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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 

 
 
Alternatieven voor bedrijventerrein en windturbi-
nes Heesch-West vragen nog onderbouwing 
 

Het milieueffectrapport voor het bedrijventerrein Heesch-West geeft nog geen 

compleet beeld van mogelijke indelingen van het terrein. Ook de locatie en op-

stelling van windturbines moeten beter onderbouwd worden. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in haar advies. De gemeenten  

’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss hebben de Commissie gevraagd het milieu-

effectrapport te beoordelen. 

 

De drie gemeenten willen bedrijventerrein Heesch-West realiseren met ruimte voor 

grootschalige logistiek, andere bedrijven en duurzame energie (windturbines en zonne-

panelen). Voordat de gemeenteraden besluiten over het bedrijventerrein en de windtur-

bines zijn de effecten onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het rapport geeft veel informatie over de milieueffecten van het plan en mogelijke maat-

regelen om negatieve effecten te beperken. Zo is grondig onderzoek gedaan naar maat-

regelen om verkeersoverlast te voorkomen. Het rapport maakt echter nog onvoldoende 

duidelijk of er alternatieve indelingen van het bedrijventerrein mogelijk zijn met minder 

milieueffecten, bijvoorbeeld minder geluid of met minder invloed op het landschap, vindt 

de Commissie. Beschrijf ook meetbare doelen voor duurzaamheid is het advies. Zo kan 

bij de invulling van het terrein gevolgd worden of die doelen ook worden gehaald.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een be-

sluit te nemen over het bedrijventerrein. De gemeenten hebben aangegeven dit advies 

over te nemen. 

 

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 gemeenteraden van ‘s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss - besluit over het project.  

Zie ook www.commissiemer.nl. 

http://www.commissiemer.nl/adviezen/3402
http://www.commissiemer.nl/

