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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan 

Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef beoordeeld. Op enkele onderdelen is het 

rapport nog niet compleet, zo zijn de effecten op natuur in het Noord-Hollands 

Duinreservaat onduidelijk. Zij adviseert het rapport aan te laten passen en pas 

daarna te besluiten. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Bergen (NH) wil de fusie van de drie voetbalverenigingen Egmondia, Zee-

vogels en St. Adelbert mogelijk maken, door op de locatie aan de Egmonderstraatweg 

in Egmond aan Den Hoef een nieuw voetbalcomplex te bouwen. Dit complex zal be-

staan uit 5 voetbalvelden, waarvan 2 kunstgras en 3 natuurgras en kantines en kleed-

ruimtes. De huidige locaties van de verenigingen krijgen een nieuwe bestemming, na-

melijk natuur en bollenteelt. Om dit plan mogelijk te maken is een aanpassing van het 

bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad van Bergen hierover besluit zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het rapport zijn de milieueffecten van verschillende ontwerpen van het voetbalcom-

plex goed beschreven en met elkaar vergeleken. Het rapport laat onder meer zien dat 

alleen de voorkeursvariant vergunbaar is omdat de andere ontwerpen teveel negatieve 

effecten hebben op natuur in het Noord-Hollands Duinreservaat. De Commissie wijst 

erop dat uit nieuw onderzoek volgt dat alle onderzochte ontwerpen samengaan met de 

natuur in het Noord-Hollands Duinreservaat en daarmee vergunbaar zijn. Dit kan keu-

zes in het bestemmingsplan nog beïnvloeden. 

 

De Commissie adviseert daarom eerst het rapport aan te laten passen en dan pas te 

besluiten over het bestemmingsplan. 
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