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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Inpassingsplan bedrijventerrein Medel
Milieueffectrapport bedrijventerrein Medel
onvolledig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Medel opnieuw beoordeeld. Zij concludeert dat ook met de nieuwe
informatie het rapport niet compleet is. De Commissie adviseert dit alsnog te herstellen.
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 provincie Gelderland- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project/plan
De provincie Gelderland heeft een Inpassingsplan opgesteld voor de uitbreiding van
bedrijventerrein Medel in de gemeente Neder-Betuwe en de gemeente Tiel. Het Inpassingsplan maakt de eerste fase van de uitbreiding mogelijk en biedt ruimte aan diverse
typen bedrijven. Eerder zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.
In haar voorlopige advies van mei van dit jaar gaf de Commissie aan dat het eerdere
rapport tekortkomingen bevatte. Op verzoek van de provincie Gelderland toetste de
Commissie nu de kwaliteit van het aangepaste rapport.
Het advies
De Commissie constateert dat ook het aangevulde rapport nog niet compleet is. Het
aangevulde rapport bevat nuttige informatie, zoals een duidelijke beschrijving van de
toekomstige verkeerssituatie en een goede aanpak voor archeologische vondsten. Het
rapport blijft lastig te doorgronden doordat een goede samenvatting ontbreekt.
Het aangevulde rapport laat zien dat mogelijk beschermde natuur (bijvoorbeeld de Veluwe en de Uiterwaarden van de Neder-Rijn) schade kan ondervinden door een toename van de luchtverontreiniging die verbonden is aan het bedrijventerrein. Het rapport
laat niet zien met welke maatregelen deze schade voorkomen kan worden.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2889
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030-2347666 of 06- 55794773.

