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Persbericht: Regionaal bedrijventerrein Werkendam  

 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het regionaal bedrijven-

terrein Werkendam beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten 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 

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

 

Het plan 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg willen een Regionaal Bedrijven-

terrein aanleggen in Werkendam, nabij Natura 2000-gebied De Biesbosch. Het plan 

bestaat uit een bedrijventerrein van 45 hectare, de opwaardering van de Grotewaard-

weg en waterberging door kreekherstel.  

De gemeente Werkendam heeft een bestemmingsplan opgesteld voor de 1e fase van 

het bedrijventerrein (bruto 20 hectare). Om de besluitvorming door de gemeenteraad 

van Werkendam en later ook de gemeenteraden van Woudrichem en Aalburg te onder-

steunen, is een milieueffectrapport voor het hele plan opgesteld. 

 

De gemeenteraad van Werkendam heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrap-

port te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op het punt van de gevolgen voor na-

tuur aan te vullen. Door de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein blijkt een 

toename van stikstofuitstoot en depositie op de voor stikstof gevoelige natuur. De con-

clusie in het rapport dat hierdoor geen schade aan de natuur optreden vindt de Com-

missie onvoldoende onderbouwd.  

Niet duidelijk wordt of alle ontwikkelruimte, ook echt kan worden ingevuld. Het milieuef-

fectrapport beschrijft daardoor geen uitvoerbaar alternatief.   

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat 

een besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.  
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