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Het aantal mfieueffectrapportages is dramatisch
gedaald. Over de rapporten die wel geschrevenirjn,
publiceerde Arcadis een kritische analyse. De Commissie
milieueffectrapport4ge trekt aan de bel. Al geeft de minister
alvast aan niks te willen veranderen.

GEMEENTEN NEGEREN MAS§AAL MILIEUEFFECTRAPPOHTAGES
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ACHTERGHOND 33

'Het instrument is niet van ons.
Het is van alle bevoegde gezagen'
Nooit eerder was het aantal adviezen
dat de Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) uitbracht zo ltag als vorig
jaar, constateerde de Commissie in haar
laatste jaarverslag. In 2009 bracht de
Commissie nog 333 adviezen over milieueffectrapportages uit aan bevoegde
gezagen, tien iaar later rvas dat gekrompen
rot een schamele 130. \'orig jaar al kopte

Platform voor onderzoeksjournalistiek
Int'ettica in een artikel o'r'er de m.e.r.:
'Overheid draait verplichte milieustudie
stilletfes de nek om.' Begin dit jaar kraakt
een Àrcadis-rapport ('Milieueifectrapporten in Nederland: krvaliteit en ks'antiteir')
harde noten: van de in 2018 door de Commissie getoetste milieueffectrapporten is
slechts 30 procenr direct van voldoende
krvaliteit. Na aanvulling is 61 procent
r-oldoende. van de rest is de krvaliteit
onbekend. Kan <ie milieueffectrapportege
misschien maar beter bij het oud vuil?
Het is geen vraag die rnen zich ten bureie
r.an de Commissie in Utrecht stelr. Dat
hier niet iedereen koortsig aan de slag is
om de m.e.r. uit her moeras te trekken
rvaarin deze beland lijkt - de receptionist
lijkt in het uitgestorven kantoor speciaal
aan*'ezig om de deur te open€n \/oor
Birnenlatds Beitulo' - komt niet aileen vanrvege de vakantie- en coronatijd. De Commissie ziet ge11'oon1\,eg geen moeras. Al
ptgina14 van het Arcadis-rapport
de rveinig verhullende tekst: 'Over*,egend
zijn de geïntervier,yden sceptisch: het MER
schiet vaak tekort in een goede onderbouu,inB of alternatievenafrr'eging. De mogelijkheden zijn onvoldoende in beeld gebracht en er is geen trigger te zoeken naar
staat op

milieuvriendelijke alternatieven. Dit gaat
ten koste van de krvaliteit van !ÍER'en
voor de besluitvorming.'

VAARWEL
Toch ramt die conclusie de Commissie
niet midscheeps, meent directeur Lourens Loeven: 'Dat is niet een harde conclusie voor óns. Het is een harde conclusie
voor degene die de m.e.r. maken of moeten

buiten de deur te houden. Daarvoor eerst
een korte uitleg. Vor:r een aantal plannen,
besluiten of initiatieven rnet potentieel
grote milieugevolgen is vastgelegd dat een
m.e.r. verplicht is; ze staan in de zogenaamde C-lijst van het Besluit milieuefíectrapportage. \,oor een aantal gevallen
(de D-lifsd is een zogenaamde m.e.r.beoordeling vereist, een soort vooronderzoek om te kijken of een m.e.r. noodzakelijk is. investico constateerde dat van
zevenhonderd onderzochte vergunn i ngaanl/ragen die in 2018 voor een

m.e.r.-beoordeling in aanmerking
krvamen, het bevoegd gezag slechts in

vijf gevallen, minder dan 1 procent dus,
concludeerde dat er een m.e .r. nodig rvas.

'Dat kan ni6g s-aar zijn',

reagee rt voorzítter
Eric van der Burg. 'Ik kan niet beoordelen
hoeveel het er r,é1 moeten zijn, bijvoorbeeld 5 of 10 procent. Maar 1 procent is
écht te iaag. Dar betekent dat er tussen die
695 een aantal gevallen zit dat aan ons had
moeten rvorden voorgelegd.'Als op deze
maníer initiatiei,en met potentieel grote
milieugevolgen er doorheen glippen,
kan het zomaar zijn, aldus Loeven, dat
het bevoegd gezag bij de uitgifte van een
milieuvergunning onterecht bepaalde
voors,aarden niet heeft toeger.oegd.

