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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport bij omgevingsvisie Pijnacker-
Nootdorp bijna compleet 
 
Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie van Pijnacker-Nootdorp is bijna 

compleet. Onderzoek nog wel de klimaataspecten bij de gemeentelijke ambities, 

zegt de Commissie in haar advies aan de gemeente. Pijnacker-Nootdorp had de 

Commissie gevraagd het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie te beoorde-

len. 

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt een omgevingsvisie vast voor de fysieke leef-

omgeving tot 2050. De visie beschrijft de ambities van de gemeente, zoals het creëren 

van een karakteristieke woon- en leefomgeving, een aantrekkelijk economisch vesti-

gingsklimaat en een veerkrachtige leefomgeving. In het milieueffectrapport zijn de ge-

volgen voor de leefomgeving van de ambities onderzocht. 

 

De gemeente beschikt over een uitgebreid milieueffectrapport bij de omgevingsvisie 

vindt de Commissie. Het geeft veel inzicht in de mogelijke gevolgen voor de omgeving 

en het geeft een goede beschrijving van de huidige situatie. 

 

Tegelijkertijd concludeert de Commissie ook dat het milieurapport nog onvoldoende ver-

schillende opties voor invulling van de ambities onderzoekt, bijvoorbeeld voor het aantal 

te bouwen woningen. De Commissie adviseert verder om het klimaat meer integraal te 

onderzoeken en daarbij ook bodem en water te betrekken. Laat zien wat de gemeente 

bijvoorbeeld doet bij water(overlast), hoe wil de gemeente klimaatrobuust bouwen en 

wat doet zij met het vrijkomen van CO2 door verdroging van veengronden. 

 

Het advies van de Commissie aan de gemeente is om eerst het rapport aan te passen 

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 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 Pijnacker-Nootdorp - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3562
http://www.commissiemer.nl/

