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Persbericht 

 
Zet de effecten op mens en milieu centraal in  
milieueffectrapport Omgevingsvisie Den Haag 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het omgevingsef-

fectrapport voor de Omgevingsvisie Den Haag de effecten op mens en milieu cen-

traal te zetten. Pas daarom het beoordelingskader aan en scherp de alternatieven 

aan. Hierdoor komen belangrijke gevolgen van mogelijke keuzes goed in beeld. 

De gemeenteraad van Den Haag heeft de Commissie om advies gevraagd over de 

benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De gemeente Den Haag wil een omgevingsvisie vaststellen. Hierin werkt ze de visie op 

de leefomgeving voor de komende decennia uit. Voordat de gemeenteraad besluit over 

de visie, worden de milieugevolgen en sociale gevolgen onderzocht in een omgevings-

effectrapport.  

 

Zorg dat het rapport ingaat op effecten op mens en milieu en maak daarvoor het beoor-

delingskader passend. Maak dat kader zo concreet en toetsbaar mogelijk, en zorg 

vooral dat het aansluit op de Haagse situatie en vraagstukken. Denk dan niet alleen 

aan mobiliteit, energietransitie, maar ook aan gezondheid en de grote sociale tegen-

stellingen in de stad.  

 

Ga in het rapport specifiek in op de ambities voor groen en gezondheid. Scherp daar-

voor de voorgestelde alternatieven verder aan. Zo wordt duidelijk wat de voor- en na-

delen zijn van iedere keuze. Een voorbeeld is de keuze om groen in grote parken te 

concentreren of juist om groen in de straten toe te voegen.  

 

Op deze manier komen de effecten van de omgevingsvisie goed in beeld en is het ook 

voor de raad helder welke effecten de keuzes in de Omgevingsvisie hebben.  

 

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

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 

de gemeenteraad van Den Haag - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3626
http://www.commissiemer.nl/

