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Persbericht: Structuurvisie Teylingen 2030 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de structuurvisie 2030 van 

de gemeente Teylingen beoordeeld. De Commissie vindt het nog onduidelijk in 

hoeverre de in het rapport beschreven milieugevolgen aansluiten bij de ruimte-

lijke keuzes van de structuurvisie. Zij adviseert het rapport op dit punt aan te vul-

len. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Teylingen stelt een structuurvisie op voor de periode tot 2030. De struc-

tuurvisie maakt diverse activiteiten mogelijk, zoals nieuwbouw van woningen, aanleg 

van bedrijventerreinen, uitbreiding van glastuinbouw en jachthavens en aanleg en re-

constructie van wegen. 

 

De gemeente Teylingen heeft duurzaamheid als leidend principe genomen voor haar 

structuurvisie. In 2030 moet in Teylingen bijvoorbeeld sprake zijn van duurzame mobi-

liteit, waaronder een verdubbeling van het OV-gebruik en toename van het fietsgebruik. 

Ook heeft de gemeente zich gecommitteerd aan 40% CO2-reductie in 2030. De ge-

meenteraad van Teylingen besluit binnenkort over de structuurvisie. De milieugevolgen 

van de visie zijn onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt het rapport goed leesbaar en helder gestructureerd. De gemeente 

heeft aangegeven dat de beschreven alternatieven een belangrijke rol hebben gespeeld 

bij de ruimtelijke keuzes die in de structuurvisie zijn gemaakt. Het is echter nog ondui-

delijk in hoeverre de milieugevolgen die in het rapport beschreven zijn aansluiten bij de 

ruimtelijke keuzes van de structuurvisie. Daarmee is onzeker of met deze keuzes de 

doelen van de gemeente gehaald worden, bijvoorbeeld de gewenste duurzame mobili-

teit en de landschappelijke ‘ontrommeling’ van het bollengebied. 

 

Daarnaast mist nog informatie over de gevolgen voor de natuur in het veenweidegebied 

(Kager Plassen en omgeving).  

 

De Commissie adviseert op bovengenoemde onderdelen het rapport aan te vullen. 
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