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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, (030) 234 76 10.  
 

Persbericht 

 
Bedrijventerrein De Spurkt te Venray 
 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor bedrijventerrein 

De Spurkt in Venray duidelijk te maken welke type bedrijven zich daar mogen 

vestigen en meer onderzoek te doen naar mogelijke locaties. Dit is van belang 

omdat het beoogde bedrijventerrein in het leefgebied van de das ligt, die mogelijk 

hinder ondervindt van het bedrijventerrein.  

 

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 gemeenteraad Venray - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wil in de gemeente Venray bedrijventerrein De Spurkt 

ontwikkelen. Het beoogde bedrijventerrein wordt 30 hectare groot en biedt ruimte aan 

bedrijven in de agrofood- en maakindustrie en de logistieke sector. 

Voordat de gemeenteraad van Venray besluit over het nieuwe bedrijventerrein worden 

de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport, omdat het plan mogelijk effect 

heeft op onder meer het nabijgelegen kwetsbare natuurgebied De Maasduinen.  

De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste 

inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

Het bedrijventerrein is bedoeld voor zowel agrofood- en maakindustrie als voor (groot-

schalige) logistiek. Afhankelijk van het type industrie zullen de milieueffecten verschil-

len. De Commissie adviseert om meer onderzoek te doen naar mogelijke locaties in de 

gemeente Venray, maar ook in de regio en de keuze voor de locatie goed te onderbou-

wen. 

Dit is extra van belang omdat de beoogde locatie in het leefgebied van de das ligt. Dit 

leefgebied is al ingeperkt, een verdere inperking kan nadelige gevolgen hebben voor 

de das.  

 
 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3377
http://www.commissiemer.nl/

