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Persbericht  

 
Leefomgevingskwaliteit-effectrapportage Omgevingsvisie 

Overijssel 

 

Effectrapportage brengt kansen en risico’s leef-

omgeving in beeld 

 

De Commissie m.e.r. heeft de leefomgevingskwaliteit-effectrapportage voor de 

Omgevingsvisie Overijssel beoordeeld. Het rapport geeft een goed overzicht van 

de milieurisico’s en -kansen. De Commissie adviseert nog aan te geven wat de 

provincie vooraf kan doen om de gesignaleerde risico’s te beperken en wat de 

mogelijkheden voor bijsturing achteraf zijn.  

 

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 

Provinciale Staten van de provincie Overijssel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Overijssel wil de huidige Omgevingsvisie actualiseren. Naast het opnemen 

van vastgesteld provinciaal beleid wil de provincie ook nieuw beleid opnemen. Nieuw 

beleid is voorzien voor vier hoofdthema’s, namelijk: ‘logistiek’, ‘agro & food’, ‘energie-

transitie’ en ‘bestand bebouwd gebied’. Zo wil de provincie logistieke hotspots (door)ont-

wikkelen, verduurzaming van de landbouw realiseren en bijdragen aan de energietran-

sitie. Voordat een besluit genomen wordt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

leefomgevingskwaliteit-effectrapportage. 

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport geeft voor de vier hoofdthema’s goed zicht op de risico’s en kansen van het 

beleid. Het rapport is te beschouwen als een agenda voor verdere uitwerking hiervan 

en voor het vaststellen van voorwaarden voor concrete activiteiten.  De Commissie ad-

viseert nog aan te geven wat de provincie vooraf kan doen om de gesignaleerde risico’s 

te beperken en wat de mogelijkheden voor bijsturing achteraf zijn als de leefomgevings-

effecten in de praktijk negatiever zijn dan voorzien of de gestelde doelen niet gehaald 

worden. 

   

De Commissie adviseert twee onderdelen verder uit te werken. Het gaat om de risico’s 

voor beschermde natuurgebieden in de provincie, met name de gevolgen van luchtver-

ontreiniging (stikstof) en verstoring (recreatie). Ook de risico’s voor mens en milieu van 

mogelijke toekomstige activiteiten in de ondergrond vragen nog aandacht, bijvoorbeeld 

waar het gaat om het gebruik van lege gasvelden en zoutkoepels.  
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