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Onduidelijk hoe veehouderijen kunnen ontwikkelen zonder toename stikstofdepositie
Het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied noordoost van
de gemeente Breda maakt nog niet duidelijk of ontwikkeling van veehouderijen
mogelijk is zonder toename van stikstofdepositie. Dat zegt de Commissie voor de
milieueffectrapportage in haar advies. De gemeente had de Commissie m.e.r. gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.
De gemeente Breda werkt aan het bestemmingsplan buitengebied noordoost, het gebied rond Teteringen. Binnen het bestemmingsplan maakt de gemeente onder meer de
ontwikkeling van bestaande veehouderijen, recreatie en kleine windturbines mogelijk.
Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het rapport laat nog niet zien of er voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van veehouderijen zonder dat de stikstofdepositie toeneemt. De effecten zijn alleen op hoofdlijnen bepaald. Om te bepalen in hoeverre bedrijven kunnen ontwikkelen, is juist inzicht
nodig per veehouderij in bijvoorbeeld aantallen dieren en bestaande stalsystemen.
Deze informatie ontbreekt nu nog in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Zij adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.
De gemeente Breda heeft de Commissie laten weten het rapport niet aan te vullen,
maar hierover een aanvullende onderbouwing op te nemen in de toelichting bij het bestemmingsplan.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Breda - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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