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Persbericht

Bestemmingsplan Strand Horst

Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan
Strand Horst beoordeeld, waarmee de gemeente Ermelo onder meer een hotel en
evenementencentrum mogelijk wil maken. Strand Horst ligt aan het Veluwemeer,
een gebied dat van Nationale en Europese betekenis is vanwege de grote aantallen beschermde watervogels die er in het winterseizoen verblijven. Het rapport
maakt nog niet duidelijk hoe negatieve effecten op watervogels voorkomen kunnen worden. Ook voor verkeer ontbreekt nog belangrijke informatie.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert 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 Ermelo - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Ermelo wil in het gebied Strand Horst diverse initiatieven mogelijk maken,
waaronder een hotel en een evenementencentrum. Tegelijkertijd wil de gemeente de
ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het gebied ‘het Groene kruispunt’ een natuurbestemming geven.
Voordat de gemeenteraad van Ermelo over de plannen besluit, zijn de milieugevolgen
onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
In het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren verblijven veel vogelsoorten van internationaal belang. De vogelsoorten zijn, vooral in de winter, gevoelig voor verstoring wanneer ze daar foerageren, rusten en van verenkleed wisselen. Het plan voorziet in natuur
in ‘het Groene Kruispunt’, waarin voor de vogels een geschikt rustgebied wordt ontwikkeld.
Op dit moment is niet duidelijk hoeveel vogels, tijdelijk en permanent, verstoord worden
door aanleg van het hotel en de evenementenhal. De inrichting van het Groene Kruispunt is ook nog niet in detail bekend, waardoor nu onduidelijk is of de toekomstige
waarde voor de watervogels voldoende is om aantasting te voorkomen.
De Commissie vraagt verder voor verkeer de berekeningen te baseren op de potentieel
drukste dagen, dus warme zomerdagen in combinatie met evenementen. Ook de fietsveiligheid is een belangrijk punt dat nog beschreven moet worden.
De Commissie adviseert eerst aanvullende informatie te geven op deze punten en dan
pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan Strand Horst.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 – 31 04 64 79.

