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

Persbericht 

 
Blijf milieueffecten ontwikkeling stationsgebied 
Dijk en Waard goed volgen 
 
Bij de stapsgewijze transformatie van het stationsgebied Dijk en Waard is het be-

langrijk om de milieueffecten goed te blijven volgen. Dat zegt de Commissie voor 

de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Heerhugowaard. Kijk 

daarbij wat er maximaal gebouwd kan worden en monitor de milieueffecten. De 

gemeente had de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het mili-

eueffectrapport. 

 

De gemeente Heerhugowaard wil het gebied rond het station transformeren tot een 

hoogstedelijk woon- en werkgebied. Het gebied moet het centrale hart worden van de 

nieuwe gemeente Dijk en Waard en maakt een organische ontwikkeling door. Als pla-

nologische basis voor zo’n gebiedsontwikkeling heeft de gemeente toestemming gekre-

gen om in het kader van de Crisis- en herstelwet te experimenteren met het planolo-

gische instrumentarium uit de Omgevingswet: een bestemmingsplan met verbrede reik-

wijdte. Voordat de gemeente besluit over dit plan wilde ze de milieueffecten ervan on-

derzoeken in een milieueffectrapport.  

 

Om de milieueffecten goed mee te laten wegen in de besluiten, vindt de Commissie dat 

duidelijk moet zijn wat er minimaal en wat er maximaal gebouwd kan worden in het 

stationsgebied. Op die manier is het mogelijk om de effecten te beoordelen en verschil-

lende opties te onderzoeken. Zij adviseert ook om de ambities voor het gebied zoveel 

mogelijk te concretiseren, zodat deze meetbaar zijn en gemonitord kunnen worden. Ook 

is dan helder wanneer het plan geslaagd is. Met een goed monitoringssysteem kan de 

gemeente op tijd bijsturen bij ongewenste effecten of als blijkt dat de doelen niet ge-

haald worden.  

 

De gemeente heeft laten weten het advies waardevol te vinden en mee te nemen in het 

verdere proces. Zij ziet echter af van het maken van een milieueffectrapport en kiest 

ervoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling te doen. De gemeente heeft inmiddels gecon-

cludeerd dat er geen verplichting is voor het maken van een milieueffectrapport. 

 

----------------------------------------------------------- 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3491
http://www.commissiemer.nl/

