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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 

 
 
Onderzoek verschillende ontwikkelmogelijkheden 
voor Leeuwarden Buitengebied Zuid 
 
Maak de ambities voor Buitengebied Zuid van Leeuwarden concreet in het omge-

vingseffectrapport en onderzoek opties om deze te realiseren. Zo wordt duidelijk 

welke keuzes er zijn. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage 

aan de gemeente Leeuwarden. De gemeente vroeg de Commissie te adviseren 

over de benodigde inhoud van het omgevingseffectrapport. 

 

Met het oog op de Omgevingswet die eraan komt, zijn veel gemeenten bezig met het 

maken van hun omgevingsplan. De gemeente Leeuwarden doet mee aan de pilot ‘mili-

eueffectrapportage en omgevingsplan’, om de effecten van het omgevingsplan op de 

leefomgeving zo goed mogelijk in beeld te brengen. In de pilot vraagt Leeuwarden op 

verschillende momenten advies aan de Commissie. De gemeente en de Commissie 

delen hun ervaringen, zodat andere gemeenten daar profijt van kunnen hebben bij het 

maken van hun omgevingsplan.  

 

Leeuwarden wil een omgevingsplan vaststellen voor Buitengebied Zuid en daarvoor de 

gezondheids- en leefbaarheidseffecten onderzoeken.  

 

De gemeente heeft al een duidelijke en goede onderzoeksagenda voor het omgevings-

effectrapport, zegt de Commissie. Zij adviseert voor het omgevingsplan de ambities uit 

de omgevingsvisie van Leeuwarden concreet te maken. Onderzoek daarna verschil-

lende opties om deze ambities te realiseren en vergelijk deze op hun milieugevolgen. 

Dan kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt voor het omgevingsplan.   

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3649
http://www.commissiemer.nl/

