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Persbericht: Omgevingsvisie Noordwijk 2030 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie 

Noordwijk beoordeeld. De Commissie waardeert het gevolgde participatieve pro-

ces naar een nieuwe Omgevingsvisie met nieuwe ambities. De milieuconsequen-

ties van deze nieuwe ambities zijn echter nog onvoldoende in beeld en hebben 

daardoor de publieke discussie niet kunnen voeden. 

De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen, zodat de informatie als-

nog kan worden gebruikt bij de vaststelling van de visie. 

 

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 Noordwijk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het Plan 

De gemeente Noordwijk heeft een ontwerp-Omgevingsvisie opgesteld waarin zij aan-

geeft hoe Noordwijk zich verder zou moeten ontwikkelen naar 2030. Hiermee wil de 

gemeente werken aan een zogenoemde ‘energieke zeven sterren kustplaats’. 

Voordat de gemeente besluit over de Omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.  

 

Het advies 

De Commissie constateert dat het rapport vooral ingaat op de gewenste hoeveelheid 

extra woningen en duurzaamheidsmaatregelen (zoals energiebesparing in de woning-

bouw en het faciliteren of stimuleren van elektrisch vervoer) in Noordwijk. Informatie 

ontbreekt over de haalbaarheid en de milieugevolgen van ambities uit de ontwerpvisie, 

zoals de uitstekende bereikbaarheid, een energie neutrale gemeente in 2030 en de rijke 

natuur. Of er voldoende milieuruimte in Noordwijk is om alle ambities te realiseren wordt 

daardoor niet duidelijk.  

 

De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te laten passen en daarna pas te 

besluiten over de nieuwe visie. Met deze extra informatie kan aannemelijk worden ge-

maakt of alle ambities haalbaar én met elkaar verenigbaar zijn. 
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