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Knelpunten en kansen in milieueffectrapport voor
omgevingsvisie provincie Utrecht
De ambities die de provincie Utrecht heeft voor de fysieke leefomgeving vragen
om keuzes, omdat niet alle ambities goed bij elkaar passen. Het milieueffectrapport voor de omgevingsvisie geeft duidelijk aan welke ambities elkaar in de weg
zitten en welke elkaar versterken. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het rapport. Provinciale Staten van Utrecht hadden
de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
De provincie Utrecht wil in een omgevingsvisie en omgevingsverordening het kader
schetsen voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2050. Een omgevingsvisie is een integrale visie, waar naar verschillende onderwerpen als natuur en landschap, landbouw, verstedelijking, verkeer en vervoer en duurzame energie wordt gekeken. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie en de verordening
zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.
De provincie heeft op verschillende thema’s hoge ambities, die waarschijnlijk niet allemaal realiseerbaar zijn. Verdichting van stedelijk gebied gaat bijvoorbeeld niet zonder
meer samen met een klimaatbestendige en gezonde stad. Hetzelfde geldt voor de combinatie van windparken en zonnevelden met behoud en versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie. Het rapport heeft daarmee een belangrijke signaalfunctie, zegt
de Commissie. Het laat zien welke ambities elkaar in de weg zitten, maar ook waar de
kansen liggen.
Concrete keuzes worden in de visie nog niet gemaakt, die worden doorgeschoven naar
vervolgbesluiten in provinciale programma’s of gebiedsuitwerkingen. De Commissie
geeft aan dat het belangrijk is om voor de uitwerking mogelijkheden in beeld te hebben
om ontwikkelingen te kunnen sturen. Daarmee kunnen randvoorwaarden worden gesteld, de omgevingsverordening aangescherpt en de ontwikkeling van de ambities worden gemonitord.

----------------------------------------------------------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
Provinciale Staten van Utrecht - 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 Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

