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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3022 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht: MER bestemmingsplan Wijk aan Zee 

 
 

Milieueffectrapport bijna compleet 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor bestem-

mingsplan ‘Wijk aan Zee’ beoordeeld. Het rapport concludeert goed onderbouwd 

dat er op zich geen nadelige milieueffecten te verwachten zijn. Alleen de informa-

tie over mogelijke effecten op de kwetsbare duinnatuur in het NoordHollands 

Duinreservaat behoeft nog aanvulling.  

 

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

 

Het project/plan 

De gemeente Beverwijk wil de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van Dorp Wijk 

aan Zee op een aanvaardbaar peil houden, zodat het dorp toekomstgericht is. Het be-

stemmingsplan maakt nieuwe woningen en de uitbreiding van recreatieve activiteiten 

mogelijk. Voordat de gemeenteraad van Beverwijk hierover besluit, zijn de milieugevol-

gen onderzocht in een milieueffectrapport.  

De gemeenteraad van de gemeente Beverwijk heeft de Commissie gevraagd het mili-

eueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het MER getuigt van zorgvuldig onderzoek en presenteert de informatie op een toegan-

kelijke manier. Van het landschap en de cultuurhistorie is een goede analyse gemaakt 

waar duidelijke randvoorwaarden voor de nieuwe ontwikkelingen uit voortvloeien. Ook 

het verkeersonderzoek geeft een goed beeld van de te verwachten effecten. Het rapport 

concludeert op goede gronden dat er geen milieu knelpunten te verwachten zijn. 

  

Alleen is nog niet volledig zeker gesteld dat negatieve effecten op de kwetsbare duin-

natuur in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat kunnen worden uitge-

sloten, met name omdat de depositieruimte in het PAS op dit moment nog niet is gere-

serveerd. De Commissie adviseert het rapport op dit punt nog aan te vullen. De ge-

meente heeft laten weten het rapport aan te vullen voordat over het plan besloten wordt.  

 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3022
http://www.commissiemer.nl/

