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Persbericht 

 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
 
Zet kwaliteit van de leefomgeving centraal 
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Nationale 

Omgevingsvisie vooral aandacht te geven aan het effect van de belangrijkste be-

leidskeuzen op de kwaliteit van de leefomgeving. Focus in het rapport op enkele 

milieu-indicatoren die daar doorslaggevend voor zijn. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties- besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

De Nationale Omgevingsvisie 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil in 2019 in de Na-

tionale Omgevingsvisie (NOVI) haar strategische beleidskeuzen voor de lange termijn 

vastleggen voor de fysieke leefomgeving. In haar brief aan de Tweede Kamer van 13 

april jl. heeft de minister voor de NOVI de vier prioriteiten aangegeven, namelijk het 

realiseren van een duurzaam economisch groeipotentieel, ruimte voor de klimaat- en 

energietransitie, sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s en een toe-

komstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 

Voordat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluit over de 

NOVI worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister 

heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rap-

port.  

 

Het advies 

Voor een zinvolle effectbeschrijving en een goede onderbouwing van keuzen zal in het 

milieueffectrapport eerst duidelijk moeten worden welke concrete doelen met de NOVI 

worden nagestreefd. 

 

De Commissie adviseert om op basis van deze concrete doelen en effecten op de leef-

omgeving, de keuzen die in de NOVI gemaakt worden, goed te onderbouwen. Dit kan 

door inzicht te geven in de effecten van verschillende beleidsopties die ‘de reële hoeken 

van het speelveld’ beslaan. Het advies van de Commissie geeft voorbeelden van deze 

‘hoeken van het speelveld’. Bijvoorbeeld het bieden van maximale waterveiligheid in de 

vorm van onder andere ingrijpende dijkversterking óf maximaal ruimte bieden aan het 

water in de vorm van waterbergingscapaciteit en aangepast wonen. De bandbreedte in 

mogelijke effecten op de leefomgeving komt dan goed in beeld.  

 

Ook pleit de Commissie voor focus in de effectbeschrijving door selectief te zijn. Focus 

op enkele indicatoren die doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. In 

veel gevallen zal een goed onderbouwd ‘expert judgement’ voldoende zijn. Daarmee 

wordt de effectbeschrijving toegankelijk en wordt onnodig onderzoek voorkomen. 

http://commissiemer.nl/adviezen/3105
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/

