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Laat zien hoe milieubelang meeweegt in uitwerking Zeeuwse omgevingsvisie
Het milieueffectrapport voor de omgevingsvisie van de provincie Zeeland laat globaal de kansen en risico’s voor de omgeving zien, maar de (milieu)effecten zijn
mogelijk te positief ingeschat en grotendeels nog onzeker. Het is daarom belangrijk dat de provincie duidelijk maakt hoe het milieubelang meeweegt bij de uitwerking van de visie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar
advies over dit rapport. De provincie Zeeland had de Commissie gevraagd het
rapport te beoordelen.
De provincie Zeeland stelt samen met andere partijen een omgevingsvisie op die de
strategische koers voor de ruimtelijke ontwikkeling bepaalt. De visie gaat in op onder
meer woon- en leefmilieu, de grote wateren, het landelijk gebied, economie en klimaatverandering. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.
Om de doelen uit de omgevingsvisie te realiseren is op veel thema’s actie nodig, blijkt
uit het milieueffectrapport. Kansen en risico’s daarvan komen in beeld, bijvoorbeeld voor
natuur, landschap en gezondheid. Dit zijn aandachtspunten voor de verdere uitwerking,
want wie de doelen moet realiseren, waar en hoe, is nu nog niet uitgewerkt.
Het advies van de Commissie is om te laten zien hoe de visie wordt uitgewerkt in concrete doelen en besluiten. Laat ook zien hoe gezorgd wordt dat het milieubelang daarin
steeds meeweegt, zegt zij. Het milieueffectrapport bevat belangrijke informatie, maar
mist nog informatie en onderbouwing over de huidige situatie en de verwachte effecten.
Daardoor zijn de belangrijkste knelpunten voor Zeeland nu nog niet volledig in beeld en
worden de effecten mogelijk te positief ingeschat.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit
te nemen over de omgevingsvisie.

----------------------------------------------------------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
Provinciale Staten van Zeeland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
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