28 september 2015

Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: bestemmingsplan buitengebied Druten
Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied Druten beoordeeld. Het is nog onduidelijk hoe negatieve effecten op
de natuurgebieden Rijntakken en Veluwe door uitbreiding van veehouderijen
wordt voorkomen. Zij adviseert het rapport daarop 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 Druten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project/plan
De gemeente Druten herziet het bestemmingsplan buitengebied. Het nieuwe plan
maakt bijvoorbeeld uitbreiding van veehouderijen tot 1,5 hectare mogelijk. Voordat de
gemeenteraad hierover beslist zijn de gevolgen van het plan in een milieueffectrapport
onderzocht.
De gemeenteraad van Druten heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te
toetsen.
Het advies
De Commissie vindt het opgestelde rapport prettig leesbaar. Het rapport gaat uitgebreid
in op cultuurhistorie en de verschillende landschapstypen in het plangebied.
Het rapport laat zien dat de ontwikkelruimte voor veehouderijen negatief effecten kan
hebben op de natuur door extra stikstofdepositie (ammoniak afkomstig uit mest). Het
gaat dan met name om de natuurgebieden Rijntakken en Veluwe. Het rapport is niet
voldoende duidelijk over hoe deze negatieve gevolgen te voorkomen zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het onderzoeken van een alternatieve planinvulling of het op
effectiviteit bekijken van maatregelen zoals luchtwassers.
Daarom adviseert de Commissie adviseert daarom alternatieven en maatregelen alsnog te onderzoeken en het rapport aan te vullen voordat de gemeenteraad een besluit
neemt over het bestemmingsplan.
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