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MER Rijk van Dommel en Aa 2500ste project 
waarover Commissie MER adviseert  

Het MER voor de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV) Rijk van Dommel en Aa 
is het 2500ste project waarover de Commissie voor de m.e.r.  adviseert. Het Sa-
menwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft de ISV opgesteld voor de 
groen-blauwe invulling van het gebied tussen Eindhoven en Helmond. Met het 
(aangepaste) MER wordt duidelijk welke natuur-, landschap- en recreatieve knel-
punten er zijn en hoe deze worden aangepakt. 
 
Sinds haar instelling in 1987 adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage 
over plannen en projecten met mogelijk belangrijke milieugevolgen. Het MER Rijk van 
Dommel en Aa is het 2500ste project waarover zij adviseert en is daarmee een mijl-
paal.  
 
De ambitie van de SRE is om het gebied tussen Eindhoven en Helmond in te richten 
als aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Hiervoor zijn in het ISV 43 projecten be-
noemd, zoals beekdalherstel van de Dommel en aanleg van extra wandel- en fietsrou-
tes. Het MER maakt duidelijk wat de huidige knelpunten op milieugebied zijn waar die 
zich voordoen en hoe de projecten bijdragen aan de aanpak van de milieuknelpunten. 
Tevens maakt het MER duidelijk dat voor de grootste milieuknelpunten, namelijk ver-
zuring, vermesting en verdroging verdergaande maatregelen nodig zijn. 
 
De Commissie beveelt aan om: 
• bij de keuze welke projecten uit de ISV als eerste worden uitgevoerd, vanwege de 

beperkte middelen, aan te geven in welke mate milieuknelpunten in de regio wor-
den aangepakt; het MER biedt de basisinformatie hiervoor; 

• bij de concrete invulling van de projecten in de stads- en dorpsranden na te gaan 
hoe groene ontwikkeling en recreatie goed op elkaar afgestemd kunnen worden. 

 
 
Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie.  
(www.commissiemer.nl) onder projectnummer 2500.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marc Laeven,  
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: 06 – 2896 56 32. 

http://www.commissiemer.nl/
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