7 oktober 2015

Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Gebiedsontwikkeling Brainport Park bij Eindhoven

Milieueffectrapport Brainport Park 1e fase compleet, voor vervolgbesluiten is nog aanvullende informatie nodig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling
van Brainport Park in Eindhoven beoordeeld. Zij concludeert dat het milieueffectrapport voor de realisatie van de eerste fase van Brainport Industries Campus
(BIC) voldoende informatie geeft. Voor vervolgbesluiten over de aanpassing van
het wegennet ten noordwesten van Eindhoven en de ontwikkeling van andere delen van BIC is voor enkele aspecten aanvullende informatie nodig.
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
de gemeenteraden van Eindhoven, Best en Oirschot – besluit over de verschillende onderdelen van het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot werken samen om de gebiedsontwikkeling
van Brainport Park (eerder bekend onder de naam Landelijk Strijp) verder vorm te geven. Belangrijke onderdelen van Brainport Park zijn de realisatie van Brainport Industries Campus (BIC), een gebied van 65 ha bedoeld voor hoogwaardige en kennisintensieve bedrijvigheid in combinatie met het versterken van het groene raamwerk. Daarnaast willen de gemeenten de bereikbaarheidsproblemen in het noordwesten van Eindhoven oplossen.
Hiervoor moeten bestemmingsplannen worden aangepast. De besluitvorming vindt
stapsgewijs plaats. Eerst BIC Zuid 1e fase, dan het nieuwe wegennet en tot slot BIC
Zuid 2e fase en BIC Noord.
De milieugevolgen van alle bestemmingsplannen zijn onderzocht in één milieueffectrapport. De gemeenten hebben de Commissie gevraagd om het rapport te toetsen.
Het advies
De Commissie concludeert dat het rapport voor het vaststellen van het bestemmingsplan Campus Zuid 1e fase, voldoende milieu-informatie geeft.
Voor de besluiten over bestemmingsplannen die later genomen worden is het rapport
nog niet compleet. Daardoor is nu nog niet duidelijk welk tracé de beste oplossing biedt
om de bereikbaarheid van o.a. het vliegveld Eindhoven en de bedrijventerreinen GDC
en Westfields te verbeteren. Ook ontbreekt nog informatie over verstoring en versnippering van de natuur.
De gemeenten hebben aangegeven het rapport hierop te laten aanpassen..
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