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Persbericht 

 
 
Effecten bedrijventerrein Wijkevoort goed in 
beeld, stikstof vraagt nog aandacht 
 
Het aangevulde milieueffectrapport voor het Werklandschap Wijkevoort in Til-

burg laat goed zien hoe de duurzaamheidsdoelen voor het terrein bereikt kunnen 

worden. Alleen over de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden ont-

breekt nog informatie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over dit rapport. De gemeente Tilburg had de Commissie gevraagd 

de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Tilburg wil aan de zuidwestkant van de stad, op de locatie Wijkevoort, 

een nieuw duurzaam en energieneutraal bedrijventerrein ontwikkelen met ruimte voor 

industrie en logistiek. Met dit plan wil de gemeente naast economische groei ook land-

schap en natuur versterken. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmings-

plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het milieueffectrap-

port onderzoekt de effecten van 80 hectare bedrijventerrein, terwijl het bestemmings-

plan de ontwikkeling van 44,6 hectare bedrijventerrein mogelijk maakt.  

 

Het aangevulde rapport beschrijft de effecten van de eerste fase van het bedrijventer-

rein (44,6 ha) ten opzichte van het eindbeeld (80 ha). Het rapport toont aan op welke 

manier de gemeentelijke doelen voor klimaat, energie en mobiliteit op dit terrein bereikt 

kunnen worden. De effecten van de uitstoot van stikstof op kwetsbare natuur en maat-

regelen om dit te voorkomen zijn nog niet volledig beschreven. Dit is belangrijk, omdat 

het plan pas kan worden vastgesteld als zeker is dat er geen negatieve gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden zijn. 

 

De Commissie adviseert het onderzoek op dit onderdeel aan te vullen en daarna pas 

een besluit te nemen over het project. 

 

 

----------------------------------------------------------- 

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 Tilburg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3533
http://www.commissiemer.nl/

