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Persbericht  

 

Milieueffectrapport gebiedsontwikkeling Groote 

Haar nog niet compleet 

 

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

Groote Haar in de gemeenten Gorinchem en Giessenlanden beoordeeld. Zij advi-

seert het rapport op enkele punten aan te vullen. 

 

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 gemeenteraden van Gorinchem en Giessenlanden - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het plan 

De gebiedsontwikkeling Groote Haar bestaat uit de realisatie van een industrieterrein 

van 62,5 hectare, drie windturbines en een verbindingsweg, inclusief aansluiting op de 

A27. Deze ontwikkeling wordt geregeld in drie afzonderlijke bestemmingsplannen, 

waarvoor één milieueffectrapport is opgesteld. 

De gemeenteraden van Gorinchem en Giessenlanden hebben de Commissie m.e.r. 

gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel informatie geeft, maar dat het rap-

port op een aantal onderdelen niet compleet is. Het is volgens de Commissie nodig om 

beter te onderbouwen waarom dit de beste locatie is voor het industrieterrein. Daar-

naast ontbreekt in het rapport informatie over de effecten op de kwaliteit van de leefom-

geving, de effecten van geluidbelasting door het industrieterrein en de effecten van in-

dustrie en windturbines op natuur en landschap. De Commissie adviseert de gemeen-

ten de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen, voordat de besluiten over de 

bestemmingsplannen worden genomen.  

 

De gemeenten hebben aangeven de genoemde informatie aan te vullen en deze door 

de Commissie te laten toetsen. 
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