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Benut kansen voor duurzaamheid en biodiversiteit
uitbreiding Zevenhont in Genemuiden
Het milieueffectrapport voor de uitbreiding van bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden laat nog te weinig zien hoe negatieve effecten voor verkeer, geluid, natuur en landschap kunnen worden beperkt. Ook kansen voor duurzaamheid en
biodiversiteit worden nog niet benut. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Zwartewaterland had de
Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
De gemeente Zwartewaterland wil bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden aan de
oost- en zuidkant met ongeveer 40 hectare uitbreiden en er een (tijdelijk) zonnepark
van 10 hectare realiseren. De uitbreiding is onder andere bedoeld voor groei en clustering van de tapijtindustrie op het bedrijventerrein. Voordat de gemeenteraad van Zwartewaterland besluit over het plan zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.
Uitbreiding van het bedrijventerrein heeft negatieve effecten op de verkeerssituatie, geluid, natuur en landschap, blijkt uit het milieueffectrapport. Het rapport laat nog onvoldoende de kansen zien die het project biedt om de negatieve effecten te beperken en
om de duurzaamheidambities (energie, klimaat) te realiseren. Ook kansen voor verbetering van de biodiversiteit ontbreken nog. Onderzoek of negatieve effecten omgebogen
kunnen worden naar positieve effecten, bijvoorbeeld met de aanleg van groen en water,
adviseert de Commissie.
De Commissie vindt ook dat nog niet duidelijk is waarom de extra 40 hectare bedrijventerrein nodig is en waarom andere locaties in de regio hiervoor niet geschikt zijn. Omdat
de uitbreiding grote effecten op de omgeving heeft, is een goede onderbouwing belangrijk.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas te
besluiten over het plan. De gemeente neemt dit advies over.
----------------------------------------------------------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 Zwartewaterland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

