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Persbericht: Bestemmingsplan buitengebied Teylingen  

 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan bui-

tengebied van de gemeente Teylingen beoordeeld. Zij adviseert het rapport op 

enkele punten aan te vullen. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Teylingen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Dit 

bestemmingsplan biedt ontwikkelingsruimte voor onder andere veehouderijbedrijven en 

glastuinbouwbedrijven. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onder-

zocht. 

 

De gemeenteraad van Teylingen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport 

te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het rapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar 

dat deze informatie nog niet compleet is. Doordat het plangebied veel verschillende 

functies heeft (bollenteelt, glastuinbouw en andere agrarische bedrijven, natuurgebie-

den, recreatie, woningen) is er een risico op verrommeling en versnippering in het bui-

tengebied. De Commissie vindt dat meer aandacht nodig is voor de mogelijkheden die 

de gemeente heeft om dit tegen te gaan. 

 

Verder is in het rapport nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de gevolgen voor land-

schappelijke en cultuurhistorische waarden en de mogelijkheden om deze te bescher-

men. Ook is nog niet duidelijk of het plan kan worden uitgevoerd zonder gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden, zoals de Natura2000-gebieden Kennemerland-Zuid en 

Coepelduynen. 

 

De Commissie adviseert een aanvulling op het milieueffectrapport op te stellen voordat 

het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. 
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