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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Conceptnota modernisering
milieueffectrapportage
De Vlaamse regering maakt werk van een verdere modernisering van milieueffectrapportage in
Vlaanderen. We vereenvoudigen en optimaliseren waar het kan en borgen de kwaliteit van
milieueffectrapportage met een positieve waardering van milieueffectrapportage als belangrijk
instrument voor de bescherming van onze leefomgeving en de onderbouwing voor duurzame
beslissingen tot gevolg.
We bundelen de kennis en ervaring in Vlaanderen in een Vlaams expertisecentrum voor
milieueffectrapportage. Het expertisecentrum staat in voor ondersteuning, praktijkgerichte
kenniscreatie en selectieve adviesverlening. We voeren een digitale dienstverlening maximaal door.
We vereenvoudigen al waar kan: we brengen de screening terug naar de essentie, we schaffen de
ontheffingsmogelijkheid af en vereenvoudigen de regelgeving. We streven met oog op
kwaliteitsborging naar gedeeld eigenaarschap. We mobiliseren en zetten onze kennis, expertise en
capaciteit gericht in bij de kwaliteitsopvolging van milieueffectrapportage. We herwaarderen de
erkenning voor MER-coördinatoren en MER-deskundigen en optimaliseren het erkenningssysteem.
Samen maken we in de praktijk werk van een meer gerichte inhoudsbepaling van het
milieuonderzoek met een betere doorwerking naar besluitvorming.
Deze conceptnota impliceert geen financieel of budgettair engagement.

0. INLEIDING
In uitvoering van de Europese wetgeving moet voor bepaalde plannen, programma’s en projecten een
onderzoek gevoerd worden naar de mogelijke effecten ervan voor het leefmilieu en voor de
gezondheid van de mens (milieueffectrapportage of “m.e.r.” in de brede zin). De resultaten van dit
onderzoek worden gebundeld in een zogenaamd milieueffectrapport (“MER” in de strikte zin), dat
vervolgens mee in overweging wordt genomen bij de verdere besluitvorming voor het betrokken plan,
programma of project.
Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota Omgeving stellen dat een verdere
modernisering van de milieueffectrapportage, als een gedragen en gewaardeerd instrument van het
omgevingsbeleid voor diverse besluitvormingen inzake plannen en projecten, noodzakelijk is. De
modernisering milieueffectrapportage is onderdeel van het Relanceplan van de Vlaamse Regering,
Vlaamse Veerkracht. We zetten in op het verhogen van de efficiëntie én effectiviteit van
milieueffectrapportage. We vereenvoudigen waar kan, zetten in op optimalisatie en borgen de
kwaliteit.
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Deze veranderingen moeten leiden naar een positieve waardering van milieueffectrapportage als
belangrijk instrument voor onderbouwde en duurzame beslissingen.

1. KRACHTLIJNEN VAN DE MODERNISERING
In de beleidsnota Omgeving 1 zijn enkele belangrijke principes vooropgesteld die een uitgangspunt zijn
voor de modernisering van milieueffectrapportage in Vlaanderen
We zetten in op de kwaliteit van milieueffectrapportage. We bundelen de kennis en ervaring over
milieueffectrapportage en richten een Vlaams expertisecentrum milieueffectrapportage op. We
streven met oog op kwaliteitsborging naar meer gedeeld eigenaarschap met specifieke rollen en
verantwoordelijkheden. We optimaliseren het erkenningssysteem en zetten in op de kwaliteitsborging
en handhaving van de erkenning van MER-coördinatoren en MER-deskundigen.
We werken maatgericht. Maatgericht houdt in dat flexibiliteit geboden wordt waar kan en enkel
welomschreven verplichtingen gelden waar moet. Via gerichte inhoudsbepaling (scoping) wordt de
focus gelegd op de beoogde besluitvorming waarover de milieueffectrapportage gaat, waarbij de
relevante mogelijke aanzienlijke milieueffecten van een plan of project worden onderzocht. De
gerichte inhoudsbepaling van het milieuonderzoek initieel en tijdens het proces tot opmaak van
milieueffectrapportage is cruciaal, ook voor de doorwerking en bijdrage aan besluitvorming.
