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Persbericht 

 
 
Inzicht in ruimtegebruik van ambities omgevings-
visie Gooise Meren nodig 
 
Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie Gooise Meren is goed gebruikt om 

de visie beter te maken. Het rapport geeft een helder en eerlijk beeld van de ri-

sico’s en kansen voor de leefomgeving. Wel is nog inzicht nodig in hoeveel ruimte 

de ambities van de gemeente kosten en of dat allemaal past in Gooise Meren. Dat 

zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieu-

effectrapport. De gemeente Gooise Meren had de Commissie gevraagd de inhoud 

van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Gooise Meren wil een omgevingsvisie vaststellen. Dit is de langetermijn-

visie op de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040, met daarin doelen en keuzes voor natuur 

en landschap, wonen, verkeer, gezondheid en duurzaamheid. Voordat de gemeente-

raad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan op de omgeving onderzocht 

in een milieueffectrapport. 

 

Het milieueffectrapport beschrijft duidelijk de effecten van de omgevingsvisie. De visie 

biedt kansen voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, duurzame mobiliteit, gezondheid, 

landschap en grondwater. Op hoofdlijnen wordt duidelijk welke gemeentelijke ambities 

elkaar versterken en welke botsen. De Commissie adviseert om de ruimte die nodig is 

voor de verschillende ambities meer concreet te maken, te kwantificeren. Dan wordt 

duidelijk waar combinaties mogelijk zijn, maar ook waar keuzes nodig zijn.   

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over de omgevingsvisie. De gemeente neemt het advies van de Commissie 

ter harte en gaat ermee aan de slag.  

 

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

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 Gooise Meren - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3665
http://www.commissiemer.nl/

