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Onderwerp Statenbrief: Nota van Beantwoording en advies cie m.e.r. op de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage Omgevingsvisie

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Deze Statenbrief informeert u over de binnengekomen zienswijzen en het advies van de commissie voor de 
milieueffectrapportage (cie m.e.r.) op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de 
milieueffectrapportage voor de Omgevingsvisie. 

De procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) loopt gelijktijdig met het opstellen van de Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening en wordt in samenhang opgesteld. De m.e.r. komt interactief tot stand. Het voordeel 
hiervan is dat de m.e.r. ondersteunt tijdens het ontwikkelen van de visie door milieu-informatie toe te voegen aan 
het proces. Door deze interactieve werkwijze, waarbij samen met stakeholders de visie en planMER vorm krijgen, 
is vooraf geen blauwdruk te geven hoe de m.e.r. er uiteindelijk precies uit gaat zien op bijvoorbeeld detailniveau. 
Dit is afhankelijk van de concreetheid van de (bestuurlijke) keuzes in de visie. De onderzoeksaanpak uit de NRD 
kan daarmee gedurende het proces steeds scherper worden en de binnengekomen zienswijzen en het advies 
van de cie m.e.r. helpen daar nu bij.

Voorgeschiedenis
Op 10 december 2018 is naast het Koersdocument Omgevingsvisie ook de ontwerp NRD ten behoeve van de 
m.e.r. voor de Omgevingsvisie door Provinciale Staten vastgesteld. De NRD is de formele aankondiging van de 
start van de milieueffectrapportage procedure (m.e.r.) en vormt de basis voor het raadplegen van betrokken 
instanties en voor inspraak. Het doel van de inspraak is iedereen uit te nodigen om mee te denken over de opzet 
van de m.e.r. Het ontwerp NRD heeft van 17 januari 2019 tot 28 februari 2019 ter inzage gelegen. Daarnaast 
heeft de cie m.e.r. op 9 april j.l. een advies uitgebracht op de ontwerp NRD en dit gepubliceerd op haar website. 

Essentie / samenvatting:
De zienswijzen bevatten veel suggesties en aandachtspunten. Dit gaat niet altijd alleen over de  
onderzoeksaanpak in de NRD, maar ook over het proces en inhoud van de Omgevingsvisie. Deze suggesties en 
aandachtspunten komen in het verdere traject van pas bij het opstellen van de Omgevingsvisie en planMER.

https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/publish/pages/337110/ontwerp_notitie_reikwijdte_detailniveau_nrd_tbv_planmer_omgevingsvisie_provincie_utrecht.pdf
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p32/p3265/3265_advies_reikwijdte_en_detailniveau.pdf
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/publish/pages/323749/provincie_utrecht_-_koersdocument-ps_10_december_2018.pdf


Advies van de cie m.e.r.
De cie m.e.r. ondersteunt de aanpak voor de m.e.r. en geeft aanbevelingen voor de verdere uitwerking van de 
m.e.r. De aanbevelingen nemen wij mee bij de verdere uitwerking van de m.e.r. De cie m.e.r. zal hierna  een 
toetsingsadvies geven op het uiteindelijke planMER dat samen met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gaat. 
Dit is gepland in het voorjaar 2020.
  
Binnengekomen zienswijzen
Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn er van 19 zienswijzen binnengekomen:

- Eén natuurlijk persoon;
- 10 gemeenten en regio’s waarvan er 4 vrijwel identiek waren;
- 2 waterbeheerders
- 4 (groene) belangenorganisaties
- 1 veiligheidsregio
- 1 omgevingsdienst.

De zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van Beantwoording (zie bijlage 1). De reactie op de zienswijzen zijn 
thematisch verwerkt en volgen de indeling van de NRD. 

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Aanscherpen van de aanpak van het planMER voor de Omgevingsvisie op basis van zienswijzen en het advies 
van de cie m.e.r..

Financiële consequenties
n.v.t.

Vervolgprocedure/voortgang
Het advies van de cie m.e.r. en de zienswijzen, conform de beantwoording in de NvB, worden meegenomen in de 
verdere uitwerking van het m.e.r. Het m.e.r. vormt een integraal onderdeel van het proces om te komen tot een 
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Uw Staten worden nader geïnformeerd over dit proces en de verdere 
betrokkenheid van Uw Staten via de Statencommissie Omgevingsvisie.

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten 
Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p32/p3265/3265_advies_reikwijdte_en_detailniveau.pdf