We vereenvoudigen al waar kan: we brengen de screening terug naar de essentie, we schaffen de
ontheffingsmogelijkheid af en vereenvoudigen de regelgeving. We vereenvoudigen procedurele
verplichtingen en bepalingen die niet vereist zijn vanuit de Europese richtlijnen én administratieve
lasten inhouden zonder te leiden tot een betere afweging en integratie van milieueffecten in het
besluitvormingsproces. De generieke regelgeving wordt vereenvoudigd om maatwerk mogelijk te
maken. Een vereenvoudiging draagt bij tot een verdere optimalisatie van procedures rekening
houdende met de doelstelling, maatwerk en slagkracht van milieueffectrapportage.
We voeren vanuit het expertisecentrum maximaal een digitale dienstverlening door ter ondersteuning
en uitvoering van de modernisering van milieueffectrapportage in Vlaanderen.
Integratie van milieueffectrapportage in het besluitvormingsproces
Maatwerk en een procesmatige integratie van milieueffectrapportage in het besluitvormingsproces
voor een specifiek type plan, programma of project dragen bij tot efficiëntie en doorwerking van de
effectenbeoordeling in besluitvorming en geniet de voorkeur. De voorbije jaren werd voor een aantal
besluitvormingsprocessen een procedurele integratie van de milieueffectrapportage gerealiseerd in
de regelgeving voor opmaak van het plan/project: ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), complexe
projecten en de regionale mobiliteitsplannen. Ook voor de omgevingsvergunning werd de
milieueffectrapportage formeel geïntegreerd in de vergunningsprocedure.
Voor projecten en plannen waarvoor de milieueffectrapportage niet procedureel werd geïntegreerd
in regelgeving van het project/plan, gelden voor milieueffectrapportage de zogenaamde generieke
bepalingen van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Ook in deze gevallen is het
wenselijk de milieueffectrapportage zoveel mogelijk te integreren in het plan- of vergunningsproces
of hiermee laten samenlopen. De generieke bepalingen van het DABM moeten een maximale integratie
of samenloop op maat van het besluitvormingsproces mogelijk maken. De huidige procedurele
bepalingen DABM zijn vaak te gedetailleerd en niet steeds verenigbaar met bepaalde
besluitvormingsprocessen. Het bestaande generieke kader wordt daarom afgeslankt en
1
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vereenvoudigd. Waar nodig stemmen we de vermelde bestaande integratie van
milieueffectrapportage in besluitvormingsprocessen af op de aangepaste vereenvoudigde generieke
bepalingen. Mogelijke vereenvoudigingen zijn schrappen van decretale vormvereisten, geen verplichte
raadpleging kennisgeving, een betere afstemming op het openbaar onderzoek en zoals verder geduid
geen formele beslissingen meer los van het besluitvormingsproces.
Voor een aantal grotere projecten (bv. complexe industriële installaties of windturbineprojecten) kan
het interessant zijn om over een project-MER te beschikken die kan worden gehanteerd in
verschillende vergunningsprocedures. We onderzoeken de mogelijkheid om te voorzien in een
facultatieve procedure waarbij vóór de indiening van een vergunningsaanvraag een project-MER kan
worden goedgekeurd.
Toepassingsgebied milieueffectrapportage
De werkingssfeer (verplicht toepassingsgebied) van de planmilieueffectrapportage blijft beperkt tot
de werkingssfeer zoals bepaald in de MER-richtlijnen Rekening houdend met de rechtspraak wordt
het toepassingsgebied maximaal afgestemd met de Europese definities Plannen die rechtstreeks
doorwerken in de besluitvorming van vergunningen zoals bijvoorbeeld sectorale voorwaarden voor
windturbines, vallen conform de rechtspraak onder het toepassingsgebied.
