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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Heleen Boerman, 030-234 76 43. 
 

Persbericht 

 
Milieueffecten ontwerpbestemmingsplan  
buitengebied Best bijna volledig in beeld  
 
Het milieueffectrapport bij het ontwerpbestemmingsplan buitengebied van de ge-

meente Best is nog niet compleet. Dat zegt de Commissie voor de milieueffect-

rapportage in haar advies over dit rapport. De effecten van ‘ontwikkellocaties’ 

ontbreken bijvoorbeeld in het rapport. De gemeente Best had de Commissie ge-

vraagd het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Best herziet het bestemmingsplan voor het buitengebied. Voordat zij een 

besluit over het bestemmingsplan neemt, zijn de gevolgen ervan voor het milieu onder-

zocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente beschikt over een duidelijk milieueffectrapport, maar er ontbreekt nu 

nog informatie, zegt de Commissie. De mogelijke effecten van ‘ontwikkellocaties’ 

staan bijvoorbeeld niet in het rapport. Dit zijn locaties waar nieuwe ontwikkelingen mo-

gelijk zijn. Deze horen in het bestemmingsplan volgens provinciale regels. Volgens de 

provincie is dit niet goed gedaan en dat kan betekenen dat de milieueffecten niet klop-

pen.  

 

Voor bepaalde bedrijven is een uitzondering op de strikte stikstofregels gemaakt. Het 

rapport laat niet goed zien wat het effect op de natuur is van bedrijven die mogen ont-

wikkelen. Ook de effecten op beschermde planten en dieren zijn niet specifiek genoeg 

in beeld, omdat gebiedsspecifieke informatie ontbreekt. Daardoor weet de gemeente 

nu niet welke soorten risico’s lopen en welke maatregelen mogelijk zijn om die risico’s 

te verkleinen. 

 

 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3565
http://www.commissiemer.nl/

