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Persbericht 
 

 
Uitwerking Omgevingsvisie Venray nodig om  
milieueffecten goed te beoordelen 
 
Het omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van de gemeente Venray be-
vat veel belangrijke informatie. Uit het rapport blijkt dat nog niet duidelijk is of 
alle doelen van de omgevingsvisie volledig haalbaar zijn. Dat komt omdat som-
mige doelen en maatregelen nog niet concreet geformuleerd kunnen worden. Dit 
zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. 
De gemeente Venray had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te 
beoordelen. 
 
De gemeente stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van Venray 
op de korte en de langere termijn. Zo bepaalt de visie hoeveel ruimte er mag zijn voor 
agrarische bedrijven en duurzame energieproductie in agrarische gebieden. Andere on-
derwerpen zijn de aanpak van verdroging in natuurgebieden en logistieke hallen. Voor-
dat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten op de omgeving onderzocht 
in een omgevingseffectrapport.   
 
Het rapport beschrijft duidelijk de keuzes die gemaakt kunnen worden en de effecten 
op bijvoorbeeld leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit, geur, natuur en landschap. 
Sommige doelen en maatregelen zijn nog niet uitgewerkt. Daarom is nu nog niet duide-
lijk of alle doelen van de omgevingsvisie volledig haalbaar zijn. De spanning tussen 
landbouw, duurzame energieproductie en natuur in het landelijk gebied wordt bijvoor-
beeld pas duidelijk als de visie is uitgewerkt in programma’s en andere besluiten.  
 
Het rapport mist nog onderbouwing van de methodes die zijn gebruikt voor de beoor-
deling van de effecten, zegt de Commissie. Belangrijke effecten kunnen zo over het 
hoofd worden gezien. De onderbouwing hiervan is vooral belangrijk voor de uitwerking 
van de omgevingsvisie en de monitoring. De Commissie adviseert het rapport 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 Venray - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3580
http://www.commissiemer.nl/

