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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Afvalverwerking en natuurontwikkeling Liempdseweg 40  
Sint-Oedenrode 
 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de uitbreiding 

van het afvalverwerkingsbedrijf aan de Liempdseweg 40 in Sint-Oedenrode onder 

meer een goede locatieonderbouwing op te nemen en te laten zien dat de uitbrei-

ding inpasbaar is in de omgeving. Positieve effecten op het landschap en de na-

tuur verdienen bijzondere aandacht. 

 

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 Meierijstad - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het projectplan 

De gemeente Meierijstad wil uitbreiding met landschappelijke inpassing door natuuront-

wikkeling mogelijk maken van het afvalverwerkingsbedrijf M.J. van Kaathoven aan de 

Liempdseweg 40 in Sint-Oedenrode. Voordat de gemeente besluit over het bestem-

mingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van 

het op te stellen rapport. 

 

Het advies 

De uitbreidingslocatie ligt nabij gebieden met belangrijke landschappelijke en natuurlijke 

waarden, zoals het Groene Woud, De Scheeken en het Dommeldal. Ook liggen er wo-

ningen dichtbij het bedrijf. De Commissie adviseert daarom in het rapport de locatie-

keuze van deze bedrijfsuitbreiding goed te onderbouwen, bijvoorbeeld door de vraag te 

beantwoorden of er andere geschikte locaties in de regio zijn of niet. Ook moet duidelijk 

zijn dat het bedrijf inpasbaar is in de omgeving. Het rapport moet verder laten zien in 

hoeverre positieve effecten op landschap en natuur bereikt worden.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3101
http://www.commissiemer.nl/