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om ook voor regelgeving een plan-MER op te maken
(zie HvJ 25 juni 2020, nr. C-24/19 m.b.t. de sectorale windturbinenormen). De regelgeving verduidelijkt
in welke gevallen mogelijks een plan-MER voor regelgevende normen dient te worden opgemaakt.
Desgevallend worden hierbij vereenvoudigde procedurele vereisten voorzien.
Voor plannen, programma’s, projecten of beleidsvoornemens die niet onder de werkingssfeer vallen
of niet van rechtswege onder de MER-plicht vallen, kan steeds (vrijwillig) een MER opgemaakt worden
overeenkomstig de generieke bepalingen van het DABM. Milieueffectrapportages voor plannen blijken
namelijk meer effectief te zijn wanneer deze uitgevoerd worden voor meer strategische of
beleidsmatige plannen in een vroege planningsfase daar er ook meer ruimte is om
milieuoverwegingen op een betere manier te kunnen integreren en door te laten werken in
besluitvorming. Hiervoor wordt in vereenvoudigde procedurele vereisten voorzien.
Vereenvoudiging van de screening: wel of geen MER
Vanuit de Europese richtlijnen is het vereist om voor die voornemens van plannen, programma’s of
projecten die mogelijks aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben een milieubeoordeling te voorzien
alvorens een plan of programma vast te stellen of een project goed te keuren. De bevoegde overheid
moet kunnen oordelen of een voorgenomen actie aan een milieubeoordeling onderworpen moet
worden. Dit gebeurt door een onderzoek per geval via de screening voor zover voor specifieke
plannen of projecten al niet bepaald wordt dat een milieueffectrapportage moet gebeuren.
De screening wordt terug naar de essentie gebracht en vereenvoudigd. Er moet sneller duidelijkheid
komen of een MER wel of niet opgemaakt moet worden. Van zodra uit een beperkt onderzoek al blijkt
dat er mogelijks aanzienlijke milieueffecten te verwachten kunnen zijn, is namelijk een
milieueffectrapportage en de opmaak van een MER aan de orde.
Het expertisecentrum biedt een digitale screeningstool aan ter ondersteuning van initiatiefnemers
van plannen en projecten. Deze digitale tool moet de bevoegde overheid helpen bij de screening naar
eventuele aanzienlijke effecten.
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Afschaffen van de ontheffing
We schaffen het gemotiveerd verzoek tot ontheffing voor de verplichting van milieueffectrapportage
af. De doelstelling en de uitwerking van het gemotiveerd onderzoek tot ontheffing om aan te tonen
dat er geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaakt zullen worden, wordt ondervangen door een
screening of een milieueffectrapportage met gerichte scoping 2. Dit betekent een vereenvoudiging en
leidt tot meer duidelijkheid en rechtszekerheid, één en ander ook in lijn met de Europese richtlijn.
Scoping: focus op relevante aanzienlijke milieueffecten
Een doorslaggevende factor voor de meerwaarde van milieueffectrapportage, in het bijzonder voor
de efficiëntie, effectiviteit en doorwerking ervan bij besluitvorming, is de focus van inhoudsbepaling
(scoping). Milieueffectrapportage moet de focus concreet leggen op het onderzoeken van mogelijke
aanzienlijke milieueffecten die essentieel zijn en op relevante wijze bijdragen tot de besluitvorming.
Een gerichte scoping van het milieuonderzoek leidt niet alleen tot een betere doorwerking van
milieuoverwegingen bij besluitvorming, het draagt ook bij tot de proportionaliteit van
administratieve en financiële lasten voor milieueffectrapportage zonder in te boeten aan de kwaliteit
en effectiviteit van milieueffectrapportage. De kwaliteit en volledigheid van milieueffectrapportage
wordt namelijk niet bepaald door de omvang van onderzoek en rapporten. Hierbij is het van belang
dat de scoping zo gericht mogelijk kan gebeuren, waarbij de betrokken actoren de krijtlijnen van het
onderzoek op voorhand volledig afbakenen. Het dient te worden vermeden dat in de loop van de
procedure niet-essentiële bijsturingen zouden plaatsvinden of bijkomend niet-essentiële stukken
worden gevraagd.
