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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3016  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht milieueffectrapport Suikerfabriekterrein Puttershoek  

 
Advies over inhoud milieueffectrapport  

bestemmingsplan Suikerfabriekterrein 

 

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over het op te stellen milieueffectrapport 

voor de herinrichting van het suikerfabriekterrein in Puttershoek. Het rapport 

moet goed onderbouwen welke bedrijven zich op het terrein kunnen vestigen en 

hoe omvangrijk de gevolgen voor de omgeving zijn. 

 

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 raad van de gemeente Binnenmaas - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project/plan 

De gemeente Binnenmaas wil het voormalige suikerfabriekterrein in Puttershoek her-

ontwikkelen. Het buitendijkse deel moet een bovenregionaal watergebonden bedrijven-

terrein worden, het onbebouwde binnendijkse deel krijgt een agrarische bestemming en 

op de vloeivelden van de oude suikerfabriek wordt grondberging of glastuinbouw mo-

gelijk gemaakt. Deze nieuwe functies legt de gemeente vast in een bestemmingsplan. 

De milieugevolgen worden onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft de Commissie om advies gevraagd over de 

inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

Het rapport moet goed beschrijven aan welke voorwaarden het nieuw ingerichte terrein 

zal moeten voldoen. Zo moet het duidelijk maken welke categorieën bedrijven zich kun-

nen vestigen en welke grens de gemeente bijvoorbeeld wil stellen aan de geluidhinder 

ter hoogte van de woningen rondom het bedrijventerrein.  

 

De gemeente wil dat veel verschillende soorten bedrijven zich kunnen vestigen, met 

heel verschillende milieueffecten. Daarom moet het rapport een brede selectie aan al-

ternatieven voor de inrichting van het terrein onderzoeken. Zo ondersteunt het rapport  

de discussie over de voor- en nadelen van herontwikkeling voor de leefomgeving. 
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