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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 

 
Milieueffectrapport Omgevingsplan Zeeland 2018 
 
Energie en klimaat thema’s voor de omgevingsvi-
sie 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Omgevingsplan 

Zeeland 2018 beoordeeld. Dit plan is bedoeld als overbruggingsplan totdat een 

nieuwe omgevingsvisie gereed is (waarschijnlijk vanaf 2021). De Commissie ad-

viseert het milieueffectrapport aan te laten passen vanwege ontbrekende infor-

matie over natuureffecten. Daarnaast adviseert zij deze overbruggingsperiode te 

gebruiken om nieuw beleid over energie en klimaat tijdig te kunnen ontwikkelen. 

 

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 Zeeland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Zeeland stelt een nieuw omgevingsplan op voor de periode tot 2021. Dit 

is een overbruggingsplan voor de periode tussen het huidige omgevingsplan en een 

nieuwe omgevingsvisie die waarschijnlijk vanaf 2021 zal gelden. In het Omgevingsplan 

wordt op hoofdlijnen al nieuw beleid vastgesteld voor bijvoorbeeld recreatieve ontwik-

kelingen, landbouw, duurzame energie (wind, zon, biomassa) en bedrijventerreinen. 

Voordat Provinciale Staten besluiten over het omgevingsplan zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport is overzichtelijk en geeft snel inzicht in mogelijke effecten van het nieuwe 

beleid. De Commissie vindt dat er milieukansen zijn gemist. In het rapport zijn geen 

alternatieven voor het beleid onderzocht. Vooral voor de thema’s energietransitie en 

klimaatadaptatie is het volgens de Commissie nodig om haast te maken met het in beeld 

brengen van bijvoorbeeld knelpunten, milieueffecten en keuzemogelijkheden. Omdat 

de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie Zeeland al zijn gestart geeft de Commissie 

in haar advies aan hoe deze onderwerpen hier een plek kunnen krijgen. 

 

Voor natuur kan niet gewacht worden op de Omgevingsvisie. In het rapport is nog geen 

rekening gehouden met effecten op belangrijke soorten (zoals vogels en insecten). 

Maatregelen om negatieve effecten te voorkomen zijn nog onvoldoende onderzocht. De 

Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas een besluit 

te nemen over het Omgevingsplan. De provincie Zeeland heeft aangeven dit advies 

over te nemen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3279
http://www.commissiemer.nl/

