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Advies Commissie m.e.r. voor Omgevingsvisie Hillegom

Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Hillegom beoordeeld. Het rapport maakt nog onvoldoende duidelijk welke ambities in
de gemeente elkaar kunnen versterken en welke kunnen botsen. Zij adviseert
hiernaar een betere analyse uit te voeren.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Hillegom - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Hillegom stelt een Omgevingsvisie op met beleid voor de ontwikkeling
van de gemeente tot 2030, zoals woningbouw, duurzame energie, veranderingen in de
bollenteelt en andere bedrijvigheid. Voordat de gemeenteraad van Hillegom besluit over
de omgevingsvisie zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
Het rapport toont globaal de kansen en risico’s van de omgevingsvisie voor de leefomgeving. De leefomgeving kan verbeteren en de economie kan groeien. Maar er zijn ook
risico’s voor landschap, natuur en gezondheid.
De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Het is belangrijk dat het rapport
duidelijk maakt welke ambities en ontwikkelingen elkaar versterken, welke botsen en
welke gevolgen dit voor het milieu heeft. Kan Hillegom in 2030 “energieneutraal” zijn,
zonder dat dit ten koste gaat van natuur en landschap? Kan het stimuleren van de economie en verbeteren van de verkeerssituatie samengaan met het verbeteren van de
gezondheid?
Voor het beantwoorden van deze en andere vragen is een betere analyse nodig van de
“kwaliteiten” van de gemeente (bijvoorbeeld de cultuurhistorie, het landschap en de toeristische functie) en op te lossen knelpunten. Daarmee kunnen ook de milieueffecten
beter worden beoordeeld en onderbouwd.
De Commissie adviseert de ontbrekende informatie eerst aan te vullen en daarna pas
een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3250
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 - 310 464 79.

