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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2998.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 557 947 73. 

Persbericht  
 

Advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport voor uitbreiding  
geitenhouderij in Ambt Delden 
 
Milieueffectrapport nog niet compleet 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor de uitbreiding 
van een geitenhouderij aan de Beldsweg in Ambt Delden. Zij adviseert het rapport 
aan te vullen met informatie over de gevolgen van de uitbreiding voor het land-
schap en de archeologie.  
 
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 gemeente Hof van Twente - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het project 
De maatschap Buschers–Janssen wil haar geitenhouderij aan de Beldsweg in Ambt 
Delden uitbreiden van bijna 2.600 naar iets meer dan 5.400 melk- en opfokgeiten. Voor 
de uitbreiding van het bedrijf is een omgevingsvergunning nodig. Voordat hierover een 
besluit wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 
 
De gemeente Hof van Twente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toet-
sen. 
 
Het toetsingsadvies 
Het rapport besteedt vooral aandacht aan de effecten van de uitbreiding op de lucht-
kwaliteit, de geurhinder en de natuur. Het onderzoek naar gevolgen voor het landschap 
en voor archeologische waarden zal pas worden uitgevoerd bij de voorbereiding van de 
bouwfase. Omdat de bevindingen uit dat onderzoek nog invloed kunnen hebben op de 
uitbreiding van het bedrijf, moet het volgens de Commissie worden uitgevoerd voordat 
de gemeente een besluit over de omgevingsvergunning neemt. 
 
De Commissie adviseert dan ook om eerst een aanvulling op te stellen over de gevolgen 
van de uitbreiding voor het landschap en de archeologie en pas daarna een besluit te 
nemen over de vergunning. 
 


