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Persbericht: Bestemmingsplan gemeente Bernheze 

 
Advies over inhoud milieueffectrapport gebieds-

ontwikkeling Heeswijkse Aa-Beemden 

 

De Commissie m.e.r. heeft advies gegeven over de gewenste inhoud van het mi-

lieueffectrapport voor het bestemmingsplan Heeswijkse Aa-Beemden in Bern-

heze. Zij adviseert in het rapport een alternatief te onderzoeken waarbij de mili-

eudruk van het afvalverwijderingsbedrijf aan de Heeswijkseweg verlaagd wordt 

én een alternatief waarbij verbetering van natuur en landschap in het beekdal 

centraal staat. 

 

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 gemeente Bernheze besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Bernheze wil het gebied tussen Heeswijk-Dinther en de N279 – de Hees-

wijkse Aa-Beemden herinrichten. Zij wil de rivier de Aa herstellen en inrichten als een 

ecologische verbinding en ruimte creëren voor recreatie. Daarnaast wil de gemeente 

meewerken aan het verzoek van het bestaande afvalverwerkingsbedrijf aan de Hees-

wijkseweg om uitbreidingsmogelijkheden. Voordat de gemeenteraad beslist over het 

bestemmingsplan wordt eerst een milieueffectrapport opgesteld. 

 

De raad van Bernheze heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste in-

houd van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert in het rapport in ieder geval twee alternatieven te beschrijven. 

Een alternatief waarbij de milieudruk van het afvalverwijderingsbedrijf aan de Hees-

wijkseweg verlaagd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door een geluidzonering, waarbij de ac-

tiviteiten die het meeste geluid produceren zo ver mogelijk van de ecologische verbin-

dingszone en de kern Heeswijk-Dinther plaatsvinden. En een alternatief waarbij verbe-

tering van natuur en landschap in het beekdal centraal staat. 

 

Het rapport biedt hiermee straks goed inzicht in de kansen die de gemeente heeft om 

het gebied opnieuw in te richten en de milieueffecten daarvan. Dit zorgt voor een goede 

basis om (milieu)afwegingen te maken over het nieuwe bestemmingsplan. 
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