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Persbericht  

 

Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffect-

rapport voor PARK21 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor PARK21 in de 

gemeente Haarlemmermeer eerst de ruimte voor nieuwe recreatieve ontwikkelin-

gen te bepalen zodat duidelijk wordt of er voldoende ruimte is voor alle mogelijke 

initiatieven. Tijdens de lange looptijd van het project, 20 jaar, kan dan steeds wor-

den gecheckt of er nog ruimte over is. 

 

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

 

Het project 

De gemeente Haarlemmermeer wil ongeveer 1.000 hectare buitengebied tussen Hoofd-

dorp en Nieuw-Vennep omvormen naar een groen en recreatief metropolitaan parkge-

bied dat PARK21 wordt genoemd. De ontwikkeling van het park vindt plaats op vrijwil-

lige basis en is afhankelijk van private initiatieven. Voordat de gemeente besluit over 

het nog op te stellen bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over 

de inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De ontwikkeling van het park is afhankelijk van private initiatieven. Om te zorgen dat 

initiatieven wel binnen de doelen van de gemeente passen, adviseert de Commissie 

m.e.r. een toetsingskader op te stellen waaraan nieuwe initiatieven worden getoetst. De 

Commissie geeft in haar advies een stappenplan om tot zo´n toetsingskader te komen.  

Daarbij wordt eerst bepaald wat de ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Deze milieu-

ruimte hangt af van bijvoorbeeld beperkingen door luchthaven Schiphol, de capaciteit 

van bestaande wegen, maar ook de agrarische bedrijven die in het gebied blijven be-

staan. Daarna wordt gekeken of er voldoende ruimte is voor gewenste initiatieven. 

Met de uitwerking van scenario´s kan bovendien worden onderzocht of de gemeente 

nog extra randvoorwaarden moet opleggen om de doelen te behalen gedurende de 

lange looptijd van het project. 

Met een levend informatiesysteem wordt tijdens de looptijd van het project ´een vinger 

aan de pols gehouden´ of de doelen nog steeds worden gehaald.  
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