
24 mei 2022 
 

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 

 
 
Inzicht in effecten omgevingsvisie Utrechtse  
Heuvelrug per gebied nodig  
 
Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug laat op hoofd-

lijnen goed de kansen en knelpunten zien van de gemeentelijke ambities voor 

duurzaamheid, natuur en landschap en mobiliteit. De werkelijke effecten van de 

omgevingsvisie zullen per gebied sterk verschillen. Daarover ontbreekt in het rap-

port nog informatie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over dit rapport. De gemeente Utrechtse Heuvelrug had de Commis-

sie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt voor de ruimtelijke ontwikkeling een omge-

vingsvisie op voor de periode tot 2040. In de visie worden keuzes gemaakt voor onder 

andere woningbouw, verkeer en vervoer, opwekking van duurzame energie, landbouw 

en recreatie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten 

op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Op hoofdlijnen wordt het effect van de omgevingsvisie duidelijk. De visie kan negatief 

uitwerken voor de beschermde natuurgebieden en gezondheid, maar biedt ook kansen 

voor verbetering. Het milieueffectrapport laat zien welke ambities van de gemeente el-

kaar kunnen versterken en welke met elkaar conflicteren. 

 

In de omgevingsvisie zijn verschillende deelgebieden aangegeven, zoals de heuvelrug, 

het Langbroekerweteringgebied en de dorpen. Deze verschillen sterk van elkaar en 

kennen ook verschillende knelpunten en kansen. Sommige keuzes, bijvoorbeeld voor 

woningbouw, duurzame energieopwekking en toerisme, zullen per gebied heel anders 

uitwerken. Inzicht in de gevolgen per gebied is wel belangrijk om te hebben. Daarmee 

kan de gemeente het risico dat keuzes in deze gebieden ten koste gaan van bestaande 

waarden beter beheersen. 

 

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen voordat wordt beslo-

ten over de definitieve omgevingsvisie. 

 

 

 

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

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 Utrechtse Heuvelrug - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3634
http://www.commissiemer.nl/

