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Persbericht 

 
 
Rotterdams omgevingseffectrapport gaat milieu-, 
sociale en economische effecten omgevingsvisie 
in beeld brengen 
 
Start voor de omgevingsvisie met het maken van een ‘foto van de leefomgeving’, 

zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de ge-

meente Rotterdam. Met een goed beeld van de bestaande situatie wordt stapsge-

wijs duidelijk welke keuzes nodig zijn om de ambities van de gemeente en de 

wensen van bewoners en belanghebbenden te realiseren. De gemeente Rotter-

dam vroeg de Commissie om advies over de benodigde inhoud van het omge-

vingseffectrapport bij de omgevingsvisie. 

 

De gemeente Rotterdam stelt een omgevingsvisie op om de koers voor de ruimtelijke 

ontwikkeling tot 2030 en verder te bepalen. Het gaat om onder meer woningbouw, duur-

zame energie, bereikbaarheid en leefkwaliteit in de stad, het havengebied en de klei-

nere kernen in de gemeente. Voordat de gemeenteraad hierover besluit wordt het Rot-

terdams omgevingseffectrapport (ROER) opgesteld. Het ROER brengt naast de milieu-

effecten ook de sociale en economische aspecten in beeld. 

 

Een goede ‘foto van de leefomgeving’ is een belangrijk startpunt voor de omgevingsvi-

sie. Deze geeft aan hoe de gemeente er voor staat en welke ontwikkelingen op haar af 

komen, bijvoorbeeld rond klimaatverandering en energietransitie.  

Het ROER moet duidelijk maken of alle ambities van de gemeente haalbaar zijn met 

het huidige beleid of dat er nieuwe keuzes nodig zijn. Ook moet onderzocht worden of 

huidig beleid en nieuwe keuzes met elkaar botsen of elkaar kunnen versterken. Dit geldt 

voor gemeentebrede onderwerpen, zoals hoofdinfrastructuur, wonen en energievoor-

ziening, maar ook voor keuzes in de verschillende deelgebieden, bijvoorbeeld op het 

gebied van maatschappelijke voorzieningen en werkgelegenheid. Vooral voor deze 

laatste keuzes is inbreng van bewoners en andere belanghebbenden heel belangrijk.  

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3482
http://www.commissiemer.nl/

