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Persbericht: Inhoud milieueffectrapport voor Bestemmings-

plan De Krijgsman  

 
Cultuurhistorie belangrijk voor plan De Krijgsman  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor woningbouw-

locatie De Krijgsman in Muiden goed te beschrijven hoe het plan tot stand is ge-

komen, en vooral hoe de cultuurhistorische waarden zijn meegenomen. 

 

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 Muiden - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl 

 

Het plan 

De KNSF wil op het terrein van de vroegere kruitfabriek in Muiden, ‘De Krijgsman’, 

maximaal 1300 woningen bouwen en een bedrijventerrein realiseren. De gemeente 

Muiden wil dit mogelijk te maken door het bestemmingsplan aan te passen. Voordat 

de gemeente een besluit neemt over het bestemmingsplan wordt een milieueffectrap-

port opgesteld om de gevolgen van het plan in beeld te brengen.  

De gemeente Muiden heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van 

het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

In de notitie waarin de gemeente beschrijft wat zij in het milieueffectrapport wil onder-

zoeken (de notitie R&D), wordt één alternatief voor het voornemen uitgewerkt. Normaal 

gesproken worden in een milieueffectrapport meerdere oplossingen onderzocht die mi-

lieuvoordelen bieden. In dit geval is dat niet gedaan, maar dat is geen probleem. De 

Commissie concludeert dat milieuoverwegingen en vooral cultuurhistorie een belang-

rijke rol hebben gespeeld bij de planuitwerking tot nu toe. Alternatieven met minder mi-

lieugevolgen zijn niet voorhanden. Voorzitter Marieke van Rhijn van de werkgroep van 

de Commissie hierover: “De grote cultuurhistorische waarden van het kruitfabriekterrein 

zijn erg belangrijk voor De Krijgsman.” Voor de transparantie is het nodig het keuzepro-

ces tot nu toe goed te beschrijven in het rapport. 

 

Een ander belangrijk onderwerp is het effect van het plan op de natuur van het Naar-

dermeer, door een toename van de uitstoot door verkeer. De Commissie adviseert aan 

dat onderwerp zeker ook voldoende aandacht te besteden in het rapport.  
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