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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Heleen Boerman, 030 – 234 76 66. 
 

Persbericht 

 
 
Kijk in omgevingseffectrapport bij omgevingsvisie  
naar Helmondse kwaliteiten 
 
Start in het omgevingseffectrapport voor de Omgevingsvisie Helmond 2040 met 

een goede beschrijving van de ‘huidige staat van Helmond’ en laat de criteria om 

effecten te beoordelen aansluiten bij de specifieke Helmondse situatie en kwali-

teiten. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan 

de gemeente Helmond. De gemeente vroeg de Commissie te adviseren over de 

benodigde inhoud van het omgevingseffectrapport. 

 

De gemeente Helmond stelt een omgevingsvisie op voor de ontwikkeling van de fysieke 

leefomgeving tot 2040. Het gaat dan om bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur en 

bedrijventerreinen, maar ook om regionale ontwikkelingen binnen Brainport Eindhoven. 

Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onder-

zocht in een omgevingseffectrapport. Dit rapport laat naast de milieueffecten ook de 

sociale en economische effecten zien van de omgevingsvisie.  

 

Belangrijk startpunt voor het omgevingseffectrapport is een goede beschrijving van de 

‘huidige staat van Helmond’. Deze laat zien hoe de gemeente er nu voor staat en welke 

grote ontwikkelingen op haar af komen. De ontwikkelingen binnen Brainport Eindhoven 

kunnen bijvoorbeeld tot grote veranderingen in Helmond leiden. Enerzijds bieden ze 

kansen voor economie en werkgelegenheid, maar anderzijds kunnen ze negatieve ge-

volgen hebben voor inwoners van Helmond. Gebruik daarom in het rapport herkenbare, 

specifiek Helmondse beoordelingscriteria, zegt de Commissie.  

 

Ook adviseert de Commissie om in het rapport alternatieven te onderzoeken die zoveel 

mogelijk van elkaar verschillen. Zo’n vergelijking geeft de gemeenteraad inzicht in de 

keuzemogelijkheden en in de consequenties. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3557
http://www.commissiemer.nl/

