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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Maak ambities voor omgevingsvisie Eindhoven in 
het omgevingseffectrapport concreet  
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het omgevingsef-

fectrapport voor de omgevingsvisie Eindhoven de ambities concreet uit te wer-

ken. Maak duidelijk waar de ambities aan getoetst gaan worden, zegt de Commis-

sie. Dat is nodig om de gevolgen van de aanleg van woon- en werkgebieden in 

beeld te krijgen en keuzes te kunnen maken. De gemeente vroeg de Commissie 

te adviseren over de inhoud van het omgevingseffectrapport. 

 

De gemeente Eindhoven werkt aan de ‘Omgevingsvisie 2.0’, als opvolger van de in 

2020 vastgestelde omgevingsvisie ‘Eindhoven, kloppend hart van Brainport’. Daarmee 

legt de gemeente de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving vast. Voordat de ge-

meenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een om-

gevingseffectrapport. Dit rapport laat naast de milieueffecten ook de sociale en econo-

mische effecten zien van de omgevingsvisie. 

 

De gemeente onderzoekt varianten voor de concentratie of spreiding van woningen en 

arbeidsplaatsen binnen de gemeente. De Commissie adviseert om eerst de ambities 

van de gemeente, bijvoorbeeld voor economie, gezonde leefomgeving, mobiliteit en 

groen, concreet te maken. Gebruik in het rapport herkenbare beoordelingscriteria die 

specifiek zijn voor Eindhoven, zegt de Commissie.  

 

Dit is nodig om te beoordelen of de onderzoeksvarianten haalbaar zijn en of ze strijdig 

zijn met andere doelen van de gemeente. Denk dan bijvoorbeeld aan opgaven voor 

bereikbaarheid, energietransitie, bodem en water, klimaatadaptatie en gezonde en so-

ciale wijken. Deze informatie is van belang voor de keuzes die de omgevingsvisie voor 

de gehele fysieke leefomgeving moet maken. 

 

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

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 Eindhoven - besluit over de omgevingsvisie. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3698
http://www.commissiemer.nl/

