13 oktober 2014

Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân
Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân beoordeeld. Zij adviseert het rapport 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 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
gemeente de Friese meren- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente De Friese Meren stelt een nieuw bestemmingsplan vast voor het buitengebied van de voormalige gemeente Skarsterlân. Het plan bevat regels voor de uitbreiding van agrarische bedrijven. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport
onderzocht.
De gemeenteraad van de Friese Meren heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies
Het milieueffectrapport is onduidelijk over de milieueffecten die op dit moment in het
buitengebied optreden. Er is waarschijnlijk sprake van een overschatting van de milieueffecten in de huidige situatie, waardoor de extra milieueffecten van de nieuwe mogelijkheden onterecht ‘meevallen’, bijvoorbeeld bij luchtverontreiniging en geuroverlast.
Het rapport geeft geen informatie over de mogelijke verslechtering in geur wanneer de
melkveebedrijven gebruik maken van de ontwikkelingsruimte.
Tot slot stelt het rapport dat schade aan beschermde natuur zoals in het gebied Alde
Feanen, Rottige Meente en Brandemeer (Natura 2000) is uit te sluiten. De Commissie
vindt deze conclusie niet goed onderbouwd.
De Commissie adviseert om een aanvulling op het rapport te maken voordat een besluit
wordt genomen. De gemeente heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen
en de Commissie hier opnieuw naar te laten kijken.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2972
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55794773.

