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Persbericht 

 
 
Laat knelpunten zien in milieueffectrapport van 
omgevingsvisie Gouda  
 
Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie van de gemeente Gouda laat glo-

baal de risico’s voor de leefomgeving zien. Nog onduidelijk is hoe groot de effec-

ten en kansen zijn en waar ze optreden in de gemeente. Daar is meer aandacht 

voor nodig, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies 

over het rapport. Gouda had de Commissie gevraagd de inhoud van het milieuef-

fectrapport te beoordelen. 

 

Gouda wil een omgevingsvisie vaststellen. Dit is de langetermijnvisie op de ruimtelijke 

ontwikkeling van de gemeente. In de visie worden doelen gesteld en keuzes gemaakt 

voor bijvoorbeeld woningbouw, mobiliteit, gezondheid en de energietransitie. Voordat 

de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten van de keuzes onder-

zocht in een milieueffectrapport. 

 

Met de keuzes van Gouda, komt de leefomgeving centraal te staan. Om de ambities te 

halen, voor bijvoorbeeld duurzame energieopwekking, klimaatbestendigheid en ver-

keersveiligheid, is een grote inspanning nodig. Het rapport maakt wel globaal duidelijk 

wat er moet gebeuren en welke knelpunten dit geeft, maar niet hoeveel ruimte dit kost 

en of dit allemaal past in Gouda.  

 

Op hoofdlijnen worden knelpunten genoemd voor bijvoorbeeld klimaat, natuur en cul-

tuurhistorie, maar hoe groot die zijn wordt nog onvoldoende duidelijk uit het milieuef-

fectrapport. Ook wordt niet duidelijk in welke wijken en gebieden zich de knelpunten 

precies voordoen, terwijl dit sterk kan verschillen.  

 

Nu deze informatie ontbreekt is niet duidelijk welke keuzes gemaakt kunnen of moeten 

worden voor Gouda. Ook wordt niet duidelijk of slimme combinaties mogelijk zijn om de 

Goudse doelen te halen, zoals waterberging met recreatie en natuur. De Commissie 

adviseert het milieueffectrapport eerst 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 Gouda - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3606
http://www.commissiemer.nl/

