-gebieden langs de kust. Het advies bevat ook 
aanbevelingen om enerzijds de benodigde informatie te 
beperken, maar anderzijds voldoende zekerheid te geven 
dat de voorgestelde maatregelen inderdaad uitvoerbaar 
zijn binnen het natuurbeschermingsregiem.



In 2003 is de Polderbaan op Schiphol geopend en een nieuw 
normenstelsel ingevoerd. Het stelsel moet groei van de 
luchthaven mogelijk maken en tegelijkertijd ‘sturen’ op de 
milieubelasting: milieu stelt grenzen aan de groei. Het 
kabinet evalueert in 2006 of de beschermende werking van 
het nieuwe stelsel voor de omgeving ‘gelijkwaardig’ is aan 
het oude stelsel. Daarvoor komt een MER dat de Commissie 
begin 2006 zal toetsen. Het kabinet wil deze evaluatie  
breed inzetten. Naast het m.e.r.-spoor zijn twee andere 
sporen in gang gezet die de volgende twee vragen moeten 
beantwoorden: 
– Is het beleid voor Schiphol effectief?
– Welke verbeteringen zijn mogelijk in het beleid? 
In een open proces hebben belanghebbenden en kennis-
instituten ruim 600 verbetervoorstellen ingediend. Als het 
kabinet besluit een aantal van deze voorstellen uit te gaan 
werken, dan kan dat leiden tot wetswijzigingen en in dat  
geval is ook m.e.r. nodig. Er is echter voor gekozen om de 
Commissie al in deze vroege fase, nog vóórdat van een m.e.r. 
sprake is, om advies te vragen. In dit open, interactieve en 
flexibele traject heeft de Commissie in juli 2005 aanbeve-
lingen gedaan over alternatieven (en benodigd onderzoek), 

die zij vanuit het oogpunt van milieu én economie realistisch 
acht. De Commissie adviseert om voor de omgeving van 
Schiphol een meer waarheidsgetrouw, voorspelbaar en 
objectief toetsbaar beeld van de milieuoverlast te geven  
en de economische positie van Schiphol te definiëren.  
Dit om een transparante, beargumenteerde afweging tussen 
milieu en economie te kunnen maken. De belangrijkste 
aanbevelingen die uit deze benadering voortkomen zijn: 
–  Zet in een maatschappelijke kosten-batenanalyse het 

economisch belang van Schiphol af tegen de ‘kosten’  
voor het milieu. Daarmee kan de overheid een betere 
afweging maken bij het stellen van regels; 

–  Reken niet alleen aan geluid, maar meet ook in de 
praktijk. Verbeter met deze meetresultaten de modellen 
die nu systematisch een te lage geluidbelasting laten  
zien en stel deze informatie beschikbaar. Onderzoek de 
feitelijke hinderbeleving door omwonenden; 

–  Meet nauwkeuriger de luchtkwaliteit rond Schiphol om 
inzicht te krijgen in normoverschrijdingen. Daarmee zijn 
maatregelen tegen luchtverontreiniging door vliegverkeer 
te onderbouwen;

–  Ontwikkel een nieuwe norm voor het risico op rampen.
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Ook in 2005 waren er uitspraken met belangrijke 
gevolgen voor de m.e.r.-praktijk. Over die gevolgen voor 
de m.e.r.-praktijk kunnen er altijd vragen gesteld worden 
aan de Commissie en zal er praktisch worden meegedacht, 
zonder dat de Commissie juridische garanties kan geven. 
– De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

uitte in februari 2005 kritiek op de informatie in het 
MER dat gekoppeld was aan een eerste bestemmings-
plan voor een grootschalige woningbouwlocatie in 
Leeuwarden. In plaats van een gefaseerde m.e.r.-
aanpak – zoals dat ook bij de woningbouw IJburg in 
Amsterdam was gebeurd – eiste de Raad van State 
voor Leeuwarden dat op dat eerste m.e.r.-moment alle 
informatie zo concreet en actueel mogelijk aanwezig 
moest zijn. Terwijl het hier ging om een ruimtelijke 
ontwikkeling met een looptijd van ongeveer 30 jaren. 
Deze uitspraak heeft veel kritische reacties ontlokt: 
sommige informatie was niet te leveren, of het zou 
leiden tot m.e.r.-informatie die uit ‘gebakken lucht’ zou 
bestaan. In de tweede Leeuwardense uitspraak van 
september 2005 heeft de Raad van State de informatie-

eis iets versoepeld. Voor de eerste tien jaren – de 
geldigheidsduur van een bestemmingsplan – moet  
de m.e.r.-informatie zo concreet en actueel mogelijk 
zijn. Daarna mag het wat minder gedetailleerd. 

