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Persbericht 

 
 
Onderzoek haalbaarheid van ambities omgevings-
visie Etten-Leur 
 
Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie Etten-Leur geeft veel informatie 

over de huidige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. De positieve milieu-

effecten van de omgevingsvisie zijn in beeld, maar het rapport gaat nog onvol-

doende in op de risico’s, knelpunten en kansen. Dat zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in haar advies over het rapport. De gemeente had de Com-

missie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Etten-Leur stelt voor de ruimtelijke ontwikkeling een omgevingsvisie vast 

voor de periode tot 2030, met een doorkijk tot 2040. Strategische keuzes voor woning-

bouw, bedrijven, mobiliteit, duurzame energie en landbouw staan in de visie, maar ook 

concrete locaties voor woningbouw en aanpassingen aan wegen. Voordat de gemeen-

teraad besluit over de visie zijn de effecten op de leefomgeving onderzocht in een mili-

eueffectrapport. 

 

Het milieueffectrapport geeft veel informatie over de huidige situatie in het centrumge-

bied, woongebieden, werklocaties en in het buitengebied van Etten-Leur. Mogelijke lo-

caties voor woningbouw, bedrijven en wegen krijgen apart aandacht.  

Etten-Leur heeft hoge ambities voor bijvoorbeeld gezondheid, biodiversiteit en duur-

zaamheid. Het milieueffectrapport laat hiervan vooral de positieve milieueffecten zien, 

maar gaat nog onvoldoende in op risico’s, knelpunten en kansen, zegt de Commissie. 

Het is onduidelijk of alle ambities haalbaar zijn en niet met elkaar conflicteren. Juist 

deze informatie is van belang voor de besluitvorming door de gemeenteraad. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen met informatie hier-

over en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie. 

   

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 Etten-Leur - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3398
http://www.commissiemer.nl/

