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Onderwerp: notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER voor de Ruimtelijke Structuurvisie 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten,  
 

Inleiding 
Ten behoeve van de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) wordt een Milieu Effect 
Rapportage opgesteld (planMER). Deze planMER beziet de (milieu-)effecten van de 
beleidsvoornemens in de Structuurvisie. In de notitie "Reikwijdte en Detailniveau" (NRD) wordt 
aangegeven wat de planMER zal onderzoeken. De notitie “Reikwijdte en Detailniveau” is daarbij 
tevens de formele aankondiging van dit proces. Mede-overheden en betrokkenen wordt gevraagd  naar 
hun mening over de gekozen insteek. 
 
Voorgeschiedenis 
Ten behoeve van de nieuwe Structuurvisie is door de Staten op 13 december 2010 de Kadernota 
Ruimte vastgesteld. In deze nota is het planMER aangekondigd. 
 
Essentie / samenvatting: 
Naast de minimale wettelijk te onderzoeken milieueffecten (luchtkwaliteit, geluidsnormen, 
natura2000, etc) zal het planMER ook in gaan op de duurzaamheidsvisie van de PRS, met focus op 
People, Planet en Profit.  
De inhoud van het planMER richt zich op het in beeld brengen van de te verwachten effecten van de 
voorgenomen en voor te nemen beleidswijzigingen en van nieuwe activiteiten die potentieel in de PRS 
voorgesteld worden. Het betreft daarbij die wijzigingen waarvoor geldt dat ze belangrijke milieu- 
en/of duurzaamheidsgevolgen zouden kunnen hebben. 
 
Het deel van het beleid uit de huidige PRS (voorheen het Streekplan) wat ongewijzigd wordt 
voortgezet in de nieuwe PRS zal in principe geen deel uitmaken van het planMER. In de Kadernota 
Ruimte is aangegeven welk beleid het college voorstelt ongewijzigd voort te zetten en welk beleid is 
voorgesteld om aan te passen dan wel toe te willen voegen in de nieuwe structuurvisie. 
 
Om het planMER optimaal te kunnen gebruiken in het proces kiezen wij ervoor om de planMER-
procedure parallel aan het beleidsvormingstraject uit te voeren. Hierdoor kunnen de in het planMER 
beschreven effecten direct worden gebruikt in het beleidsvormingstraject en vice versa. 
 
Hiermee kunnen we ook goed werken aan het algemene doel van een planMER-procedure, namelijk 
om bij de besluitvorming over plannen en programma’s het milieu een volwaardige plaats te geven, 
met het oog op de bevordering van een duurzame ontwikkeling. 
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Mede door dit samen optrekken kunnen de te onderzoeken onderwerpen wijzigen. Bijvoorbeeld naar 
aanleiding van wijzigingen in concepten van de PRS. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt vanaf 31 mei ter inzage gelegd opdat een ieder de 
gelegenheid krijgt te reageren op het voorgenomen planMER. Daarnaast worden betrokken 
bestuursorganen rechtstreeks gevraagd te reageren. Het gaat daarbij met name om de Utrechtse 
gemeenten, de Planologische Commissie voor de Leefomgeving, Waterschappen, onze rijkspartners 
en maatschappelijke organisaties. Ook wordt de notitie geplaatst op de Website rond de Structuurvisie:  
puzzelenmetdeprovincie.nl onder ‘actueel’ 
 
De planMER zal tegelijk met de ontwerp-Structuurvisie aan u worden aangeboden en ter visie worden 
gelegd (december 2011). De tijdsplanning voor de Structuurvisie is daarbij leidend. 
 
Bij uw vaststelling van de Structuurvisie (2012) zal worden aangegeven wat met de bevindingen van 
het planMER is gedaan. 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van de notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het planMER bij de 
Ruimtelijke Structuurvisie. 
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