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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. 
 

Persbericht 

 
 
Monitor Leefomgeving Zuid-Holland gebaat bij 
langdurige betrokkenheid van provincie 
 
De monitor leefomgeving, die de provincie Zuid-Holland maakt, is een waardevol 

instrument. De monitor biedt informatie om bijvoorbeeld klimaat, gezondheid en 

natuur volwaardig te laten meewegen bij beleid en besluiten. Voor het slagen van 

de monitor is langdurige betrokkenheid van de provincie belangrijk. Dat zegt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over de eerste opzet 

van de monitor. De provincie Zuid-Holland had de Commissie gevraagd te advi-

seren over de opzet en uitwerking van de monitor.  

 

De provincie Zuid-Holland wil een monitor leefomgeving die de staat van de leefomge-

ving in beeld brengt. Zij heeft een eerste versie hiervan klaar. Voordat de provincie de 

monitor verder ontwikkelt, heeft ze de Commissie voor de milieueffectrapportage ge-

vraagd te adviseren over de opzet en uitwerking van de monitor.  

 

De Commissie vindt de monitor een waardevol  instrument. Dit omdat het informatie 

over de leefomgeving op een overzichtelijke manier bundelt en presenteert. Knelpunten 

en ontwikkelingen op allerlei gebieden komen goed in beeld. Inwoners, Provinciale Sta-

ten en andere betrokkenen kunnen zich zo een goed beeld vormen van de leefomge-

ving de komende jaren en hierover een goed gesprek voeren bij besluiten.   

 

De Commissie geeft in haar advies enkele aandachtspunten mee voor de verdere uit-

werking van de monitor. De regio’s in Zuid-Holland zijn bijvoorbeeld erg verschillend. 

Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. 

 

Een belangrijke functie voor de monitor is volgens de Commissie dat deze voor de lange 

termijn een basis biedt voor gesprekken in Gedeputeerde en Provinciale Staten van 

Zuid-Holland bij besluiten. Voor het slagen van de monitor is een langjarige betrokken-

heid van de provincie nodig, zodat het een actuele en betrouwbare informatiebron blijft. 

Dan kan de monitor jarenlang een goede en objectieve bijdrage leveren aan het debat 

en aan het volwaardig meewegen bij besluiten van onderwerpen als klimaat, gezond-

heid en natuur.  

 

 

 

 

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

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. Ze 

neemt zelf geen besluiten of doet geen eigen onderzoek. In dit geval is de monitor gemaakt door de provincie 

Zuid-Holland. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3618
http://www.commissiemer.nl/

