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Noot voor de redactie 
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Persbericht: Milieueffectrapport Revisie Omgevingsvisie Overijssel 

 
Meer of minder sturen: wat levert het op voor het 

milieu?  

 

De Commissie m.e.r. adviseert het milieueffectrapport voor de revisie van de Om-

gevingsvisie van de provincie Overijssel te gebruiken om de milieukansen en -

risico’s van nieuw provinciaal beleid in beeld te brengen. Welke randvoorwaarden 

moet de provincie stellen aan bijvoorbeeld nieuwe logistieke hotspots, aan vesti-

ging van grote agrarische bedrijven en duurzame energieopwekking om nadelige 

effecten voor de leefomgeving te voorkomen en de ruimtelijke kwaliteit te verbe-

teren?  

 

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 

Provinciale Staten van de provincie Overijssel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De provincie Overijssel wil de huidige Omgevingsvisie actualiseren. Naast de conse-

quenties van vastgesteld rijks- en provinciaal wil de provincie ook nieuw beleid opne-

men. Nieuw beleid is voorzien voor de thema’s ‘logistiek’, ‘agro & food’, ‘energietransitie’ 

en ‘bestand bebouwd gebied’. Zo wil de provincie logistieke hotspots (door)ontwikkelen, 

schaalvergroting en verduurzaming van de landbouw realiseren en bijdragen aan de 

energietransitie. De uitwerking van de thema’s vindt plaats in samenspraak met hier-

voor relevante partners (co-creatie). Gedeputeerde Staten heeft haar voorgenomen be-

leid verwoord in een (voorlopig) standpunt. Voordat een definitief besluit genomen 

wordt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert het MER te gebruiken om inzicht te krijgen in de milieukansen 

en –risico’s van het nieuwe provinciale beleid. Welke randvoorwaarden moeten aan 

concrete nieuwe ontwikkelingen meegegeven worden zodat deze optimaal bijdragen 

aan de overkoepelende doelen van de Omgevingsvisie, waaronder het bereiken van 

ruimtelijke kwaliteit en het beperken van milieu- en natuurschade? Welke randvoor-

waarden moeten bijvoorbeeld gesteld worden aan de nieuwvestiging van logistieke be-

drijven? Wat zijn de mogelijkheden grotere innovatieve intensieve veehouderijbedrijven 

te situeren op of nabij (logistieke) bedrijventerreinen? En hoe kunnen zonnevelden, 

windturbines en andere vormen van duurzame energieopwekking het beste landschap-

pelijk ingepast worden?  

Ga ook na welke mogelijkheden aanwezig zijn voor tussentijdse bijsturing door de pro-

vincie als in de praktijk kansen niet benut worden of milieugevolgen in de praktijk groter 

blijken dan voorzien? 
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http://www.commissiemer.nl/

