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Persbericht 

 
Omgevingsplan landelijk gebied Zutphen 
 
Noodzaak evenwicht tussen economie en leefomgeving 
duidelijk 
 

Uit het milieueffectrapport voor de toekomst van het landelijk gebied Zutphen  

blijkt duidelijk dat evenwicht nodig is tussen economie en leefomgeving. Het rap-

port is nog onduidelijk over welke maatregelen in het omgevingsplan genomen 

kunnen worden om effecten op landschap en natuur te verzachten. Het advies is 

daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas een besluit te nemen over 

het plan. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. 

De gemeente had de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Zutphen wil een omgevingsplan voor het landelijk gebied vaststellen. Dit 

plan biedt ruimte voor verschillende ontwikkelingen, waaronder uitbreiding van agrari-

sche bedrijven en andere bedrijven. Voordat de gemeenteraad besluit over het omge-

vingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het advies 

In het milieueffectrapport zijn vijf scenario’s onderzocht, die elk uit gaan van een maxi-

male invulling vanuit een bepaalde invalshoek. Voorbeelden zijn groei van alle be-

staande veehouderijen, maximale omschakeling van landbouw naar woningen of maxi-

male duurzame energie. Het rapport laat de milieuverschillen tussen de scenario’s over-

zichtelijk zien, ook is duidelijk dat alle negatieve gevolgen voor landschap en natuur 

hebben. 

 

Het rapport maakt zo duidelijk dat in het buitengebied een evenwicht nodig is tussen 

economische ontwikkelingen en bescherming van de leefomgeving. De omgevingsef-

fecten van het omgevingsplan zelf zijn echter nog niet duidelijk beschreven. Zo is on-

duidelijk waar het plan precies toestemming voor geeft en welke keuzes de gemeente-

raad kan maken om negatieve gevolgen voor onder meer landschap en natuur te voor-

komen.  

 

Naast dit punt ontbreekt ook op enkele andere punten nog informatie. De Commissie 

adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas een besluit te nemen 

over het omgevingsplan. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3273
http://www.commissiemer.nl/

