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Persbericht: Omgevingsvisie Katwijk 

Werk ambities en doelstellingen verder uit 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het MER voor de omgevingsvisie Katwijk de 

huidige kwaliteit van de leefomgeving te beschrijven. Geef aan wat de ambities 

van de gemeente zijn voor de vast te stellen omgevingswaarden. Vertaal deze 

ambities zoveel mogelijk in concrete doelstellingen en onderzoek daarvan de ef-

fecten op de leefomgeving.  

 

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 nieuwe Omgevingsvisie, die het bestaande ruim-

telijk beleid moet vervangen en samenvoegen. De gemeente loopt hiermee vooruit op 

de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie wordt daarom ook al opgesteld 

volgens de nieuwe werkwijze en ideeën van deze wet.  

De gemeenteraad van Katwijk heeft de Commissie om advies gevraagd over de aanpak 

en de inhoud van de Notitie reikwijdte en detailniveau en het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De Omgevingsvisie Katwijk moet een ‘kader’ vormen voor de verdere uitwerking van 

het ruimtelijke beleid van de gemeente. Dit ruimtelijk beleid wordt daarna concreet in-

gevuld in omgevingsplannen, programma’s en gebiedsvisies. De ontwikkeling van de 

locatie Valkenburg is daar een voorbeeld van, hier wordt tevens een separate m.e.r.-

procedure voor doorlopen. De Omgevingsvisie is richtinggevend en formuleert ambities 

en doelstellingen voor de lange termijn.  

 

De Commissie adviseert om eerst een goede beschrijving te geven van de kwaliteit van 

de leefomgeving in Katwijk. Geef daarbij ook aan welke ontwikkelingen van buitenaf 

invloed hebben op de leefomgeving, zoals klimaatverandering en de groei van het aan-

tal inwoners van de Randstad. Geef vervolgens aan welke ambities en doelstellingen 

Katwijk zelf heeft voor haar gemeente. Denk daarbij aan doelstellingen zoals energie-

transitie, versterken economie en infrastructuur en verbeteren van de ruimtelijke kwali-

teit. Werk deze doelstellingen uit in verschillende beleidskeuzen en onderzoek of ambi-

ties elkaar kunnen versterken of juist strijdig zijn. Werk een beoordelingskader uit waar-

mee deze verschillende beleidskeuzes op milieueffecten en haalbaarheid kunnen wor-

den getoetst. 
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