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Onderwerp: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) PlanMER Omgevingsvisie 
 
Voorgesteld besluit 
1. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de PlanMER (Milieu Effect Rapport) voor de 
Omgevingsvisie vaststellen;  
2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
We werken aan een Omgevingsvisie. Onderdeel van het proces voor het maken van de 
Omgevingsvisie is het opstellen van een planMER (milieueffectrapportage). Een planMER brengt de 
milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen. De Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) is de eerste stap van de planMER voor de Omgevingsvisie.  
 
Doelstelling 
Inzetten op een trotse en toekomstbestendige samenleving met een herkenbare identiteit. 
 
Argumenten 
1.1 Eerder besloot u tot het vervlechten van de Omgevingsvisie met een PlanMER 
U besloot op 26 april bij het vaststellen van het Plan van Aanpak Omgevingsvisie Fase 3 (No. 
22.0000708) om een planMER uit te voeren bij het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. De 
voornaamste reden hiervoor was de keuze voor gebiedsgerichte keuzes in de Omgevingsvisie. Een 
planMER brengt namelijk vóór het besluit van de gemeenteraad de consequenties van de 
gebiedsgerichte keuzes in beeld. Dit betekent een meer afgewogen besluit van de gemeenteraad.  
 
1.2 De Notitie reikwijdte en detailniveau is de eerste stap in het proces naar de planMER  
Voordat een planMER kan worden opgesteld, moet de reikwijdte en het detailniveau worden bepaald 
van de informatie die in het rapport wordt opgenomen. De reikwijdte gaat vooral over de onderwerpen 
die worden meegenomen zoals gezondheid, mobiliteit, hittestress en de landbouwtransitie. Het 
detailniveau behandelt vooral de indicatoren van de onderwerpen zoals lichthinder, sociale cohesie, 
luchtkwaliteit, energietransitie, en op diverse andere criteria (zie daarvoor het beoordelingskader). 
 
1.3 De planMER dient ter ondersteuning van de formele besluitvorming van de Omgevingsvisie  
De plan-MER geeft ten eerste aan welke (positieve en negatieve) consequenties de Omgevingsvisie 
kan hebben voor het milieu en de leefomgeving. Daarnaast laat het planMER zien hoe deze gevolgen 
te beperken. Het planMER dient zo ter ondersteuning van de formele besluitvorming over de 
Omgevingsvisie.  
 
2.1 De raad besluit over de planMER 
De uitkomsten van de planMER komen in een milieueffectrapport (MER). Zo kan de gemeenteraad - 
die het besluit neemt - de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Zienswijzen kunnen leiden tot vertraging in de procedure  
Er kunnen nog zienswijzen worden ingediend op de NRD. Als er zienswijzen worden ingediend, zullen 
die de nodige aandacht vragen. Dit kan leiden tot vertraging in de procedure. De zienswijzen moeten 
beoordeeld worden en kunnen leiden tot extra onderzoek voordat het MER kan worden gemaakt. 
 
  

https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D19-02-Nota-Plan-van-Aanpak-Omgevingsvisie-Fase-3.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D19-02-Nota-Plan-van-Aanpak-Omgevingsvisie-Fase-3.pdf


 

 

Planning/Uitvoering 
De NRD wordt zes weken ter inzage gelegd. In een openbare kennisgeving wordt het voornemen om 
een planMER op te stellen gepubliceerd. Met de NRD informeren wij inwoners over de aanpak van het 
planMER. Op de NRD kunnen zienswijzen worden ingediend.  
 
Bijlagen 
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