– In de uitspraak over de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte van januari 2005 gaf de Raad van State 
onder andere aan dat ook voor de Waddenzee een 
passende beoordeling gemaakt had moeten worden. 
Dit op grond van de externe werking van de Habitat-
richtlijn/Natuurbeschermingswet. Er moest dus nog 
meer onderzoek gedaan worden naar de mogelijke 
gevolgen voor de Waddenzee. Deze uitspraak stelde 
de gehele planologische kernbeslissing mainport-
ontwikkeling Rotterdam buiten werking en daarom 
besloot de minister van Verkeer en Waterstaat tot  
een hersteltraject ervan. 

De Commissie heeft zowel bij Leeuwarden als bij  de 
Tweede Maasvlakte vanuit het secretariaat ‘meegedacht’ 
hoe deze (m.e.r.-)trajecten volwaardig, kwalitatief 
optimaal én procedureel efficiënt in te vullen. 

Metingen van geluid en luchtvervuiling geven een beter zicht op de milieueffecten van de luchthaven Schiphol 
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Schiphol: maatwerk in open m.e.r.-proces

Kennisfunctie m.e.r. en SMB 

Steeds vaker doen overheden, organisaties en bedrijven 
een beroep op de kennisfunctie van de Commissie: men 
wil graag de ervaringen en kennis van de Commissie 
gebruiken bij de start van planvorming, om fouten en 
vertraging in latere fasen te voorkomen. Om die zo goed 
mogelijk te kunnen leveren, is de Commissie in 2005 
begonnen met het voorbereiden van een m.e.r./SMB-
kennisplatform.  
In de loop van 2006 wil de Commissie alle relevante 
informatie en ervaringen digitaal beschikbaar stellen, 
zodat partijen daar snel en eenvoudig gebruik van kunnen 
maken. De Commissie wil bij het opzetten van het 
kennisplatform nauw samenwerken met Infomil, dat 
namens de overheid informatie over wet- en regelgeving 
verschaft. Het kennisplatform bestaat uit een vernieuwde 
website waarmee op belangrijke m.e.r./SMB-vragen snel 
een antwoord te krijgen is.  
Daarnaast blijft er de telefonische vraagbaak voor 
specifieke, praktijkgerelateerde vragen. 

De Commissie wil met het kennisplatform in de loop van 
2006 de volgende producten bieden: 
–  per onderwerp of type project het laatste nieuws, 

uitgebrachte adviezen, jurisprudentie, casestudies, 
publicaties, veelgestelde vragen en interessante links;

–  projecten en adviezen: goede voorbeelden van 
startnotities, MER’en, adviezen en projectgegevens, 
digitaal beschikbaar en snel te downloaden;

–  jurisprudentie: alle belangrijke uitspraken over m.e.r./
SMB direct in te zien en te downloaden, zo nodig 
voorzien van interpretatie;

–  digitale nieuwsbrief met interessante m.e.r./SMB-
berichten, nieuws en activiteiten van de Commissie  
m.e.r.;

–  telefonische helpdesk, om specifieke vragen voor te 
leggen aan één van de medewerkers. Op iets langere 
termijn zal ook meer informatie over Nederlandse 
projecten in het Engels op de website te vinden zijn. 
Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de grote vraag 
in het buitenland naar de Nederlandse m.e.r./SMB-
praktijk. 