Meerdere actoren staan mee in voor een gerichte scoping, zoals het expertisecentrum, erkende MERcoördinatoren en MER-deskundigen, adviesinstanties en bevoegde overheden. Een gerichte scoping is
een gedeelde opgave en verantwoordelijkheid. Overbodige en generieke informatie moeten vermeden
worden als weerslag in milieueffectrapporten. Niet alle informatie en effecten op de omgeving moeten
in het milieueffectenrapport staan, vooral de relevante aanzienlijke milieueffecten moeten besproken
worden in het licht van de doelstelling van het plan, programma of het project als voorwerp van het
besluitvormingsproces.
De doelstelling, de inhoud en het detailleringsniveau van het plan- of projectvoornemen en de fase
van het besluitvormingsproces, bepalen welke onderzoeksvragen voor besluitvorming redelijkerwijs
aan de orde zijn, zo ook voor milieueffectrapportage. Ook de mate waarin bepaalde aspecten beter
op andere niveaus van het gehele besluitvormingsproces kunnen worden beoordeeld is van belang
teneinde overlappende milieubeoordelingen te vermijden (zogenaamde ‘tiering’).
Het voorstel van scoping van milieueffectrapportage wordt op vraag van de initiatiefnemer ter advies
voorgelegd aan relevante adviesinstanties, zo ook aan het expertisecentrum mer (zie verder).
Een raadpleging of participatie van het ruime publiek over de scoping van het MER (ook
(gewest)grensoverschrijdend) kan belangrijk zijn voor een gedragen MER-proces. Dit blijft echter
facultatief en wordt op maat van het proces georganiseerd door en op verzoek van de initiatiefnemer.
Er worden geen formele vormvereisten voorzien zodat verschillende vormen van participatie op maat
mogelijk worden om de doelstelling te bereiken.
Het expertisecentrum stimuleert in de praktijk een gerichte scoping bij meerdere betrokken actoren
door in samenwerking in te zetten op sensibilisatie, communicatie en opleidingen. Het
expertisecentrum stelt informatie, 'goede praktijken' en voorbeelden beschikbaar en biedt inspiratie
2

Voor project-m.e.r. betekent dit concreet dat bijlage II wordt afgeschaft van het Besluit van de Vlaamse Regering
houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Er zullen nog twee
bijlagen resteren: projecten waarvoor een project-MER of een project-m.e.r. screening moet worden opgesteld.
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voor nieuwe ontwikkelingen en methodologie. We gaan na om initiatiefnemers en in het bijzonder
lokale besturen actief te ondersteunen bij de scoping.
We ontwikkelen een online scopingstool. Op termijn draagt een digitale MER omgeving bij aan de
uitwerking van een gerichte scoping. In de regelgeving wordt een decretale basis voorzien voor de
inhoudsbepaling (reikwijdte en detailleringsniveau, i.e. scoping) van milieueffectrapportage.
Kwaliteitsborging door gedeeld eigenaarschap
De Europese richtlijnen (plan-MER richtlijn en de project-MER richtlijn) bepalen dat lidstaten en regio’s
moeten garanderen dat de kwaliteit van milieueffectrapportage toereikend is om aan de eisen van
de richtlijn te voldoen. De kwaliteitsborging blijft in lijn met de vereisten die verankerd zijn in de
Europese richtlijnen betreffende milieueffectrapportage,
Meerdere actoren vervullen een belangrijke rol en dragen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en
doorwerking van milieueffectrapportage: de initiatiefnemer of opdrachtgever, de deskundigen zoals
erkende MER-coördinatoren en MER-deskundigen, het expertisecentrum, adviesinstanties en de
plannende of vergunningverlenende overheden. We streven met oog op kwaliteitsborging naar meer
gedeeld eigenaarschap vanuit de rollen en verantwoordelijkheden van actoren.
