Wijziging vormvrije m.e.r.
In 2014 is een aantal aspecten van de van de Europese m.e.r.‐richtlijn gewijzigd. Deze wijzigingen
zijn in 2017 verwerkt in de Nederlandse wetgeving: de Wijzigingswet Wet milieubeheer is in
werking getreden op 16 mei 2017 en op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit
milieueffectrapportage in werking getreden. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de praktijk
van het opstellen van bestemmingsplannen en afwijkingsvergunningen.
Wijzigingswet Wet milieubeheer
De wijzigingen van de m.e.r.‐richtlijn zijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de
Wijzigingswet Wet milieubeheer. In deze wet zijn alleen de noodzakelijke wijzigingen vastgelegd.
Met name wordt géén gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ondergrenzen voor de m.e.r.‐
beoordelingsplichtige activiteiten aan te geven.
De procedurele en inhoudsvereisten voor de m.e.r.‐beoordeling waren al grotendeels vastgelegd in
de wetgeving tot nu toe. Zo was al geregeld dat de m.e.r.‐beoordelingsbeslissing binnen 6 weken
moet plaatsvinden. Nu is in artikel 7.16 een uitgebreide lijst van te overleggen gegevens opgenomen
voor initiatiefnemers. Maar deze verschillen niet heel veel van wat gebruikelijk is.

Aanpassing van het Besluit m.e.r.
Met de aanpassing van het Besluit m.e.r., zoals deze 7 juli 2017 in werking is getreden, gelden deze
procedurele en inhoudsvereisten ook voor activiteiten onder de drempelwaarden, dus in het geval
van een vormvrije m.e.r.‐beoordeling. Het belangrijkste verschil met een m.e.r.‐beoordeling voor
gevallen boven de drempelwaarde is dat het bevoegd gezag geen mededeling hoeft te doen van zijn
beslissing omtrent de vraag of een MER moet worden gemaakt door een kennisgeving en ter inzage
legging niet nodig is. De beslissing dat er (g)een MER moet worden gemaakt, maakt uiteindelijk deel
uit van het m.e.r.(beoordelings)‐plichtige besluit (omgevingsvergunning of bestemmingsplan).

Gevolgen voor de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor afwijking of milieu
Voor de formeel m.e.r.‐beoordelingsplichtige projecten boven de drempelwaarden is er qua
procedure niet zo heel veel veranderd. Hier moest altijd al een m.e.r.‐beoordelingsbeslissing worden
gepubliceerd. Nieuw is wel dat eventuele mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen bij
de beoordeling, maar dat moet dan wel worden vastgelegd in het bestemmingsplan of de
omgevingsvergunning.
Voor vormvrije m.e.r.‐beoordelingsplichtige projecten geldt nu, net als bij formele m.e.r.‐
beoordelingsplichtige projecten, dat bij besluiten op aanvraag er binnen 6 weken moet worden
beslist of een MER moet worden gemaakt. Waar het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is moet nu
(net als bij een formele m.e.r.‐beoordeling) ook bij een vormvrije m.e.r.‐beoordeling voorafgaand
aan de terinzagelegging van het ontwerpbesluit c.q. ‐plan een m.e.r.‐beoordelingsbeslissing zijn
genomen. Deze hoeft niet apart te worden gepubliceerd, maar zal in de praktijk wel meegaan bij de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit c.q. ‐plan.

Stedelijke ontwikkelingsprojecten
Dat een m.e.r‐beoordelingsbeslissing moet worden gemaakt is een aandachtspunt voor een aantal
activiteiten die in kolom 1 vallen. Een belangrijk voorbeeld is categorie D 11.2 uit de bijlage van het
Besluit m.e.r., stedelijke ontwikkelingsprojecten: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. Als de
gevalsomschrijving (drempelwaarde) niet meer bepalend is voor de noodzaak van een m.e.r.‐
beoordelingsbeslissing valt hier opeens heel veel onder.

Conclusie
Uit voorgaande blijkt dat bij veel (meer) plannen een vormvrije m.e.r.‐beoordeling moet
plaatsvinden, bestaand uit een apart besluit in een zo vroeg mogelijke planfase op basis van een
zelfstandig document waarin expliciet wordt aangetoond of er sprake is van belangrijke nadelige
milieueffecten nadat er een afweging heeft plaatsgevonden aangaande de volgende drie criteria:
‐
‐
‐

de kenmerken van de projecten;
de plaats van de projecten;
de kenmerken van de potentiële effecten.

Omdat er geen duidelijke definitie van stedelijke ontwikkelingsprojecten is opgenomen, is het bij het
mogelijk maken van een paar woningen al snel een discussiepunt ‘wel of geen stedelijk
ontwikkelingsproject’. Er begint zich al wel een zekere lijn af te tekenen in de jurisprudentie, maar
veel blijf afhankelijk van de aard en omvang van het concrete project en het gebied waarbinnen dit
plaatsvindt.
Wat kan Rho adviseurs voor u betekenen?
Rho adviseurs heeft inmiddels ruime ervaring met het opstellen van aanmeldingsnotities en m.e.r.‐
beoordelingsbesluiten en heeft een uitgebreide bibliotheek met documentatie en jurisprudentie
beschikbaar om de begrippen zoals stedelijke ontwikkelingsprojecten te duiden. Wij kunnen u
strategisch adviseren over de procedure en inhoudelijk bijstaan bij de te nemen besluiten.

Meer weten over de vormvrije m.e.r.? Neem dan contact op met Tanja
Bremer of Pieter Woudstra.

