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Kernboodschap  Het college geeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieu 

Effectrapportage vrij voor de inspraak. Dit betekent dat een ieder schriftelijk kan 

reageren op deze NRD. De ontvangen opmerkingen/adviezen worden 

meegenomen bij het opstellen van het MER.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Huidige stand van zaken van de implementatie Omgevingswet in Haarlem ( 

2019/39992) in commissie ontwikkeling van 9 mei 2019  

 

Besluit College  

d.d. 24 maart 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage vrij te geven 

voor de inspraak 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
De gemeente Haarlem werkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie Haarlem. De omgevingsvisie is 

een integrale visie op de fysieke leefomgeving in Haarlem. Zij geeft richting aan de toekomstige 

ontwikkeling van de stad. De visie beschrijft wat voor grote ontwikkelingen op de stad en haar 

inwoners afkomen en wat de ruimtelijke consequenties daarvan zijn. Maar de visie gaat ook over het 

in stand houden en beheren van het waardevolle wat de stad op dit moment al heeft.  
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Het is te verwachten dat de omgevingsvisie1 het kader wordt voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige 

activiteiten en activiteiten met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden. In die gevallen is het 

opstellen van een plan-MER verplicht, omdat de omgevingsvisie belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu kan hebben.  

Het voorliggende document is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (in het vervolg noemen we dit 

‘de NRD’). De publicatie van de NRD is de eerste stap in de m.e.r.-procedure, en wordt naar 

verwachting in maart 2020 ter visie gelegd. Deze NRD beschrijft welke alternatieven, 

omgevingsaspecten en effecten in het MER onderzocht gaan worden (‘reikwijdte’). Daarnaast geeft 

het informatie over de manier waarop de effecten van de omgevingsvisie onderzocht zullen worden 

en met welke diepgang (‘detailniveau’). De NRD vormt de basis voor het raadplegen van betrokken 

instanties en voor inspraak. Het MER zelf wordt later, tegelijk met het ontwerp omgevingsvisie, ter 

inzage gelegd. 

M.e.r. staat voor ‘milieueffectrapportage’ en is de procedure waarbinnen een MER wordt opgesteld. 

MER staat voor ‘Milieueffectrapport’ en bevat de resultaten van het onderzoek naar de 

(milieu)effecten binnen een m.e.r. De toevoeging ‘plan’ (plan-MER) wil zeggen dat het om een MER 

voor een plan gaat, zoals een Omgevingsvisie. Haarlem kiest ervoor om niet alleen milieueffecten 

maar ook andere omgevingseffecten in beeld te brengen. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage vrij te geven voor de 

inspraak 

 

 

3. Beoogd resultaat 
De m.e.r.-procedure start met een bekendmaking van het voornemen via een openbare 

kennisgeving en publicatie van voorliggende NRD. Een ieder schriftelijk kan reageren op deze 

NRD. De ontvangen opmerkingen/adviezen worden meegenomen bij het opstellen van het MER.  

 

 

 

                                                           
1
 Tot de inwerkingtreding van de omgevingswet is de Omgevingsvisie een structuurvisie als bedoeld in de Wet 

ruimtelijke ordening (artikel 2.2 Wro) 
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4. Argumenten 

1. De notitie reikwijdte en detailniveau is de formele start van het traject om te komen tot de 

MER. 

2. Het vrijgeven voor de inspraak geeft eenieder de mogelijkheid opmerkingen en adviezen mee 

te geven ten behoeve van het opstellen van deze MER 

3. De MER is verplicht onderdeel van de omgevingsvisie 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De NRD is een procesdocument. Inhoudelijke risico’s van de in de omgevingsvisie voorgestelde 

ontwikkelrichting komen pas aan bod in de MER zelf.  

 

6. Uitvoering 
1. Openbare kennisgeving van het voornemen door bevoegd gezag.  

De m.e.r.-procedure start met een bekendmaking van het voornemen via een openbare 

kennisgeving en publicatie van voorliggende NRD. De bekendmaking vindt plaats via de krant en 

gemeenteberichten. De NRD kan een ieder inzien op het gemeentehuis en via de gemeentelijke 

website.  

2. Raadplegen betrokken instanties over reikwijdte en detailniveau van het MER en vaststellen 

reikwijdte en detailniveau (begin 2020)  

Bij de planvorming betrokken bestuursorganen en organisaties worden actief geraadpleegd over 

de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Verder kan een ieder schriftelijk reageren op deze 

NRD. De ontvangen opmerkingen/adviezen worden meegenomen bij het opstellen van het MER.  

3. Opstellen MER (tot najaar 2020)  

Wanneer de NRD vastgesteld is, wordt direct een doorstart gemaakt met het opstellen van het 

MER. Het opstellen van het MER loopt gelijk met de uitwerking van de 0-versie van de 

omgevingsvisie. Het MER moet ruimte bieden voor nieuw beleid zoals de RES. 

4. Ter inzage leggen MER en ontwerp omgevingsvisie (eerste helft 2021)  

Het MER wordt samen met het ontwerp omgevingsvisie 6 weken ter visie gelegd. Een ieder 

wordt in deze 6 weken in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen op het MER. De 

Commissie voor de m.e.r. toetst in deze periode de kwaliteit van het MER en beoordeelt of de 

juiste (milieu)informatie aanwezig is om een besluit over de omgevingsvisie te kunnen nemen.  

5. Besluit en vervolg (medio 2021)  

De omgevingsvisie en het MER worden vastgesteld door het bevoegd gezag, de gemeenteraad 

van Haarlem. 

 

7. Bijlage 

1. Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieu Effectrapportage Omgevingsvisie Haarlem 