Rechterlijke uitspraken: Leeuwarden en Tweede Maasvlakte



In de key sheet ‘The water sector and SEA’ worden de 
belangrijkste redenen genoemd waarom strategische 
m.e.r. voor de watersector van belang is:
–    Strategische m.e.r. geeft inzicht in de wisselwerking 

tussen milieu-, economische en sociale issues.
  Het gaat om het vinden van een balans tussen sociale  

(drinkwatervoorziening, gezondheid), economische 
(waterkosten) en milieu (watervervuiling) effecten.

–  Strategische m.e.r. levert mechanismen voor onder-
handeling en besluitvorming over stroomgebieden.

  Een voorbeeld is het bereiken van overeenstemming 
tussen watergebruikers bovenstrooms en beneden-
strooms.

–   Strategische m.e.r. geeft een beeld van cumulatieve 
effecten en voorkomt daarmee dure en onnodige 
fouten.  

  Dit speelt wanneer verschillende vormen van afval-
water dicht bij elkaar geloosd worden of wanneer 
verschillende sectoren van dezelfde bronnen gebruik 
willen maken. 

–  Strategische m.e.r. ondersteunt beleidsontwikkeling 
voor gedecentraliseerd waterbeheer. 

  Dit is van belang aangezien waterbeheer op steeds 
lagere niveau’s plaatsvindt, bijvoorbeeld door 
organisaties van watergebruikers en lokale water-
besturen. Voor hen is het noodzakelijk duidelijke 
randvoorwaarden te formuleren waarbinnen zij 
beslissingsbevoegdheid hebben. Strategische m.e.r. 
kan helpen die kaders te stellen.

�0  Jaarverslag Commissie M.e.r. �005 Een slimmer systeem met minder regels  �1

Strategische m.e.r. in de watersectorStrategische m.e.r. kort en krachtig
Een goede boodschap wordt nog beter als die kort is. Om die reden werkt de Commissie bij haar 
internationale advisering meer en meer met zogenaamde ‘key sheets’ waarin steeds één onderwerp 
wordt uitgediept. Voor strategische m.e.r. zijn bijvoorbeeld vier key sheets ontwikkeld: één over 
strategische m.e.r. algemeen, één over programma’s voor het introduceren van strategische m.e.r. 
in een land, één voor de watersector en één voor armoedebestrijdingsplannen. Op twee pagina’s 
geven ze de essentie van strategische m.e.r. voor bepaalde doelgroepen weer.

In de meeste landen hoeven milieudeskundigen en 
medewerkers van milieuministeries niet meer overtuigd 
te worden van de mogelijkheden van strategische m.e.r.1 
Maar hoe overtuig je anderen van de mogelijkheden die 
het instrument biedt om milieu beter in hun plannen en 
programma’s te integreren? Denk aan sectorministeries, 
zoals het Ministerie van Landbouw of van Handel, en 
planningsoverheden op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau.

De key sheets zijn bedoeld om juist bij deze partijen 
achter te laten zodat ze – achterovergeleund – nog eens 
kunnen reflecteren op wat strategische m.e.r. is, hoe je  
er mee aan de slag kunt en wat het voor de betreffende 
sector of het planningsproces kan betekenen.

Aan de slag
In de ‘algemene’ key sheet geeft de Commissie aan wat  
uit haar ervaring de belangrijkste momenten zijn om 
strategische m.e.r. toe te passen en hoe dat dan het meest 
effectief kan gebeuren. Dat laatste gaat vooral over de tien 
belangrijkste stappen in een goede strategische m.e.r. en 
hoe deze zo naadloos mogelijk in te passen in bestaande 
planningsprocessen. Deze key sheet beoogt ook bij te 
dragen aan de groeiende internationale convergentie over 

‘good practice’ strategische m.e.r., door de korte en 
toegankelijke boodschap op zo veel mogelijk plaatsen uit 
te zetten. Verschillende elementen uit deze key sheet zijn 
bijvoorbeeld terug te vinden in documenten van de 
Wereldbank en de OESO.

