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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Gestraatje, Lemmensweg, Heinsberger-
weg te Montfort 
 
Mogelijk onderschatting milieueffecten 
 

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

straatje, Lemmensweg, Heinsbergerweg te Montfort beoordeeld. Het rapport on-

derschat mogelijk de milieueffecten van een intensieve veehouderij op de Heins-

bergerweg. De Commissie adviseert het rapport daarom op enkele punten aan te 

vullen.  

 

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 

gemeenteraad van Roerdalen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Roerdalen wil de verplaatsing en uitbreiding van een varkenshouderij 

mogelijk maken. De varkenshouderij komt aan de Heinsbergerweg, verder van de 

dorpskern. Nabij de dorpskern komen een woning en meerdere bedrijven.  

 

Voordat de gemeenteraad van Roerdalen besluit over het bestemmingsplan zijn de mi-

lieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De raad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport geeft voldoende inzicht in de milieueffecten nabij de dorpskern van Montfort. 

 

Het bestemmingsplan staat op de nieuwe locatie Heinsbergerweg echter meer en an-

dere activiteiten toe dan in het milieueffectrapport zijn beschreven. Zo is bijvoorbeeld 

een grotere varkensstal met meer dieren mogelijk, maar ook een geitenhouderij of sier-

teelt. Hierdoor kunnen de milieugevolgen van het plan onderschat worden. Dit is bij-

voorbeeld van belang om zeker te zijn dat geen schade optreedt aan beschermde na-

tuurgebieden door teveel luchtverontreiniging (ammoniak) uit de stallen. 

 

De Commissie adviseert daarom om milieueffectrapport aan te passen en dan pas te 

besluiten. De gemeente heeft in een overleg aangegeven het advies over te nemen en 

de aanvulling opnieuw door de Commissie te laten toetsen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3325
http://www.commissiemer.nl/

