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Breng geluid- en geureffecten bedrijventerrein De
Spurkt in Venray beter in beeld
De geluid- en geureffecten van het bedrijventerrein De Spurkt in Venray op de
omgeving zijn nog onvoldoende beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt
de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Ook
is er onvoldoende aandacht voor de aansluiting op het Loobeekdal dat aan het
bedrijventerrein grenst. De gemeente Venray had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Greenport Venlo wil in de gemeente Venray een bedrijventerrein ontwikkelen op locatie
De Spurkt, naast het al bestaande bedrijventerrein Smakterheide. Het bedrijventerrein
wordt 30 hectare groot en biedt ruimte aan bedrijven op het gebied van agrofood, maakindustrie en de logistieke sector. Voordat de gemeenteraad van Venray over het plan
besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het rapport beschrijft de milieueffecten van locatie De Spurkt, dat naast het al bestaande bedrijventerrein Smakterheide komt te liggen. Het rapport gaat echter nog onvoldoende in op de geluid- en geureffecten van het nieuwe bedrijventerrein op de woningen in de omgeving, zegt de Commissie in haar advies. Ook is er in het rapport
onvoldoende aandacht voor de aansluiting op het Loobeekdal dat aan het bedrijventerrein grenst. Dit beekdal wordt momenteel heringericht zodat het een meer natuurlijk
karakter krijgt en de leefomstandigheden van de bever en das verbeteren.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas
een besluit te nemen over het plan.
----------------------------------------------------------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
gemeenteraad van Venray - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76.

