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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r.  

 

Milieueffectrapport voor bestemmingsplan buiten-

gebied Bergeijk nog niet compleet 

 

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

tengebied Bergeijk getoetst. Zij adviseert het rapport aan te vullen, omdat het nog 

onvoldoende duidelijk maakt wat de milieueffecten van het plan zijn, vooral op 

het gebied van lucht en geur.  

 

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 Bergeijk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Noord-Brabant wil de regels voor uitbreiding van veehouderijen aanscher-

pen via de Verordening ruimte 2014. Gemeenten in de provincie moeten deze regels  

vertalen in hun bestemmingsplannen. Dit is aanleiding voor de gemeente Bergeijk om 

het bestemmingsplan buitengebied te herzien. Bergeijk wil onder andere de maximale 

uitstoot van stikstof in het plan vastleggen. Voordat zij besluit over het bestemmingsplan 

zijn de milieueffecten beschreven in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Ber-

geijk heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.  

 

Het toetsingsadvies 

De beschermde natuurgebieden in Bergeijk en omgeving zijn al overbelast door de stik-

stofuitstoot door met name veehouderijen. Iedere toename van stikstof door uitbreiding 

van veehouderijen zal een negatief effect hebben op de natuur. Daarom heeft de ge-

meente een ‘stikstofemissieplafond’ ingesteld. Binnen dit plafond kunnen veehouderi jen 

uitbreiden, mits er maatregelen worden genomen. In het milieueffectrapport worden 

maatregelen beschreven, maar de Commissie m.e.r. mist een kwantitatieve onderbou-

wing van de effecten op lucht en geur.  

Het plan maakt ook de wijziging van rundveehouderij naar intensieve veehouderij mo-

gelijk. De effecten hiervan, op lucht en geur, maakt het rapport ook nog onvoldoende 

duidelijk.   

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan. 
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