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Persbericht TNO vestiging Cromstrijen 
 
Embargo tot maandag 22 februari 2010 15.00 uur 
 

Locatie Cromstrijen door TNO onvoldoende 
onderbouwd en gevolgen voor natuur onzeker 

TNO wil de vestigingen Defensie en Veiligheid van de locaties Ypenburg en 
Rijswijk verplaatsen naar een nieuw bedrijventerrein in de Hogezandse Polder in 
de gemeente Cromstrijen. In het milieueffectrapport (MER) wordt de keuze voor 
de gemeente Cromstrijen als meest geschikte vestigingslocatie onvoldoende 
onderbouwd. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage vandaag 
in haar advies aan de gemeenteraad. 
 
De Hogezandse Polder ligt in het Nationaal Landschap De Hoekse Waard en is aan-
gewezen als stiltegebied. Het MER maakt duidelijk dat de vestiging van TNO negatie-
ve effecten heeft op landschap, stilte en natuurwaarden. Of en hoe deze negatieve 
effecten meegewogen zijn in de keuze voor vestiging van TNO in de gemeente Crom-
strijen maakt het MER niet duidelijk. Andere potentiële vestigingslocaties in Nederland 
met mogelijk minder milieugevolgen blijven onbesproken. 
 
De Hogezandse Polder grenst ook aan het Natura 2000-gebied Hollands Diep. Dit 
betekent dat zeker moet zijn dat vestiging geen significante gevolgen heeft op waar-
devolle vogelpopulaties en hun leefgebied. In het MER ontbreekt hiervoor voldoende 
ecologische onderbouwing. 
 
De Commissie adviseert de gemeenteraad van Cromstrijen om aan TNO aanvullende 
informatie te vragen, voordat zij een besluit neemt over het bestemmingsplan.  
 
 
 
 
 
 

Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie  
(www.commissiemer.nl) onder nummer 2053 bij uitgebracht adviezen.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder,  
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: 06 – 3104 64 79. 
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