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Persbericht

Advies Commissie m.e.r. over Milieueffectrapport bedrijventerrein Westrand Aalten

Kwaliteit milieueffectrapport voldoende
De Commissie m.e.r. vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat
voor besluitvorming over het bestemmingsplan. Zij constateert dat de (beperkte)
effecten in het milieueffectrapport mogelijk zijn overschat. Ook adviseert zij de
verkeersstromen en duurzaamheidsambities bij het besluit nader toe te lichten.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 gemeente Aalten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Aalten wil een nieuw bedrijventerrein van 5 hectare realiseren, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein Het Broek. De firma Aalbers, die zich bezig
houdt met het inzamelen, sorteren en verkleinen van afval, verhuist van Het Broek
naar het nieuwe bedrijventerrein.
Voordat de gemeente Aalten besluit over het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Aalten heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende milieu-informatie bevat. Zij
constateert dat de (beperkte) effecten mogelijk zijn overschat omdat er in het milieueffectrapport geen rekening gehouden is met de afname van hinder vanuit Het Broek.
De Commissie adviseert de gemeente Aalten om in de toelichting bij het bestemmingsplan de gewijzigde routering van het vrachtverkeer en de effecten daarvan toe te lichten.
Ook adviseert zij toe te lichten op welke manier het nieuwe bedrijventerrein gaat bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van de gemeente Aalten.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3254
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

