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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport voor bestemmings-

plan landelijk gebied Nieuwkoop 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet  

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan lan-

delijk gebied Nieuwkoop beoordeeld. De Commissie vindt onder meer de effecten 

op het landschap in het Groene hart en op beschermde natuurgebieden nog niet 

voldoende beschreven. Zij adviseert het rapport aan te passen. 

 

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 Nieuwkoop - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Nieuwkoop stelt een nieuw bestemmingsplan op voor haar landelijk ge-

bied. Het bestemmingsplan gaat onder meer ruimte bieden aan de uitbreiding voor vee-

houderijen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieuge-

volgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De raad van Nieuwkoop heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toet-

sen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit 

bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. In het rapport is namelijk een gedeelte 

van de uitbreidingen die het plan mogelijk maakt niet beschreven. Het gaat met name 

om milieueffecten van akkerbouwbedrijven die omschakelen naar een veehouderij en 

andere activiteiten zoals kamperen bij de boer bij elke boerderij. Het is ook nog ondui-

delijk of het plan uitgevoerd kan worden zonder te grote negatieve gevolgen voor het 

landschap in het Groene hart en beschermde natuur zoals de Nieuwkoopse plassen. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te passen voordat 

het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. 
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