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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
  
Helmond werkt aan haar omgevingsvisie voor 2040. Dit is de toekomstvisie van Helmond voor het ruimtelijk-
fysieke domein. Dat betekent dat we in de omgevingsvisie onze doelen opnemen voor wonen en werken, de 
bereikbaarheid van onze stad, natuur en landschap, milieu en water, duurzaamheid en cultuurhistorie.  
Op grond van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt, is Helmond 
verplicht om deze integrale omgevingsvisie op te stellen.  
 
Omgevingseffectrapportage als onderdeel van de omgevingsvisie 
Een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie Helmond is de omgevingseffectrapportage (o.e.r).  
De o.e.r. is bedoeld om de omgevingseffecten van het beleid uit de omgevingsvisie te toetsen en te 
monitoren. Op die manier zorgen we ervoor dat de omgevingseffecten van onze keuzen integraal en 
volwaardig in de besluitvorming worden meegenomen.  
De o.e.r. is een uitgebreide vorm van een milieueffectrapportage (m.e.r.), omdat ook effecten op de mens en 
omgeving inzichtelijk worden gemaakt die niet in de klassieke m.e.r.-aanpak zitten. Zoals effecten op 
gezondheid, sociale tweedeling en brede welvaart. 
 
De omgevingseffectrapportage is een verplicht instrument 
In de Omgevingswet is opgenomen dat een omgevingsvisie m.e.r.-plichtig is, als in de visie m.e.r-plichtige of 
m.e.r-beoordelingsplichtige activiteiten mogelijk worden gemaakt. Dit is bijna altijd het geval, zo ook in 
Helmond. U kunt hierbij denken aan het bieden van mogelijkheden voor woningbouw, aanleg van 
bedrijventerreinen of infrastructuur. 
De omgevingseffectrapportage moet voldoen aan dezelfde wettelijke eisen die ook worden gesteld aan een 
milieu-effectrapportage, zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer en de Awb.  Dit zijn eisen voor zowel 
inhoud als proces.  
 
Kennisgeving van het voornemen om een omgevingseffectrapportage op te gaan stellen 
Dit is de eerste stap in het proces voor het opstellen van een omgevingseffectrapportage. De kennisgeving 
wordt op de reguliere manier gepubliceerd. Daarnaast vragen we een aantal wettelijke adviseurs om reactie 
te geven op het voornemen een o.e.r. op te gaan stellen.  
 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Om inwoners, belanghebbenden en anderen meer informatie te geven over wat er in de 
omgevingseffectrapportage onderzocht gaat worden, hebben we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op 
(NRD) opgesteld (zie bijlage). Hierin geven we aan op welke wijze het onderzoek naar omgevingseffecten 
wordt gedaan, voor welke gebieden het onderzoek wordt gedaan en welke onderwerpen worden onderzocht. 
Wij vragen aan de landelijke commissie m.e.r. advies over de NRD. 
 



 

 

Vervolg 
Na deze stap volgt het opstellen van de omgevingseffectrapportage zelf, waarin de effecten van keuzes in 
kaart worden gebracht. De omgevingseffectrapportage wordt onderdeel van de omgevingsvisie en volgt  
hetzelfde proces van participatie en inspraak. De omgevingseffectrapportage wordt te zijner tijd samen met 
de omgevingsvisie vastgesteld door uw raad. De planning is om in januari 2022 de ontwerp-omgevingsvisie 
en de bijbehorende concept-omgevingseffectrapportage aan uw raad aan te bieden voor vaststelling ten 
behoeve van de inspraakprocedure. Zie hiervoor ook raadsinformatiebrief 48/2021 met de aangepaste 
planning voor de omgevingsvisie. 
   
Als u nog vragen heeft dan horen wij het graag 
Wij gaan er vanuit dat u met deze raadsinformatiebrief op de hoogte bent van de ontwikkelingen met 
betrekking tot het opstellen van de Omgevingseffectrapportage voor de Omgevingsvisie Helmond 2040. Op 
onze website https://www.helmond.nl/omgevingsvisie vindt u alle informatie ook. Als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn, informeren wij u opnieuw. 

Bijlagen  
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Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                                                       H.J. de Ruiter 
Burgemeester                                                                                                   secretaris 
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