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De provincie Utrecht stelt een Omgevingsvisie op. Hierin heeft zij beschreven 
hoe de provincie Utrecht er in 2050 uit moet komen te zien. De keuzes die de 
provincie voor de toekomst maakt, kunnen gevolgen hebben voor het milieu. 
Daarom is er tegelijkertijd met het schrijven van de Omgevingsvisie een 
milieueffectrapport (MER) opgesteld. Zo zorgt de provincie ervoor dat het 
aspect milieu volwaardig meegewogen is in de besluiten die genomen 
worden voor de Omgevingsvisie. 

ONDERZOEK NAAR MILIEUGEVOLGEN
De gevolgen die het nieuwe beleid van de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht 
heeft voor het milieu en de leefomgeving, zijn in beeld gebracht in het milieueffect-
rapport. Ook de Omgevingsverordening (de bijbehorende regels) is hierbij betrokken. 
Het milieueffectrapport is gelijktijdig opgesteld met de Omgevingsvisie en heeft tijdens 
dit traject waardevolle informatie opgeleverd voor de Omgevingsvisie. Het onderzoek is 
gedaan aan de hand van de zeven thema’s uit de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht.
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In de Omgevingsvisie zijn 
zeven thema’s uitgewerkt. 
Per thema maakt de provincie 
belangrijke keuzes.



NIEUW BELEID VERGELEKEN MET HUIDIG BELEID
Het onderzoek naar de milieueffecten richt zich op het nieuwe beleid uit de 
Omgevingsvisie en -verordening. De milieueffectrapportage vergelijkt per thema 
het nieuwe beleid met: 

• de situatie zoals die nu is, en 
• de situatie zoals die zou worden als de provincie doorgaat met het huidige beleid 
 (de situatie dus zonder de nieuwe Omgevingsvisie). 
 

BREDER DAN ALLEEN MILIEUGEVOLGEN 
Het onderzoek naar de milieueffecten richt zich op de lange termijn: op 2030 en 2050. 
Daarbij is niet alleen gekeken naar de gevolgen van het nieuwe beleid voor het milieu, 
zoals lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Er is ook gekeken naar de gevolgen voor andere 
onderdelen van de leefomgeving, zoals het woningaanbod en de nabijheid van sociale 
voorzieningen als ziekenhuizen en winkels. Op deze manier kan het milieueffectrapport 
bijdragen aan een goede afweging van alle belangen in de Omgevingsvisie.



BELANGRIJKSTE CONCLUSIES VAN HET MER

1. Zonder het nieuwe beleid van de Omgevingsvisie blijkt dat de meeste thema’s 
onder druk staan of komen te staan. Aanpassing van het huidige beleid is daarom 
noodzakelijk voor de provincie om zich goed voor te bereiden op bijvoorbeeld het 
groeiende aantal inwoners van de provincie en de klimaatverandering.

2. Voor de meeste thema’s uit de Omgevingsvisie betekent het nieuwe beleid een 
verbetering of een vergelijkbare situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de thema’s 
klimaatbestendige leefomgeving, woningaanbod en circulaire landbouw. De keuze  
in de Omgevingsvisie om de woningbehoefte vooral binnenstedelijk en rond 

 OV-knooppunten te realiseren, heeft positief effect op het verminderen van de  
druk op bijvoorbeeld landschap en natuur. 

3. De Omgevingsvisie kiest voor het geven van extra ruimte aan duurzame energie 
in het landelijk gebied. Het milieueffectrapport geeft aan dat dit negatieve effecten 
kan hebben voor vooral het landschap en de stiltegebieden. In en nabij stiltegebieden 
worden namelijk in de Omgevingsvisie en bijbehorende regels extra mogelijkheden 
geboden voor windmolens, wat de geluidsbelasting in de stiltegebieden kan verhogen. 
De provincie heeft beleid en regels om het landschap te beschermen. De afzonderlijke 
windmolens of -parken voldoen wellicht aan deze regels, maar het is mogelijk dat ze  
in bepaalde gevallen samen toch een behoorlijke impact hebben op het landschap. 

