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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Laat keuzes zien in omgevingseffectrapport bij 
omgevingsvisie Overijssel 
 
Breng in het op te stellen omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van de 

provincie Overijssel de keuzes in beeld die gemaakt kunnen en moeten worden. 

Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie. Zo 

komen oplossingen voor knelpunten in beeld. Provinciale Staten hebben de Com-

missie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het omgevingsef-

fectrapport. 

 

De provincie Overijssel wil een omgevingsvisie vaststellen voor de fysiek leefomgeving. 

In de visie, die voor de langere termijn wordt vastgesteld, legt de provincie de waarden 

vast die zij belangrijk vindt, de keuzes die zij maakt en de rollen van de provincie en van 

andere partijen. Voordat de provincie de omgevingsvisie vaststelt, worden de omge-

vingseffecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport. Daarin wil zij ook de 

sociale effecten van de omgevingsvisie onderzoeken.  

 

De Commissie adviseert om in het rapport de keuzes die gemaakt kunnen en moeten 

worden duidelijk te benoemen. Kijk bij die keuzes naar onderwerpen die elkaar kunnen 

versterken, zoals gezondheid, groen en de aanleg van fietspaden, zegt de Commissie. 

En kijk ook naar onderwerpen die strijdig met elkaar kunnen zijn, zoals gezondheid en 

veehouderij. Zo komen verschillende opties in beeld die helpen bij het maken van hel-

dere keuzes en bij de realisatie van de doelen voor Overijssel. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3517
http://www.commissiemer.nl/

