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Persbericht: bestemmingsplan Woningbouw De Krijgsman, Muiden 

 
 

Milieueffectrapport compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor De Krijgsman in Muiden 

opnieuw beoordeeld. In het aangepaste rapport is de juiste informatie aanwezig 

om een afgewogen besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan. 

 

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 project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

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

maximaal 1.300 woningen en een bedrijventerrein mogelijk maken. Het bestemmings-

plan moet hiervoor aangepast worden.  

 

Voordat de gemeenteraad van Muiden een besluit neemt over het bestemmingsplan is 

een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het plan in beeld te bren-

gen en mee te kunnen wegen bij de besluitvorming. Eerder constateerde de Commissie 

dat informatie ontbrak. De raad heeft de Commissie nu gevraagd het aangepaste rap-

port te toetsen.  

 

Het advies 

De Commissie vindt dat met de aanpassingen de milieu-informatie aanwezig is om een 

afgewogen besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan.  

Uit het aangepaste rapport blijkt bijvoorbeeld dat het mogelijk is om de cultuurhistorisch 

waarden verder te behouden door maatregelen te nemen rond de Westbatterij in be-

perking van de afstand, dichtheid en hoogtes van de bebouwing. 

Ook is in de nieuwe wijk het woonklimaat qua geluid te verbeteren door bij de plaatsing 

van woningen rekening te houden met de belangrijkste geluidsbronnen.  
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