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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen 

 
Uitbreidingsmogelijkheden agrariërs onduidelijk 
 

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

tengebied Geldermalsen beoordeeld. Het rapport maakt niet duidelijk of agrari-

sche bedrijven de in het plan geboden uitbreidingsruimte kunnen gebruiken zon-

der de natuur teveel te beschadigen. De Commissie adviseert daarom het rapport 

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 

de gemeenteraad van West-Betuwe - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.  

 

Het plan 

De gemeente West-Betuwe wil in het buitengebied van Geldermalsen agrarische be-

drijven de mogelijkheid bieden uit te breiden. Hiervoor stelt de gemeente een nieuw 

bestemmingsplan buitengebied op. Voorafgaand aan de besluitvorming over het plan 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.  

 

Het advies  

Uit het rapport blijkt dat het plan negatieve effecten kan hebben voor kwetsbare natuur 

en landschap, en geuroverlast kan veroorzaken. In het plan staan daarom regels om 

deze effecten te beperken, bijvoorbeeld regels voor landschappelijke inpassing. 

 

De Commissie vindt dat het rapport nog niet duidelijk maakt of agrarische bedrijven 

daadwerkelijk van de in het plan geboden uitbreidingsruimte gebruik kunnen maken 

zonder teveel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging vanuit de bedrijven 

(ammoniak uit mest) kan namelijk negatieve effecten hebben op kwetsbare vegetaties 

in beschermde natuurgebieden in de omgeving (bijvoorbeeld Lingegebied en Diefdijk-

Zuid). Ook ontbreekt nog informatie over de extra geurhinder die kan optreden bij uit-

breiding.  

 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en te wachten met het 

besluit over het bestemmingsplan, zodat nog met de nieuwe milieu-informatie rekening 

gehouden kan worden. 
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