BETEBE BE§LUITVOHMING
Het Investico-artikel voert een ambtenaar op die meent dat zijn collegavergunningverleners doen aan'wegpoetsen': zc íluisteren initiatielnemers in hoe ze
aanvragen zo kunnen inkleden datzeaan
zo min mogelijk verpiichtingen, zoals het
aanleveren van een m.e.r., hoeven te voldoen. 'lk geloofdirect dat dat juist is', zegt
Van de r Burg. 'Het lastige is dat rr'ij niet
zien rvat u'e niet zien. Ik heb geen idee om
hoeveel casuïsrieken het gaat.'
Bii nvijíel over de noodzaak \:an een m.e.r.
doe ie er r.erstandie aan juist rvél die m.e .r.
te laten uitvoeren, meent hij.'§/ant daardoor krijg je betere besluitvorming.'
Loeven: 'En het vermindert de risicot.'

gebruiken', betoogt hij.'Her instrument is
niet van ons. Het is van alle bevoegde
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Zeldzaam goed voorbeeld
van gebruik van m.e,r

gczagen. Gemeenten, pro'r'incies. u'aterschappen en rijk lr'ille n hun besluitvorming verbeteren en daar is dit een prachtig
instrument voor.'
Prachtig instrument of niet, overheden zeggen er in toenemende mate vaarx.el tegen.
Het lijkt of ze hun best doen om m.e.r.'s

Loeven: ]k rveet niet of rve nu aan tmning
a»d ihamingmoeten doen ...'
Van der Burg: 'Ik vind niet dat rve
moeten zeggen dat het om project Y in de
gemeente X gaat"'
groot
Loer.en vervolgt: 'Het gaat om een groot
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\l,oningtlouwp.o.iect. De conciusie was: er
ziin geen nadelige milieugevolgen te
verwachten. dus u'e makcn geen m.e.r..
Dat u'oningbourvproject is onderuirgegaan

bij de Raad van State.'
En dat renlijl de re verrvachren nad€lige
milieuger.olgen'evident' l.aren, aldus
Loeven. Het betrof het autoverkeer dar zou
ontstaan door de nieurve rr'ijk en industrie larvaai'r,an een industrie terre in op de
nieu*.bourvrvoningen. Als je daar nou een
m.e.r. \rcor had gemaakt, dan hadden ze
dat allemaal neries uirgezochr en rvas al die
informatie beschikbaar ge\1,eesr en had je
r.eei minder risico gelopen. §1at is nu het
gevolg? Terug naar aí.'

Eric van der Burg

Loer.en: 'De kern van de Omgevingsrvet is
een integrale afu'eging van milieu en om-
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u'ordt n gcft qi r i tcrí|.
Loeven: 'Sterker rrog, er is een Europese
verplichtirrg ora dat te moritoren.'
(

'

Van der Burg: 'Die is multi-interpretabel.
De minister heefi gezegd: s'ij gaan kijken
ofrve aan die Europese verplichting kun-

h

nen r.oldoen es zo nee. hoe lr,e er u'el aan

u

kunnen voldoen. Dar komt orndat Europa
feitelilk zegr: je moet monitoren op basis
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van de gegevens die je hebt.'
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Lourens Loeven

l,

:-r.

:,

Van der Burg: 'lk hotip dat rvi.j de minister
kunnen ovemuigen dat er u,el een extra
dingetie bij moer komen.'

MOOIBIJTJE
Een ander aandachtspunt van de
Commissie is dat bij veel omgevingsvisies van gemeeDten geen m,e.r.
wordt opgesteld, terrvijl dat bij kadersrellende plannen r.erplicht is. '1n december
§aren 1\'e bezorgd'. zegr Loeven. 'lnmiddels zijn n'e positiever. Er komt een mooi
rijtje aan: Amsterdam. Rorterdam, Nijmegen, Zrvolle, Kampen, Etten-Leur, Fiilversum. lIaar er zijn ook gemeenten die
zeggen: onze omgevingsvisie is niet kaderstellend. Dan denk ik: maak hem dan niet.

