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Persbericht

Baken gebiedsontwikkeling Bulkenaar bij Roosendaal duidelijk af
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor het gebied Bulkenaar bij Roosendaal duidelijk te maken welke activiteiten er mogen komen en of een weg naar de naastgelegen wijk Tolberg hiervan
onderdeel is. Dit bepaalt namelijk de te beschrijven milieueffecten. Ook vraagt de
Commissie om te onderbouwen waarom juist daar het nieuwe ziekenhuis komt.
De gemeente Roosendaal heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
De gemeente Roosendaal wil het gebied Bulkenaar ontwikkelen. Onderdeel van het
plan is de vestiging van een nieuw ziekenhuis en ontsluiting van het gebied op de A58.
Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het plangebied is veel groter dan de gewenste oppervlakte van het ziekenhuis. Het
rapport moet daarom laten zien welke andere activiteiten in Bulkenaar ontwikkeld kunnen worden en welke effecten dit op de omgeving heeft, aldus de Commissie. Maak in
het rapport ook helder wat de mogelijke ontsluiting van de wijk Tolberg via Bulkenaar
op de A58 voor de omgeving betekent. Deze weg kan belangrijke milieueffecten hebben
(bijvoorbeeld bereikbaarheid en geluid) in de wijk Tolberg.
Daarnaast vraagt de Commissie om in het milieueffectrapport te onderbouwen hoe het
milieu is meegewogen in de keuze om het nieuwe ziekenhuis in Bulkenaar te vestigen
en waarom andere locaties zijn afgevallen.

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