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Persbericht
Advies Commissie m.e.r. voor bedrijventerrein Honderdland

Milieueffectrapport bijna compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de tweede fase van het
bedrijventerrein Honderdland in de gemeente Westland beoordeeld. Zij adviseert
zekerheid te geven dat de uitstoot van stikstof van het totale bedrijventerrein beschermde natuur niet verder belast.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Westland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Honderdland OntwikkelingsCombinatie wil in de polder Honderdland, gemeente Westland, de tweede fase van een bedrijventerrein van ongeveer 55 hectare ontwikkelen
met vooral grootschalige agrologistieke bedrijven. Aan de randen komen kantoren en
woningen. De eerste fase is al gerealiseerd. Voordat de gemeente een beslissing neemt
over het bestemmingsplan voor de tweede fase zijn de milieueffecten onderzocht in een
milieueffectrapport. De gemeenteraad van Westland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies
De keuze voor Honderdland als locatie en de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein
voor agrologistieke bedrijven is goed onderbouwd in het rapport. De toename van verkeersgeluid zal beperkt zijn en de geluidhinder door de industrie op het bedrijventerrein
is goed beheersbaar door het per kavel toegestane maximale geluidniveau.
Door het vertrek van de glastuinbouw neemt de uitstoot van stikstof af, maar door de
nieuwe bedrijvigheid neemt deze weer toe. Het milieueffectrapport geeft niet de zekerheid dat het totale bestemmingsplan, dat bedrijven tot maximaal categorie 4.2 toestaat,
geen negatieve effecten heeft op stikstofgevoelige planten en dieren in de nabijgelegen
Natura 2000-gebieden zoals Solleveld & Kapittelduinen.
De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen of het plan te beperken.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3211
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

