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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over Heeswijkse Aa-Beemden 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestemmingsplannen 

‘Heeswijkse Aa-Beemden’ en ‘Geluidzone Dijkhoff’ beoordeeld. Zij adviseert het 

rapport op enkele punten aan te passen. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Bernheze wil het gebied tussen Heeswijk-Dinther en de N279 herontwik-

kelen en stelt daarvoor de bestemmingsplannen ‘Heeswijkse Aa-Beemden’ en ‘Geluid-

zone Dijkhoff’ op. De gebiedsontwikkeling maakt onder andere de uitbreiding mogelijk 

van het afvalverwijderingsbedrijf aan de Heeswijkseweg. Voordat de gemeenteraad een 

besluit over de plannen neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-

rapport.  

 

De raad van Bernheze heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

De gemeente wil met de gebiedsontwikkeling onder meer de ecologische en landschap-

pelijk waarde van het gebied vergroten. Uit het rapport blijkt echter nog niet hoe posi-

tieve scores voor natuur en landschap tot stand moeten komen. De provincie Noord-

Brabant en het waterschap Aa en Maas hebben een ruimtelijke reservering voor water-

berging op het gebied gelegd. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre het bestem-

mingsplan ‘Heeswijkse Aa-Beemden’ samengaat met deze waterbergingsfunctie. Tot 

slot sluiten de geluidberekening uit het rapport niet aan bij de mogelijkheden voor be-

drijvigheid die in het bestemmingsplan voor de geluidzone worden geboden. Hierdoor 

worden de geluidseffecten van het plan mogelijk onderschat 

 

De Commissie adviseert om het rapport aan te passen en pas daarna een besluit te 

nemen over de plannen. De gemeente heeft laten weten het advies over te nemen. 
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