De kwaliteitsborging van milieueffectrapportage bestaat uit meerdere componenten:
- Rol en (digitale) dienstverlening van het expertisecentrum
- Adviesverlening bij scoping en kwaliteit van ontwerp MER door adviesinstanties en
expertisecentrum
- Erkenningssysteem van MER-coördinatoren en MER-deskundigen
Het expertisecentrum (m.i.v. adviesverlening) en erkenningen worden onderstaand verder geduid.
Adviesinstanties hebben een formele rol in milieueffectrapportage bij de inhoudsbepaling voor een
MER (scoping) en de kwaliteit van het (ontwerp) MER. Adviesinstanties kunnen in belangrijke mate
bijdragen aan de gerichte scoping van een MER. Adviesinstanties vervullen ook een rol om relevante
informatie en actuele data ter beschikking te stellen voor milieueffectrapportage. Andersom kan
milieueffectrapportage voor adviesinstanties een meerwaarde betekenen door de hoeveelheid aan
wetenschappelijke en actuele data die milieueffectrapportages opleveren. Data moet meer
toegankelijk ontsloten worden. Een nauwe samenwerking met en tussen verschillende instanties is
hiervoor cruciaal. Het expertisecentrum zet in op de betrokkenheid van adviesinstanties en digitale
dienstverlening.
Expertisecentrum
Het expertisecentrum wordt hét aanspreekpunt voor milieueffectrapportage in Vlaanderen. Het
huidige team MER van het departement Omgeving zet sinds enkele jaren in op de uitbouw van een
kenniscentrum. We zetten deze evolutie kracht bij door de verdere transformatie van het huidige
team MER naar een expertisecentrum milieueffectrapportage in Vlaanderen. Het kenniscentrum zal
nauw samenwerken met erkende MER-coördinatoren en MER-deskundigen en andere actoren binnen
het netwerk zoals betrokken adviesinstanties, kennisinstellingen, onderzoeks- en opleidingscentra.
Het expertisecentrum wordt uitgebouwd in een netwerkmodel voor samenwerking van het team
MER, de erkende MER-coördinatoren, de MER-deskundigen en de adviesinstanties. Binnen dit
expertisecentrum heeft het team MER een belangrijke rol bij de kwaliteitsborging. Het team MER staat
in voor de coördinatie van het expertisecentrum.
Het expertisecentrum is de basis en hefboom voor de kwaliteit en praktijk van milieueffectrapportage
in Vlaanderen. Het expertisecentrum staat in voor adviesverlening, informatieverstrekking,
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praktijkgerichte kennis en (digitale) dienstverlening voor verschillende doelgroepen, in het bijzonder
ook voor MER-coördinatoren en lokale overheden.
Het expertisecentrum bouwt kennis op samen met de actoren binnen het netwerk met ondersteuning
van een digitaal platform en speelt wendbaar in op relevante maatschappelijke ontwikkelingen
waarbij milieueffectrapportage belangrijk is en kan zijn. De decretale basis van de richtlijnenboeken
verdwijnt. Het team MER voorziet meerdere handleidingen en guidances voor het goede verloop van
milieueffectrapportage en inhoud van een MER met inbegrip van methodologische aspecten. Goede
dynamische handleidingen, guidances en kaders die richtinggevend en inspirerend werken zijn en
blijven belangrijk. Het expertisecentrum biedt de nodige ondersteuning van actuele informatie- en
inspiratiebronnen als guidance (handleidingen,..), actuele wetenschappelijke kennis en goede
praktijken via een online dynamisch platform. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van kennis en
inzichten van de relevante administraties binnen andere beleidsdomeinen. Dit dient de huidige en
minder dynamische richtlijnenboeken te gaan vervangen. Zodoende zullen de betrokken actoren
toegang krijgen tot de relevante informatie en de recentste ontwikkelingen met betrekking tot
milieueffectrapportage.
Ook overheidsdiensten beschikken over expertise van milieueffectrapportage. Personeelsleden van
overheidsdiensten kunnen erkend worden als MER-coördinator op dezelfde wijze dan externe MERcoördinatoren/-deskundigen. De administratieve organisatie moet hierop worden afgestemd zodat
de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de MER-coördinator gegarandeerd is.
