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Schriftelijke vragen  
artikel 33 reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

 
Datum:   23 oktober 2019 
Onderwerp: Advies Commissie MER over plannen Heesch-West      
 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
 
Op 10 oktober heeft de Commissie MER haar advies over de inhoud en de kwaliteit van het 
milieueffectenrapport dat is gemaakt voor de plannen voor bedrijventerrein Heesch-West gepu-
bliceerd. In het advies geeft de commissie aan dat er reeds veel informatie in het rapport te 
vinden is, maar op een aantal punten onderzochte alternatieven en onderbouwing ontbreken. 
 
Voor een zorgvuldige afweging van belangen door de gemeenteraad is het belangrijk dat op 
een goede manier uitvoering wordt gegeven aan de adviezen die de commissie MER gedaan 
heeft, en dat alternatieven voor bijvoorbeeld de indeling van het terrein serieus bekeken, over-
wogen en beschreven worden.  
 
Over het proces heeft de fractie van Progressief Bernheze de volgende vragen: 
 

1. Welk tijdspad staan de gezamenlijke gemeenten voor om hernieuwde plan-
nen/onderzoeken te publiceren en vast te stellen? 

2. Wat is de doelstelling van het proces dat in gang gezet wordt: beter onderbouwen van 
de huidige plannen, of het serieus heroverwegen en aanpassen van de plannen waar 
dat uit onderzoeken/zienswijzen nodig blijkt? 

3. Hoe wordt bepaald welke alternatieve scenario’s bekeken en onderzocht gaan worden? 
4. Hebben de gezamenlijke gemeenten zelf nog specifieke aandachtspunten die de ko-

mende maanden, aanvullend op punten uit zienswijzen en het MER-advies, ter tafel 
komen en tot herziening van de plannen kunnen leiden? 

5. Heeft de gemeente Bernheze zelf nog specifieke aandachtspunten die de komende 
maanden, aanvullend op punten uit zienswijzen en het MER-advies, ter tafel komen en 
tot herziening van de plannen kunnen leiden?  

6. In hoeverre worden de gemeenteraden meegenomen in het onderzoeken van alterna-
tieven en het maken van keuzes tussen verschillende opties? 

7. In hoeverre worden inwoners van de gemeenten meegenomen in het onderzoeken van 
alternatieven en het maken van keuzes tussen verschillende opties? 
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Progressief Bernheze 
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Ellen Neelen 
 
 


