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Persbericht

Milieueffectrapport Omgevingsvisie Breda heeft
verdiepingsslag nodig
De milieueffecten van de Omgevingsvisie Breda zijn erg abstract beschreven in
het milieueffectrapport. De belangrijkste uitdagingen en aandachtspunten zijn
hierdoor niet goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Breda had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Met de omgevingsvisie ‘Sterk en Veerkrachtig Breda’ wil de gemeente het beleid voor
de fysieke leefomgeving tot 2040 vaststellen. De visie laat onder andere zien waar de
gemeente woningen wil bouwen, hoe de natuur versterkt gaat worden en waar bedrijven
mogelijk zijn. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Er zijn verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van Breda onderzocht en er is veel
informatie verzameld. Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario dat laat zien waar bijvoorbeeld gebouwd kan worden en waar mobiliteitshubs bedacht zijn. Ondanks deze
uitwerking zijn de gevolgen voor het milieu erg algemeen beschreven. Er wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen de gevolgen van droogte in de dichtbebouwde
stad en in het groene buitengebied. Het is nu niet duidelijk of extra maatregelen nodig
zijn om tijdens droge periodes het leefklimaat in dichtbebouwd stedelijk gebied op peil
te houden.
Een tweede punt is dat de ambities nog niet zijn vertaald in concrete doelen. Wat verstaat de gemeente bijvoorbeeld onder een ‘toekomstbestendigere stad’? Om te kunnen
bepalen of de omgevingsvisie daar voldoende aan bijdraagt, moet eerst duidelijk zijn
wanneer de gemeente tevreden is.
Het milieueffectrapport heeft daarom een verdiepingsslag nodig. Dan wordt duidelijk
wat de belangrijkste uitdagingen zijn bij het realiseren van de omgevingsvisie en waar
de gemeente zich de komende tijd op moet richten. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie. De gemeente heeft aangegeven het advies ter harte te nemen en te gebruiken
bij het opstellen van de definitieve omgevingsvisie.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de gemeenteraad van Breda - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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