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Persbericht 

 
 
Benut milieueffectrapport voor keuzes omgevings-
visie Roosendaal  
 
Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie van Roosendaal is op onderdelen 

nog te globaal om effecten van keuzes goed te kunnen beoordelen. Benut de 

meerwaarde van het milieueffectrapport, zegt de Commissie voor de milieueffect-

rapportage in haar advies, en verdiep het rapport. De gemeente had de Commis-

sie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.  

 

Roosendaal heeft veel ambities voor het stadscentrum, de stadsranden, het landelijk 

gebied en voor de leefbaarheid in de hele gemeente. De gemeente stelt een omge-

vingsvisie op waarin deze ambities een plek krijgen. Voordat de gemeenteraad besluit 

over de visie, zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De milieueffecten van de verschillende ambities zijn veelal te globaal beschreven in het 

rapport. Waar ambities botsen of elkaar juist versterken, komt nu niet goed uit de verf. 

Ook zijn de positieve en/of negatieve effecten per ambitie nog onvoldoende duidelijk. 

Door deze in het milieueffectrapport apart te onderzoeken, kan meer inzicht ontstaan in 

de gevolgen van keuzes.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en op een aantal onder-

werpen te verdiepen, zodat er meer onderbouwing van keuzes is. Breng ook beter de 

knelpunten in de leefomgeving in beeld en de manier waarop de gemeente deze wil 

oplossen, is het advies van de Commissie.   

 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3604
http://www.commissiemer.nl/

