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Effect stikstof van bedrijventerrein Heesch West
vraagt nog aandacht
De milieueffecten van bedrijventerrein Heesch West zijn goed in beeld in het aangevulde milieueffectrapport. Wat nog ontbreekt in het rapport is informatie over
maatregelen om effecten van stikstof op kwetsbare natuur te voorkomen. Dat zegt
de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De
gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss hadden de Commissie gevraagd
het aangevulde milieueffectrapport te beoordelen.
De drie gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss willen bedrijventerrein Heesch
West realiseren. Hier komt ruimte voor onder andere logistieke bedrijven en innovatieve
concepten, met aandacht voor duurzame energie en circulaire economie. Voordat de
gemeenteraden een besluit nemen over het bedrijventerrein zijn de effecten onderzocht
in een milieueffectrapport.
In een eerder advies constateerde de Commissie dat informatie ontbrak over de geplande windturbines, de duurzaamheidsambities en de effecten op onder andere geluidhinder en natuur. Die ontbrekende informatie is nu in beeld.
De windturbines zijn geschrapt en er is minder ruimte voor bedrijven uit zwaardere milieucategorieën. Hierdoor is bijvoorbeeld de geluidbelasting lager dan bij het oorspronkelijke plan. Ook is nu meer duidelijk over de duurzaamheidsambities en over de invulling van het landschapspark.
Wat nu nog ontbreekt is informatie over de effecten van stikstof op kwetsbare natuur en
maatregelen om dit te voorkomen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport nog
aan te vullen met deze informatie, voordat definitief wordt besloten over het bedrijventerrein. De gemeenten hebben aangegeven dit advies over te nemen.
----------------------------------------------------------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 gemeenteraden van ‘s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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