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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 234 76 10 of 030 – 234 76 66. 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport Wereld van de Efteling 2030 
 
Gevolgen voor natuur en klimaat vragen nog aan-
dacht 

 

De Commissie m.e.r. adviseert in het milieueffectrapport voor de uitbreiding van 

de Efteling nog aandacht te geven aan de gevolgen voor de natuur en het klimaat.  

 

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 Loon op Zand - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Attractiepark De Efteling wil tot 2030 doorgroeien tot een internationale bestemming 

met 7 miljoen bezoekers per jaar zodat zij haar positie in de top vijf attractieparken van 

Europa kan behouden. Hiervoor wil zij het attractiepark en de bestaande golfbaan uit-

breiden en extra verblijfsrecreatie realiseren. Dit vraagt aanpassing van de bestaande 

infrastructuur en uitbreiding van de parkeervoorzieningen. Voordat de gemeente besluit 

over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-

rapport. De gemeente Loon op Zand heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport 

te beoordelen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport bevat veel goede informatie over de milieugevolgen van de uit-

breiding van de Efteling. Nog onvoldoende duidelijk is of de uitbreiding mogelijk is zon-

der teveel natuurschade te veroorzaken. De uitstoot als gevolg van bijvoorbeeld extra 

verkeer heeft namelijk negatieve gevolgen voor de  beschermde natuurgebieden in de 

omgeving, zoals de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen.  

 

Ook is niet duidelijk of met de voorgenomen maatregelen om de CO2-uitstoot te beper-

ken (bijvoorbeeld door het stimuleren van duurzaam vervoer) en opwekken van duur-

zame energie (bijvoorbeeld door warmte-koude opslag en via zonnepanelen) de doel-

stelling ‘de Efteling klimaatneutraal in 2030’ wordt gerealiseerd of dat daarvoor nog ex-

tra maatregelen nodig zijn. 

 

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen 

over het bestemmingsplan.  
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