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Persbericht 

 
 
Nog milieu-informatie nodig voor omgevingseffect-
rapport Omgevingsvisie Zwolle  
 
Er mist nog informatie over gezondheid, natuur en verkeersveiligheid in het om-

gevingseffectrapport voor de Omgevingsvisie Zwolle. Dat zegt de Commissie 

voor milieueffectrapportage in haar toetsingsadvies aan de gemeente Zwolle. De 

gemeente had de Commissie gevraagd het omgevingseffectrapport te toetsen. 

 

De gemeente Zwolle wil een Omgevingsvisie vaststellen. Dat is een strategische lan-

getermijnvisie tot 2040 op de ontwikkeling van de leefomgeving. Zwolle bereidt zich 

voor op een groei van het aantal inwoners en wil daarom de komende jaren extra wo-

ningen bouwen. Het omgevingseffectrapport kijkt alleen naar het binnenstedelijke wo-

ningbouwopgave. De effecten van de bouw van extra woningen buiten de stad worden 

later beschouwd. Voordat de gemeenteraad over de visie besluit zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een omgevingseffectrapport. 

 

Het rapport beschrijft overzichtelijk en gestructureerd de effecten van de Omgevingsvi-

sie Zwolle en van de mogelijke verschillende keuzes. Er ontbreekt nog wel belangrijke 

milieu-informatie in het rapport. Zo is nog niet beschreven wat de risico’s zijn van de 

extra stikstofneerslag op de beschermde natuurgebieden door de bouw van woningen 

en toenemend verkeer. Ook mist nog informatie over de ontwikkeling van luchtkwaliteit 

en verkeersveiligheid. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de onderbouwing dat meer fietsverkeer 

samengaat met betere verkeersveiligheid.  

 

Verder adviseert de Commissie een monitoringsplan op te stellen. Hiermee kan worden 

gevolgd of de ambities worden gehaald, of dat tussentijds bijsturing van beleid nodig is.   

 

De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling op het omgevingseffectrap-

port op te nemen, en dan pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie Zwolle. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3488
http://www.commissiemer.nl/