De key sheet over de introductie van strategische m.e.r. 
beschrijft hoe een land of ontwikkelingsorganisatie het 
beste de eerste schreden in strategische m.e.r. kan zetten. 
De Commissie heeft daarvoor een eigen benadering 
ontwikkeld, waarin strategische m.e.r. aangepast wordt aan 
de lokale context. Het gaat dan onder andere om vragen als 
nut en noodzaak, verplicht of vrijwillig, wie de uitkomsten 
gaat gebruiken, de rol van het milieuministerie en hoe het 
proces wordt ingebed in bestaande processen. Belangrijke 
randvoorwaarden zijn de politieke wil in landen en 
organisaties om m.e.r. te gebruiken, en verbeterde 
samenwerking, zowel binnen de overheid als met andere 
partijen in een land. Centraal staat een interdisciplinair 
‘strategische m.e.r.-team’ dat het instrument introduceert. 
De hoofdlijnen die tijdens het introductieproces gevolgd 
worden lopen van behoeftepeiling, via pilot studies, naar 
het ontwikkelen van draagvlak voor het instrument, wet- 
en regelgeving, en uiteindelijk training, liefst in de 
praktijk.

Idealiter nemen de sectorministeries en de plannings-
instanties de verantwoordelijkheid voor de strategische 
m.e.r. en verweven ze dit met hun eigen planningsproces. 
Daarom ontwikkelt de Commissie ook key sheets voor 
specifieke sectoren, die zo veel mogelijk in de taal van de 
sector geschreven zijn. De eerste voorbeelden zijn die voor 
de watersector en voor armoedebestrijdingstrategieën.
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“  Dankzij participatie en transpa-
rantie draagt het instrument 
(strategische) m.e.r. significant 
bij aan een beter bestuur in de 
ontwikkelingslanden. Bijvoor-
beeld bij de uitvoering en 
handhaving van bestaande 
milieuwetgeving.”

Klaas Jan Beek, plaatsvervangend voorzitter 1) De internationale term voor strategische milieubeoordeling is Strategic Environmental 
Assessment, afgekort SEA. Dit is in het Nederlands vertaald als strategische m.e.r.

Waterbeheer in China
De watersector is heel breed, van drinkwater tot vervoers-
medium. Strategische m.e.r. kan de planning in deze 
sector faciliteren, met als uiteindelijk doel te komen tot 
duurzaam watergebruik. In China is een strategische  
m.e.r. uitgevoerd en geïntegreerd in een masterplan voor 
het herstel van Lake Tai, even ten westen van Shanghai. 
De Commissie heeft richtlijnen voor het milieueffect-
rapport opgesteld en een toetsing daarvan uitgevoerd. 

Gezien de vele diensten die het meer levert, is het concept 
van geïntegreerd watermanagement toegepast en is het 
hele waterbassin als studiegebied aangewezen. 
De diensten, zoals drinkwater, visproductie, opvang-
reservoir en potentie voor toerisme zijn allemaal in kaart 
gebracht. Het masterplan is opgesteld om de kwaliteit van 
het vervuilde meer te verbeteren. In de strategische m.e.r. 
zijn alternatieven uitgewerkt zoals uitdiepen van het  
meer, doorspoelen met water uit de Yangtze-rivier en 
verminderen van de nutriënten uit de rivieren die het 
meer instromen en ook verschillende toekomstscenario’s. 
Hierover zijn nog geen beslissingen genomen. Lessen uit 
dit succesvolle planproces zijn opgenomen in het recent 
aangenomen elfde vijfjarenplan en dienen als voorbeeld 
voor nieuwe projecten op het gebied van watermanage-

Lake Tai (fotograaf: Arend Kolhoff )



Markt in Ghana (fotograaf: Roel Slootweg)
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Idealiter wordt strategische m.e.r. geïntegreerd in het 
planningsproces. Voor de integratie van milieu in armoede-
bestrijdingstrategieën houdt dat het volgende in:
–    Raadplegen van betrokken partijen in de opstartfase
  Plannings- en milieuministeries moeten nut en  

noodzaak van strategische m.e.r. voor armoede-
bestrijdingstrategie en besluitvormingskader vaststellen. 
Daarna moeten de belangrijkste spelers de relaties 
tussen milieu en armoedebestrijding duidelijk maken en 
een visie ontwikkelen op probleemstelling, doelen en 
alternatieven. Voer een consistentieanalyse van beleid 
voor armoedebestrijding uit. Dit alles moet uitmonden in 
richtlijnen voor detail en reikwijdte van de strategische 
m.e.r.

