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Persbericht 

 
 
Omgevingsvisie Ede vraagt meer uitwerking voor 
goed inzicht in omgevingseffecten 
 
Het omgevingseffectrapport voor de omgevingsvisie van de gemeente Ede geeft 

belangrijke informatie over de huidige toestand en ontwikkelingen die op Ede af-

komen. Volgens het rapport heeft de omgevingsvisie vooral positieve effecten. 

Mogelijke negatieve effecten en de haalbaarheid van ambities krijgen nog te wei-

nig aandacht in het rapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage in haar advies over het rapport. De gemeente Ede had de Commissie ge-

vraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Ede stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van Ede 

tot 2040. De visie gaat onder andere in op woningbouw, bedrijvigheid en duurzame 

energie. Een groot deel van Ede ligt in Natura 2000-gebied Veluwe. Daarom is natuur 

ook een belangrijk onderwerp in de omgevingsvisie. Voordat de gemeenteraad besluit 

over de visie zijn de effecten ervan op de leefomgeving onderzocht in een omgevings-

effectrapport.  

 

Dit rapport vergelijkt mogelijke toekomstbeelden, die verschillen in bijvoorbeeld de 

ruimte voor woningbouw, bedrijven, de inzet op duurzame energie en natuurontwikke-

ling. De keuzes in de omgevingsvisie scoren positief voor bijvoorbeeld gezondheid, 

duurzaamheid, wonen en werken. De werkelijke effecten zijn echter nog onzeker, om-

dat die sterk afhangen van samenwerking met andere partijen en verdere uitwerking 

van de visie. 

 

Het rapport laat nog niet goed zien hoe de keuzes in de omgevingsvisie gemaakt zijn 

en of de ambities haalbaar zijn. Het lijkt of de omgevingsvisie vooral positieve gevolgen 

heeft. Eventuele negatieve gevolgen of conflicten tussen de ambities komen hierdoor 

niet goed in beeld. Voor de verdere uitwerking van de visie is meer inzicht nodig in zowel 

de positieve als negatieve effecten.  

 

De Commissie adviseert het rapport 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 Ede - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3603
http://www.commissiemer.nl/

