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Persbericht 

 
 
Kijk voor Klaverblad Noordoost Heerenveen naar 
verschillende varianten voor de zonneweide en  
natuurinclusieve landbouw  
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor Klaverblad Noordoost in Heerenveen, naast varianten voor de in-

richting van het bedrijventerrein, ook varianten uit te werken voor de zonneweide 

en natuurinclusieve landbouw. De gemeente Heerenveen vroeg de Commissie te 

adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

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

IBF, Klaverblad Noordoost (KNO) ontwikkelen. Hier wil zij ruimte vrijmaken voor 40 hec-

tare bedrijventerrein, 30 hectare zonneweide en 50 hectare natuurinclusieve landbouw. 

Voordat de gemeenteraad over het plan besluit worden de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport.  

 

De Commissie adviseert voor de zonneweide twee varianten uit te werken: één die uit-

gaat van een maximale energieopbrengst en minimaal ruimtebeslag, en één variant met 

een meer natuurlijker invulling, met een zekere lichtdoorval, behoud van bodemleven 

en ruimte voor water en vegetatie. 

 

Voor de natuurinclusieve landbouw adviseert zij een variant uit te werken die uitgaat  

van het huidige grondwaterpeil en een variant met een hoger en meer wisselend grond-

waterpeil. Dat laatste om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling maximaal te benut-

ten. Ook remt dit de afbraak van veen in de bodem, wat leidt tot minder CO2-uitstoot.    

 

 

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

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 

gemeenteraad van Heerenveen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

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

