Reactie fractie Progressief Westerveld op advies Bügel Hajema adviseurs.

Het college heeft Bügel Hajema adviseurs (hierna: BHa) advies gevraagd over ons memo waarin we
stellen dat de omgevingsvisie Mer-plichtig is. Wij stellen het op prijs dat het college hierover advies
heeft ingewonnen.
Wij geven in het memo aan dat onze omgevingsvisie Mer-plichtig is omdat de Wet
natuurbescherming een passende beoordeling voorschrijft en dat daaruit de Mer-plicht voortkomt.
BHa gaat daar niet op in en verdiept zich ook niet in de redenen voor vernietiging van de
bestemmingsplannen buitengebied en de reden voor intrekken van het bestemmingsplan
kleinschalige hernieuwbare energie. BHa volstaat met de opmerking: Wij kennen de bedoelde
redenering achter de bestemmingsplannen buitengebied en kleinschalige hernieuwbare energie niet.
Dat is jammer, het zou zo mooi zijn als we van fouten uit het verleden willen leren.
De agendering van de omgevingsvisie van vanavond leent zich niet voor een uitgebreid juridisch
debat, los van het feit of we daar als raad toe in staat zijn. We hebben in ons memo een oplossing
voor het probleem geschetst. Helaas zit daar een storende verschrijving in. Wij stelden het volgende
voor:
We zouden als raad kunnen afspreken dat we eerst die plannen verder ontwikkelen en vervolgens een
geactualiseerde woonvisie opstellen die we wel voorzien van een passende beoordeling en een Planmer.
In plaats van woonvisie had hier omgevingsvisie moeten staan. Na vaststelling van woonvisie,
besluiten over grote windmolens en landschapsvisie kan de omgevingsvisie geactualiseerd worden.
Die geactualiseerde omgevingsvisie kunnen we vervolgens aan een passende beoordeling en een mer
onderwerpen.
We zullen bij de raadsbehandeling van de omgevingsvisie daarom een motie daarover indienen.
Onze fractie kan leven met een omgevingsvisie 1.0 waarbij niet aan de wettelijke verplichting van
een passende beoordeling en de daaruit voortvloeiende mer-plicht wordt voldaan, als we bij de
actualisatie van de omgevingsvisie in de volgende raadsperiode daar wel toe overgaan.
Ten overvloede stuur ik u hierbij nog een factsheet van de Commissie-mer.
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