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Milieueffectrapport Omgevingsvisie Fryslân

Laat milieuconsequenties toekomst Fryslân zien
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Fryslân de milieueffecten van beleidskeuzen in beeld te brengen.
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 e milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval Provinciale Staten van de provincie Fryslân- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Fryslân wil een Omgevingsvisie voor de periode tot 2030-2040 opstellen.
In de Omgevingsvisie komen de hoofdlijnen te staan van het integrale beleid voor de
fysieke leefomgeving in Fryslân. De provincie loopt daarmee vooruit op de Omgevingswet.
Voordat Provinciale Staten besluiten over de Omgevingsvisie Fryslân worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De provincie heeft de Commissie m.e.r. tussentijds om advies gevraagd over de inhoud
van het milieueffectrapport.
Het advies
De provincie heeft ervoor gekozen om het instrument m.e.r. in een vroegtijdig stadium
in te zetten, zodat de informatie in het milieueffectrapport optimaal kan bijdragen aan
de te maken keuzen. De provincie heeft vier beleidsopgaven Leefbaar, vitaal en bereikbaar, Energietransitie, Versterken biodiversiteit en Klimaatadaptatie gekozen. Met de
keuze voor deze thema’s worden veel belangrijke milieuvraagstukken centraal gezet.
De Commissie adviseert in het rapport allereerst duidelijk te maken hoeveel het huidige
beleid bijdraagt aan het halen van de ambities. Deze analyse is mede de basis om
milieurisico’s en -kansen van keuzes voor de toekomst helder in beeld te brengen. Op
die manier wordt duidelijk waar de vier beleidsopgaven elkaar in de toekomst dwarszitten of kunnen versterken en wat de milieuconsequenties hiervan zijn. Mogelijke kansen
zijn er bijvoorbeeld voor natuurinclusieve landbouw en klimaatadaptatie.

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.

