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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 
De gemeente Ede wil op de locatie Kastanjebos te Otterlo een nieuw sportpark voor de voet-
balvereniging SV Otterlo aanleggen dat voldoet aan de eisen van de KNVB. Op de huidige 
locatie is onvoldoende ruimte voor twee wedstrijdvelden, oefenveld en bijbehorende voorzie-
ningen. Voor deze verplaatsing moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld, waar-
voor de gemeenteraad van Ede bevoegd gezag is. Vanwege de mogelijk effecten op Natura 
2000-gebied Veluwe is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan een Passende be-
oordeling en een MER opgesteld. In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrap-
portage (hierna ‘de Commissie’)1 zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER. 
 
De Commissie is van oordeel dat het MER2 zelf niet de essentiële informatie bevat. In samen-
hang met de achtergrondrapporten3 is wel de essentiële informatie aanwezig om een besluit 
te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt mee-
gewogen. 
 
Omdat de locatie Kastanjebos tegen het Natura 2000-gebied Veluwe en in de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) ligt, zijn maatregelen nodig om de effecten op natuur te voorkomen. De 
Passende beoordeling uit 2011 beschrijft systematisch de natuurwaarden, mogelijke gevol-
gen en noodzakelijk te treffen mitigerende maatregelen4. Aanvullend beschrijft de Passende 
beoordeling uit 2013 de effecten van lichtuitstraling en de noodzaak om hier bij het belich-
tingsplan rekening mee te houden. Het ontwerp is aangepast om de effecten op natuur te 
voorkomen en de mitigerende maatregelen zijn duidelijk aangegeven.5 De mogelijke effecten 
op natuur en de mitigerende maatregelen zijn volgens de Commissie de belangrijkste milieu-
informatie voor de besluitvorming.  
 
Het MER schetst naast de bovengenoemde reden voor verplaatsing van de sportvelden een 
achtergrond met een locatieafweging gebaseerd om een (verouderde) prognose van woning-
bouwbehoefte. Deze achtergrond, inclusief de locatieafweging, is volgens de Commissie on-
voldoende volledig om als onderbouwing voor de verplaatsing te dienen. Andere locaties 
zouden relevant zijn indien op deze locatie aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zou-
den zijn. Het gebrek aan ruimte voor uitbreiding voor de sportvelden op de huidige locatie 
kan als aannemelijke onderbouwing worden beschouwd. 

                                                                        

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens vindt u in 
bijlage 1 bij dit advies of op www.commissiemer.nl . 

2  De informatie in het MER is onvolledig en de kwaliteit van het MER zelf is onder de maat vanwege een slechte structuur, 
vele taalfouten en onleesbare figuren en tabellen. De achtergrondrapporten, met name de Passende Beoordeling uit 
2011, geven wel helder (een deel van) de noodzakelijke informatie. 

3  De bij dit advies gebruikte achtergrondrapporten zijn opgenomen in bijlage 1 van dit advies. Een aantal documenten 
heeft volgens de Commissie niet ter inzage gelegen, hier wordt ook in een zienswijze op gewezen. De Commissie 
adviseert alle documenten openbaar te maken omdat ze essentiële milieu-informatie voor de besluitvorming bevatten.  

4  Niet alleen voor de Natuurbeschermingswet 1998, maar ook voor de Flora- en faunawet en de Ecologische 
Hoofdstructuur.  

5  In de Notitie van BügelHajema, Toelichting op het inrichtingsplan voor de sportvelden aan de Hoenderloseweg bij 
Otterlo, kenmerk 080.00.07.01.00, zijn de mitigerende maatregelen overtuigend uitgewerkt.  



 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede 
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van de gemeente Ede 
 
Besluit: vaststellen of wijzigen van bestemmingsplan 
 
Categorie Besluit m.e.r.: plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: De gemeente Ede wil op de locatie Kastanjebos te Otterlo een nieuw sportpark voor 
de voetbalvereniging SV Otterlo aanleggen dat voldoet aan de eisen van de KNVB. 
 
Bijzonderheden: De Commissie is van oordeel dat het MER zelf niet de essentiële informatie 
bevat. In samenhang met de achtergrondrapporten is wel de essentiële informatie aanwezig 
om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang vol-
waardig wordt meegewogen. Het ontwerp is aangepast om de effecten op natuur te voorko-
men en de mitigerende maatregelen zijn duidelijk aangegeven. De mogelijke effecten op 
natuur en de mitigerende maatregelen zijn volgens de Commissie de belangrijkste milieu-
informatie voor de besluitvorming. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER in de Staatscourant van: 28 augustus en 4 september 2013 
ter inzage legging MER: 5 september tot en met 16 oktober 2013 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 29 augustus 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 1 november 2013 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
drs. B.F.M. Beerlage (secretaris) 
mr. F.W.R. Evers (voorzitter) 
drs. R.J.M. Kleijberg 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 
MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 
duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 



 

 

 

op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 
onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een loca-
tiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies :  
• Bestemmingsplan Otterlo, Sportpark Kastanjebos, met daarin deel A: Milieueffecrappor-

tage en deel B: Passende beoordeling; 
• Toelichting op het inpassingsplan voor de sportvelden aan de Hoenderloseweg bij Otter-

lo, BügelHajema projectnr. 080.00.07.01.00, 2 augustus 2012; 
• Activiteitenplan bij ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet voor sportpark Kastanjebos 

te Otterlo, BügelHajema, projectnr. 080.00.07.00.00, 2 juli 2013; 
• Passende beoordeling nieuwe sportvelden te Otterlo, Tauw, projectnr. 4719860, 30 au-

gustus 2011. 
 

 
De Commissie heeft kennis genomen van 3 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 18 
oktober 2013 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant 
voor m.e.r., in haar advies verwerkt. 
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