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Besluit van 12 april 2017, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 25 januari 2017 tot wijziging van de Wet 
milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in 
verband met de uitvoering van Richtlijn 
2014/52/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 april 2014 tot wijziging van 
Richtlijn 2011/92/EU betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) 
(implementatie herziening mer-richtlijn) 
(Stb. 2017, 30) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 
10 april 2017, nr. IenM/BSK-2017/72198, Hoofddirectie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken; 

Gelet op artikel VI van de Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de 
Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering 
van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 
(PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn) (Stb. 2017, 30); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Met ingang van 16 mei 2017 treedt de Wet van 25 januari 2017 tot 
wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband 
met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betref-
fende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn) 
(Stb. 2017, 30) in werking. 
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Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering 
van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 12 april 2017 
Willem-Alexander 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 

Uitgegeven de zesentwintigste april 2017 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
S.A. Blok 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding 
van de Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en 
de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 
2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot 
wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) 
(implementatie herziening mer-richtlijn) (Stb. 2017, 30). Uit Richtlijn 
2014/52/EU vloeit voort dat de richtlijn met ingang van 16 mei 2017 in de 
nationale wetgeving moet zijn geïmplementeerd en van kracht moet zijn. 
Daarom wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor 
inwerkingtreding (Ar 174, vierde lid, aanhef en onder d). 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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