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Persbericht 

 
 
Gebruik alternatieven om tot Omgevingsplan 
Leeuwarden Buitengebied Zuid te komen 
 
Onderzoek verschillende mogelijkheden voor het Omgevingsplan en gebruik 

deze om te komen tot een plan die aansluit bij de gemeentelijke ambities. Dat 

adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Leeu-

warden. De gemeente vroeg de Commissie tussentijds te adviseren over onder-

delen van het omgevingseffectrapport. 

 

Met het oog op de Omgevingswet, die eraan komt, zijn veel gemeenten bezig met het 

maken van hun omgevingsplan. De gemeente Leeuwarden doet mee aan de pilot ‘mili-

eueffectrapportage en omgevingsplan’, om de effecten van het omgevingsplan op de 

leefomgeving zo goed mogelijk in beeld te brengen. In de pilot vraagt Leeuwarden op 

verschillende momenten advies aan de Commissie. De gemeente en de Commissie 

delen hun ervaringen, zodat andere gemeenten daar profijt van kunnen hebben bij het 

maken van hun omgevingsplan.  

 

In dit geval wil Leeuwarden een omgevingsplan vaststellen voor ‘Buitengebied Zuid’ en 

daarvoor de gezondheids- en leefbaarheidseffecten onderzoeken.  

 

Er is op onderdelen uitgebreid onderzoek gedaan en er zijn al verschillende opties on-

derzocht om negatieve milieu- en omgevingsgevolgen te verminderen. De Commissie 

adviseert om nu eerst verschillende mogelijkheden te onderzoeken die zijn gebaseerd 

op de gemeentelijke ambities voor dit gebied. Door hiervoor de gevolgen voor de leef-

omgeving in beeld te brengen en deze te vergelijken, kan er een weloverwogen keuze 

worden gemaakt voor het nieuwe omgevingsplan.  

----------------------------------------------------------- 

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 Leeuwarden - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3649
http://www.commissiemer.nl/