–  Evaluatie
  Het belangrijkste beleid en de doelen van de armoede-

bestrijdingstrategie moeten bepaald en geëvalueerd 
worden en betere alternatieven vastgesteld. De aandacht 
moet gericht zijn op ‘win-win-opties’ voor milieu en 

armoedebestrijding en milieufuncties die kritisch zijn  
voor armoedebestrijding. Identificeer betrokken milieu-
instanties en verkrijg input van zowel betrokken partijen 
als van deskundigen. Stel leemten in kennis en onzeker-
heden vast.

– Koppelen van evaluatie en besluitvorming
  De kwaliteit van de informatie en het proces van  

strategische m.e.r. moeten gegarandeerd worden. 
Formuleer aanbevelingen gerelateerd aan institutionele 
context voor milieubeheer, aanpassing van beleid en 
alternatieven voor de armoedebestrijdingstrategie. 
Bestuurders moeten gemaakte (politieke) keuzen 
onderbouwen.

–   Monitoring van uitvoering van armoedebestrijding-
strategie

  Monitor de uiteindelijk geformuleerde armoede-
bestrijdingstrategie, zodat inspringen op onverwachte 
effecten mogelijk wordt.

In Ghana waren de milieugevolgen van de bestaande 
nationale strategie voor armoedebestrijding slecht in  
kaart gebracht. Daarom voerde de Ghanese overheid  
een strategische m.e.r. uit met veel nadruk op dialoog. 
Verschillende partijen werden bij elkaar gebracht om  
de relaties tussen armoede en milieu inzichtelijk te 
maken. Daarbij spelen de schade die milieudegradatie 
voor economische groei kan betekenen en de bijdrage  
die natuurlijke hulpbronnen kunnen leveren aan de 
nationale economie een belangrijke rol.

Een aanbeveling uit de strategische m.e.r. was de kosten 
van milieudegradatie te berekenen. Dit geeft duidelijk 
inzicht in de situatie: 475 miljoen US dollar op jaarbasis, 
ofwel 5,5% van het bruto nationaal product. Dit gegeven 
maakte dat herstel van de vaak slechte milieukwaliteit en 
beheer van natuurlijke hulpbronnen speerpunten werden 
bij het ontwerpen van het nieuwe armoedebestrijdings-
plan 2006-2008. In de totale strategie is milieu nu 
duidelijk beter geïntegreerd. Dit kon mede doordat 
 milieuaanbevelingen werden gedragen door de partijen 
die al vanaf de start bij de strategische m.e.r. werden 
betrokken. De vertaling naar concrete projecten en 
programma’s met bijbehorend budget is de proef op  
de som om te zien hoeveel gewicht milieu krijgt.

Het proces dat Ghana de afgelopen jaren heeft doorlopen 
werd gepresenteerd in Accra op een bijeenkomst over de 
integratie van milieu in beleid. De 15 Afrikaanse landen en 
negen donoren reageerden enthousiast op de Ghanese 
ervaring, die waarschijnlijk navolging krijgt.

Toekomstige key sheets
Key sheets voor andere sectoren zijn in voorbereiding: 
– Biodiversiteit in m.e.r.;
– Strategische m.e.r. in conflictgevoelige situaties;
– Strategische m.e.r. voor beheer van kustgebieden;
– Lokale strategische ontwikkelingsplanning;
– M.e.r.-systemen voor projecten. 

