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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. voor revisie Omgevingsvisie Drenthe 

 

Maak ambities concreet in milieueffectrapport  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de revisie van 

de Omgevingsvisie Drenthe de ambities zoveel mogelijk te vertalen in concreet 

meetbare doelen. 

 

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 Drenthe - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De provincie Drenthe wil de bestaande Omgevingsvisie reviseren. In de basis is de 

provincie tevreden over de bestaande Omgevingsvisie. De revisie werkt drie onderwer-

pen uit het collegeakkoord verder uit, te weten ‘Energielandschappen’, ‘Sterke steden’ 

en ‘Vrijetijdseconomie’. Ook wordt de gehele visie geactualiseerd en moet deze antici-

peren op de toekomstige Omgevingswet. 

Voordat de provincie een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over 

de inhoud van het milieueffectrapport.   

 

Het advies 

Om naar de effecten van de revisie te kunnen kijken, moet goed in beeld zijn hoe de 

huidige Omgevingsvisie werkt. Zo komt naar voren welke doelen al worden gehaald, 

wat kan of moet worden voortgezet en waar extra inspanning nodig is. 

Verder adviseert de Commissie om de nieuwe ambities zoveel mogelijk te vertalen in 

concreet meetbare doelen, zoals dat voor ‘Energielandschappen’ al is gedaan. Alleen 

dan levert het rapport informatie op die kan worden gebruikt om strategische keuzes te 

maken. 

Tot slot vraagt de Commissie de provincie zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe al 

wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. 
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