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Persbericht 

 
 
Gebruik stappenplan om milieugevolgen Provinci-
ale Omgevingsvisie Limburg in beeld te brengen 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor de Provinciale Omgevingsvisie Limburg eerst de ambities van de 

provincie duidelijk te maken en daarna te onderzoeken welke opties er zijn om 

die ambities te halen. Op die manier komen milieugevolgen van keuzes goed in 

beeld. De provincie Limburg heeft de Commissie om advies gevraagd over de 

benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De provincie Limburg wil één integrale omgevingsvisie voor de toekomst van Limburg 

opstellen, met daarin op hoofdlijnen het beleid voor de fysieke leefomgeving. De pro-

vincie wil ook breder kijken en ingaan op bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, economie 

en sociale aspecten. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie, wor-

den de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over de omgevingsvisie 

adviseert de Commissie een stappenplan te gebruiken. Bepaal eerst de ambities op 

basis van bestaande opgaven als de energietransitie, evaluatie van bestaand beleid, 

en een ‘foto’ van de Limburgse leefomgeving. Vertaal de ambities vervolgens in toets-

bare doelen en onderzoek welke opties er zijn om de doelen te halen. Breng daarna de 

samenhang tussen de opties in beeld om enkele onderscheidende alternatieven op ef-

fecten te toetsen.  

 

De ambities van de provincie kunnen spanningen over de beschikbare (milieu)ruimte 

opleveren en vragen om bestuurlijke keuzes. Met het doorlopen van de stappen wordt 

duidelijk om welke keuzes het gaat en welke milieugevolgen ze hebben.  

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3407
http://www.commissiemer.nl/

