
FACTSHEET REVISIE OMGEVINGSVISIE  

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU (NRD) 
 

Op 8 maart jl. stelden PS de Startnotitie voor een Revisie van de Omgevingsvisie vast. Deze factsheet beschrijft 

de rol en functie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in het proces van Revisie. 

 

Samengevat: wat is een NRD? 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt de onderzoeksagenda en -aanpak voor de Revisie van de 

Omgevingsvisie Drenthe. In de NRD wordt beschreven welke beleidsthema’s en onderwerpen in het op te 

stellen MER worden onderzocht en waarom (de reikwijdte). Daarnaast gaat de NRD in op de wijze waarop 

het onderzoek wordt uitgevoerd en beoordeeld (het detailniveau). De NRD vormt de eerste stap in een 

m.e.r.-procedure. De NRD voor de Revisie van de Omgevingsvisie zal half april ter inzage worden gelegd. 

 

Waarom een NRD? 

De inhoud van de Omgevingsvisie bepaalt of het verplicht is een m.e.r.-procedure te doorlopen. Dit is het 

geval, wanneer:  

a) de Omgevingsvisie kaders stelt voor activiteiten die volgens de wet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-

beoordelingsplichtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan stedelijke ontwikkelingsprojecten, 

landinrichtingsprojecten, oprichting van windturbineparken of de aanleg/wijziging van autowegen. 

b) de activiteiten in de Omgevingsvisie mogelijk significante gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. 

Bij de Revisie is de verwachting dat beide situaties van toepassing zijn. Het doorlopen van een m.e.r.-

procedure is daarmee verplicht. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een NRD. 

 

Wat is de functie van de NRD? 

De NRD wordt opgesteld door GS. Zij zijn formeel de initiatiefnemer van de Revisie en zullen in die rol ook 

het MER moeten maken. PS fungeren als het bevoegde gezag die, mede op basis van het MER, uiteindelijk 

de gereviseerde Omgevingsvisie zullen vaststellen. De NRD kan gezien worden als het onderzoeksvoorstel 

van GS waarin zij omschrijven wat er volgens hen in het MER moet komen te staan. De NRD wordt door GS 

ter inzage gelegd voor een ieder. Daarmee heeft de NRD ook een belangrijke functie als 

communicatiemiddel. Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder reageren op de NRD en zijn 

mening geven over de onderzoeksagenda en -aanpak voor het MER. Daarnaast vraagt GS betrokken 

bestuursorganen en adviseurs, waaronder de Commissie m.e.r., expliciet om advies. Het resultaat van deze 

consultaties wordt meegenomen in het MER en in een reactienota vastgelegd. Het is vervolgens aan PS om 

op basis van de NRD en de hierop binnengekomen reacties en adviezen een besluit te nemen over de 

reikwijdte en het detailniveau dat GS dienen aan te houden bij het opstellen van het MER. 

 

Hoe verhoudt de NRD zich tot het Koersdocument? 

De NRD kent een nauwe relatie met het Koersdocument. Het Koersdocument bevat de inhoudelijke ambities 

voor de Revisie van de Omgevingswet. In de NRD zal worden uiteengezet dat Koersdocument en NRD 

samen van invloed zijn op de aanpak voor het MER. 

 

Wat is de planning voor de NRD? 

Onderstaande tabel laat de beoogde planning zien. Op basis van een besluit over de NRD, reactienota en 

het Koersdocument in de Provinciale Statenvergadering van 27 september 2017 kan er een MER en een 

ontwerp Omgevingsvisie worden opgesteld.  

 

Datum Activiteit 

11 april Vaststelling NRD door GS (de formele initiatiefnemer) en terinzagelegging 

april / mei zienswijzen, advisering bestuursorganen en advies van Commissie m.e.r. op NRD 

juni verwerken zienswijzen en adviezen in reactienota 

27 juni Besluit over NRD + reactienota + Koersdocument door GS 

27 september Besluit over NRD + reactienota + Koersdocument door PS (bevoegd gezag) 

deze tekst laten staan i.v.m. laatste pagina berekening, wordt niet geprint 
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