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Persbericht 

 
Bestemmingsplan buitengebied Reusel–De Mierde 

 

Milieueffecten goed beschreven 

 

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

stemmingsplan buitengebied Reusel-De Mierden beoordeeld. Zij vindt dat het 

rapport de milieueffecten van de wijzigingen in het veehouderijbeleid goed be-

schrijft. De gemeente geeft duidelijk aan dat verdere groei van de intensieve vee-

houderij op dit moment niet mogelijk is. 

 

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 Reusel-De Mierden - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Reusel-De Mierden stelt een herziening van het bestemmingsplan bui-

tengebied op. De herziening bevat nieuwe regels voor de intensieve en grondgebonden 

veehouderij. Deze regels zijn gebaseerd op nieuw veehouderijbeleid van de gemeente 

en de provincie Noord-Brabant. Voordat de gemeenteraad van Reusel-De Mierden be-

sluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-

rapport. 

 

De raad heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport maakt duidelijk dat het nieuwe beleid uitbreiding van de intensieve veehou-

derij niet mogelijk maakt. Voor de grondgebonden veehouderij is uitbreiding slechts mo-

gelijk onder stringente randvoorwaarden, zoals het verbod op toename van luchtveront-

reiniging door ammoniakemissie. Daarom zijn de effecten op natuur uitgesloten en de 

effecten op leefomgeving (luchtverontreiniging en geuroverlast) beperkt. De Commissie 

vindt dat het rapport de milieueffecten van het herziene bestemmingsplan goed be-

schrijft. 

 

De gemeente heeft aangegeven op termijn een structuurvisie en integrale herziening 

van het bestemmingsplan op te stellen. In dat integrale plan zal ruimte worden gemaakt 

voor een landbouwinnovatiegebied, waarin de veehouderij ook een plek moet krijgen. 
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