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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
Laat in milieueffectrapport zien hoe milieubelang 
meeweegt in Programma Wonen en Werken 
Utrecht 
 
Laat in het milieueffectrapport voor het Programma Wonen en Werken Utrecht 

zien welke keuzes voor locaties nog worden gemaakt en hoe het milieubelang 

hierin meeweegt. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan 

de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hadden de 

Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De provincie Utrecht wil inspelen op de grote behoefte aan woningen en bedrijfsruimte. 

Samen met gemeenten gaat zij hierover afspraken maken in het Programma Wonen en 

Werken Utrecht. Het Programma wordt een uitwerking van de al vastgestelde provinci-

ale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Voordat over het Programma wordt be-

sloten, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Maak in het milieueffectrapport goed onderscheid tussen locaties die al vastliggen en 

locaties waarover nog besloten moet worden, adviseert de Commissie. Het milieuef-

fectrapport moet duidelijk maken welke keuzes nog gemaakt gaan worden in het Pro-

gramma en hoe het milieubelang daarin meeweegt. De Commissie vindt dat de milieu-

effecten niet alleen op lokaal niveau maar juist ook op regionaal en provinciaal beoor-

deeld moeten worden. Dat kan op basis van criteria voor Utrechtse kwaliteiten, die ook 

gebruikt zijn voor de provinciale Omgevingsvisie. Ook is het advies van de Commissie 

om in het milieueffectrapport te laten zien hoe de effecten gemonitord gaan worden, 

zodat de provincie eventueel kan bijsturen. 

 

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

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 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3530
http://www.commissiemer.nl/

