Hieronder de criteria waaraan de niet-technische samenvatting (NTS) moet voldoen.
Aan het begin van de NTS kan volgende standaardtekst komen, zodat al aan 2 van de onderstaande
criteria is voldaan (nl. doel van de NTS (1.1) en 2.1)
‘Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte
samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en stakeholders. Een
milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces of
project en de eventuele alternatieven voor dat planproces of project, worden onderzocht. Het
milieueffectrapport beslist niet of project of planproces vergunning krijgt, dit wordt beslist door de
vergunningverlener die hierbij rekening houdt met milieueffectrapport.
De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante
informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee de
publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische
informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.’
Onderverdeling criteria:
1. Structuur
2. Inhoud
3. Taal
4. Presentatie

0. De NTS moet al samen met de ontwerptekst worden ingediend, en aangepast worden bij het
definitieve MER.
1. Structuur
1.1 Structuur. De NTS moet een logische en coherente structuur hebben. We geven hierbij de
elementen aan die in het NTS zeker moeten aanwezig zijn (zie ook deel van inhoud):
- doel van NTS zie standaardtekst!
- doel van project/plan, waarom MER, situering, beknopte beschrijving van
project, …
- referentiesituatie beknopt beschrijven
- per discipline of per onderdeel: referentiesituatie, methodologie, de
effecten, de milderende maatregelen, conclusie
- eindconclusie

1.2 Autonoom document. De NTS wordt ofwel in het project-MER of plan-MER als afzonderlijk
hoofdstuk opgenomen ofwel als afzonderlijk document opgesteld. De NTS moet apart
kunnen gelezen worden en mag dus geen knip- en plakwerk zijn.
1.3 Bijlages. De NTS moet 1 document zijn, en mag niet in verschillende stukken opgebouwd
zijn. Behalve de kaarten, geen extra bijlages.
1.4 Grootte. De NTS moet beknopt zijn.
1.5 Voorblad. Op het voorblad wordt vermeld:
• Niet technische samenvatting van [naam project/plan]
• Het studiebureau en het team van deskundigen met handtekening van alle
deskundigen
• Identificatie van de Initiatiefnemer
• Datum
1.6 Inhoudstabel. Een simpele inhoudstabel die de structuur van de NTS volgt.
1.7 Index van tabellen en figuren. Niet nodig. Bovendien worden tabellen en figuren zoveel
mogelijk geïntegreerd in de tekst.
1.8 Verklarende woordenlijst. Een verklarende woordenlijst is niet nodig. In de NTS zelf moeten
de onvermijdelijke technische termen worden verklaard in de tekst zelf. Afkortingen
moeten bij eerste gebruik ook voluit geschreven worden.

2. Inhoud
2.1 Verwijzen naar het eigenlijke MER (zie standaardtekst)
2.2 Achtergrondinformatie. Als er achtergrondinformatie is over het project die van belang is,
moet die zo beknopt mogelijk worden vermeld.
2.3 Doelstelling van het project moeten duidelijk worden omschreven.
2.4 Projectbeschrijving. Moet verwijzen naar projectelementen, plaats, tijd en fasering, relevante
milieueffecten en overwogen alternatieven.
2.5 Omschrijving van de geraakte omgeving en de voorziene effecten en milderende
maatregelen
•

Significantiekader hoeft niet in NTS. Het nulalternatief moet worden beschreven. De
voornaamste acties v.h. project die belangrijke gevolgen kunnen hebben. De
voornaamste voorziene gevolgen en de maatregelen die genomen worden voor

negatieve impact te vermijden, verminderen of compenseren, of de positieve
gevolgen te bevorderen.
•

Cumulatieve effecten beschrijven

•

Grensoverschrijdende effecten beschrijven

2.6 A. Beschrijving van de overblijvende effecten. De NTS moet refereren naar de effectiviteit
van de middelen gebruikt om negatieve effecten te vermijden, te verminderen of te
compenseren of de positieve gevolgen te bevorderen.
B. Korte beschrijving van de monitoring.
C. Beschrijving van de leemten in de kennis
2.7 Conclusies. De conclusie moet de balans opmaken van de alternatieven, of de balans van de
belangrijke effecten, positief en negatief.
2.8 Kaarten en tekeningen. De kaarten en tekeningen bij de NTS moeten de locatie van het
project tonen en de belangrijkste kenmerken van het project. De kaarten moeten een
passende schaal gebruiken, afhankelijk van het type en de grootte van het project. Dienst
Mer kan voorstel uitwerken van de kaarten en figuren die het beste worden opgenomen.
Volgende kaarten moeten zeker in de NTS komen:
- Gewestplan of RUP
- Grondplan
- Situeringsplan
- Indien mogelijk: situering van de milderende maatregelen op kaartniveau

3. Taal
3.1 De taal gebruikt in de NTS is Nederlands.
3.2 Stijl. De NTS moet simpel, duidelijk, beknopt, niet herhalend en zonder technische termen
zijn. Het moet verzorgd en begrijpelijk geschreven zijn.
3.3 Indeling van de effecten. Een begrijpelijke taal moet worden gebruikt om de effecten in te
delen. Bv. In belangrijk of minder belangrijk, meer of minder negatief (of positief). Een goede
uitleg van de effecten is belangrijk.
3.4 Letterwoorden en afkortingen moeten worden verklaard de eerste keer dat ze worden
gebruikt.

4. Presentatie

4.1 Grootte van de kaarten en tekeningen. De kaarten moeten goed handelbaar zijn en
reproduceerbaar. A4 of A3 gevouwen in A4, uitzonderlijk kunnen grotere kaarten, maar
gevouwen in A4.
4.2 Voorblad

zie 1.5

4.3 Eventuele technische codes of referentienummers moeten zo min mogelijk worden gebruikt.
4.4 Paginanummers. In de NTS moeten de pagina’s worden genummerd.
4.5 Lay-out. De lay-out van de NTS moet eenvoudig zijn. De tekstopmaak moet een perfecte
leesbaarheid mogelijk maken en uitnodigen tot lezen. Kleur moet gebruikt worden wanneer
nodig.
4.6 Synthese van de effecten en de milderende maatregelen. De NTS mag de effecten niet op
een te technische manier opnemen. Makkelijk begrijpbare tabellen en/of een synthese van
de effecten en de milderende maatregelen zijn voldoende in de NTS.
4.7 Kaarten. Kaarten moeten referenties bevatten, structurele kenmerken (bv rivieren, wegen,
gebouwen), een schaal, oriëntatie en legende.
4.8 Wanneer mogelijk, moeten de alternatieven gepresenteerd worden in kaartvorm of een
andere grafische vorm.
4.9 Wanneer dit adequaat is, moeten foto’s, luchtfoto’s en visuele simulaties gebruikt worden.
Van die beelden moet een referentie staan in de tekst en het liefst zo dicht mogelijk bij de
tekst waarover het gaat worden geplaatst.
4.10
zijn.

Elektronische versie. Er moet ook een elektronische versie van de NTS beschikbaar

