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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Buitengebied De Marne  
 
 

Effecten vestiging nieuwe agrarische bedrijven en 
kleine windturbines nog niet duidelijk 
 

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

tengebied De Marne beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan 

te vullen. Zo zijn de milieueffecten van nieuwe agrarische bedrijven die zich in het 

buitengebied mogen vestigen niet in beeld gebracht. Ook zijn de effecten van 

kleine windturbines op landschap en natuur niet voldoende in beeld gebracht.  

 

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 Het Hogeland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Het Hogeland wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor een deel 

van haar buitengebied. De gemeente wil de agrarische sector ruimte blijven bieden voor 

ontwikkeling, en rekening houden met landschappelijke en natuurlijke kenmerken van 

het gebied.  

 

Voordat de gemeenteraad van Het Hogeland besluit over het bestemmingsplan buiten-

gebied worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Com-

missie m.e.r is gevraagd om het rapport te toetsen.  

 

Het advies 

Het rapport bevat veel informatie over het buitengebied en heeft een duidelijke struc-

tuur. Toch is het rapport op een aantal punten nog niet compleet.  

 

De effecten van nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven zijn niet on-

derzocht. Deze nieuwe bedrijven kunnen effecten hebben op het landschap, de natuur 

en de waterkwaliteit in het gebied. Het bestemmingsplan maakt het ook mogelijk om 

kleine windturbines op de bouwvlakken te plaatsen voor de eigen energiebehoefte. Dit 

aantal is niet gelimiteerd. De effecten die deze windturbines hebben op de vogels, vleer-

muizen en op het landschap, zijn niet voldoende in beeld gebracht.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas te beslui-

ten over het bestemmingsplan. 

http://www.commissiemer.nl/

