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Persbericht

Milieueffectrapport bij omgevingsvisie Lisse heeft
verdiepingsslag nodig
Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie 2040 van de gemeente Lisse laat
zien dat de omgevingsvisie tot verbeteringen leidt, maar dat de doelen voor
energietransitie en klimaatadaptatie nog niet gehaald worden. Het rapport maakt
nog niet altijd duidelijk waar knelpunten en kansen liggen en hoe groot die zijn.
Dit zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het
milieueffectrapport. De gemeente Lisse had de Commissie gevraagd de inhoud
van het rapport te beoordelen.
De gemeente Lisse stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van
Lisse tot 2040. Daarin maakt de gemeente keuzes voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, recreatie en duurzame energie. Voordat de gemeenteraad besluit over
de visie zijn de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.
Uit het rapport blijkt dat er keuzes nodig zijn voor woningbouw, bereikbaarheid, klimaatadaptatie (wateroverlast, watertekort, hittestress), energietransitie (aardgasvrij bouwen,
duurzame energie), natuur en openbaar groen. De omgevingsvisie leidt tot verbeteringen, maar ook wordt duidelijk dat nog niet alle doelen voor 2040 worden gehaald, voor
bijvoorbeeld energietransitie en klimaatadaptatie.
Omdat het milieueffectrapport op sommige punten erg algemeen is, is de beoordeling
van de milieueffecten en de mate waarin doelen bereikt worden soms niet goed te volgen. Knelpunten en kansen blijven daarom nu deels nog onduidelijk, terwijl deze wel
belangrijk zijn bij het maken van afwegingen in de omgevingsvisie én voor vervolgbesluiten. De Commissie adviseert daarom het rapport eerst aan te vullen en daarna pas
een besluit te nemen over de omgevingsvisie.
----------------------------------------------------------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
de gemeenteraad van Lisse - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

