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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 

Milieueffectrapport onvoldoende om keuzes omge-
vingsvisie Meierijstad te ondersteunen 
 

Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie van Meierijstad biedt de gemeente 

onvoldoende informatie om keuzes te kunnen maken. Dat zegt de Commissie 

voor de milieueffectrapportage in haar advies. Het milieueffectrapport slaagt er 

niet in om de effectiviteit van het bestaande beleid in beeld te brengen. Onder 

andere hierdoor zijn keuzes voor de toekomst op dit moment moeilijk te maken. 

De gemeente had de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het 

milieueffectrapport.  

 

Meierijstad is een relatief jonge gemeente met drie grotere kernen. De gemeente stelt 

een omgevingsvisie op, waarin het bestaande beleid grotendeels wordt overgenomen. 

Tegelijkertijd moet er in de visie aandacht zijn voor grote veranderingen die voorliggen, 

zoals de energietransitie. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de effec-

ten op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De omgevingsvisie die er nu ligt, vooral gebaseerd op bestaand beleid, is niet concreet 

genoeg om de milieueffecten ervan te kunnen beschrijven. Het milieueffectrapport had 

inzicht moeten geven in de effectiviteit van het huidige beleid en duidelijk kunnen maken 

wat nu knelpunten in de leefomgeving zijn en of deze met het huidige beleid worden 

opgelost. Het rapport biedt onvoldoende ondersteuning voor een visieontwikkeling over 

bijvoorbeeld energietransitie, natuurherstel en mobiliteit.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen, zodat de gemeente 

weet welke effecten het huidige beleid voor de leefomgeving heeft en wat het moet doen 

om doelen in de toekomst te bereiken. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 

gemeenteraad van Meierijstad - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3440
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3440
http://www.commissiemer.nl/

