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1. Kennisnemen van
Het advies van de commissie m.e.r. op het PlanMER en de ontwerp-
omgevingsvisie. 

2. Inleiding
De ontwerp omgevingsvisie richt zich op het zichtjaar 2040. De gemeente 
Gooise Meren heeft ervoor gekozen om ondersteunend aan haar 
omgevingsvisietraject een m.e.r.- procedure te doorlopen. Hiervoor is een 
strategisch milieueffectrapport (planMER) opgesteld dat in beeld brengt in 
hoeverre ambities van de gemeente in samenhang realiseerbaar zijn en wat de 
effecten van het beleid in de omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving zijn. 
Hierin vindt een wisselwerking plaats tussen de beoordeling op doelbereik en 
milieueffecten binnen de m.e.r.-procedure en de inhoudelijke uitwerking van de 
omgevingsvisie. De twee sporen zijn daardoor nauw met elkaar verweven. 

3. Kernboodschap
Het doel van de m.e.r.-procedure is om de omgevingseffecten van de 
voorgenomen ontwikkelingen in de gemeente in beeld te brengen en ze 
volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te 
geven. Daarbij wordt zowel voorafgaand als na afronden van de m.e.r. de 
gelegenheid geboden aan de omgeving om hier hun reactie op te geven.

4. Consequenties
4.1 Waarom een PlanMER?
Een m.e.r. is bij de meeste omgevingsvisies verplicht, er staat echter geen 
sanctie op als het niet wordt gedaan. Uit de omgevingsvisie volgen binnen alle 
beleidsvelden kaders en regels die vastgelegd worden in het omgevingsplan en 
ook doorwerken in de programma’s. Het is niet uitgesloten dat deze projecten 
en programma’s leiden tot negatieve gevolgen voor het milieu. Op voorhand 
kan ook niet uitgesloten worden dat beleid dat volgt uit de omgevingsvisie niet 
leidt tot nadelige effecten op de nabijgelegen N2000 gebieden. Daarom is een 
passende beoordeling opgesteld in de vorm van een risicoanalyse. 

4.2 Toetsing Commissie m.e.r.
De toetsing van de Commissie m.e.r. bij een PlanMER is verplicht en is 
doorgaans kritisch van aard.  De Commissie m.e.r. is onafhankelijk en bestaat 
uit deskundigen op het gebied van milieu, duurzaamheid, natuur en 
leefomgeving. De Commissie beoordeelt de volledigheid, objectiviteit en 
accuraatheid van voorliggend PlanMER. Gedurende de ter inzage legging vindt 
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er een toetsing van het PlanMER en de daarbij horende aanbevelingen plaats. 
Na de inspraakperiode op het PlanMER brengt de Commissie m.e.r. haar advies 
uit en publiceert zij dit. 

4.3 Advies Commissie m.e.r.
De Commissie constateert dat het MER een belangrijke rol heeft gespeeld bij de 
totstandkoming van de omgevingsvisie. Het abstractieniveau van het MER is 
goed en het MER is inhoudsrijk en toegesneden op de gemeente Gooise Meren 
en de keuzes die zij wil maken. Op verschillende plaatsen komt de wisselwerking 
tussen het MER en de visie naar voren. Een analyse van de effectbeoordeling en 
de uitgevoerde botsproeven heeft geleid tot ‘leidende keuzes’ voor de 
gemeente. In bijlage 2 van de ontwerp omgevingsvisie wordt duidelijk 
beschreven hoe de leidende keuzes worden (of zijn) verwerkt in de 
omgevingsvisie, dan wel zullen worden gebruikt bij het opstellen van het 
omgevingsplan.

 Het gaat om de volgende punten:
• Kwantificeer de ruimte die nodig is voor de ambities voor woningbouw, 

biodiversiteit, openbaar groen, landschap, mobiliteit en recreatie en voer op 
basis daarvan aanvullende botsproeven uit. Zo wordt duidelijk welke functies 
gecombineerd kunnen of moeten worden om de eigen doelstellingen te 
halen, welke zaken niet samengaan en waartussen een keuze nodig is. 

 In de Passende beoordeling zijn niet alle effecten van recreatie, drijvende 
zonnevelden en windturbines op de streng beschermde natuur in het 
Naardermeer, IJmeer en Gooimeer in beeld gebracht, waardoor deze niet 
kunnen meewegen bij de besluitvorming.

 De Commissie onderschrijft niet de conclusie uit de Passende beoordeling 
dat er vanwege stikstofemmissies als gevolg van woningbouw geen risico’s 
zijn op negatieve gevolgen op habitats en soorten in de omliggende Natura 
2000-gebieden. Weeg daarom bij het besluit over de omgevingsvisie mee 
dat er wel degelijk negatieve gevolgen kunnen zijn en dat de 
uitvoerbaarheid van het voornemen niet gewaarborgd is.

4.4 Wat gaan we doen met het advies van de Commissie m.e.r.? 
De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling op het PlanMER op te 
nemen, en dan pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie. 
Omdat we bewust ervoor gekozen hebben om de Commissie m.e.r. in te 
schakelen, is het van belang dat we de ontbrekende informatie gaan aanvullen. 
Het advies van de Commissie m.e.r. leidt tot een aanvullend onderzoek. Dit 
onderzoek wordt de komende periode uitgevoerd. Het resultaat van dit 
onderzoek wordt toegevoegd aan het PlanMER. Het resultaat wordt vervolgens 
verwerkt in de omgevingsvisie, in het omgevingsplan en/of de programma’s.  

5. Communicatie en participatie
Er is een kennismakingsgesprek met de commissie m.e.r. geweest met daaraan 
gekoppeld een locatiebezoek. Het toetsingsadvies en het persbericht van de 
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commissie m.e.r. kan worden ingezien via de volgende link: 
https://www.commissiemer.nl/ 

6. Vervolg
Door het aanvullend onderzoek wordt het vaststellen van de ontwerp-
omgevingsvisie met een maand vertraagd. Verwacht wordt dat deze nu eind 
2022 aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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