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Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Onderzoek of met extra inzet ambities haalbaar
worden
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie
Noord-Holland 2050 beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat veel ambities niet worden gehaald. In hoeverre ambities wel haalbaar te maken zijn, is nog niet onderzocht. De Commissie adviseert daarom om het rapport op enkele punten aan te
vullen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Noord-Holland wil voor de periode tot 2050 een Omgevingsvisie opstellen,
gericht op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. Daarbij gaat
zij uit van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. De Omgevingsvisie vervangt
bestaande provinciale plannen als Structuurvisie, Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, Milieubeleidsplan, Watervisie en Agenda Groen.
Voordat Provinciale Staten besluiten over de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050, zijn
de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het rapport te toetsen.
Het advies
Uit het rapport spreekt een groot realisme: duidelijk is dat de visie weliswaar een bijdrage levert aan het behalen van de ambities, maar dat veel ambities niet worden gehaald. Ook geeft het op diverse plekken aan dat de provincie afhankelijk is van lokale,
landelijke en internationale ontwikkelingen.
Voor een aantal ambities zijn verdergaande beleidsopties echter wel degelijk denkbaar.
Zo is onderzoek mogelijk naar de maximale inzet op opwekking van hernieuwbare energie, waarmee de ambitie wél kan worden gehaald en wat dit betekent voor andere ambities in de visie, zoals het vergroten van de biodiversiteit en de bescherming van het
landschap.
Ook kan onderzoek plaatsvinden naar de plekken waar waterpeilverhoging de grootste
meerwaarde oplevert voor de ambitie om bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen. De provincie is voor het peilbeheer wel afhankelijk van de waterschappen, maar
kan met ruimtelijke ordening bijdragen aan het behalen van de ambitie.
De Commissie adviseert daarom om het milieueffectrapport hierop aan te passen en
dan pas te besluiten over de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050.

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

