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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2975 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030-234 76 66 of 06-55794773. 

Persbericht: Woningbouwlocatie De Del, Rozendaal 

 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor woningbouwlocatie De 

Del in Rozendaal beoordeeld. Zij adviseert het rapport op één punt aan te vullen. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Rozendaal wil in het gebied ‘De Del’ maximaal 64 woningen bouwen. 

Vanwege mogelijke gevolgen voor beschermde en kwetsbare natuur is een milieuef-

fectrapport opgesteld. 

 

De gemeente Rozendaal heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toet-

sen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport is, zeker gezien de omvang van het voornemen, zeer uitgebreid 

en compleet, maar toch ontbreekt volgens de Commissie op één punt nog informatie.  

Uit het onderzoek blijkt dat de luchtverontreiniging toeneemt door de woningbouw in 

De Del en deze veroorzaakt schade aan natuurgebied De Veluwe.  

Het rapport beschrijft een goede maatregel die de effecten van de luchtverontreiniging 

kan voorkomen: gericht natuurbeheer door het verwijderen van planten en bomen die 

oorspronkelijk niet in het gebied thuishoren, zoals de Amerikaanse Eik en Vogelkers. 

Deze maatregel geldt echter slechts voor een klein deel van het gebied. De Commis-

sie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te vullen met maatregelen voor het 

hele natuurgebied. 

 

De gemeente Rozendaal heeft laten weten het rapport aan te vullen en deze nog een 

keer te laten toetsen door de Commissie m.e.r. 
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