
› 1. Het omgevingsrecht is 
inzichtelijk, voorspelbaar en 
gemakkelijk in het gebruik.

› 2. De leefomgeving staat op 
een samenhangende manier 
centraal in beleid, 
besluitvorming en regelgeving.

› 3. Een actieve en flexibele 
aanpak biedt overheden meer 
afwegingsruimte om doelen 
voor de leefomgeving te 
bereiken.

› 4. Besluitvorming over 
projecten in de leefomgeving 
gaat sneller en beter.

Omgevingswet: doelen en beleidscyclus



De zes kerninstrumenten van de Omgevingswet



› De milieueffecten in beeld 
brengen zodat het milieubelang 
een volwaardige rol kan innemen 
bij de besluitvorming.

– bevat de brede milieueffecten 
voor de  leefomgeving

– Onderzoekt alternatieven en 
ondersteunt dus zoektocht naar 
slimmere oplossingen

– biedt transparantie: opstellen 
van een milieueffectrapport  
ondersteunt afwegingen en 
participatie

› Milieueffectrapportage past bij de 
nieuwe Omgevingswet, door het 
brede karakter, door de aandacht 
voor alternatieven en door de 
transparantie.

› Milieueffectrapportage past zich 
aan aan het instrument, dus ook 
aan de nieuwe instrumenten van 
de Omgevingswet.

› Mer kan in de participatie van het 
instrument worden meegenomen

Doel van milieueffectrapportage
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Participatie per instrument
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Kies uw casus: visie – plan – programma



• Landelijke gemeente

• Overwegend agrarisch 

gebruik

• Bedrijventerrein uitbreiden

• Vraag naar woningen 

• Natuurgebieden (NNN) in de 

gemeente

• Natura 2000-gebied 

(stikstofgevoelige heide) 

direct aangrenzend

Casus 1: Omgevingsvisie
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• Middelgrote gemeente met 

stedelijk en landelijk gebied 

(50-50%)

• RES-opgave: combi van 

wind en zon (totaal 120 

Gwh)

• Ruimteclaims voor wonen, 

recreatie, landbouw en 

natuur

Casus 2: Programma Energie
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• Deelgebied in grote stad

• Ligging in waterrijk gebied

• 5 meter onder NAP

• Transformatie van 

bedrijventerrein naar 20.000 

woningen, 300.000 m2 aan 

kantoren/voorzieningen en 

een stadspark

Casus 3: Omgevingsplan
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Oefening m.e.r.

1. Welke opgaven zijn er hier? (vul elkaar aan)

2. Prioriteer de belangrijkste opgaven (ieder heeft 3 stemmen)

3. Welke kansen, knelpunten en keuzes geven deze opgaven?

4. Welke antwoorden moet het MER geven om te helpen?
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Terugkoppeling groepen
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Wrap up m.e.r. voor instrumenten Ow

• M.e.r. is maatwerk, past zich aan aan het besluit/plan

• M.e.r.-proces kan goed aansluiten op het planvormingsproces

• M.e.r. levert de integrale informatie die nodig is voor het besluit

• Zet m.e.r. op tijd in om deze doelen te halen!

11



Commissie m.e.r.: onafhankelijk voor u

• Advies voorfase

• Tussentijds advies

• Toetsing

• Kennissessie

• Factsheets en 

infographics

• Handreikingen
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Handreikingen Omgevingsvisies en Omgevingsplannen
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https://www.commissiemer.nl/publicaties/handreikingen

https://www.commissiemer.nl/publicaties/handreikingen