De Vlaamse overheid wenst het expertisecentrum te erkennen als een multidisciplinair, onafhankelijk
en gedegen expertisecentrum waar het beleid en de betrokken actoren terecht kunnen voor een
facultatief advies en facultatieve ondersteuning voor milieueffectrapportage in Vlaanderen.
Adviesverlening team MER (expertisecentrum)
Alle formele beslissingen in besluitvormingsprocessen worden in beginsel genomen door de overheid
bevoegd voor besluitvorming, zo ook voor milieueffectrapportage. Bevoegde (lokale) overheden
nemen vandaag al beslissingen aangaande milieueffectrapportage bij besluitvormingsprocessen,
bijvoorbeeld in kader van screening of adviesvragen. De bevoegde plannende en
vergunningverlenende overheden hebben zelf de taak na te gaan of een MER opgemaakt moet worden
en of het MER voldoende informatie bevat om met kennis van zaken over de eventuele aanzienlijke
milieueffecten van het voorliggende voornemen van plan of project te oordelen. Hierbij rekening
houdende met de resultaten van de raadplegingen van de adviserende instanties, de eventuele
betrokkenheid van het Vlaams expertisecentrum en het publiek. Het expertisecentrum biedt hierbij
desgevallend ondersteuning en dienstverlening voor bevoegde overheden, in het bijzonder ook voor
lokale besturen.
Het team MER neemt geen formele beslissingen meer in de verschillende onderdelen van de MERprocedure (samenstelling team MER-deskundigen, goed- of afkeuring ontwerp-MER,…), maar treedt op
als formele adviesinstantie omtrent de procedure tot opmaak van een MER: het advies over de
reikwijdte en detailleringsniveau (‘scopingsadvies’), of over de kwaliteit van een milieueffectrapport.
Tijdens de raadpleging van adviesinstanties tijdens de vergunnings- of planprocedure kan, voor zover
voor het project of plan een MER is vereist, een vraag tot kwaliteitsadvies over het MER aan het
expertisecentrum gesteld worden in functie van kwaliteitsborging. Het expertisecentrum kan ten
allen tijde geraadpleegd worden, bijvoorbeeld over de vraag of voor een plan of project desgevallend
een MER dient te worden opgemaakt.
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Erkende MER-coördinatoren en MER-deskundigen
De erkenning van MER-coördinatoren en MER-deskundigen zijn en blijven een belangrijke pijler om
kwaliteitsborging te verzekeren. De erkenning moet garant staan voor kwaliteit en expertise. De
erkende MER-coördinatoren en MER-deskundigen dragen een belangrijke verantwoordelijkheid inzake
proces, inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportage. De modernisering voorziet het
erkenningssysteem te optimaliseren waar wenselijk.
We begeleiden en ondersteunen MER-coördinatoren en deskundigen binnen het expertisecentrum.
We zetten in op specifieke opleidingen voor milieueffectrapportage en gaan
samenwerkingsverbanden aan met verenigingen, kennisinstellingen en opleidingscentra. Specifiek
voor erkenningen wordt ook verder ingezet op digitale dienstverlening ter ondersteuning en
opvolging van de gebruikseisen voor de uitoefening van de erkenning. Dit draagt bij tot een gerichte
opvolging van erkenningen. Een specifiek aandachtspunt bij de opvolging vormt de nodige garanties
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Een puntensysteem over meerdere jaren voor het volgen
van de relevante bijscholing, bijdrage aan het expertisecentrum en inhoud van het digitaal platform
wordt geïnitieerd als gebruikseis. De toekenning van erkenningen, het formele toezicht en de
handhaving met bijvoorbeeld het opleggen van corrigerende maatregelen voor erkende MERcoördinatoren en MER-deskundigen blijven bij de overheid.
Digitale dienstverlening
De Vlaamse overheid zet resoluut in op digitalisering. Ter ondersteuning van de
milieueffectrapportage en het expertisecentrum wordt structureel en gefaseerd ingezet op een
digitale dienstverlening als zeer belangrijke hefboom voor de modernisering. Deze dienstverlening
krijgt over de volgende jaren structureel vorm door meerdere projecten en acties voor digitalisering.
