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Onderwerp
Nederlandse MER onvoldoende

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Voor de tweede keer in korte tijd maant Europa Nederland zich aan de regels te
houden. Ongeveer een half jaar geleden concludeerde het Europese hof dat
Nederland met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed aan de
Europese regelgeving. Deze keer concludeert de Europese Commissie dat de
Nederlandse milieueffectrapportages niet aan de Europese regels voldoen.(zie
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/milieueffectenrapportage-voldoen-niet-aan-euregels)
1.

Is het College met GroenLinks eens dat het wenselijk is om in Europees verband
afspraken te maken om een level playing field in Europa in stand te houden en de
gezondheid van mens en natuur te beschermen? Zo niet, waarom niet?
Antwoord
Afspraken hieromtrent zijn al gemaakt. De Europese richtlijn betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (EU-richtlijn
2011/92/EU) beoogt een harmonisering van de milieueffectbeoordeling, bescherming
van het milieu en gezondheid van de mens. Nederland heeft deze richtlijn uitgewerkt
in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 7) en het Besluit Milieueffectrapportage.

2.

Is het College met GroenLinks eens dat het wenselijk is dat dan alle lidstaten zich aan
deze afspraken houden, ook Nederland? Zo niet, waarom niet?
Antwoord
Zie antwoord vraag 1.
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3.

Is het College bereid te laten onderzoeken of de milieu-effectrapportages van
Zuidhollandse wegenplannen, als de (Verlengde) Bentwoudlaan /N207-Zuid en de
Duinpolderweg aan de Europese normen voldoen? Zo niet, waarom niet?
Antwoord
De uitgevoerde milieueffectrapportages voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Bij
de genoemde projecten heeft de Commissie m.e.r. getoetst op het voldoen aan de
Nederlandse wettelijke normen, waaruit blijkt dat de rapportages voldoen aan de
eisen, die daaraan te stellen zijn. Op dit moment is nog niet te stellen dat de
Nederlandse wetgeving daadwerkelijk (op onderdelen) tekortschiet. De Europese
Commissie heeft het Rijk verzocht binnen twee maanden te reageren op de
conclusies van de commissie.

4.

Is het College bereid om de milieu-effectrapportages die niet voldoen over te doen?
Zo niet, kan het College dat toelichten en daarbij aangeven wat haar visie is op de
voorbeeldfunctie van de overheid, het handhaven van een level playing field, het
belang van correcte en zorgvuldige besluitvorming en haar inschatting van de
juridische risico’s?
Antwoord
De uitgevoerde milieueffectrapportages voldoen aan de Nederlandse wetgeving, bij de
eerder genoemde projecten heeft de Commissie m.e.r. hierop getoetst. In hoeverre de
Nederlandse wetgeving eventueel aangepast zou moeten worden naar aanleiding van
de conclusies van de commissie, en welke gevolgen dit met zich meebrengt, is nog
niet bekend. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de implementatie van de
Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Wij wachten de reactie van het Rijk
op de conclusie van de Europese Commissie af.
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