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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 

 
Bestemmingsplan bedrijventerrein Kleefse Waard 
 

Milieueffectrapport niet compleet 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan van 

bedrijventerrein Kleefse Waard in Arnhem beoordeeld. In het rapport ontbreekt 

nog informatie, onder andere over de gevolgen voor de natuur, externe veiligheid, 

geluid en energiegebruik. Zij adviseert daarom het rapport 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 gemeenteraad van Arnhem - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Voor het bedrijventerrein Kleefse Waard geldt geen, dan wel een verouderd, bestem-

mingsplan. Daarom wil de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Voordat 

de gemeenteraad van Arnhem een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de 

milieugevolgen beschreven in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. heeft dit 

rapport op verzoek van de gemeente getoetst. 

 

Het advies 

In het rapport ontbreekt nog informatie. Zo vragen de mogelijke gevolgen van extra 

stikstofuitstoot op het beschermde natuurgebied Rijntakken nog aandacht. Ook kan de 

toename van geluid leiden tot negatieve effecten voor beschermde soorten als de wulp. 

Daarnaast zijn de veiligheidsrisico’s voor bezoekers van de congres- en opleidingsfaci-

liteiten op het bedrijventerrein nog niet in beeld. De Commissie wijst tot slot op het ont-

breken van informatie over de mogelijke toename van geluidbelasting voor de omge-

ving, respectievelijk over energiegebruik. 

 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen en daarna pas te besluiten 

over het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3378
http://www.commissiemer.nl/