-

Ontwikkeling en beheer van een platform expertisecentrum met verschillende modaliteiten:
kennis- en uitwisseling, interactie voor kennisopbouw en samenwerking (MERcoördinatoren, MER-deskundigen, adviesinstanties, overheden, kennisinstellingen),…;
het gradueel ontwikkelen van een digitaal platform, waarvan gebruik kan worden gemaakt
bij de opmaak en opvolging van individuele milieueffectrapportages;
ontwikkeling en beheer van ondersteunende online tools voor screening en scoping
(inhoudsbepaling van reikwijdte en detailleringsgraad);
ontwikkeling en beheer van een digitaal systeem in functie van ondersteuning en opvolging
erkenningen.
Mogelijkheden en ontwikkeling van online effectvoorspellingen en digitale MER

Met oog op efficiëntie en effectiviteit is het belangrijk dat relevante actuele data beschikbaar en
ontsloten kan worden voor milieueffectrapportage. Milieueffectrapportage, en de onderzoeken en
rapporten die eruit volgen, leveren op hun beurt een grote hoeveelheid actuele data op over onze
leefomgevingskwaliteit. Deze waardevolle data moet meer toegankelijk ontsloten en hergebruikt
worden alsook beter doorstromen naar betrokken adviesinstanties en overheden. Een nauwe
samenwerking met en tussen verschillende instanties is hiervoor cruciaal.
Het expertisecentrum zal via het digitaal platform informatie, goede voorbeelden, actuele
wetenschappelijke onderbouwingen, ontwikkelingen en methodologieën beschikbaar stellen. Het
digitaal platform draagt bij aan de kwaliteit en expertise van milieueffectrapportage. De digitale
dienstverlening en specifieke ondersteunende digitale tools zullen ook bijdragen aan de
proportionaliteit van kosten van milieueffectrapportage voor betrokken actoren.
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2. ORGANISATIE EN VERDER TRAJECT
Gezien de omvang en belang van het programma modernisering milieueffectrapportage wordt met
oog op de voortgang, de nodige engagementen en realisatie, het gehele traject opgevolgd door een
stuurgroep samengesteld uit leden van het departement Omgeving en het kabinet van de minister
voor Omgeving. De organisatie en verdere uitwerking van de modernisering milieueffectrapportage
is geënt op vier deelprogramma’s met hun specifieke opgaven die in samenhang aangestuurd worden:
- Organisatie en kwaliteitsborging met inbegrip van expertisecentrum, erkenningen,
samenwerking en gedeeld eigenaarschap actoren
- Regelgevend kader
- Digitale dienstverlening
- Communicatie en dialoog
We zetten structureel in op communicatie over de inhoud en voortgang van de modernisering en
lanceren hiervoor de nodige initiatieven. Het programma modernisering milieueffectrapportage in
Vlaanderen omvat ook de nodige (verander)opgaven in de praktijk die de nodige aandacht vergen.
We zetten de interactie en dialoog met belangrijke betrokken actoren voor milieueffectrapportage in
Vlaanderen verder met oog op een nauwe samenwerking binnen het netwerk, in het bijzonder met
de erkende MER-coördinatoren en MER-deskundigen.
Op korte termijn worden de volgende prioriteiten gelegd voor de uitrol van de modernisering
milieueffectrapportage vanaf eerste kwartaal 2023:
- Regelgeving: wijzigingsdecreet generieke bepalingen Decreet Algemene Bepalingen
Milieubeleid (DABM) en nodige uitvoeringsbesluiten;
- Digitale dienstverlening: platform en digitale dienstverlening expertisecentrum,
screeningstool, opstart verkenningstrajecten scopingstool, online effectvoorspellingen en
digitale MER;
- Kwaliteitsborging en organisatie: voorbereiding en oprichten expertisecentrum,
optimaliseren van erkenningssysteem.
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