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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Businesspark AviationValley 

 

Milieueffecten voldoende beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Bestemmingsplan Busi-

nesspark AviationValley in de gemeenten Beek en Meersen beoordeeld. Zij vindt 

dat het rapport de milieueffecten voldoende beschrijft. 

 

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 Beek en van Meerssen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeenten Beek en Meersen willen het bestemmingsplan voor het Businesspark 

AviationValley herzien. De reden hiervoor is dat ze het gedeeltelijk nog lege Business-

park beter willen benutten. Voordat de gemeenten een besluit nemen over het plan zijn 

de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De gemeenteraden hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat in het rapport de relevante milieu-informatie goed is uitgewerkt. 

Uit het rapport blijkt dat in de omgeving van het Businesspark AviationValley veel be-

schermde natuurgebieden liggen die overbelast zijn door luchtverontreiniging (stikstof-

depositie), waardoor beschermde en kwetsbare planten schade ondervinden. Bij een 

maximale invulling van het nieuwe bestemmingsplan zal de luchtverontreiniging toene-

men met negatieve gevolgen voor deze natuur. 

 

Het rapport geeft aan dat teveel natuurschade voorkomen wordt doordat aangesloten 

zal worden bij het RijksProgramma Aanpak Stikstof (PAS). De Commissie beveelt aan 

om voor de besluitvorming over het bestemmingsplan de zekerheid te verkrijgen dat de 

ruimte die voor dit plan nodig is uit het PAS ook daadwerkelijk aan het plan Business-

park AviationValley wordt toebedeeld. 
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