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Geacht College,
In de raadsvergadering van 16 december, bij agendapunt 20, vaststellen bouwstenen
omgevingsvisie, heeft SGB samen met de fracties D66 en de VVD een amendement
ingediend om de volgende bouwstenen toe te voegen: Milieu, Klimaat en Gezondheid.
Het amendement kon niet op een meerderheid rekenen en de wethouder was ook niet
op verzoek van de VVD bereid een toezegging te doen om bij het invullen van de
bouwstenen, de effecten voor het klimaat, milieu en gezondheid inzichtelijk te maken
in de omgevingsvisie.
In de Omgevingswet is gekozen voor een algemene omschrijving van de plan-m.e.r.plichtige plannen en programma’s. Een omgevingsvisie wordt daarin benoemd als in
ieder geval in principe plan-m.e.r.-plichtig onder de Omgevingswet.
In zo’n MER moet de opgaven en de gevolgen van het gemeentelijk beleid met
betrekking tot milieu, klimaat en gezondheid beschreven worden.
- Is het college bekend dat voor de omgevingsvisie een MER opgesteld dient te
worden?
Ja, dit is bij het college bekend, zoals beschreven staat in de omgevingswet is een
omgevingsvisie in principe MER plichtig. Echter wanneer een omgevingsvisie geen
beperkende of milieubelastende maatregelen voorschrijft is een plan MER niet nodig. De
verplichting wordt dan doorgeschoven naar het omgevingsplan waarin concreet de
maatregelen vastgelegd worden die een milieukundig effect kunnen hebben.
Zoals ook nu bij een structuurplan wordt een MER niet toegepast, maar bij de uitwerking in
een bestemmingsplan (buitengebied) wel (indien hierin milieubeperkende of milieu
verstorende maatregelen worden vastgelegd). Een plan MER kan bij een visievorming
gebruikt worden om meerdere scenario’s vanuit milieukundig oogpunt af te wegen. Deze
onderdelen hoeven dan later niet in een concreter plan opnieuw beMERt te worden.
Deze MER moet, zoals wij begrijpen, klaar zijn als de ontwerp omgevingsvisie ter
inzage gelegd wordt.
- Klopt deze constatering van de VVD?
Nee, in dit geval klopt deze constatering niet
- Wanneer kan de raad deze MER m.b.t. de omgevingsvisie verwachten?
Deze MER zal dus bij het opleggen van concrete maatregelen (omgevingsplan) worden
uitgevoerd.

