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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 

 
 
Toekomstscenario’s laatste stap richting com-
pleet beeld milieueffecten Omgevingsvisie  
Arnhem 
 

Het milieueffectrapport van de Omgevingsvisie Arnhem is van hoge kwaliteit, 

maar nog niet compleet. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage 

in haar advies over het rapport. Zij adviseert om enkele toekomstscenario’s nog 

op milieueffecten te beoordelen. De gemeente had de Commissie gevraagd de 

inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen. 

 

De gemeente Arnhem wil een nieuwe Omgevingsvisie vaststellen voor haar beleid rich-

ting 2040. De gemeente gaat voor een aantrekkelijke, groene, gezonde, veilige en vitale 

stad, met ruimte voor schone mobiliteit, wonen en nieuwe energie. Voordat de gemeen-

teraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port.  

 

Het rapport beschrijft de gevolgen voor de leefomgeving goed. Het beleid heeft vooral 

positieve effecten, bijvoorbeeld op duurzaamheid en biodiversiteit in de stad. Wel neemt 

de geluidhinder toe doordat er meer woningen komen op drukke plekken. Door nieuwe 

ontwikkelingen kan er bovendien extra stikstof neerslaan op de Veluwe. Dit is een risico 

voor de natuur die daar al kwetsbaar is. 

 

De Commissie is zeer te spreken over het milieueffectrapport. Haar advies is om nog 

wel de milieueffecten te beschrijven van toekomstscenario’s die de gemeente eerder 

met inwoners en bedrijven besproken heeft. Deze scenario’s leggen bijvoorbeeld meer 

nadruk op de ontwikkeling van het stadscentrum, of juist op de wijken eromheen. Deze 

scenario’s zorgen mogelijk voor minder geluidhinder of aantasting van de Veluwe. Dit 

is belangrijke informatie voor de gemeenteraad en belanghebbenden. 

 

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 Arnhem - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3631
http://www.commissiemer.nl/

