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Persbericht 

 
 
 
Milieueffectrapport bestemmingsplan landelijk ge-
bied Wormerland nog onduidelijk over effect op 
landschap 
 
In het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan landelijk gebied Wormer-

land ontbreekt informatie over de effecten op het landschap en op de kwetsbare 

natuur. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in haar ad-

vies over het milieueffectrapport. De gemeente Wormerland had de Commissie 

m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Wormerland wil een bestemmingsplan voor het landelijk gebied vaststellen met ruimte 

voor verschillende ontwikkelingen, zoals een hotel langs de A7 en de aanleg van brug-

gen en dammen over de sloten in het polderlandschap. Wat effecten van deze ontwik-

kelingen zijn op het landschap en de wijze waarop deze worden ingepast, dat maakt 

het rapport nu nog niet duidelijk zegt de Commissie. Ook zijn de gevolgen van klimaat-

verandering voor de ontwikkeling van het landelijk gebied niet in beeld gebracht. 

 

Daarnaast voorziet het plan in de uitbreiding van agrarische bedrijven. Dit is alleen mo-

gelijk zonder extra stikstofuitstoot. Om hier zeker van te zijn is meer informatie nodig 

over de huidige veestapel in het plangebied. Stikstofuitstoot heeft een nadelig effect op 

beschermde natuurgebieden, zoals Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert overheden over de inhoud en de kwaliteit 

van milieueffectrapporten. 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 Wormerland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3268
http://www.commissiemer.nl/

