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Kennisnemen van 
het overzicht van de ingekomen zienswijzen en het advies van de MER commissie  tegen de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) "Proeftuin Fokmast & Regte Heide".  
 
Inleiding 
Zoals u weet zijn we enige tijd geleden gestart met de proeftuin "Fokmast & Regte Heide" waarin we 
het beschermde gebied (de Regte Heide) willen behouden/versterken en in de omgeving 
verschillende ontwikkelingen mogelijk maken; de uitbreiding van een puinbreker, de verplaatsing van 
de manege, uitbreiding van de waterwinning, het behoud van de golfbaan en agrarische bedrijven 
die willen expanderen en/of verplaatsen. Nadelige milieugevolgen worden  niet uitgesloten als je de 
ambities en beoogde ontwikkelingen wil verwezenlijken. Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) en een Milieu Effect Rapportage (MER) dienen als basis om uiteindelijk te komen tot  
het beoogde doel.   
 
Informatie 
Voor de proeftuin "Fokmast & Regte Heide" hebben we twee centrale ambities gesteld: 

- Behoud en versterking van de natuurkwaliteit in het Natura 2000 gebied; 
- Ruimte om te ondernemen rondom het natura 2000 gebied. 

Voor het verwezenlijken van die ambities en ontwikkelingen in het gebied, kunnen mogelijke 
nadelige milieugevolgen niet uitgesloten worden. Daarom is een MER noodzakelijk. Een MER 
procedure staat niet op zich zelf. Het MER is altijd gekoppeld aan een ruimtelijk besluit. In dit geval 
wordt de MER gekoppeld aan een omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede reikwijdte). 
 
Het doel van de MER is om antwoord te geven op de vragen wat de effecten van de voorgenomen 
ontwikkelingen in het gebied zijn en hoe deze elkaar beïnvloeden. 
 
Alvorens met de MER procedure wordt gestart, wordt er een eerste verkenning gemaakt, de 
zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  In de NRD wordt een beeld geschetst van de 
voorgenomen ontwikkeling en de knelpunten voor de natuur en de omvang van het 
onderzoeksgebied. Naast een beschrijving van het plan- en studiegebied gaat de NRD ook in op de 
aspecten die meegenomen worden in het MER: welke activiteiten en functies nemen we mee en 
welke alternatieven zijn hiervoor mogelijk? De NRD geeft inzicht in de opzet van het MER en de wijze 
waarop ontwikkelingen beoordeeld worden.  
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Vanuit de Wet Milieubeheer wordt de aan een MER procedure de procedurele eis gesteld dat de 
NRD voor zes weken ter visie wordt gelegd waarbij een ieder de gelegenheid wordt gesteld een 
zienswijze kenbaar te maken.   
 
De NRD heeft vanaf 22 maart 2018 zes weken ter visie gelegen. Binnen de gestelde termijn heeft een 
aantal belanghebbenden zienswijzen ingediend en heeft de MER commissie (op verzoek van de 
gemeente) een advies uitgebracht op de NRD (bijlage 2). De ingekomen zienswijzen zijn in een 
totaaloverzicht geplaatst (bijlage 1) met daarbij een inhoudelijke reactie op de zienswijze waarbij ook 
is aangegeven of de zienswijzen gevolgen heeft voor de nader op te stellen MER. 
 
Bij de nader op te stellen MER zal dus rekening gehouden worden met de ingediende zienswijzen en 
het uitgebrachte advies van de MER commissie.  
  
De definitieve MER wordt te zijner tijd gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd 
waarover wij u in een later stadium weer over zullen informeren.   
 
 Vervolg 
 De eerst volgende stap is het opstellen van een MER en een voorontwerpbestemmingsplan voor de 
proeftuin "Fokmast & Regte Heide". 
 
Communicatie 
De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk in kennis gesteld van onze reactie op hun 
zienswijzen, middels het genoemde overzicht (bijlage 1).  
 
 
 Bijlagen 
 In de raadsinformatiebrief wordt verwezen naar de volgende bijlagen: 

1 Overzicht ingekomen zienswijzen NRD; 
2 Uitgebrachte advies NRD van MER commissie. 
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