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Persbericht 

 
Maak rol milieubelang duidelijk in volgende 
stap Omgevingsvisie Limburg 
 
De omgevingsvisie Limburg is nog te globaal om milieueffecten te kunnen bepa-

len, constateert het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Limburg. Meer 

informatie over de vervolgstappen en de rol van het milieubelang hierbij is 

daarom essentieel voor het besluit over de visie. Dat zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport aan de provin-

cie Limburg. Zij adviseert het rapport aan te vullen. De provincie vroeg de Com-

missie om advies over het milieueffectrapport. 

 

De provincie Limburg stelt een omgevingsvisie op voor de toekomst van Limburg, met 

daarin op hoofdlijnen het beleid voor de fysieke leefomgeving tot circa 2050. Omdat de 

visie integraal is, wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, econo-

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

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De omgevingsvisie is algemeen en vooral procesmatig van aard. Het milieueffectrap-

port constateert dan ook terecht dat het nu niet mogelijk is om effecten van plannen te 

bepalen. Het rapport brengt wel kansen en risico’s voor de leefomgeving in beeld en 

geeft aanknopingspunten voor toekomstige keuzes en vervolgstappen. Ook geeft het 

‘portret van Limburg’ een goed beeld van huidige knelpunten in de leefomgeving, zoals 

bij natuur, landschap en gezondheid.  

 

Nu nog geen effecten kunnen worden bepaald, is meer informatie over de stappen die 

de provincie wil zetten en over de rol van de leefomgeving bij dit vervolg essentieel om 

een besluit te kunnen nemen over de omgevingsvisie. Met duidelijke vervolgstappen 

kunnen effecten op de leefomgeving van het beleid worden bepaald en kan gekeken 

worden of de eigen doelen worden gehaald. Ook adviseert de Commissie een monito-

ringssysteem, waarmee kan worden bijgehouden hoe het gaat met de gehele leefom-

geving en op basis waarvan eventueel extra maatregelen kunnen worden genomen.  

 

De Commissie adviseert de provincie om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna 

pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.  

 

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

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. 
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