
12 januari 2021 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
. 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten bestemmingsplan buitengebied 
Berkelland voldoende beschreven 
 
Het milieueffectrapport  van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente 

Berkelland is compleet. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over dit rapport. Er is in het rapport vooral aandacht voor de invloed 

van  veehouderijen op kwetsbare natuur, en mogelijkheden om negatieve effecten 

te voorkomen. De gemeente Berkelland had de Commissie gevraagd de inhoud 

van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vast-

stellen. Het bestemmingsplan geeft onder andere kaders en randvoorwaarden voor uit-

breidingen van veehouderijen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestem-

mingsplan zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

In het rapport is nagegaan of en hoe negatieve effecten op kwetsbare natuur kunnen 

worden voorkomen. Vooral de vele veehouderijen in Berkelland veroorzaken deze ef-

fecten, door de uitstoot van stikstof. In het rapport is gezocht naar oplossingen die be-

drijfsontwikkeling mogelijk maken, zonder toename van de stikstofuitstoot. Daaruit blijkt 

dat veel bedrijven kunnen uitbreiden onder de voorwaarde dat zij vergaande staltech-

nieken toepassen die de uitstoot beperken. De Commissie beveelt aan om deze infor-

matie te gebruiken om kansen en knelpunten voor natuur ook gedetailleerder in beeld 

te brengen. Daarmee kan de gemeenteraad specifieker regels vaststellen om natuur-

waarden te beschermen en eventuele knelpunten aan te pakken. 

 

----------------------------------------------------------- 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3515
http://www.commissiemer.nl/

