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Persbericht: Structuurvisie Ruimte en Mobiliteit Zuid-Holland 
 

Milieueffecten Visie Ruimte en Mobiliteit in twee-
de instantie goed beschreven 
 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het aangevulde milieueffectrapport 
voor de structuurvisie Ruimte en mobiliteit van de provincie Zuid-Holland be-
oordeeld. Zij vindt dat de milieueffecten en mogelijke maatregelen goed in beeld 
komen. 
 
De Commissie m.e.r. is een bij wet ingestelde commissie van onafhankelijke deskundigen die adviseert 
over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. De Commissie bemoeit zich niet met besluitvorming 
rond een project of plan. Dit doet het bevoegd gezag. Zelf schrijft de Commissie geen milieueffectrapporten. 
Dit doet de initiatiefnemer van een activiteit. Of die laat dit doen door een adviesbureau. Zie ook 
www.commissiemer.nl. 
 
Het plan 
De provincie Zuid-Holland herziet de Provinciale Structuurvisie en de Verordening 
ruimte om beter te sturen op ruimtelijke kwaliteit en programmering. De Commissie 
adviseerde in het milieueffectrapport een goede analyse te maken van de milieupro-
blemen in de provincie en na te gaan in welke mate het voorgenomen beleid het mili-
eu beïnvloedt. 
 
De provinciale Staten hebben de Commissie om advies gevraagd over het milieuef-
fectrapport. 
 
Advies 
Bij de toetsing constateerde de Commissie eerder dat uit het milieueffectrapport komt 
dat het voorgenomen beleid niet of nauwelijks tot milieuwinst leidt, terwijl er wel dege-
lijk van milieuproblemen sprake is. Met name de slechte staat van de natuurgebieden 
en de hoge achtergrondconcentraties van luchtverontreiniging zullen de gewenste 
economische groei belemmeren. Het rapport was daarom niet compleet. De Commis-
sie adviseerde het rapport aan te vullen. 
 
De aanvulling op het milieueffectrapport geeft goede extra informatie onder meer door 
aan te geven welke maatregelen mogelijk zijn om de milieuproblemen te verminderen. 
De Commissie vindt daarom dat de informatie toereikend is. 
 
In haar advies wijst de Commissie nog op het risico dat de melkveehouderij in 2015 
fors groeit door afschaffing van de melkquota en veel milieuruimte gebruikt. Dat komt 
doordat de Visie ruimte biedt voor grotere bouwkavels voor stallen. Dit draagt bij aan 
de luchtverontreiniging, in het bijzonder de stikstofdepositie in natuurgebieden en be-
lemmert daardoor de economische groei van overige sectoren. De aanvullende infor-
matie geeft maatregelen om dit probleem aan te pakken. Het is de Commissie nog wel 
onduidelijk hoe de voorgestelde maatregelen uitgevoerd gaan worden. Zij heeft daar-
voor bij het bevoegde gezag aandacht gevraagd. 
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