Om de key sheets een zo groot mogelijk bereik te geven, 
verschijnen ze ook in andere talen dan Engels. De eerste 
key sheets zijn vertaald in het Frans, Spaans en Arabisch.

ment. 
Armoedebestrijding in Ghana
De key sheet over strategische m.e.r. voor armoedebestrij-
ding richt zich vooral op het effectief bij elkaar brengen 
van de verschillende partijen, om samen de milieu-
rapportage uit te voeren. Bovendien moeten in dit proces 
verschillende strategieën op één lijn gebracht worden, 
zoals milieuactieplannen, economische plannen, sociale 
plannen en aanpakken voor armoedebestrijding. 
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Haven in Ghana (fotograaf: Roel Slootweg)

Strategische m.e.r. voor armoedebestrijding
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Overzicht activiteiten buitenland 2005

Strategische partners
De Wereldbank, OESO en Biodiversiteitsconventie waren 
in 2005 de belangrijkste strategische partners van de 
Commissie. Voor de Wereldbank is een benadering voor 
strategische m.e.r. in conflictgevoelige landen ontwikkeld 
en is het concept strategische m.e.r. voor het ontwikke-
lingsplan voor West-China getoetst. Met name dit laatste 
was een ware uitdaging: het gaat hier om een programma 
dat 60 procent van China’s oppervlakte beslaat en waar  
400 miljoen mensen wonen. Daarnaast heeft de Commis-
sie bijgedragen aan een evaluatie van de ervaringen 
binnen de Wereldbank met strategische m.e.r. in de 
afgelopen tien jaar, en heeft zij de verdere ontwikkeling 
van m.e.r.-beleid, concepten en praktijk binnen de bank 
ondersteund in een help desk functie.
Ook aan de strategische m.e.r.-handleiding van de OESO 
heeft de Commissie bijgedragen, met name het hoofdstuk 
over principes en kernstappen van ‘good practice’ m.e.r. 
Verder is een eerste aanzet gegeven voor een samen-
vatting voor topbestuurders, een variant op de key sheets.
Eind 2005 zijn de concept-richtlijnen voor de integratie 
van biodiversiteit in m.e.r. aangeboden aan de Conventie 
voor Biodiversiteit. Eerdere versies zijn bediscussieerd 
tijdens twee conferenties van de International Association 
for Impact Assessment. Het voorstel ligt in het verlengde 
van het in de Millennium Ecosystem Assessment uit-
gewerkte concept van ‘diensten van ecosystemen’. 
Voorbeelden van dergelijke diensten zijn het zelfreinigend 
vermogen van oppervlaktewater, de sponswerking van 
bosbodems en bescherming van het achterland tegen de 
verwoestende werking van tsunamis door koraalriffen en 
mangroves.

Afrika
In Mozambique stond de implementatie van de in 2004 
goedgekeurde m.e.r.-regelgeving op het programma. 
Personele wijzigingen binnen het ministerie en de 
onverwachte stop van financiële ondersteuning door de  

Nederlandse ambassade stonden dit in de weg. Wel is  
een training ondersteund in onderhandelingstechnieken 
ten behoeve van strategische planning. Overleg met 
andere donoren gedurende deze training leverde nieuwe 
mogelijkheden op om alsnog de uitvoering van een deel 
van het meerjarenprogramma te plannen voor 2006 op 
regionaal en districtsniveau. 
Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
adviseerde de Commissie over verbetering van m.e.r. in  
de aandachtsgebieden in Afrika. Dit resulteerde in een 
voorstel van de Centraal-Afrikaanse vereniging van m.e.r.-
deskundigen voor ondersteuning van tien nationale 
verenigingen. Dit voorstel wordt landenspecifiek uitge-
werkt in samenwerking met de Commissie.
Aan zes landen van het door de ambassade gesteunde 
West-Afrikaanse programma voor de bescherming van het 
mariene ecosysteem is een introductie in strategische  
m.e.r. gegeven.

Latijns Amerika
Van 2001 tot begin 2004 heeft de Commissie samen- 
gewerkt met de Centraal-Amerikaanse Ontwikkelings- 
commissie (CCAD) en de Internationale Unie voor 
Natuurbehoud voor versterking en harmonisatie van  
m.e.r. in een aantal landen in de regio. Een vervolg hierop, 
vanaf 2006, is zekergesteld nu CCAD financiering van  
de Zweedse ambassade ontvangt. Aan de zeven CCAD-
landen gaf de Commissie al wel een training in strategi-
sche m.e.r. voor de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

In Bolivia trainde de Commissie ambtenaren van de 
ministeries en uitvoerders in strategische m.e.r.: van het 
ontwikkelen van wet- en regelgeving tot concrete uitvoering. 
De Commissie heeft het voorlopige reglement becommen-
tarieerd en advies geschreven voor aanvullende richtlijnen 
voor de strategische m.e.r.-pilot voor de haven en spoor-
verbinding in de Pantanal. De politieke situatie laat verdere 
uitvoering van het meerjarenprogramma voorlopig niet toe. 

