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Persbericht 

 
 
Maak duurzaamheidsambities concreet voor  
herinrichting Centrale Gelderland in Nijmegen 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport de ambities voor de herinrichting van het gebied rond de voormalige Cen-

trale Gelderland zoveel mogelijk concreet te maken. Op die manier kunnen ver-

schillende invullingen van het bedrijventerrein worden verkend. De gemeente Nij-

megen heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van 

het milieueffectrapport. 

 

Energiebedrijf ENGIE wil, in overleg met de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de 

provincie Gelderland het bedrijventerrein rond de voormalige Centrale Gelderland her-

inrichten, met vooral ruimte voor energieopwekking (bijvoorbeeld door zonnepanelen of 

geothermie) en bedrijven die de Waal en de haven gebruiken. Voordat de gemeente-

raad van Nijmegen besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport.  

 

De Gebiedsvisie Waal Energie beschrijft de duurzaamheidsambities voor het gebied, 

zoals voor energietransitie, circulariteit en de leefomgeving. Maak deze ambities in het 

milieueffectrapport meetbaar, zodat getoetst kan worden of deze ook haalbaar zijn, is 

het advies van de Commissie. Dat is niet alleen belangrijk bij vaststelling van het plan, 

maar ook tijdens de inrichting en als het gebied in gebruik is.  

 

Bij de herinrichting wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de milieueffecten voor 

de omgeving, zoals geluidhinder, te beperken. De Commissie adviseert om te kijken 

naar de verschillende soorten bedrijven die zich mogelijk vestigen in het gebied en die 

te beoordelen op milieueffecten en op het behalen van de duurzaamheidsambities. Zo 

krijgt de gemeente goed inzicht in de mogelijkheden voor de invulling van het gebied en 

de consequenties daarvan. 

 

----------------------------------------------------------- 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3418
http://www.commissiemer.nl/

