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Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport sluit nog niet goed aan bij  
ontwerpbestemmingsplan buitengebied  
Eindhoven  
 
Het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van Eindhoven en het bijbe-

horende milieueffectrapport sluiten niet goed op elkaar aan. Dat zegt de Commis-

sie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Voordat de ge-

meente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt heeft zij de Commissie ge-

vraagd het milieueffectrapport te beoordelen.  

 

De gemeente Eindhoven herziet het bestemmingsplan buitengebied. Voordat ze het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt, zijn de milieugevolgen van het plan onder-

zocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie vroeg de gemeente de inhoud van 

het milieueffectrapport te beoordelen. 

 

Het door de gemeente aan de Commissie toegezonden concept van het ontwerpbe-

stemmingsplan maakt meer activiteiten mogelijk dan in het milieueffectrapport zijn on-

derzocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om teeltondersteunende voorzieningen, huisves-

ting van seizoenarbeiders en kampeermogelijkheden. Ook mag er bijvoorbeeld drai-

nage worden aangelegd of sloten worden verdiept. Deze activiteiten kunnen de natuur 

verstoren of zorgen voor verdroging.  

 

De effecten van deze mogelijke ontwikkelingen op de natuur, maar ook op het land-

schap, luchtkwaliteit en geur, zijn nog niet goed in beeld. Dat komt omdat het milieuef-

fectrapport uitgaat van de verwachtte (beperkte) ontwikkelingen in het buitengebied. 

Het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport sluiten dan ook niet goed op 

elkaar aan. 

  

Het milieueffectrapport bevat nog onvoldoende informatie om een besluit te kunnen ne-

men over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewo-

gen, is de conclusie van de Commissie.   

 

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

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 Eindhoven - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3513
http://www.commissiemer.nl/

