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Nationaal
Besluit van 4 juli 1994, houdende uitvoering van het hoofdstuk Milieueffectrapportage van de Wet milieubeheer
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Minister van I&W
Vigerend
Territoriale zee, EEZ
• Wet milieubeheer
•

Nationaal milieubeleidsplan 4

•
•

Espoo-Verdrag
M.e.r.-richtlijn

Toelichting
Hier afgekort met Besluit m.e.r.

Onderstaande informatie heeft betrekking
op de tekst geldend op: 15/11/2018.

Het Besluit m.e.r. legt nadere regels neer
ten aanzien van de milieueffectrapportage. Algemene regels ten aanzien van de
milieueffectrapportage zijn gegeven in
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer,
het Espoo-Verdrag en de M.e.r.-richtlijn.

Scheepvaart, offshore mijnbouw, kabels/buisleidingen, oppervlaktedelfstoffen, installaties, recreatie en toerisme,
milieu/verontreiniging, baggerstort,
windenergie, luchtvaart, kustverdediging

Essentie:
Het Besluit m.e.r. bevat nadere regels ten aanzien van de milieueffectrapportage (m.e.r.). Algemene
regels ten aanzien van de milieueffectrapportage zijn gegeven in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, het Espoo-Verdrag en de M.e.r.-richtlijn.
Hoofdstuk 2 van het Besluit m.e.r. bepaalt, overeenkomstig artikel 7.2 van de Wet milieubeheer, ten
aanzien van welke activiteiten en besluiten het maken van een milieueffectrapportage verplicht is, dan
wel waarvoor er een m.e.r.-beoordelingsplicht is. De activiteiten en besluiten die zijn aangewezen als
m.e.r.-plichtig zijn opgenomen op de lijst in onderdeel C van de Bijlage bij het besluit. De activiteiten
en besluiten die zijn aangewezen als m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn opgenomen op de lijst in onderdeel D. Een activiteit die op beide lijsten voorkomt is rechtstreeks m.e.r.-plichtig, indien is voldaan aan
de genoemde criteria die bij de aangegeven categorie zijn vermeld. Voor enkele activiteiten die
plaatsvinden in gevoelige gebieden (die gedefinieerd zijn in onderdeel A van de Bijlage bij het besluit)
geldt een lagere drempel voor de m.e.r.-(beoordelings)plicht.
Het Besluit m.e.r. wijst verschillende mijnbouw- en ontgrondingenactiviteiten, waarvoor een vergunning vereist is op grond van de Mijnbouwwet en de Ontgrondingenwet, aan als m.e.r.(beoordelings)plichtig. De m.e.r.-(beoordelings)plicht is tevens van toepassing op activiteiten in de
EEZ waarvoor uitsluitend een vergunning is vereist op grond van de Waterwet. Het gaat daarbij om: a)
de constructie van installaties of bouwwerken in, op of boven de zeebodem, dan wel in de ondergrond
daarvan (waaronder installaties of bouwwerken die gebruikt worden voor de opwekking van windener-

41

Versie 2018

Basislijst BREIN
Wet- en regelgeving

NILOS

gie), b) het ophogen van de zeebodem (bijvoorbeeld de aanleg van een eiland), en c) andere vormen
van gebruik van de zeebodem van enige omvang.
Het voormalige hoofdstuk 3 van het Besluit m.e.r. gaf nadere regels aangaande de indiening en behandeling van een verzoek om een ontheffing van de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport. Regels omtrent een ontheffing van de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport
zijn thans opgenomen in de artikelen 7.4 en 7.5 van de Wet milieubeheer.
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