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Persbericht 

 
Omgevingsvisie Gelderland, Plussenbeleid veehouderij 

 

Milieueffectrapport niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Gelders Plussenbeleid 

veehouderij opnieuw beoordeeld. De Commissie vindt dat in het aangepaste rap-

port de mogelijke effecten van het beleid, vooral voor landschap, nog onvol-

doende zijn beschreven. De Commissie adviseert daarom 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  

Provinciale Staten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Gelderland wil de groei van niet-grondgebonden veehouderij (zoals var-

kens en pluimvee) op een nieuwe manier sturen. Regels over stalgrootte (de zoge-

naamde bouwblokmaten) maken plaats voor een goede landschappelijke inpassing, 

milieuvriendelijker stallen en dierenwelzijn, die bepalen of een veehouderij kan uitbrei-

den. Als veehouderijen hierin investeren (de zogenaamde plussen), kunnen ze, binnen 

de bestaande nationale, provinciale en lokale milieuregels, uitbreiden met meer dan 1,5 

hectare (de huidige grens). Voordat de provincie besluit over de herziening van de Om-

gevingsvisie en -verordening waarin dit Plussenbeleid wordt vastgelegd, zijn de milieu-

gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat 

het rapport nog niet compleet was. Daarom heeft de provincie het rapport aangepast. 

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toetsen. 

 

Het advies 

Uit het aangepaste rapport blijkt nu welke andere oplossingen zijn overwogen bij de 

voorbereiding van het plussenbeleid. Ook laat het zien in hoeverre mogelijke negatieve 

effecten van het plussenbeleid door ander bestaand en toekomstig beleid worden on-

dervangen. De Commissie benadrukt dat flankerend beleid van de provincie van groot 

belang is om de beoogde positieve werking van het GPB te ondersteunen. Uit het rap-

port blijkt nu ook hoe de provincie samen met andere partijen de verduurzaming van de 

landbouw wil bereiken. 

 

Het aangepaste rapport laat vooral voor landschap nog niet zien hoe het nieuwe beleid 

te negatieve effecten voorkomt. De Commissie adviseert daarom om het rapport op dit 

punt aan te laten passen en daarna pas te besluiten over het nieuwe beleid. 
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