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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Bestemmingsplan motorcrossterrein De Prikkedam bij 
Makkinga 
 
Geluidhinder bij verschillend gebruik goed beschreven 
 

De Commissie m.e.r. heeft het geluidonderzoek voor het bestemmingsplan van 

motorcrossterrein De Prikkedam bij Makkinga beoordeeld. Zij vindt dat het rap-

port een goed beeld geeft van de mogelijkheden die de gemeente Ooststelling-

werf heeft om het gebruik van het terrein, en daarmee de hinder voor de omge-

ving, te sturen. 

 

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 gemeenteraad van Ooststellingwerf - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Ooststellingwerf wil het gebruik van het motorcrossterrein De Prikkedam 

in een nieuw bestemmingsplan vastleggen. Voordat de gemeenteraad van Ooststelling-

werf besluit over het plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port. Een essentieel onderdeel van dat rapport is nu gereed. Daarin is verkend welke 

activiteiten er op het terrein mogelijk zijn binnen de grenzen die de wet aan de geluid-

belasting bij woningen stelt. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het 

deelrapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft hoe het terrein op dit ogenblik wordt gebruikt en wat er op grond 

van het huidige bestemmingsplan en van de milieuvergunning mag en wat niet. Vervol-

gens is onderzocht wat verschillende grenzen aan de geluidbelasting en maatregelen 

zoals een ander ontwerp van de baan, betekenen voor de gebruiksmogelijkheden. Ook 

zijn opties voor het verplaatsen van het crossterrein in kaart gebracht. 

 

Het onderzoek geeft een goed beeld van de mogelijkheden die de gemeente heeft om 

het gebruik van het terrein, en daarmee de hinder voor de omgeving, te sturen.  De 

Commissie vindt dat de grondig uitgevoerde analyse van de geluidbelasting een gede-

gen basis vormt voor de verdere uitwerking van het milieueffectrapport en voor het voe-

ren van de discussie over wat er in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3175
http://www.commissiemer.nl/