4. De Omgevingsvisie bevat hoge ambities voor de verschillende thema’s. De provincie 
maakt de bewuste keuze in de Omgevingsvisie om veel ambities en doelen alleen 
op hoofdlijnen op te nemen in de Omgevingsvisie. Het concreet uitwerken van 
de ambities wil de provincie samen doen met andere partijen in op te stellen 
programma’s. Het is hierdoor lastig om op dit moment in te schatten of met het 
nieuwe beleid alle ambities en doelen uit de Omgevingsvisie te halen zijn. 

5. De nog op te stellen programma’s bevatten mogelijk locatiekeuzes voor bijvoorbeeld 
het bouwen van woningen, bedrijven of het opwekken van zon- of windenergie. 
Hierdoor kunnen deze programma’s ook ‘m.e.r.-plichtig’ worden. Dan moeten de 
milieueffecten opnieuw onderzocht worden. 



 

BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN VAN HET MER

Omdat het milieueffectrapport gelijktijdig met de Omgevingsvisie is opgesteld, heeft dit 
rapport deels al invloed gehad op de Omgevingsvisie. De opgenomen aanbevelingen 
helpen bij het vormgeven van de ambities uit de Omgevingsvisie in bijvoorbeeld de 
programma’s. De belangrijkste aanbevelingen van het milieueffectrapport zijn:

1. Bewaak en beoordeel (monitor) doorlopend de ambities en effecten van de 
Omgevingsvisie. Op die manier kan er tijdig bijgestuurd worden door de voorwaarden 
en/of het beleid aan te passen. Dit is nodig omdat het op dit moment lastig in te 
schatten is of alle doelen en ambities uit de Omgevingsvisie gehaald gaan worden. 

2. Breng concreter in beeld wat geschikte gebieden zijn voor het opwekken van zon- en 
en windenergie. Dit is nodig om eventuele aantasting van het landschap door deze 
duurzame energiebronnen tegen te gaan. Dit kan voorkomen dat er bijvoorbeeld 
windmolens versnipperd over de provincie komen te staan. Een concreter beeld is 
behulpzaam bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën, die in 2021 worden 
vastgesteld. Het milieueffectrapport beveelt daarom aan dit beter in beeld te brengen. 

3. De gevolgen van het nieuwe beleid op Natura 2000-gebieden zijn onderzocht. In Natura 
2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving 
beschermd om de biodiversiteit (verschillende soorten) te behouden. Het MER geeft 
een aantal aanbevelingen om de gevolgen voor Natura 2000-gebieden te beperken. 
Deze aanbevelingen zijn van belang bij een concretere uitwerking van plannen voor 
bijvoorbeeld bouwactiviteiten en windenergie. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

• Houd bij het plaatsen van windmolens rekening met de vliegroutes van bepaalde 
vogels. En/of zorg ervoor dat windmolens op bepaalde tijden stilgezet kunnen 
worden.

• Bij het bouwen van extra woningen en bedrijven komt er stikstof vrij. Dit kan leiden 
tot schade aan Natura 2000-gebieden als er dichtbij deze gebieden gebouwd 
wordt. Het is daarom belangrijk om de plekken voor bebouwing zorgvuldig te 
kiezen en daarnaast ook maatregelen te nemen die de negatieve gevolgen van 

 het vrijkomende stikstof verminderen.



Tauw bv. 
Australiëlaan 5, 
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TAUW ADVIES- EN INGENIEURSBUREAU
Deze folder is gebaseerd op het volledige 
milieueffectrapport (planMER) dat hoort bij de 
Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening van 
de provincie Utrecht. 

Deze folder geeft een eerste impressie van wat er in 
het volledige milieueffectrapport staat. Dat betekent 
dat deze folder niet gezien kan worden als een volledige 
samenvatting. Op de folder kan niet gereageerd worden, 
wel kunnen zienswijzen ingediend worden op de Ontwerp 
Omgevingsvisie, Ontwerp Omgevingsverordening en 
het bijbehorende milieueffectrapport (planMER).

Het volledige milieueffectrapport vindt u op 
provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie.
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