Activiteiten buiten Nederland
Eén van de belangrijkste milieudocumenten van 2005 is de Millennium Ecosystem Assessment, 
uitgevoerd door de Verenigde Naties. Alhoewel strategische m.e.r. niet met name genoemd wordt, 
blijkt dit instrument een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan vijf van de vijftien stappen 
om degradatie van diensten van ecosystemen te verminderen. In de strategische visie van de 
Commissie voor de periode 2007-2012 wordt voor dit instrument dan ook  veel plaats ingeruimd. 
Evenals voor samenwerking met strategische partners, die noodzakelijk zijn om tot harmonisatie 
te komen en tot betere ondersteuning van landen.
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Een Nederlands bedrijf heeft financiering aangevraagd 
voor een bagger- en landaanwinningproject op de 
Malediven. Dit is gedaan op verzoek van het Ministerie 
van Planning en het Ministerie van Financiën van de 
Malediven. Het project heeft als doel om het eiland 
Vilufushi, dat ernstig is getroffen door de tsunami, te 
herstellen. Daarbij wordt het opgehoogd en vier keer  
zo groot gemaakt als de oorspronkelijke oppervlakte.  
De inwoners van Vilufushi zijn tijdelijk gehuisvest op  
een ander eiland. Het nieuw opgespoten eiland moet  
een veiliger plek worden voor de inwoners, maar ook  
voor inwoners van kleinere naburige eilanden.
De financiering werd aangevraagd bij de Nederlandse 
Financieringsbank FMO, die de Commissie gevraagd  
heeft een richtlijnenadvies op te stellen voor een MER. 
Redenen hiervoor zijn dat de ingreep plaatsvindt in een 
zeer kwetsbaar ecosysteem (koraalrif ) en dat er mogelijk  
ook sociale gevolgen te verwachten zijn, omdat de 
oorspronkelijke bevolking in de toekomst verdrievoudigd 
zal worden. Het richtlijnenadvies werd eind juni aan FMO 
gepresenteerd en werd in de Malediven overgenomen. 
Het MER werd opgesteld en in november ter toetsing  
bij de Commissie aangeboden. Bij toetsing constateerde 
de Commissie een aantal tekortkomingen, met name over  
de sociale gevolgen, die zullen worden aangevuld.

Op verzoek van de Wereldbank heeft de Commissie een 
document opgesteld over de mogelijke rol en aanpak  
van strategische m.e.r. in conflictgevoelige gebieden. 
Hierbij is samengewerkt met deskundigen op het gebied 
van ‘vrede en veiligheid’, zoals Instituut Clingendael. 
Discussienotities zijn besproken in Kongo en Haïti. 
Hoofdconclusie is dat strategische m.e.r. zeker een rol 
kan vervullen. Maar alleen in bepaalde gevallen, vooral 
als milieukwesties een bron van conflicten zijn, en mits 

op het juiste moment, aan het begin van de reconstructie-
fase. De wijze van uitvoering is in principe hetzelfde als  
in andere gebieden, zij het dat participatie anders opgezet 
moet worden met het oog op de veiligheid van deelnemers. 
De paper zal begin 2006 door de Wereldbank gepubli-
ceerd worden als Social Development Paper 29 van  
de ‘Conflict Prevention and Reconstruction’-afdeling.  
Dan zal ook worden besloten over de volgende stappen 
om de ideeën in de paper in praktijk te brengen.