'Wij a.rt.r, dat de minister dat graag zou
moeten rvillen en dat rvil ze ook.'
FEYENOORD CITY
Een andere tekortkoming die de
Commissie benoemt is het ontbreken
van een verplichte tweede ronde voor
de gevallen rvaarin essentiële informatie in
het m.e.r. onrbreekr. Siechts de helft r.an de
bei,oegde gezagen legt een aanvuiling
voor. Volgens de Commissie maakr het
Arcadis-rappom duidelijk dat dir riemelijk
zou moeten x'orden verpllcht. Als Loeven
begint uit te leggen ivaarom dat goed zou
zi.in, begint Van der Burg enthousíast te
vertellen over een aanvulling die de Commissie m.e .r. ontving over Feyenoord Círv
in Rorterdam, 'We hadden binnen drie,
vier rveken een aanvullend verhaal van
Rotterdam yan 1.27 paginai rr aarin ze

tak-tak-tak alle punten aanroeren.'
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Van der Burg:'Zeker, zeker.Je ziet
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goede voorbeeiden en die rvillen rve ook

genoemd hebben. Alleen, het is nog geen
standaardpraktif k.'

Van der Burgr 'Daar hebben rve het ook
als bestuur yan de Commissie oi,er gehad:
u'ii zijn adviseur en geen politieagenr.'

geving. Dat is ook het idee van omgevingsvisie en omgevingsplan, maar dar valt nog
niet mee. Sommige gemeenren vluchten in
abstracties. Die kunnen ertoe leiden dat ze
geen scherpe keuzes maken

ofaf*'egingen

uitstellen. Vij zeggen: "Niet alles kan, papie r is geduldig, maar je moet u,el keuzes
maken vaak. Breng het in beeld. maak
botsproeven." Daarom vinden *,e de
i erbreding van milicueffecrrapporrages
naar omgevingseííectrapportages een gÍore

vooruitgang. Nederland is zo klein, de
strijd om de ruimre zo scherp: de *'oningbourvopgave, transitie van de landbout,,
energietransitie ... Om een integrale aírveging te maken is de m.e.r. een prachtig
insrrument. Omdat je alternatieven moet
ontrrikkelen. Gemeenten zijn met de
Omgevingsrvet gedrvongen éen omgevings'i,isie re maken en doeien vast te
leggen op het gebied van gezondheid,
geluidhinder, naruur. energietransirie. Het
begint steeds meer re knijpen. \Vi.f zeggen
heel vaak: rvachr even. u heeít een ambitie
op dat vlak en dat vlak en nu zien x,e dar u
niet aan urr'eigea ambirie voldoer"'

SUPER MAKKELIJK

In een eerdere baan begeleidde Loeven
grote projecten bij gemeenten. 'Dan
Van der Burg: Als rvi.i advies uirbreagen
dan is het handig als iemand anders zegr:
er gebeurr iets mee of er gebeurt niks mee.'
Loeven: 'Het zou mooi zijn als de heer \tan

Aartsen dat meeneemt in ziin onderzoek
naar handhaving ran milieurvergeving.'
.,
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Loeven: Allebei. Een achteruitgang is dat
het r,erplichte advies van de Commissie op
complexe projecten vrij*,illig .*-ordt. Dat is
effe slikken, ja.'
\ran der Burg: 'Een vooruitgang is dat de
mi I ieuelfectrappotage een omgevingseffectrapportage (o.e.r.) s,ordt, dus dat er een
bredere kijk komt op datgene rvat her eíïect
is van s,at ie als initiatieínemer of her
be,.'oegd gezag doet.'

krijg je veel inspraakreacties over onderlverpen die ook in de m.er. staan. Dat rvas
voor mij super makkelijk. Kreeg je bezu'aren o1'er geluid of ove r het verke e r? Dat
staat allemaal in de m.e.r.. Als je ie zaken
niet op orde hebt. loop je ofvast bij het bean*r.oorden van inspraak oí bij de rechrer.
Mensen komen goed beslagen ten iis en
rveten precies rvat er mist. Oíde rvethouder
krijgt in de raad het vuur aan de schenen
omdat aan bepaalde dingen niet is gedacht.'
NIaar eerst nog een gesprek met de vooralsnog haisstarrige minister. \'an der Burg:
Ais *'ij opvallende <iata aanleveren, dan
gaat de minister erover nadenken, en de
Kamer ook. Aandacht voor data leidt tot
verandering voor beleid. Gaat het dan in
mijn ogen te langzaam? Biina alles gaat te
langzaam. dus ook dit.',*

