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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Leefomgevingstoets Omgevingsvisie Zuid-Holland 
 
Natuur en milieu in Zuid-Holland staan onder druk 
 

De Commissie m.e.r. heeft de Leefomgevingstoets voor de Omgevingsvisie Zuid-

Holland beoordeeld. De Leefomgevingstoets laat duidelijk zien dat de leefomge-

ving in de provincie onder druk staat en dat bestaande (milieu)ambities niet ge-

haald worden met het huidige beleid. De Commissie adviseert de verdere stappen 

naar een Omgevingsvisie met nieuw beleid aan te geven. 

 

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 

Provinciale Staten van Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Zuid-Holland werkt aan de Omgevingsvisie. De visie is een samenvoeging 

van bestaand beleid zoals de visie Ruimte en Mobiliteit, het Milieubeleidsplan en het 

Waterplan. De nieuwe omgevingsvisie bevat geen nieuw beleid. Daarnaast wil de pro-

vincie beslissen over drie beleidsverrijkingen 1. Rijke groenblauwe leefomgeving, 2. 

Juiste kantoor op de juiste plek en 3. Verstedelijking en wonen. 

 

Voordat Provinciale Staten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

Leefomgevingstoets. De provincie heeft de Commissie gevraagd dit rapport te beoor-

delen. 

 

Het advies 

Uit de Leefomgevingstoets spreekt een groot realisme. Duidelijk is dat met het in de 

toekomst doortrekken van het bestaand beleid, de bestaande (milieu)ambities niet wor-

den gehaald en de leefomgeving en natuur sterk onder druk staan.  

 

De provincie wil de omgevingsvisie de komende twee jaar verder uitwerken met nieuw 

beleid. De Commissie adviseert voorafgaand aan het besluit duidelijk aan te geven wat 

precies de provincie nú besluit over de visie en wat later. Geef daarom ook aan hoe en 

met welke stappen de visie in de toekomst verder uitgebouwd wordt met nieuw beleid. 

 

Daarnaast ontbreekt onder andere de onderbouwing van de milieuscores, waardoor 

scores niet herhaalbaar en controleerbaar zijn. Hierdoor kan de provincie daar nu en in 

de toekomst nog geen rekening mee houden.  

 

De Commissie adviseert de leefomgevingstoets hierop aan te passen en daarna pas 

een besluit te nemen over de Omgevingsvisie en de beleidsverrijkingen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3351
http://www.commissiemer.nl/

