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Persbericht: DroomPark Hooge Veluwe, gemeente Arnhem  

 
 

Geen milieueffectrapport nodig voor DroomPark 

 

De Commissie m.e.r. heeft beoordeeld of de herontwikkeling van DroomPark 

Hooge Veluwe tot belangrijke negatieve milieueffecten leidt. Zij is het eens met 

de conclusie van de gemeenteraad van Arnhem dat de herontwikkeling geen be-

langrijke negatieve milieueffecten zal geven en dat daarom geen milieueffectrap-

port nodig is. 

 

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 de gemeente Arnhem - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

DroomParken wil DroomPark Hooge Veluwe te Schaarsbergen herontwikkelen. Het 

recreatiepark maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Veluwe. De herontwikkeling 

omvat de toevoeging van recreatiewoningen en modernisering van bestaande voor-

zieningen, zoals het zwembad. De natuurlijke omgeving  in en om het recreatiepark, 

bos en heide, dient als basis voor de herontwikkeling.  

De gemeenteraad van Arnhem besloot naar aanleiding van de m.e.r.-beoordeling dat 

geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. De gemeenteraad heeft de Com-

missie gevraagd om een second opinion over de m.e.r.-beoordeling. 

 

Het advies over de m.e.r.-beoordeling 

Een deskundige van de werkgroep van de Commissie m.e.r.: ‘De manier waarop het 

plan is uitgewerkt, getuigt van respect voor de natuurlijke omgeving waarin het recrea-

tiepark is gelegen.’ 

De Commissie vindt dat er veel en voldoende gedetailleerd onderzoek is gedaan en dat 

de m.e.r.-beoordeling goed onderbouwd is ten aanzien van natuur, bodem en water, 

verkeer, landschap, cultuurhistorie, archeologie en explosieven. Zij oordeelt dat er vol-

doende informatie aanwezig is om te concluderen dat een milieueffectrapport niet op-

gesteld hoeft te worden. 
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