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Persbericht 

 
 
Compleet beeld van milieugevolgen Omgevingsvi-
sie Geldrop-Mierlo ontbreekt nog 
 

Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie van de gemeente Geldrop-Mierlo 

beschrijft nog onvoldoende wat de plannen voor de leefomgeving betekenen. Ook 

is niet duidelijk of alle ambities gezamenlijk wel te realiseren zijn. Dit vraagt om 

meer informatie over lokale situatie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffect-

rapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Geldrop-Mierlo had de 

Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Geldrop-Mierlo wil plannen en ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling 

vastleggen in een omgevingsvisie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid 

nieuwe woningen en het opwekken van duurzame energie. Voordat de gemeenteraad 

besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-

rapport.  

 

De omgevingsvisie beschrijft de wensen van de gemeente voor 2040 en vertaalt deze 

naar een groot aantal doelen. Voor elk afzonderlijk doel beoordeelt het milieueffectrap-

port de milieugevolgen. Deze beoordeling is echter algemeen van aard en houdt onvol-

doende rekening met de lokale situatie in Geldrop-Mierlo. Daardoor is niet helder welke 

concrete milieueffecten het uitvoeren van de visie heeft. Zo wordt niet duidelijk of en 

waar in de toekomst knelpunten op kunnen treden en waar de gemeente rekening mee 

moet houden bij het verder uitwerken van haar plannen.   

   

Dit vraagt ten eerste om een beter beeld van hoe Geldrop-Mierlo er nu voorstaat, en 

wat de belangrijkste knelpunten en kansen zijn richting 2040. Vervolgens is een ruim-

telijke vertaling van de ambities nodig. Denk aan mogelijke locaties voor de extra wo-

ningen en de dichtheid ervan. Tot slot is een optelsom nodig van alle ambities en doe-

len. Dan kan ook de vraag beantwoord worden of alles haalbaar is, aldus de Commissie.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport 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 gemeente Geldrop-Mierlo - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3676
http://www.commissiemer.nl/

