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Persbericht 

 
 
Verken hoe ontwikkelingen gebied Centrale  
Gelderland het milieu minder kunnen belasten 
 
In het milieueffectrapport voor het terrein rond de voormalige Centrale Gelderland 

in Nijmegen ontbreekt belangrijke informatie over de effecten op onder andere 

verkeer en natuur. Ook verkent het rapport onvoldoende hoe de ontwikkelingen 

kunnen bijdragen aan duurzaamheid en minder effecten op de leefomgeving. Dat 

zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. 

De gemeente Nijmegen had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te 

beoordelen. 

 

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

provincie Gelderland, het bedrijventerrein rond de voormalige Centrale Gelderland her-

inrichten. Het terrein biedt ruimte voor een nieuwe energiecentrale en bedrijven op het 

gebied van duurzame energie, circulariteit en logistiek. Voordat de gemeenteraad van 

Nijmegen besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. 

 

Het rapport vergelijkt twee varianten, die allebei uit gaan van de bouw van een nieuwe 

gasgestookte centrale op het terrein en van flexibel gebruik van de overige ruimte. De 

effecten van deze varianten verschillen nauwelijks van elkaar. Vergeleken met de hui-

dige situatie zijn er vooral negatieve effecten op natuur en verkeer te verwachten. 

 

In het rapport ontbreekt nog belangrijke informatie over de effecten op verkeer, geluid, 

natuur en water, zegt de Commissie. Ook verkent het rapport onvoldoende hoe het 

project kan bijdragen aan duurzaamheid en vermindering van effecten op de leefomge-

ving. Kijk bijvoorbeeld naar andere manieren om energie op te wekken, hoe geluidhin-

der en stikstofuitstoot te verminderen en hoe de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ver-

beterd kan worden. 

 

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat wordt besloten over het be-

stemmingsplan. De gemeente neemt deze aanbeveling over en laat het aangevulde 

rapport opnieuw door de Commissie beoordelen. 

 

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

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/

