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Persbericht 

 
 
Grote en onzekere ontwikkelingen bepalen effec-
ten omgevingsvisie Rotterdam  
 
Het omgevingseffectrapport voor de omgevingsvisie Rotterdam (ROER) be-

schrijft positieve effecten voor het milieu en de Rotterdamse samenleving, maar 

niet alle ambities voor de leefomgeving worden gehaald. Grote ontwikkelingen 

die op Rotterdam afkomen leiden tot onzekerheid over de werkelijke effecten. 

Daar is meer aandacht voor nodig, zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar advies over dit rapport. De gemeente Rotterdam had de Commis-

sie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Rotterdam stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling 

van de gemeente voor de korte en lange termijn. Het gaat bijvoorbeeld om keuzes voor 

de bouw van woningen en voorzieningen, groene en vitale wijken, openbaar vervoer en 

langzaam verkeer, grondstoffen en energie. Voordat de gemeenteraad besluit over de 

visie zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een Rotterdams omgevingseffect-

rapport (ROER). 

 

Het rapport laat zien dat de meeste keuzes in de visie positief uitpakken voor de woon-

situatie en het welzijn van de Rotterdammers, en voor economie en duurzaamheid. 

Toch blijkt dat veel doelen nog niet gehaald worden, vooral voor de natuurlijke omgeving 

(bodem, water, natuur) en gezondheid. Wat de werkelijke effecten zijn zal sterk afhan-

gen van grote en onzekere toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, ont-

wikkeling biodiversiteit, energietransitie, andere manieren van vervoer en internationale 

economische ontwikkelingen. 

 

De Commissie vindt dat in het rapport meer aandacht nodig is voor deze onzekere ont-

wikkelingen en vooral voor de consequenties voor Rotterdam en de keuzes voor de 

lange termijn. Dit is nodig om te bepalen welke maatregelen de gemeente achter de 

hand kan houden om bij te sturen als blijkt dat doelen onvoldoende gehaald worden of 

effecten negatiever zijn dan gedacht. Naast het stedelijk gebied speelt het havengebied 

hierbij een grote rol. 

 

De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een 

besluit te nemen over de omgevingsvisie. De gemeente heeft aangegeven dit advies 

over te nemen. 

 

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

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 Rotterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3482
http://www.commissiemer.nl/

