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Persbericht 

 
Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten 
 
Onderzoek ook de mogelijkheden voor energie-
transitie, gezondheid en klimaatbestendigheid  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het omgevings-

plan buitengebied Rijssen-Holten te onderzoeken hoe de ambities voor energie-

transitie, gezondheid en klimaatbestendigheid het beste gerealiseerd kunnen 

worden.  

 

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 de gemeente Rijssen-Holten  - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Rijssen-Holten wil komen tot een goede omgevingskwaliteit van haar bui-

tengebied en ruimte bieden voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven en toerisme. 

Voordat de gemeenteraad besluit over het omgevingsplan, worden de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport.  

De gemeente heeft de Commissie gevraagd om het rapport tussentijds te toetsen op 

de ambities, de beschrijving van de huidige omgevingskwaliteit en de gevolgen van 

toekomstige ontwikkelingen.  

 

Het advies 

De Commissie constateert dat nog geen integrale visie bestaat waar de gewenste am-

bities en doelen voor de omgevingskwaliteit in de gemeente uit kunnen worden afgeleid. 

De in het rapport genoemde ambities beperken zich tot bestaand beleid. De Commissie 

adviseert om ook ambities voor energietransitie, gezondheid en klimaatbestendigheid 

te formuleren. Hier liggen voor de gemeente nog belangrijke uitdagingen met naar ver-

wachting ook grote ruimtelijke gevolgen. Zonder deze aspecten mee te nemen, kunnen 

kansen worden gemist om ambities op deze aspecten te koppelen aan bestaande am-

bities voor het buitengebied. Ook is denkbaar dat niet alle ambities tegelijkertijd reali-

seerbaar zijn en nog keuzes voorliggen. Zo kan het oprichten van windturbines en de 

aanleg van zonneweides op gespannen voet staan met de landschappelijke ambities 

van de gemeente.  

 

De Commissie adviseert de gemeente dit tussentijds advies te betrekken bij de verdere 

uitwerking van het milieueffectrapport voor het omgevingsplan.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3167
tel:(06)%2041462778
http://www.commissiemer.nl/

