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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Buitengebied Borger-Odoorn 

 

Milieueffectrapport niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het buitengebied en voor 

enkele kernen van de gemeente Borger-Odoorn beoordeeld. Zij adviseert het rap-

port op enkele punten aan te vullen. Het rapport maakt namelijk niet duidelijk dat 

uitbreiding van veehouderijen mogelijk is binnen de milieunormen voor natuur, 

geur en luchtkwaliteit. Daarnaast zijn de gevolgen voor het landschap onduide-

lijk. De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen. 

 

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 Borger-Odoorn - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

In het gebied waarvoor het plan-MER is gemaakt zijn ongeveer 300 agrarische bedrij-

ven gevestigd. Iets minder dan de helft daarvan zijn bedrijven waar vee wordt gehou-

den. In de (nog op te stellen) bestemmingsplannen wil de gemeente agrarische bedrij-

ven een bouwvlak van 1,5 à 2 hectare toekennen, waardoor zij kunnen uitbreiden. Voor-

dat de gemeenteraad van Borger-Odoorn hierover besluit zijn de milieugevolgen hier-

van onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat zien dat de gemeente agrariërs uitbreidingsruimte wil geven zodat stal-

len en schuren tot 1,5 à 2 hectare groot gebouwd kunnen worden. Hierdoor kunnen fors 

meer dieren gehouden worden. In het rapport zijn de gevolgen hiervan voor luchtver-

ontreiniging, geurhinder, natuur, landschap en de cultuurhistorie nog niet voldoende 

onderzocht. Hierdoor is bijvoorbeeld nog onduidelijk of de uitbreiding realiseerbaar is 

binnen wet- en regelgeving. 

 

Het rapport gaat er vanuit dat er momenteel meer vee aanwezig is bij de agrariërs dan 

daadwerkelijk het geval is. Hierdoor lijken de uitbreidingen kleiner van omvang en wor-

den de milieueffecten van de mogelijke uitbreidingen onderschat. 

 

De Commissie adviseert het rapport aan te passen. 
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