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Persbericht 

 
Voorontwerp-bestemmingsplan Zuivelpark Bedum 
 
 
Onderbouw effecten op landschap beter 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van het zui-

velpark te Bedum beoordeeld. Zij adviseert om de effecten op het Boterdiep als 

zichtlijn en structuurdrager van het landschap beter te onderbouwen.  

 

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 Bedum - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

FrieslandCampina wil haar terrein in Bedum uitbreiden en de productiecapaciteit met 

circa 1 miljoen ton rauwe melk per jaar verhogen. Voordat de gemeenteraad Bedum 

besluit over het voorontwerp-bestemmingsplan voor het Zuivelpark Bedum worden de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het rapport laat drie mogelijke 

locaties zien bij de bestaande zuivelfabriek: west, noord en oost. Uitbreiding aan de 

oostkant wordt in het rapport als meest kansrijk gezien.  

 

De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd de kwaliteit van het rapport te be-

oordelen.  

 

Het advies 

De Commissie adviseert om de effecten op het kanaal Boterdiep als zichtlijn en struc-

tuurdrager beter te onderbouwen. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken wanneer een 

alternatief negatief of zeer negatief scoort. In het alternatief waarbij het Boterdiep wordt 

omgelegd zijn verschillende opties uitgewerkt om de fabriek beter in het landschap te 

laten passen. De Commissie adviseert om dit ook voor de andere alternatieven te doen 

zodat ze op hetzelfde niveau vergeleken kunnen worden. Zij adviseert daarnaast om de 

keuze voor de locatie verder te onderbouwen en hierbij vooral aandacht te besteden 

aan landschap en cultuurhistorie. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen 

voordat de gemeenteraad besluit, zodat de raad een zorgvuldige afweging kan maken.  

 

De gemeente heeft aangegeven het advies over nemen en de aanvulling op het rapport 

door de Commissie opnieuw te laten toetsen.  

http://www.commissiemer.nl/adviezen/3322
http://www.commissiemer.nl/

