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Geachte voorzitter,
In uw Commissie van 22 oktober 2021 is een technische vraag gesteld waarvoor schriftelijke
beantwoording is toegezegd. In deze brief beantwoorden wij die vraag.
Vraag in eerste termijn fractie CDA, dhr. Van ’t Westeinde, en in tweede termijn fractie ChristenUnie,
dhr. Jacobusse:
Het lijkt erop dat de aanbevelingen van de commissie MER niet zijn overgenomen. Is dit het geval? Zo
ja, waarom niet?
Antwoord:
Bij de totstandkoming van een omgevingsvisie hoort milieueffectrapportage een belangrijke rol te
spelen. In tegenstelling tot eerdere omgevingsplannen hebben we bij de Zeeuwse Omgevingsvisie
milieueffectrapportage ingezet en gebruikt tijdens het proces van tot stand komen. Daardoor heeft
milieueffectrapportage een bepalende bijdrage geleverd aan de keuze van de ambities en de inhoud
van de visie en niet enkel gefungeerd als een toetsing achteraf.
Wij zijn verplicht de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies te vragen over het
milieueffectrapport en het gevolgde proces. We zijn echter niet verplicht de aanbevelingen van de
Commissie over te nemen. Niettemin hebben we naar aanleiding van 2 aanbevelingen aanpassingen
gedaan in de visie en voeren we de meeste aanbevelingen, soms in aangepaste vorm, uit.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft 5 aanbevelingen gedaan:
Aanbeveling 1 gaat over het toepassen van milieueffectrapportage bij herzieningen en uitwerkingen
van de visie.
De wet schrijft voor wanneer een passende beoordeling en milieueffectrapportage uitgevoerd moeten
worden. Voor de gevallen waar geen milieueffectrapportage en geen passende beoordeling nodig zijn
volgens de wet, bieden we de (nog te ontwikkelen) Beste Keuzehulp aan die helpt bij het waarborgen
van integraliteit en het rekening houden met of bijdragen aan andere ambities en doelen. Naar
aanleiding van deze aanbeveling is in deel A (paragraaf 1.5.2) beschreven dat er een Beste Keuzehulp
wordt gemaakt.

Aanbeveling 2 gaat over de kwaliteit van het milieueffectrapport zelf en de analyse om tot een
beoordeling te komen.
Het opvolgen van deze aanbeveling zou alleen tot een betere kwaliteit van het milieueffectrapport zelf
leiden en zou geen gevolgen hebben voor de inhoud en de kwaliteit van de visie. We hebben daarom
deze aanbeveling niet overgenomen.
Aanbeveling 3 gaat over het formuleren en beoordelen van alternatieven binnen milieueffectrapportage
bij toekomstige herzieningen van de omgevingsvisie en uitvoeringsprogramma's.
Voor de voorliggende visie was het niet meer mogelijk en niet meer zinvol om alsnog met alternatieven
te werken. Voor herzieningen en uitvoeringsprogramma’s kunnen en willen we dit vanuit de visie niet
opleggen. Van geval tot geval moet bekeken worden of milieueffectrapportage verplicht en, zo niet,
zinvol is en wat daarbij de beste aanpak is. Deze aanbeveling zal daarin zeker meegenomen worden,
zoals we ook bij deze omgevingsvisie de aanbevelingen uit het vorige advies van de commissie (bij het
Omgevingsplan 2018) hebben meegenomen.
Aanbeveling 4 gaat over het SMART maken van de kernkwaliteiten.
Dit zal binnen de uitwerking van de Beste Keuze Hulp worden meegenomen, maar heeft niet tot een
tekstwijziging van de visie geleid.
Aanbeveling 5 gaat over monitoring.
Deze aanbeveling is overgenomen en heeft tot een tekstwijziging geleid in deel A (paragraaf 6.5).
U vindt in de bijlage meer informatie over de wijze waarop wij omgaan of zijn omgegaan met de
aanbevelingen van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze bijlage is eerder met het
Statenvoorstel over de Zeeuwse Omgevingsvisie aan u meegestuurd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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