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Persbericht: Bestemmingsplan Hoogedijk 24, Waterland  

 
Milieueffectrapport onvolledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestemmingsplanwij-

ziging Hoogedijk 24, gemeente Waterland opnieuw beoordeeld. Zij concludeert 

dat ook met de nieuwe informatie het rapport nog niet compleet is. De Commissie 

adviseert dit te herstellen. 

 

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 Waterland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De Firma Roos Katwoude wil haar rundveehouderij aan de Hoogedijk 24 te Katwoude 

uitbreiden met een nieuwe melkveestal. Om dit mogelijk te maken wordt het bouwvlak 

vergroot naar 2 hectare en daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. 

Een milieueffectrapport is opgesteld om de milieugevolgen te onderzoeken. Eerder 

heeft de Commissie aangegeven dat het rapport nog niet compleet was. Daarom is nu 

een herzien rapport gemaakt. 

 

De gemeenteraad van Waterland heeft de Commissie gevraagd het herziene rapport te 

toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat eerdere tekortkomingen serieus zijn opgepakt. Het rapport 

geeft nu beter inzicht in de milieueffecten van het plan en bevat een samenvatting. Het 

rapport is echter nog niet volledig. Zo is schade aan beschermde natuur bijvoorbeeld in 

de natuurgebieden Markermeer en IJmeer (Natura 2000) nog niet uit te sluiten. Ook zijn 

de effecten op het weidevogelleefgebied niet volledig beschreven. 

 

De Commissie adviseert om deze informatie eerst in beeld te brengen en daarna een 

besluit te nemen. 
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