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Persbericht  

MER Bedrijventerrein Usseler Es Enschede 
 
voor onmiddellijke publicatie 
 
 

MER geeft juist beeld van aantasting Usseler 
Es en toont onzekerheid behoefte bedrijven-
terrein 

Het MER en de aanvulling daarop geven een correct beeld van de mogelijke effecten 
van de realisatie van een bedrijventerrein van 90 ha. op de Usseler Es. Dat conclu-
deert de Commissie voor de m.e.r. in haar advies dat zij vandaag uitbrengt aan de 
gemeenteraad van Enschede. 
 
Uit het MER blijkt dat een bedrijventerrein op de Usseler Es een ernstige en onom-
keerbare aantasting geeft van de cultuurhistorie, het landschap, het rijke archeologi-
sche bodemarchief en de aanwezige aardkundige waarden van de Es. Ook met inzet 
van mitigerende maatregelen blijken deze effecten niet te voorkomen te zijn.  
 
De verkeersdoorstroming en de luchtkwaliteit blijken in het voorkeursalternatief te 
verslechteren en de licht- en geluidshinder nemen toe. Het meest milieuvriendelijke 
alternatief beschrijft maatregelen om deze effecten te beperken. 
 
De in het MER gepresenteerde cijfers over de actuele vraag naar en het aanbod van 
bedrijventerreinen in de regio kennen grote onzekerheden en geven naar de inschat-
ting van de Commissie een optimistische inschatting van de behoefte aan bedrijven-
terrein. Tegen deze achtergrond en gezien de hoge zeldzaamheid van de krans-es 
geeft de Commissie een gefaseerde ontwikkeling in overweging. Deze gefaseerde 
ontwikkeling zou moeten starten bij de Oostkrans, zodat het meest waardevolle deel, 
de zogenaamde bolling van de es,  gespaard kan worden bij een beperktere vraag 
dan ingeschat.  
 
 

Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is onder projecten/nummer 1746 te vinden op de website van de 
Commissie. (www.commissiemer.nl) of via direct http://www.commissiemer.nl/detail.aspx?id=25131  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder  
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: 06 – 3104 64 79. 
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