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Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Meer onderzoek nodig beschermde vogelsoorten 
en waterpeil in bestemmingsplan Valkenhorst 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor het bestemmingsplan Valkenhorst meer informatie op te nemen over 

beschermde vogelsoorten. Ook moet de keuze voor het waterpeil van het plange-

bied beter onderbouwd worden. Tenslotte beveelt de Commissie aan de kansen 

om de ambities uit de Omgevingsvisie te behalen beter te benutten. De Gemeente 

Katwijk had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Katwijk wil een bestemmingsplan opstellen voor de ontwikkeling van voor-

malig Marinevliegkamp Valkenburg tot een nieuw woon-werkgebied. Voordat de ge-

meenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden. Het is 

goed leesbaar en presenteert de verschillende milieuthema’s met mogelijke maatrege-

len op heldere wijze.  

 

De Commissie constateert dat de studies naar beschermde vogelsoorten afgerond 

moeten worden, en adviseert om deze in het definitieve rapport op te nemen. Ook moet 

de keuze voor het oppervlaktewaterpeil van het plangebied beter onderbouwd worden, 

met de voor- en nadelen van de twee alternatieven (polderpeil en boezempeil).  

 

Ten slotte ziet de Commissie dat het nieuwe woon- en werkgebied kan bijdragen aan 

de ambities uit de omgevingsvisie Katwijk. Denk aan energieneutraliteit, gezondheid en 

duurzame mobiliteit. Daarom beveelt de Commissie aan om uit te zoeken welke moge-

lijkheden er zijn voor Valkenhorst als energieleverende woonkern en voor het beperken 

van het zwaar verkeer. De gemeente neemt dit advies ter harte en gaat ermee aan de 

slag. Zij laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen. 

 

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

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 gemeente Katwijk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3278
http://www.commissiemer.nl/

