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Persbericht: Ontwikkeling Technology Base Twente 

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport in te gaan op de sa-

menhang met de andere gebiedsontwikkelingen die op het terrein van de voor-

malige luchtmachtbasis Twenthe worden gepland. Zij adviseert ook in te gaan op 

de samenhang met ruimtelijke en infrastructuur plannen in de omgeving van het 

plangebied.  

 

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 provincie Overijssel, de gemeente Enschede en de gemeente Dinkelland- besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De Provincie Overijssel, de gemeenten Enschede en Dinkelland, en Area Development 

Twente (ADT) willen de voormalige militaire luchtmachtbasis Twente ontwikkelen tot 

een Technology Base (TecBT). De plannen voor een commerciële burgerluchthaven 

zijn van de baan, maar om de luchthaven te kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van 

TecBT is voor het einde van 2016 een nieuw luchthavenbesluit nodig. De structuurvisie 

van de provincie en bestemmingsplannen van de gemeenten worden eveneens aange-

past. 

 

Voordat de Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraden van Enschede en 

Dinkelland een besluit nemen willen ze de milieugevolgen onderzoeken in een milieu-

effectrapport. Zij hebben de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het 

rapport. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau biedt het kader voor het op te stellen 

milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert duidelijk aan te geven hoe de eerder vastgestelde beleidska-

ders voor de gebiedsontwikkeling van luchthaven Twente worden aangepast voor de 

ontwikkeling van TecBT en wat de effecten van de ontwikkeling zijn voor verkeer, na-

tuur, leefomgeving en landschap. Ook is het belangrijk om de samenhang tussen de 

ontwikkeling van TecBT en andere gebiedsontwikkelingen in beeld te brengen en de 

milieueffecten daarvan te beschrijven. Geef ook inzicht in de cumulatieve effecten met 

ruimtelijke en infrastructurele projecten in de omgeving van het plangebied. 
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