
 

 
Vragen en antwoorden over de Ecologische Autoriteit 
Bijlage bij het persbericht, 9 september 2022 

  
Oprichting en taak 
1. Wat doet de Ecologische Autoriteit?  

De onafhankelijke Ecologische Autoriteit toetst of de ecologische informatie beschikbaar is voor de onder-

bouwing van besluiten over beschermde natuur. Het gaat over besluiten voor bijvoorbeeld natuurdoelana-

lyses en gebiedsprogramma’s. In een latere fase adviseert de Ecologische Autoriteit ook over wetenschap-

pelijke inzichten voor besluitvorming over brede ecologische vraagstukken.  

 

2. Waarom is er een Ecologische Autoriteit nodig?  

In het regeerakkoord is de oprichting van een Ecologische Autoriteit opgenomen. De Ecologische Autoriteit 

heeft de taak om ervoor te zorgen dat de juiste ecologische informatie bij besluiten beschikbaar is en be-

trokken wordt. De Ecologische Autoriteit beoordeelt als onafhankelijke organisatie de onderbouwing van 

mogelijke maatregelen voor natuurherstel. 

 

3. Waarom wordt de Ecologische Autoriteit neergelegd bij de Commissie voor de milieueffectrapportage? 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft een verkenning gedaan naar de beste op-

zet van de Ecologische Autoriteit. Daaruit bleek dat gekeken moet worden naar samenwerking met be-

staande, onafhankelijke kennisorganisaties. Het ministerie vroeg aan de Commissie voor de milieueffect-

rapportage (m.e.r.) om samen met andere kennisorganisaties een plan van aanpak te maken. De Commis-

sie m.e.r. heeft ruim 35 jaar ervaring met onafhankelijk adviseren. Zij toetst de inhoud en kwaliteit van mi-

lieueffectrapporten, met inzet van onafhankelijke deskundigen van universiteiten en kennisinstellingen.  

 

4. Is de Ecologische Autoriteit hetzelfde als de Commissie m.e.r.? 

Nee, de Ecologische Autoriteit is onafhankelijk en zelfstandig. Aan de Stichting Bureau Commissie voor de 

milieueffectrapportage is gevraagd de Ecologische Autoriteit uit te voeren. De stichting heeft meerdere 

taken: advisering over milieueffectrapportage in Nederland en in het buitenland en nu ook de Ecologische 

Autoriteit. Er is natuurlijk ook een praktische kant, zoals medegebruik van het kantoor, ICT en faciliteiten, 

dat is wel zo efficiënt en maakt dat de Ecologische Autoriteit snel operationeel kan zijn. 

 

5. Neemt de Ecologische Autoriteit besluiten? 

Nee, de Ecologische Autoriteit neemt geen besluiten, dat doet het Rijk of de provincie. Goede en betrouw-

bare ecologische informatie voor besluiten beoordelen, dat is de taak van de Ecologische Autoriteit.   

 

6. Voor wie werkt de Ecologische Autoriteit? 

De Ecologische Autoriteit richt zich eerst vooral op het toetsen van de natuurdoelanalyses en gebiedspro-

gramma’s. Daarover adviseert zij aan de provincies (en IPO), Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie 

en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

7. Kan de Ecologische Autoriteit ook ongevraagd adviseren?  

In de eerste fase adviseert de Ecologische Autoriteit over natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Dat 

zijn gevraagde adviezen. In een latere fase kan de Ecologische Autoriteit ook ongevraagd adviseren over 

wetenschappelijke inzichten voor besluitvorming over brede ecologische vraagstukken. 

 

 



8. Adviseert de Ecologische Autoriteit alleen over natuurherstel of ook over waterkwaliteit en klimaat? Be-

kijkt de Ecologische Autoriteit de plannen integraal? 

De Ecologische Autoriteit betrekt in haar adviezen niet alleen informatie over de natuur zelf,  maar ook in-

formatie over de kwaliteit van bodem, water en lucht die nodig is voor een gezonde natuur. Ook mogelijke 

maatregelen, zoals waterberging, die effecten op natuur kunnen hebben neemt de Ecologische Autoriteit 

mee in haar adviezen.  

 

9. Waar toetst de Ecologische Autoriteit aan?  

De Ecologische Autoriteit toetst met het oog op de beschermde natuur. Deze natuurgebieden en be-

schermde soorten zijn in de natuurwetgeving vastgelegd, zoals in zogenaamde ‘aanwijzingsbesluiten’.  

 

10. Waarom een ontwikkeling van de Ecologische Autoriteit in twee fases? 

Op deze manier kan de Ecologische Autoriteit snel van start. De Ecologische Autoriteit richt zich nu eerst 

op de plannen, zoals natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Pas later is er ruimte om te adviseren 

over brede ecologische vraagstukken.  

 

Onafhankelijkheid 
11. Adviseert de Ecologische Autoriteit onafhankelijk van minister en kabinet?  

De Ecologische Autoriteit is voor de duur van 8 jaar ingesteld door de minister en is onafhankelijk. Na het 

instellingsbesluit is er geen inhoudelijke bemoeienis van de minister voor Natuur en Stikstof of andere mi-

nisters of staatssecretarissen met de adviezen van de Ecologische Autoriteit. Om de onafhankelijkheid te 

borgen is de uitvoering neergelegd bij de Stichting Bureau Commissie m.e.r., die ruim ervaring heeft met 

onafhankelijk adviseren en ook geen inhoudelijke bemoeienis kent van ministers of kabinet.  

 

12. Hoe gaat de Ecologische Autoriteit te werk? Wie vraagt de Ecologische Autoriteit als deskundigen?  

De Ecologische Autoriteit stelt per advies een werkgroep samen met deskundigen met actuele ecologische 

kennis. Deskundigen moeten onafhankelijk zijn en niet betrokken bij het gebied of bij het opstellen van 

een plan voor een gebied. Zij worden op persoonlijke titel gevaagd. De deskundigen zijn wetenschappers 

of hebben jarenlange kennis van en praktijkervaring met gebiedsbeheer, zo wordt ook de uitvoerbaarheid 

van bijvoorbeeld herstelmaatregelen goed bekeken en in het advies meegenomen.  

 

13. Wie betaalt de Ecologische Autoriteit? 

Het ministerie van LNV vergoedt de kosten van de Ecologische Autoriteit. Dat gaat om een kostendek-

kende basisfinanciering voor de bureaukosten en een vergoeding van de kosten per uitgebracht advies. De 

Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage, waar de uitvoering van de Ecologische Autori-

teit is neergelegd, is een stichting zonder winstoogmerk.   

 

14. Hoe verhoudt de Ecologische Autoriteit zich tot de bestuursrechter? 

De Ecologische Autoriteit geeft adviezen, die zijn niet bindend. De bestuursrechter doet bindende uitspra-

ken over besluiten waar mensen beroep tegen kunnen aantekenen. Het is aan de partij die advies krijgt 

van de Ecologische Autoriteit om te motiveren wat zij met het advies doet. 

  

15. Zijn de adviezen van de Ecologische Autoriteit openbaar? 

De adviezen van de Ecologische Autoriteit en de documenten waarop zij haar advies baseert zijn altijd 

openbaar en komen op de website. De website, waar nu nog aan gewerkt wordt, zal 1 oktober online gaan. 

 

Documenten 
De website van de Ecologische Autoriteit (www.ecologischeautoriteit.nl) gaat op 1 oktober online. Tot die tijd 

zijn de documenten over de instelling van de Ecologische Autoriteit te vinden op de website van de Commissie 

m.e.r.  


