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Persbericht

Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor Logistiek Ecopark IJsselvallei in Doesburg te onderzoeken op welke manier de uitbreiding van
Koninklijke Rotra en Ubbink in de IJsseluiterwaarden vanuit natuur en landschap
inpasbaar is.
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, de gemeenteraad van Doesburg en het waterschap Rijn en IJssel- besluit over het
project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Gelderland, gemeente Doesburg en waterschap Rijn en IJssel willen uitbreidingsruimte geven aan de bestaande bedrijven Koninklijke Rotra (logistiek) en Ubbink (producent van o.a. ventilatiesystemen en dakramen). Die bedrijven hebben behoefte aan meer ruimte door economische groei. Het plan bevindt zich in de uiterwaarden van de IJssel, in een gebied met beschermde natuur en waardevolle landschappelijke waarden. De gemeente is coördinerend bevoegd gezag. Voordat over het bestemmingsplan en benodigde vergunningen besloten wordt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeente heeft als coördinerend bevoegd gezag de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.
Het advies
De Commissie adviseert in het rapport de keuze voor uitbreiding van deze bedrijven in
dit natuurgebied goed uit te leggen en daarbij ook in te schatten hoe lang de bedrijven
op deze plek nog kunnen doorgroeien. Ook adviseert zij in het rapport verschillende
ontwerpen voor de inrichting van het gebied te maken en de effecten hiervan op natuur
en landschap te vergelijken. Hiermee wordt duidelijk op welke wijze de uitbreiding in dit
natuurgebied inpasbaar is en hoe effecten van het Logistiek Ecopark op natuur en landschap geminimaliseerd kunnen worden.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3208
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73.

