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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Ruimtelijke uitwerking van keuzes nodig voor om-
gevingsvisie Altena 
 
Het omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van de gemeente Altena laat 

nog onvoldoende zien welke ruimte er nodig is voor nieuwe ontwikkelingen en 

wat daarvan de gevolgen zijn voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Dat zegt 

de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De 

gemeente Altena had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te be-

oordelen. 

 

De gemeente Altena stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hierin 

worden keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, duurzame 

energie en de uitbreiding van de haven van Werkendam. Voordat de gemeenteraad 

besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingsef-

fectrapport. 

 

Altena is rijk aan waarden die beschermd moeten worden, zoals natuurwaarden, land-

schappelijke en cultuurhistorische waarden. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen op het ge-

bied van woningbouw, bedrijventerreinen, havenontwikkeling, duurzame energie en 

landbouw.  

 

Het omgevingseffectrapport geeft goede informatie voor de dilemma’s voor keuzes in 

de omgevingsvisie, zoals voor woningbouw, vrijkomende agrarische bebouwing en de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wat het rapport nog niet goed laat zien is welke ruimte 

daarvoor nodig is. De waarden die beschermd moeten worden zijn kwetsbaar voor 

nieuwe ontwikkelingen. Het omgevingseffectrapport zou daarom, voordat de gemeen-

teraad hierover besluit, moeten laten zien of de keuzes in de omgevingsvisie haalbaar 

zijn. 

 

De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te vullen 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 Altena - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3472
http://www.commissiemer.nl/

