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Persbericht: Bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout 

 
 

Milieueffectrapport plan buitengebied Noordwij-

kerhout compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport bij het bestemmingsplan voor 

het buitengebied van Noordwijkerhout beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de 

milieueffecten goed beschrijft. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Noordwijkerhout wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor haar 

buitengebied. Het plan biedt bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven en enkele veehou-

derijen mogelijkheden om uit te breiden. Daarnaast kan recreatiepark Landal Dunimar 

een beperkt aantal bungalows en voorzieningen, zoals een zwembad en horecagele-

genheden, op het eigen terrein bijbouwen. Voordat de gemeenteraad over het plan be-

sluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De raad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het rapport een duidelijk beeld geeft van de activiteiten in het 

plangebied en van hun milieueffecten. Zo behandelt het de bollenteelt in dit landschap-

pelijk waardevolle gebied en de effecten van extra plantenkassen. Het rapport laat zien 

waar extra ruimte voor kassen kan leiden tot achteruitgang van het landschap. Door 

plantenkassen en onrendabele bedrijven te saneren wil de gemeente de verrommeling 

terugdringen en de openheid verbeteren. 

 

De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van deze en andere activiteiten 

compleet beschrijft en dus een goede basis vormt voor een besluit over het plan. 
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