15 december 2016

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. over Bedrijvenpark H20

Milieueffectrapport bijna compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Bedrijvenpark H2O bij Oldebroek en Hattem beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen met informatie over geluidbelasting, geur en de vliegroute voor vleermuizen.
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 gemeenteraad van Hattem en van Oldebroek- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde werken samen aan een gewijzigde profilering en een betere ontsluiting van het bedrijvenpark H2O nabij het knooppunt Hattemerbroek. Het plandeel ten oosten van de A50 ligt in de gemeente Hattem en het deel
ten westen van de A50 en de nieuwe aansluiting op de A28 in de gemeente Oldebroek.
Voor het bedrijvenpark worden twee bestemmingsplannen in Oldebroek en een in Hattem voorbereid. Voor de besluitvorming over de drie bestemmingsplannen is één gecombineerd milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Oldebroek heeft, als coördinerend bevoegd gezag, de Commissie m.e.r. gevraagd om het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies
De Commissie m.e.r. vindt dat er goed onderzoek is gedaan naar de milieugevolgen
van het plan, maar dat op een aantal punten nog nadere onderbouwing nodig is. Uit het
rapport blijkt dat een aantal woningen een hoge geluidbelasting gaat ondervinden.
De Commissie adviseert beter te onderbouwen waarom die geluidbelasting
aanvaardbaar is en te onderzoeken of deze effecten met maatregelen zijn te
verminderen. Ook is nog onduidelijk hoe de geursituatie voor omwonenden en mensen
die in het plangebied werken zal zijn en of deze effecten beheersbaar gemaakt
kunnen worden. De vliegroute van een beschermde soort vleermuizen gaat nu over
de Voskuilerdijk. Het rapport maakt nog niet duidelijk waar en op welke manier deze
route wordt vervangen. De gemeente heeft laten weten dat ze het milieueffectrapport
laat aanvullen.
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