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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Omgevingseffectrapport kan omgevingsvisie  
Nijmegen naar hoger plan tillen 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in een aanvulling op 

het omgevingseffectrapport voor de omgevingsvisie Nijmegen de acht gemaakte 

ruimtelijke keuzes uit de omgevingsvisie te onderzoeken. Zo wordt duidelijk of de 

keuzes reëel zijn. De gemeente Nijmegen had de Commissie m.e.r. om advies ge-

vraagd over het omgevingseffectrapport. 

 

De gemeenteraad van Nijmegen wil een omgevingsvisie voor de stad vastleggen. De 

visie beschrijft het integrale langetermijnbeleid van de gemeente voor de fysieke leef-

omgeving met thema’s als energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, wonen, werken, mo-

biliteit, duurzaamheid en gezondheid. Voordat de gemeenteraad over de visie besluit 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.  

 

Het omgevingseffectrapport beschrijft de effecten van vier gekozen invalshoeken: aan-

trekkelijke stad, duurzame stad,  economisch veerkrachtige stad en sociale en gezonde 

stad. Daarna zijn acht keuzes gemaakt voor de invulling van de beschikbare ruimte, 

maar de effecten hiervan zijn nog onvoldoende onderzocht in het rapport. Hierdoor is 

niet duidelijk of de acht keuzes tegelijk in de beschikbare ruimte passen. De vervolg-

vraag is of de keuzes wel de gewenste kwaliteit van de leefomgeving opleveren. De 

Commissie adviseert daarom te onderzoeken wat de milieueffecten zijn van de ruimte-

lijke keuzes.  

 

De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling op het omgevingseffectrap-

port op te nemen, en dan pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie Nijmegen. 

De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling voor te 

leggen aan de Commissie. 

 

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

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 gemeente Nijmegen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3446
http://www.commissiemer.nl/

