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Geachte leden van GS en PS,
Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de daaruit
voortvloeiende omgevingsvisies voor de milieueffectrapportage?
Dat was de hoofdvraag van de PAL-lunchlezing over de Toepassing en
toekomst van de m.e.r. die wij afgelopen oktober mede op verzoek van PS hebben
georganiseerd.
Bij deze lezing was er de presentatie over de Leefomgevingskwaliteit
effectrapportage voor de Omgevingsvisie Overijssel van Egbert Dijk, de m.e.r.coördinator voor deze visie bij deze provincie. Daarnaast was er de presentatie De
Omgeving, de m.e.r. en de toekomst van Kees Linse, voorzitter van de landelijke
Commissie voor de m.e.r..
De evaluatie van deze lezing heeft geleid tot de volgende twee bevindingen:

Bevindingen
Onderzoek de mogelijkheden voor een integrale omgevingseffectrapportage
Onderzoek de mogelijkheden om reeds vanaf de start van de ontwikkeling van een
integrale omgevingsvisie een integrale leefomgevingseffectrapportage te
ontwikkelen die de effecten op de fysieke leefomgeving (Planet) en bij voorkeur ook
People (welzijn) en Profit (welvaart) van aanvang af in beeld brengt. Deze
uitbreidingen van de milieueffectrapportage zijn weliswaar niet verplicht, maar lijken
wel verstandig. Weeg de meerwaarde hiervan af tegen de extra tijd en kosten.
De provincie Overijssel heeft goede ervaringen met hun verbrede
milieueffectrapportage die de effecten van hun omgevingsvisie op Planet, People en
Profit van aanvang af in beeld brengt.
Zorg voor een onafhankelijke en deskundige effectrapportage
Want een onafhankelijke en deskundige rapportage over de milieu- en/of de
leefomgevingseffecten (b.v. door de landelijke commissie m.e.r.) zal bij de
beleidsontwikkeling en -uitvoering (dus bij plannen en projecten, waaronder ook de
omgevingsvisie) van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van de
besluitvorming en voor het draagvlak hiervoor.
Wij zijn graag bereid om naar aanleiding van deze brief met u het gesprek aan
te gaan.
Met vriendelijke groet,
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