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1) Beantwoording brief nadere vragen Eerste Kamer over

milieueffectrapportage 2) Aanbiedingsbrief Tweede Kamer 

monitoringrapport

Aanleiding 

De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste 
Kamer (op initiatief van de leden van de fracties van GroenLinks en van de PvdA) 
heeft op 2 december 2022 een aantal nadere vragen gesteld over 
milieueffectrapportage (zie bijlage 1), in vervolg op de beantwoording van uw 
vorige brief van 7 juni 2022 (zie bijlage 2). Specifiek wordt gevraagd naar de 
voortgang van het monitoringsrapport.  

In september 2021 is door uw voorganger in een Commissiedebat over 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) aan de Tweede Kamer 
toegezegd om onderzoek te doen naar de wijze waarop het interbestuurlijk 
toezicht plaatsvindt bij het instrument milieueffectrapportage door de ILT en de 
provincies. Dit onderzoek maakt deel uit van het monitoringrapport waar de 

Eerste Kamer naar vraagt.  

Het monitoringrapport is op 27 december 2022 opgeleverd. Het rapport bevat drie 

deelonderzoeken, met als doel: 

- Deelonderzoek 1: het beschikbaar krijgen van een overzicht van de aantallen

MER-en en mer-beoordelingen;

- Deelonderzoek 2: het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de adviezen van

de Commissie voor de milieueffectrapportage en de behandeling ervan door

het bevoegd gezag;

- Deelonderzoek 3: het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop toezicht wordt

gehouden op de naleving van de mer-regelgeving.

Bijgaand vindt u de voorgestelde antwoordbrief aan de Eerste Kamer en de brief 

waarmee het rapport wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de verzending van bijgaande brieven 

(EK en TK) en deze te ondertekenen. 

Kernpunten 

De vragen van de Eerste Kamer hebben betrekking op de volgende drie 
onderwerpen: 
1) Het toegezegde monitoringrapport

De Eerste Kamer vraagt naar het (voor de zomer) toegezegde

monitoringrapport. Dat rapport is helaas wat later beschikbaar gekomen dan
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gepland, maar is eind december opgeleverd. Het wordt nu als bijlage 
meegestuurd met deze brief (zie bijlage 3). In de brief gaat u kort in op de 
resultaten van het monitoringrapport en geeft u aan hoe u deze monitoring 
voor de komende jaren wilt voortzetten.  

2) De structurele borging van het overleg tussen rijk en mede-overheden over 

het instrument milieueffectrapportage 
Ook dit betreft een eerdere toezegging, namelijk het op de agenda zetten van 
het onderwerp milieueffectrapportage bij een bestuurlijk overleg. Hiervoor is 
eerder het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) genoemd. Ook is toegezegd 

om het onderwerp milieueffectrapportage in het BO MIRT op de agenda te 
zetten. Dit is nog niet gebeurd omdat was aangegeven dat de resultaten van 
het hiervoor genoemde monitoringrapport op de agenda worden gezet. Nu 

deze resultaten beschikbaar zijn, is de agendering in gang gezet. Voor het 
BOB wordt het eerstvolgende overleg op 29 maart voorzien. Voor het BO 
MIRT wordt nog afstemming gezocht voor de agendering. 

3) De terugkoppeling naar de Eerste Kamer over het bestuurlijk overleg 
De Eerste Kamer vraagt waarom de terugkoppeling over de agendering van 
milieueffectrapportage in het BO MIRT zo weinig transparant is. Er lijkt hier 

sprake van een misverstand. In de brief over de terugkoppeling van het BO 
MIRT komt geen informatie over milieueffectrapportage voor, omdat 
agendering nog niet heeft plaatsgevonden. U zegt toe de terugkoppeling, 
wanneer dat aan de orde is, apart zichtbaar te maken.  
 

In de brief aan de Tweede Kamer is een samenvatting van het deelonderzoek 3 

opgenomen, dat zich richt op het interbestuurlijk toezicht. U verwijst 

volledigheidshalve naar de brief aan de Eerste Kamer waarin de resultaten uit de 
andere deelonderzoeken beschreven staan. 

Krachtenveld 

Vanuit de Eerste Kamer is regelmatig aandacht voor het instrument 

milieueffectrapportage. Deze brief vraagt naar de stand van zaken van enkele 

toezeggingen. Door middel van de antwoordbrief en het meegestuurde rapport 

wordt ook gereageerd op een toezegging aan de Tweede Kamer. Dit rapport 

wordt daarom ook naar de Tweede Kamer verzonden. 

Zoals hierboven beschreven, wordt voorzien om in bestuurlijke overleggen (BOB 

en BO MIRT) bredere bekendheid te geven aan milieueffectrapportage. Voor het 

onderzoeksrapport Monitoring mer 2021, dat de bijlage vormt bij de 

antwoordbrief, heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gegevens 

aangeleverd. Ook is voor het realiseren van bestuurlijke aandacht voor het 

instrument milieueffectrapportage de samenwerking met de Commissie gezocht.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Nadere vragen Eerste Kamer 

inzake mer brief 2 december 

2022 

Brief van de Eerste Kamer die 

aanleiding is voor deze 

antwoordbrief 

2 Kamerstukken I 2021/22 34287 

U antwoordbrief IenW 7 juni 

2022 

Laatst verstuurde antwoordbrief 

vanuit IenW 
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3 Eindrapport Monitoring mer 

2021 

Onderzoeksrapport, opgesteld 

door TAUW, bevat enkele 

monitoringsgegevens over 

milieueffectrapportage. Dit 

rapport wordt meegestuurd met 

beide brieven. 

 

 


