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Ontwikkeling Locatie Valkenburg, gemeente Katwijk

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. adviseert om in het op te stellen milieueffectrapport voor Ontwikkeling Locatie Valkenburg aan te geven hoe dit plan
aansluit op bestaand beleid van de gemeente. Ook adviseert zij onder
meer de effecten op het duingebied en van Unmanned Valley te onderzoeken.
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 Katwijk - besluit over het project.
Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Op het voormalig vliegveld Valkenburg zijn 5.000 woningen en 20 hectare bedrijventerrein gepland. Ook wil de gemeente ruimte bieden aan andere initiatieven, zoals een
testlocatie voor drones en onbemande voertuigen (Unmanned Valley Valkenburg) en
aan recreatie. In het gebied moet ook infrastructuur, groen en water komen. Voordat de
gemeente besluit over één of meerdere bestemmingsplannen brengt ze de milieueffecten in beeld in een milieueffectrapport.
De gemeente Katwijk heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste
inhoud van dit op te stellen milieueffectrapport.
Het advies
Het rapport moet de milieueffecten beschrijven uitgaande van uitvoering van alle initiatieven. De Commissie adviseert in het rapport aan te geven hoe het bestaande beleid,
zoals de Omgevingsvisie en het Masterplan, doorwerkt in het plan. Ook adviseert zij de
effecten op de Natura 2000-gebieden Coepelduynen en Meijendel & Berkheide te onderzoeken. Andere belangrijke milieuaspecten om te onderzoeken zijn onder meer de
effecten van drones, verkeer en mogelijke ophoging van het gebied.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3278
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

