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 persbericht 

 
Bestemmingsplan buitengebied Deurne 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de herziening van het be-

stemmingsplan buitengebied Deurne beoordeeld. Het rapport laat nog niet vol-

doende zien hoe natuurschade door uitbreiding van veehouderij- en glastuin-

bouwbedrijven voorkomen wordt. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Deurne herziet het bestemmingsplan voor haar buitengebied. Het plan 

legt bijvoorbeeld de mogelijkheden en voorwaarden voor uitbreiding van veehouderij-

bedrijven en glastuinbouwbedrijven vast. Voordat de gemeenteraad van Deurne hier-

over beslist zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente Deurne heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft hoeveel en welk type agrarische bedrijven (veehouderij en glas-

tuinbouw) in het buitengebied van de gemeente aanwezig zijn en wat de milieugevolgen 

zijn van hun verdere groei. Uit het rapport blijkt dat uitbreiding van agrarische bedrijven 

zonder voorwaarden en maatregelen niet mogelijk is, omdat dit teveel natuurschade 

veroorzaakt, bijvoorbeeld in de Deurnsche Peel & Mariapeel. Het rapport maakt nog 

niet voldoende duidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om de in het 

bestemmingsplan toegestane uitbreidingen mogelijk te maken. 

 

De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te laten passen en daarna een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan.  

 

De gemeente heeft aangegeven zich te beraden op het opstellen van een aanvullend 

milieurapport en een toetsing daarvan door de Commissie.  
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