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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Omgevingseffectrapport bij Omgevingsvisie Apel-
doorn te algemeen  
 
Het omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van de gemeente Apeldoorn 

bevat onvoldoende diepgang. Hierdoor zijn de gevolgen van de plannen voor de 

leefomgeving niet goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar advies. De gemeente Apeldoorn had de Commissie gevraagd de 

inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Apeldoorn wil plannen en ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling vast-

leggen in een omgevingsvisie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om locaties voor woning-

bouw en bedrijventerreinen. Voordat de gemeente een besluit neemt over de omge-

vingsvisie, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.  

 

Het rapport geeft een goed eerste beeld van de gevolgen van de omgevingsvisie, maar 

laat niet zien wat precies de omvang van die gevolgen zal zijn. Daardoor is ook niet 

duidelijk wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het besluit over de visie, zegt de 

Commissie. Zo ontbreekt bijvoorbeeld informatie over actuele knelpunten door geluid-

hinder bij woningen. Deze informatie is nodig om de gevolgen van het plan goed in te 

kunnen schatten.  

 

Zorg voor meer diepgang in het omgevingseffectrapport, adviseert de Commissie, en 

laat zien wat de impact is van de optelsom van alle ambities uit de omgevingsvisie. Dit 

geeft bestuurders en bewoners meer duidelijkheid over alle milieugevolgen.  

 

De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport 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 Apeldoorn - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3539
http://www.commissiemer.nl/