Strategische m.e.r. in conflictgevoelige gebieden
Azië
Na de tsunami die Sri Lanka trof, schakelde de Centrale 
Milieu Autoriteit CEA de Commissie in bij de opzet  
van een strategische m.e.r. voor reconstructieplanning. 
Hiervoor zijn drie adviezen opgesteld. De politieke situatie 
maakte het de CEA niet mogelijk hier vervolg aan te geven. 
Het instrument gaat nu ingezet worden voor stedelijke 
planning en nieuwe planning van kustbeheer. Hiervoor is 
assistentie van de Commissie gevraagd.

In Georgië adviseerde de Commissie bij het ontwikkelen 
van de nieuwe wet- en regelgeving voor project-m.e.r.  
Die wordt ontwikkeld door het milieuministerie samen 
met de non-gouvernementele organisatie CENN. Gezien de 
beperkte capaciteit binnen de ministeries is het gebruike-
lijk dat maatschappelijke organisaties hieraan meewerken. 
Een werkgroep voor strategische m.e.r. is getraind en voert 
het meerjarenprogramma uit, waarschijnlijk te beginnen 
met pilots voor de nieuwe afvalwetgeving en het nationale 
afvalbeleidsplan. 

IUCN-Pakistan heeft voorgesteld om strategische m.e.r.  
te introduceren en een pilot te doen voor het nationaal 
armoedebestrijdingsplan. Zowel IUCN als de Nederlandse 
ambassade hebben de Commissie om advies gevraagd over 
dit plan. Tijdens een bezoek van de Commissie aan de 
milieu-instanties en ministeries in Pakistan is geadviseerd 
om het milieuministerie er meer bij te betrekken. Ook is 
de nationale en provinciale agentschappen voor milieu-
bescherming (EPAs) ondersteuning aangeboden bij 
verbetering van hun m.e.r.-systemen. Uitwerking van  
deze plannen gaat langzamer dan gepland na de zware 
aardbeving in oktober 2005. 

In Jemen heeft de Commissie een aanzet gegeven voor 
een drie jaar durend programma voor het ontwikkelen van 
een meer effectief m.e.r. systeem en de introductie van 
strategische m.e.r. Dit gebeurt in samenwerking met de 
Environmental Protection Agency en het Ministerie van 
Milieu en Water.

Zuid- en Oost-Europa
Op instigatie van de Wereldbank ontwikkelt de Commissie 
met de milieuministeries in Albanië en Montenegro een 
programma voor capaciteitsontwikkeling voor strategische 
m.e.r. Op basis van een behoeftepeiling, een training en 
pilots in de beide landen zal een meerjarenprogramma 
ontwikkeld worden. De Commissie heeft in 2005 als 
partner in een consortium bijgedragen aan het opzetten 
van een m.e.r.-centrum in Turkije, gelieerd aan het 
Ministerie van Milieu. De Commissie draagt bij aan het 
opstellen van sectorale richtlijnen voor ondermeer voor 
toerisme, mijnbouw, snelwegen en elektriciteitscentrales. 

Vanaf 2003 heeft de Commissie samen met Nederlandse 
adviesbureaus de Litouwse overheid ondersteund bij het 
invoeren van de Europese richtlijn voor strategische m.e.r. 
In maart 2005 is het project afgesloten. De richtlijn is in 
2004 volledig geïmplementeerd in de Litouwse wetgeving. 
Er zijn handreikingen opgesteld voor screening, scoping 
en kwaliteitsborging die tijdens workshops voor ministe-
ries, regionale en lokale overheden zijn geïntroduceerd.

Kennis- en Leer Platform
Een blik op de digitale nieuwspagina geeft iedere maand 
een bijgewerkt overzicht van de geplande en uitgevoerde 
internationale activiteiten. Ook lanceert de Commissie  
hier de verschillende themadocumenten, zoals de  
key sheets over strategische m.e.r. en case studies.  
De digitale databank is nu toegankelijk voor gebruikers 
buiten de Commissie: www.eia.nl/nceia/database.  
In reactie ontvangt de Commissie regelmatig vragen over 
m.e.r., strategische m.e.r. en haar adviserende rol, zowel  
in Nederland als internationaal.

Het eiland Vilufushi zal worden opgehoogd als remedie tegen tsunami’s (fotograaf: Ineke Steinhauer)

Post-tsunami reconstructie 
op de Malediven




