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Persbericht 

Advies Commissie m.e.r. over Milieueffectrapport  
bedrijventerreinen gemeente Epe 

Milieueffecten aanpassing plan goed in beeld 

De Commissie m.e.r. vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat 
voor besluitvorming over het geactualiseerde bestemmingsplan. Zij constateert 
dat het plan niet tot negatieve milieueffecten leidt en in de toekomst minder ge-
luidbelasting op omliggende woningen tot gevolg kan hebben. 

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 gemeente Epe - besluit 
over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

Het plan 
De gemeente Epe wil één nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de bedrijventerrei-
nen Kweekweg en Eekterveld. Het nieuwe bestemmingsplan is een samenvoeging en 
actualisatie van de twee bestaande bestemmingsplannen. Het maakt geen nieuwe of 
andere ruimtelijke ontwikkelingen of wijzigingen mogelijk. Het geactualiseerde plan 
voor bedrijventerrein Kweekweg legt duidelijker vast hoeveel geluidbelasting op welke 
plaats is toegestaan. Voor nieuwe bedrijven geldt: hoe meer hinder een bedrijf produ-
ceert, hoe centraler het zich in de toekomst op het bedrijventerrein moet vestigen, op 
grotere afstand van de woningen.   

Voordat de gemeente Epe besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen 
onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Epe heeft de Commissie 
m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

Het advies 
De Commissie vindt dat het MER de milieueffecten goed in beeld brengt. Het rapport 
laat zien dat het nieuwe plan op geen enkel milieuaspect tot negatieve effecten leidt in 
vergelijking tot wat het bestemmingsplan nu toelaat. Op het bedrijventerrein Kweekweg 
biedt het plan bovendien extra bescherming voor de omliggende woningen, door meer 
sturing op toegestane hinder.  
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