
 

 

   

 

  

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 - 3 juni 2021 

 Impact van plannen op natuur en milieu is hot item ziet de Commissie  

 Milieueffectrapport Windpark Beuningen mooi voorbeeld andere windparken 

 Goed milieueffectrapport bij waterbeheerprogramma Aa en Maas 

 Leren van 34 jaar milieueffectrapportage 

 Jurisprudentie: Bestemmingsplan Tiny houses Delft 

 Jurisprudentie: Geitenhouderij Herpen 

 Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? Online kennissessie 28 september 

  

 

  

 

 

Impact van plannen op natuur en milieu is hot 

item ziet de Commissie  

Energietransitie, grote datacenters, Lelystad Airport, de uitbreiding van de 

A27 bij Amelisweerd. Allemaal plannen en projecten met veel impact op 

milieu en natuur die de gemoederen bezig houden. Voor deze en veel 

andere plannen zijn milieueffectrapporten gemaakt, zodat overheid, 

omwonenden en belanghebbenden een totaalbeeld krijgen van de effecten 

op de leefomgeving. De Commissie toetste als onafhankelijke partij 133 

adviezen in 2020. Veel meer hierover in ons jaarverslag! 

Lees meer 

  

 
 

 

  

 

 

Milieueffectrapport Windpark Beuningen goed 

voorbeeld voor andere windparken 

Het milieueffectrapport voor Windpark Beuningen is een goed voorbeeld 

voor andere windparken, oordeelde de Commissie onlangs. Het rapport gaat 

uitgebreid in op alle milieuaspecten, zoals gezondheid (geluidhinder, 

slagschaduw), vogelslachtoffers, stikstof en landschap. De Commissie 

adviseerde alleen om nog maatregelen op te nemen om de stikstofeffecten 

tijdens de bouw te beperken. 

Lees meer 

  

 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2Flink%2F5876%2F1174399&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1d1752ce1b1f4d114cbc08d926a1ce47%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637583298668312486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=z7cpjNDMW%2FvL8ia189O0t%2F%2F2m0WDMGvaPJOjQrKdpac%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2Flink%2F5877%2F1174399&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1d1752ce1b1f4d114cbc08d926a1ce47%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637583298668312486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JC8E7wyuEcUL%2F3U3wf0iqu78Bj91ff4tG38q6D8AHN8%3D&reserved=0


  

 

 

Goed milieueffectrapport bij 

waterbeheerprogramma Aa en Maas 

Bij het waterbeheerprogramma 2022-2027 heeft het Waterschap Aa en Maas 

een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport laat goed zien hoe doelen en 

ambities effectief bereikt kunnen worden en dat vooral waterkwaliteit, 

verdroging en waterbestendigheid aandacht vragen. Het waterschap gaat 

intensief samenwerken met andere partijen om bij te dragen aan de doelen 

voor bijvoorbeeld natuur, klimaatverandering en energietransitie. 

Lees meer 

  

 
 

 

  

 

 

Leren van 34 jaar milieueffectrapportage 

Hoe kan milieueffectrapportage meegroeien met zijn tijd, nieuwe technieken 

inzetten, vragen vanuit de maatschappij en politiek-bestuurlijke opgaven 

ondersteunen? Tijdens de Nationale Milieudag van de VVM op 16 juni geven 

experts, waaronder Commissie m.e.r.-directeur Lourens Loeven, hun kijk op 

de toekomst van milieueffectrapportage. Thema's als digitalisering, 

participatie en integrale effectbeoordeling worden in interactieve sessies 

verder uitgediept. 

Lees meer 

  

 
 

 

  

 

 

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Tiny houses 

Delft 

De rechter oordeelde dat belanghebbenden die bezwaar hebben tegen een 

milieueffectrapport over een ruimtelijke ontwikkeling, dit kenbaar moeten 

maken bij het eerste ruimtelijke besluit. En zij zijn ontvankelijk in het 

beroep tegen het eerste ruimtelijke besluit, ook al hebben zij geen belang bij 

dát besluit, maar wel bij de in het milieueffectrapport onderzochte 

ontwikkeling. 

Lees meer 

  

 
 

 

  

 

 

Jurisprudentie: Geitenhouderij Herpen 

Het bevoegd gezag mag het advies van de GGD en/of een algemeen landelijk 

rapport over verhoogde risico’s voor de volksgezondheid meewegen in het 

besluit of een milieueffectrapport nodig is, als de aanmeldnotitie daar 

aanleiding toe geeft. Dat geldt ook als wordt voldaan aan wet- en regelgeving 

en de beste beschikbare technieken worden toegepast. Het 

milieueffectrapport kan dan onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om 

risico’s voor de volksgezondheid te beperken. 

Lees meer 

  

 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2Flink%2F5878%2F1174399&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1d1752ce1b1f4d114cbc08d926a1ce47%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637583298668322488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ty7tmYZuR9pcCVF49pEcShKOzcAtjarU4nvd%2FHunLhs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2Flink%2F5879%2F1174399&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1d1752ce1b1f4d114cbc08d926a1ce47%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637583298668322488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jAOm3vItBcT6QTLbp4P2yikZ5kvy4AH21%2F1b%2FxSVYGw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2Flink%2F5880%2F1174399&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1d1752ce1b1f4d114cbc08d926a1ce47%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637583298668332493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dOVV6sBF2C76fBUWv7K9cTbfOF8h9%2B0eIL8qfxyhi60%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2Flink%2F5881%2F1174399&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1d1752ce1b1f4d114cbc08d926a1ce47%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637583298668332493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wFHSXd7Fj396BpPgONpehlqWJK%2BrqG%2FWOq%2Fza4B4ex8%3D&reserved=0


  

 

 

Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? 

Online kennissessie op 28 september 

Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? De Commissie organiseert 

hierover weer een online introductie. Wat is het doel van 

milieueffectrapportage precies? Wanneer speelt milieueffectrapportage wel 

en wanneer niet? Wat moet er allemaal in het milieueffectrapport? Hoe pak 

je dat aan? Op deze vragen geven we antwoord met daarbij veel voorbeelden 

uit de praktijk.  

Lees meer 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief 

Commissie voor de milieueffectrapportage | 030 2347666 

info@commissiemer.nl | www.commissiemer.nl  

 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2Flink%2F5882%2F1174399&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1d1752ce1b1f4d114cbc08d926a1ce47%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637583298668342496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rJrvdVJ5awqpqPxOvRQamiOFq6V54YWZje%2FEKR%2Bk60Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2Fafmelden%2F5883%2F1174399%2F6ba0c0040149a7ff6910142ffc6347cc&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1d1752ce1b1f4d114cbc08d926a1ce47%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637583298668342496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c4Cd7%2FzGCrrA2K9qUz%2BD0zuORqVA8%2BN5pTWkIFVf%2Fpc%3D&reserved=0
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