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Persbericht 

 
 
Effecten omgevingsvisie Geertruidenberg vragen 
meer onderbouwing 
 
Hoewel het omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van de gemeente 

Geertruidenberg veel goede informatie bevat, ontbreekt nu nog voldoende onder-

bouwing. Daardoor is niet duidelijk of alle doelen van de gemeente haalbaar zijn. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het 

omgevingseffectrapport. Geertruidenberg had de Commissie gevraagd de inhoud 

van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Geertruidenberg stelt een omgevingsvisie op om de koers voor de ruim-

telijke ontwikkeling te bepalen voor de korte en langere termijn. Hierin worden bijvoor-

beeld keuzes voor woningbouwlocaties vastgelegd, waar zonnevelden moeten komen 

en hoe het gebied rond de Amercentrale in de toekomst kan worden gebruikt. Voordat 

de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten op de omgeving onderzocht in 

een omgevingseffectrapport.  

 

Voor de verschillende keuzes geeft het rapport twee of drie opties en het beschrijft van 

elk de effecten voor gezondheid, omgeving, leefbaarheid en duurzaamheid. Dit laat zien 

dat sommige keuzes negatieve effecten kunnen hebben, zoals woningbouw bij drukke 

wegen of industrie. Voor de omgeving zijn er ook kansen, bijvoorbeeld door te kiezen 

voor meer groen en recreatie.  

De Commissie vindt dat het rapport belangrijke informatie bevat, maar dat over de hui-

dige toestand en over de verwachte effecten nog onderbouwing ontbreekt. Daardoor is 

niet voor alle onderwerpen duidelijk of de doelen op deze manier haalbaar zijn.  

 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3474
http://www.commissiemer.nl/

