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Laat omgevingseffectrapport beter aansluiten bij
omgevingsvisie Leiden
Laat het omgevingseffectrapport beter aansluiten bij de omgevingsvisie van de
gemeente Leiden wat betreft keuzes en detailniveau. Zo kan het belangrijke aandachtspunten in beeld brengen en ondersteuning bieden bij de besluitvorming.
Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het
omgevingseffectrapport. De gemeenteraad van Leiden had de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.
De gemeente Leiden wil een omgevingsvisie vaststellen, met de ontwikkelingen voor
de fysieke leefomgeving tot 2040. In de visie staan de ambities van Leiden voor de
komende jaren, zoals de ontwikkeling tot centrumstad, binnenstedelijk bouwen, profileren op kennis, extra groen, klimaat en gezondheid. Bij de omgevingsvisie is een omgevingseffectrapport opgesteld, waarin de omgevingseffecten van de ambities zijn onderzocht.
De Commissie vindt de opzet van het omgevingseffectrapport helder. Ook is duidelijk
dat het rapport heeft bijgedragen aan het aanscherpen van de ambities van de visie.
Tegelijkertijd trekt de Commissie de conclusie dat de omgevingsvisie concreter is dan
het omgevingseffectrapport. In de visie worden bijvoorbeeld locaties aangewezen voor
woningbouw, bedrijvigheid, sport, groen en water. Deze komen onvoldoende terug in
het omgevingseffectrapport. Het omgevingseffectrapport blijft vrij algemeen. Door de
beoordeling specifieker te maken sluit deze beter aan op de Leidse situatie en zijn de
Leidse ambities beter te herkennen.
De Commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen
over de visie.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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
de gemeenteraad van Leiden- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

