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Laat omgevingseffectrapport aansluiten bij integrale ambities Omgevingsvisie Sliedrecht
De woningbouwopgave staat centraal in het omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van Sliedrecht. De integrale benadering van de gemeentelijke ambities, zoals de omgevingsvisie beoogt, komt in het omgevingseffectrapport onvoldoende terug. Kansen voor de leefomgeving blijven hierdoor buiten beeld. Dat
zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het omgevingseffect rapport. De gemeente Sliedrecht had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
De gemeente Sliedrecht stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling
tot 2040. Het gaat bijvoorbeeld om keuzes voor de bouw van woningen, groen, klimaatverandering en verkeer. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een omgevingseffectrapport.
In de omgevingsvisie worden de verschillende ambities, zoals ‘ruimtelijke vernieuwing’,
en een ‘veilige en inclusieve samenleving’ integraal benaderd. In het omgevingseffectrapport is één van deze ambities, de woningbouwopgave, centraal gesteld. Omvang en
ligging van woningbouwlocaties zijn leidend geweest bij het ontwikkelen van vier scenario’s. Deze scenario’s blijken echter weinig bij te dragen aan andere ambities, zoals
groen, water of duurzame mobiliteit. Kansen voor de leefomgeving blijven hierdoor buiten beeld.
De Commissie adviseert om in het omgevingseffectrapport ook duidelijk te maken waar
de gemeente nu staat en waar zij naar toe wil: hoe zijn de ambities te bereiken en welke
plannen zijn al in gang gezet? Laat zien, zegt de Commissie, wat de (meeste) aandacht
vraagt, hoe prioriteiten gesteld worden en hoe de gemeente hier in het vervolgtraject
mee aan de slag gaat.
De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport eerst 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 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 Sliedrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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