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Persbericht 

Werk milieueffecten woningen, groen en bedrijven 
Omgevingsvisie Westland nog verder uit 

Het milieueffectrapport bij de Omgevingsvisie Westland geeft waardevolle milieu-

informatie voor besluiten over ambities van de gemeente. De visie bevat ook con-

crete besluiten over woningen, groen en bedrijventerreinen, hiervoor bevat het 

rapport echter nog niet voldoende milieu-informatie. Pas het rapport op dit punt 

nog aan, aldus de Commissie voor de milieueffectrapportage. De gemeente vroeg 

de Commissie de inhoud van het rapport te beoordelen. 

De gemeente Westland wil een Omgevingsvisie vaststellen met daarin de ambities voor 

de leefomgeving voor de lange termijn. Ook wil ze in 2040 klimaatbestendig zijn. Voor-

dat de gemeenteraad besluit over de Omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport.  

Het rapport laat goed zien dat in Westland groenbeleving, lichtuitstoot, klimaatopgaven 

(wateroverlast, hittestress en droogte) en een passend en betaalbaar woningaanbod al 

onder druk staan. Daarbij is een nuttig onderscheid gemaakt tussen abstracte en con-

crete besluiten die de gemeente wil nemen. Voor ‘abstractere’ besluiten over ambities 

zijn milieukansen en -risico’s in beeld gebracht, zodat de raad hiermee rekening kan 

houden. 

Voor woningen, groen en bedrijventerreinen is de visie concreet. Zo wil de gemeente 

3.700 woningen mogelijk maken binnen de bestaande kernen, voor extra groen zorgen 

en 30 hectare bedrijventerreinen realiseren. Onduidelijk is echter of er in Westland vol-

doende ruimte is, en milieueffecten van deze concrete besluiten zijn nog niet voldoende 

uitgewerkt. 

De Commissie adviseert daarom het rapport hierop aan te passen zodat de raad ook 

met deze informatie rekening kan houden bij te maken milieuafwegingen over de visie. 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3470
http://www.commissiemer.nl/

