
Wat is een milieueffect-
rapportage (m.e.r.)?
Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten 
van een plan of project in beeld. De verwachte gevolgen worden 
beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid de 
milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project.
 
Met een m.e.r. krijgt het milieu een plaats in de besluitvorming 
over een plan of project. Er worden verschillende alternatieven 
en de effecten daarvan beschreven zodat ook verschillen 
duidelijk worden.

Een MER voor het Middengebied
In het MER voor het Middengebied wordt in kaart gebracht 
welke effecten de ontwikkeling van het Middengebied heeft op 
de fysieke leefomgeving. Dat gaat dus over bijna alles wat zich 
buiten bevindt, zoals bodem, water, natuur, lucht, verkeer en 
duurzame energie. 

 
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten op donderdag- 
avond 10 november of zaterdag 12 november 2022!

Contact:
Contactgegevens omgevingsmanager Middengebied Zuidplaspolder:
Hein Pierhagen:    hein.pierhagen@zuidplas.nl     0613 048 604

Locatie:  
Gemeentehuis Zuidplas  
Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

UITNODIGING INLOOPBIJEENKOMSTEN 

MILIEU EFFECT RAPPORT (MER)
DE NIEUWE ZUIDPLASPOLDER

Kom naar de MER-markt en ga met deskundigen in gesprek!
Op donderdag 10 en zaterdag 12 november organiseert de gemeente Zuidplas twee 
bijeenkomsten over het Milieu Effect Rapport (MER) en de alternatieven die hierbij 
zijn onderzocht. Iedereen die hierover wil meedenken of hier een vraag over heeft 
is van harte welkom op de zogenaamde MER-markt. Hier kunt u in gesprek met 
deskundigen per onderwerp aan verschillende tafels.

PROGRAMMA DONDERDAG 10 NOVEMBER

17:00 tot 21:00 uur Per onderwerp in gesprek met deskundigen op de MER-markt

17:00 uur  Presentatie: wat is het MER en resultaten tot nu toe

   Deze presentatie wordt om 18:00, 19:00 en 20:00 uur herhaald.

PROGRAMMA ZATERDAG 12 NOVEMBER

10:00 tot 14:00 uur  Per onderwerp in gesprek met deskundigen op de MER-markt

10:00 uur  Presentatie: wat is het MER en resultaten tot nu toe

   Deze presentatie wordt om 11:00, 12:00 en 13:00 uur herhaald.

10  
NOVEMBER
17:00 tot 21:00 uur

12  
NOVEMBER
10:00 tot 14:00 uur

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Middengebied Zuidplaspolder?  
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder


