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Persbericht 

 
 
Klaverblad Noordoost Heerenveen biedt kansen 
voor natuurinclusieve landbouw  
 
Het milieueffectrapport voor Klaverblad Noordoost in Heerenveen laat kansen 

zien voor natuurinclusieve landbouw en voor meer biodiversiteit in het gebied. 

Nog onduidelijk is in hoeverre deze kansen benut worden. Dit zegt de Commissie 

voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Heerenveen. De 

gemeente had de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te 

beoordelen.  

 

De gemeente Heerenveen wil aan de noordzijde van de A7, tegenover bedrijventerrein 

IBF, Klaverblad Noordoost ontwikkelen. Hier wil zij ruimte vrijmaken voor 20 hectare 

bedrijventerrein, 21 hectare zonneweide en 50 hectare natuurinclusieve landbouw. 

Voordat de gemeenteraad over het plan besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport.  

 

Het rapport bevat heldere en actuele informatie over de milieueffecten van het bedrij-

venterrein en de zonneweide.  

 

Doordat alle grond van de gemeente is en zij zesjarige pachtovereenkomsten wil sluiten 

met de grondgebruikers biedt het plan goede mogelijkheden voor natuurinclusieve land-

bouw. Welke beheermaatregelen de gemeente voorschrijft aan de grondgebruikers is 

nog niet aangegeven. Deze informatie is wel nodig om het veronderstelde positieve 

effect van de natuurinclusieve landbouw op de biodiversiteit te kunnen onderbouwen, 

zegt de Commissie. 

 

In haar advies geeft de Commissie suggesties mee om de biodiversiteit te verhogen, 

zoals een hoger en meer wisselend grondwaterpeil en akkerbouw in de vorm van stro-

kenteelt. Door zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken, snijmais te vervangen 

door kruidenrijk grasland en met inheemse bloemenstroken zal de biodiversiteit ook 

toenemen, verwacht de Commissie.      

 

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

over het bestemmingplan te nemen. 

 

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

De Commissie voor de milieueffectrapportage is onafhankelijk, 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 ge-

zag - in dit geval de gemeenteraad van Heerenveen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3524
http://www.commissiemer.nl/

