
 

Vragen en antwoorden 
 

Wat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en waar is deze notitie opgesteld?  

Het Rijk brengt met een milieueffectrapport (planMER) de verwachte milieueffecten van de 

structurerende keuzes van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in kaart. De eerste stap 

naar het milieueffectrapport (planMER) is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau  beschrijft wat er in het milieueffectrapport onderzocht gaat worden, op 

welke manier en tot in welk detail. 

Wat wordt er precies onderzocht in het milieueffectrapport (planMER)? 

In het milieueffectrapport worden de milieueffecten van de structurerende keuzes uit het NPLG 

onderzocht. In het NPLG werken Rijk en provincies via een gebiedsgerichte aanpak aan de 

verbetering van de bodem- en waterkwaliteit, de reductie van broeikasgassen en de noodzakelijke 

stikstofreductie. Het NPLG beschrijft hiervoor structurerende keuzes die in de provinciale 

gebiedsprogramma’s worden uitgewerkt met maatregelen. Het planMER van het NPLG zal laten zien 

of er met de structurerende keuzes, een stap in de juiste richting wordt gedaan naar het bereiken 

van de doelen. Het gaat hierbij specifiek om effecten die invloed kunnen hebben op de fysieke 

leefomgeving zoals natuur, klimaat, milieukwaliteit en gezondheid. Het planMER onderzoekt 

bijvoorbeeld wat er met de biodiversiteit gebeurt als de structurerende keuzes worden uitgevoerd.  

Waarom worden de sociaaleconomische effecten niet meegenomen in het milieueffectrapport? 

In het planMER worden de milieueffecten van de structurerende keuzes uit het NPLG op het milieu 

beschreven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de effecten van de structurerende keuzes op natuur, 

milieukwaliteit en gezondheid. De sociaal economische gevolgen van het NPLG worden onderzocht in 

de gebiedsprogramma’s die provincies opstellen. Wat de sociaaleconomische effecten van een 

programma zijn verschilt immers per regio. Provincies maken de sociaaleconomische effectenanalyse 

omdat juist zij gebruik kunnen maken van de praktijkkennis en expertise binnen de provincie zelf. 

Resultaten van de analyse kunnen provincies gebruiken voor het afwegen van maatregelen en bij het 

maken van keuzes in de manier waarop de doelen voor natuur, water en klimaat worden bereikt.  

Hoe verhoudt het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zich tot het milieueffectrapport? 

De overheid wil de natuur ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en 

bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Het NPLG brengt de opgaven op het 

terrein van water, natuur, stikstof en klimaat samen. Het programma biedt de kaders voor een 

gebiedsgerichte aanpak die provincies opstellen en waarbij op zoek wordt gegaan naar oplossingen 

per gebied. De structurerende keuzes geven aan hoe aan de natuur-, water- en klimaatdoelen in de 

verschillende typen gebieden gewerkt kan worden. De structurerende keuzes geven richting aan de 

ruimtelijke inrichting en houden rekening met wat water en bodem kunnen dragen. Om de 

milieueffecten van de structurerende keuzes uit het programma in beeld te brengen stelt het Rijk 

een plan milieueffectrapport (planMER) op. Het doel van het planMER is om het belang van het 

milieu mee te wegen in de besluitvorming en bij het verbeteren van het NPLG.  

 

  



 
 

 

Wat zijn de structurerende keuzes in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en hoe 

worden die onderzocht in het milieueffectrapport? 

De structurerende keuzes geven richting aan de ruimtelijke inrichting en houden rekening met wat 

water en bodem kunnen dragen. Een structurerende keuze is bijvoorbeeld de aanleg van 

bufferzones. Bufferzones worden langs beekdalen op hoge zandgronden aangelegd in het kader van 

grootschalig beekherstel. Het milieueffectrapport onderzoekt de effecten van bufferzones op 

bijvoorbeeld de kwaliteit van natuur, landschap en water.  

Waar gaat deze zienswijze over en welke inspraakmomenten komen er nog meer? 

Van 16 maart tot en met 26 april 2023 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. De 

NRD beschrijft wat er in het milieueffectrapport van het NPLG onderzocht gaat worden en tot in welk 

detail. De notitie geeft antwoord op de vragen: welke milieueffecten worden er onderzocht, naar 

welke mogelijke alternatieven wordt er gekeken en hoe gaat het Rijk dit doen? U kunt uw reactie op 

het NRD indienen via: www.platformparticipatie.nl/nationaalprogrammalandelijkgebied.  

Het streven is dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau in juni 2023 afgerond is, dan ontvangt u ook 

een reactie van het Rijk op uw zienswijze. Daarna start het Rijk met het opstellen van het 

milieueffectrapport. In het milieueffectrapport (planMER) van het NPLG worden de effecten van de 

structurerende keuzes op het milieu beschreven. U kunt ook reageren op de inhoud van het  

milieueffectrapport, de planning is dat deze in het najaar 2023 ter inzage ligt.  

In het najaar ligt ook het NPLG  ter inzage. Het NPLG geeft de kaders voor de gebiedsprogramma’s 

die provincies per gebied opstellen om de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat te halen. 

Wanneer het NPLG en milieueffectrapport ter inzage liggen, volgt ook meer informatie over hoe u 

precies kunt reageren op de stukken. 
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