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Meer onderzoek geluidbeperkende maatregelen
nodig voor uitbreiding VDL Nedcar
Het milieueffectrapport voor de uitbreiding van VDL Nedcar in Born en de aanpassing van de provinciale wegen toont aan dat dit grote en onomkeerbare gevolgen heeft voor de leefbaarheid, natuur en landschap in de directe omgeving.
Maatregelen om geluidhinder in Nieuwstadt te beperken zijn in het rapport nog
onvoldoende onderzocht. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage
in haar advies over dit rapport. De provincie Limburg had de Commissie gevraagd
de inhoud van het rapport te beoordelen.
VDL Nedcar wil op haar autofabriek in Born uitbreiden met een tweede productielijn,
waardoor de maximale productie van 200.000 naar 400.000 auto’s per jaar gaat. Hiervoor wordt het bestaande terrein uitgebreid en twee provinciale wegen aangepast en
verlegd. Voordat Provinciale Staten van Limburg besluiten over het project zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport.
Het rapport geeft veel informatie die van belang is voor de te nemen besluiten. Het laat
zien dat de uitbreiding van VDL Nedcar en de aanpassing van de wegen negatieve
gevolgen hebben voor de leefbaarheid, natuur en landschap. Vooral in Nieuwstadt
neemt de geluidhinder toe, ondanks maatregelen om de hinder te beperken. Grote en
onomkeerbare gevolgen voor natuur en landschap zijn er vooral in het Sterrebos, onderdeel van het landgoed Kasteel Wolfrath.
De Commissie vindt dat sommige maatregelen om geluidhinder in Nieuwstadt te beperken nog onvoldoende onderzocht zijn in het rapport. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas besluiten te nemen over het project.
----------------------------------------------------------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
Provinciale Staten van Limburg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

