
4 maart 2022 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Pieter Jongejans, 030 – 234 76 66. 
 

Persbericht 

 
 
Gemert-Bakel gebaat bij specifieker beeld milieu-
effecten Proeftuin Elsendorp 
 
Het milieueffectrapport voor Proeftuin Elsendorp in Gemert-Bakel is nog te glo-

baal. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over 

het rapport. Het dorp wordt in een nieuw omgevingsplan opgesplitst in deelge-

bieden, maar de milieueffecten zijn niet per deelgebied bekeken. Daardoor mist 

de gemeente essentiële informatie om een besluit te kunnen nemen over het om-

gevingsplan. De gemeente had de Commissie gevraagd de inhoud van het rap-

port te beoordelen. 

 

Inwoners van Elsendorp, (agrarische) ondernemers, de gemeente Gemert-Bakel, de 

provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas willen de leefbaarheid van het 

platteland verbeteren en nieuwe bedrijvigheid, wonen en recreatie realiseren. Daarom 

hebben ze samen de visie Proeftuin Elsendorp opgesteld. Om de plannen te realiseren 

is een omgevingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad daarover besluit, zijn de milieu-

gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport beschrijft welke scenario’s er zijn en wat daarvan voor het hele gebied de 

milieueffecten zijn. Op een aantal punten worden die effecten onderschat, zegt de Com-

missie. Door niet naar verschillende deelgebieden te kijken, zoals het ‘gemengd ge-

bied’, het ‘ontwikkelgebied wonen’ en het ‘transformatiegebied’, is het rapport nu te glo-

baal. Voor inwoners en ondernemers in Elsendorp is daardoor onvoldoende duidelijk 

hoe de leefomgeving, de natuur en het milieu er in de toekomst uitzien.  

 

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen met een concreet beeld van effecten, 

ambities, risico’s en kansen per deelgebied. Ook adviseert zij om de geureffecten beter 

in kaart te brengen en om een monitoringsplan te maken om de ontwikkelingen de ko-

mende jaren in de gaten te houden. 

 

De gemeente verwacht nog voor de zomer een besluit te nemen over het omgevings-

plan. Ze neemt het advies van de Commissie daarin mee.  

 

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

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 raad van Gemert-Bakel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3623
http://www.commissiemer.nl/

