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Persbericht 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 
 
Omgevingsvisie Katwijk 
 

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

visie Katwijk de doelen voor economie, leefomgeving, landschap en duurzame 

energie concreet te maken. Onderzoek welke beleidskeuzes mogelijk zijn om deze 

doelen te bereiken. Op basis van de milieueffecten van deze beleidskeuzes kan 

de gemeente vervolgens vervolgopgaven en plannen vaststellen. 

 

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 gemeenteraad van Katwijk - besluit over de visie. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

De Omgevingsvisie 

De gemeente Katwijk werkt aan een Omgevingsvisie, die het bestaande ruimtelijk be-

leid moet vervangen en samenvoegen. De gemeente loopt hiermee vooruit op de in-

voering van de Omgevingswet. Integratie van beleid en inzet van participatie zijn hierbij 

belangrijke onderdelen. Voordat de gemeente Katwijk besluit over de Omgevingsvisie 

worden de milieueffecten hiervan in beeld gebracht in een milieueffectrapport. De ge-

meenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud 

van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De Omgevingsvisie wordt een inspiratiedocument voor de ruimtelijke ontwikkeling van 

Katwijk in de periode tot 2030 en daarna. De visie met een strategische agenda, pro-

gramma’s en plannen, vormt de basis voor de uitwerking van het ruimtelijke beleid. De 

gemeente gebruikt het milieueffectrapport om te bepalen welke onderzoeken moeten 

worden opgenomen in de strategische agenda.  

 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de veelheid aan doelstellingen te 

bundelen tot een beperkt aantal hoofddoelen, zoals ‘gezonde leefomgeving’, ’econo-

mie’, ’klimaat, duurzame energie en mobiliteit’ en ’landschappelijke kwaliteiten’. Zij ad-

viseert deze hoofddoelen concreet uit te werken en te onderzoeken hoe en met welke 

beleidsinstrumenten deze kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld voor de ambities 

op het gebied van duurzame energie. Hier kan de huidige energievraag worden afgezet 

tegen de toekomstige en daarbinnen kan het aandeel duurzame energie worden bere-

kend om de energie-opgave inzichtelijk te maken. Op basis van deze opgave kunnen 

kansen en risico’s voor de leefomgeving in beeld worden gebracht. Zo wordt duidelijk 

welke opgaven er liggen en welke inzet nodig is voor de verdere uitwerking van de 

doelstellingen. 
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