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Persbericht

Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente

Milieueffectrapport geeft inzicht in effecten gebiedsontwikkeling
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling
luchthaven Twente beoordeeld. Het terrein van de voormalig militaire luchtmachtbasis moet de komende jaren transformeren in een gebied voor natuur, recreatie
en bedrijven. Het rapport geeft een goed beeld van de totale effecten van de gebiedsontwikkeling op leefomgeving, landschap, cultuurhistorie, verkeer en natuur. De Commissie maakt het voorbehoud dat nog moet worden verduidelijkt
hoe de gebiedsontwikkeling is opgenomen in het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS).
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
Provinciale Staten van Overijssel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Overijssel, de gemeente Enschede en Area Development Twente (ADT)
hebben plannen om de voormalige luchtmachtbasis Twenthe te ontwikkelen tot een
gebied voor recreatie, natuur en bedrijven. Luchtvaart gerelateerde bedrijven kunnen in
de toekomst gebruik maken van de aanwezige luchthaven. Om deze gebiedsontwikk elingen mogelijk te maken moeten verschillende besluiten worden genomen. Voorafgaand aan deze besluiten zijn de milieugevolgen van de ontwikkelingen onderzocht in
een milieueffectrapport.
De Provincie Overijssel (het coördinerend bevoegd gezag) heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies
Het integrale milieueffectrapport gaat uitgebreid in op de effecten van de gebiedsont wikkelingen. De effecten op natuur, leefomgeving, verkeer, landschap en cultuurhistorie
zijn in samenhang beschreven. Het rapport geeft een goed beeld van de veranderin gen
die in het gebied zullen optreden als gevolg van de gebiedsontwikkelingen en bevat
daarmee nuttige informatie voor de besluitvorming. De Commissie maakt wel nog het
voorbehoud dat de Provincie ten behoeve van de besluitvorming duidelijk moet maken
hoe de gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen in het nationaal Programma Aanpak
Stikstof (PAS) waarmee effecten op stikstofgevoelige natuur worden voorkomen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3059
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73

