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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 veelzijdigheid Overijssel zien in omgevingsef-
fectrapport bij de omgevingsvisie 
 
De provincie Overijssel heeft veel verschillende deelgebieden met elk hun eigen 

problematiek. Kijk in het omgevingseffectrapport voor de omgevingsvisie Over-

ijssel daarom naar knelpunten in de verschillende deelgebieden. Zo komen deze 

duidelijker in beeld en kan de provincie gericht naar oplossingen zoeken. Dat zegt 

de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het omgevings-

effectrapport. De provincie had de Commissie om tussentijds advies gevraagd 

over het rapport.  

 

De provincie Overijssel wil de omgevingsvisie herzien. Het beleid voor wonen, werken, 

recreëren en ondernemen wordt hierin vastgelegd en ook de ambities voor een gezonde 

en veilige leefomgeving. Voordat de provincie besluit over de omgevingsvisie zijn de 

effecten op de omgeving onderzocht in een eerste versie van het omgevingseffectrap-

port.  

 

De huidige situatie in Overijssel is goed in beeld in het rapport en de achtergrondrap-

porten. Er zijn vier alternatieven onderzocht voor de manier waarop de provincie zich 

kan ontwikkelen en die zijn beoordeeld op de impact voor de leefomgeving. Overijssel 

kiest hierbinnen voor groei in stedelijk gebied en bescherming van bodem en water in 

het landelijk gebied.  

 

De Commissie adviseert om voor de verdere uitwerking van het rapport in de zoomen 

op deelgebieden, zoals verschillende typen natuurgebieden. Zo is met de natuur in het 

oosten op de zandgronden, door onder andere de droogte, veel slechter gesteld dan 

met de nattere natuurgebieden in het westen van de provincie. Zo komen knelpunten 

duidelijker in beeld en kan de provincie gerichter naar oplossingen zoeken.  

 

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

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

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

