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Persbericht 

 
 
Ambitieuze doelen Rijssen-Holten maken keuzes 
noodzakelijk in omgevingsplan 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert het milieueffectrapport 

voor het omgevingsplan buitengebied van Rijssen-Holten aan te vullen. Het rap-

port geeft nog onvoldoende inzicht in de ontwikkelmogelijkheden voor agrari-

sche bedrijven, toerisme en recreatie. Ook is niet duidelijk hoe de ambities voor 

energietransitie, klimaatadaptatie en gezondheidsbevordering worden gereali-

seerd en wat de gevolgen daarvan zijn voor de omgevingskwaliteit. De gemeen-

teraad van Rijssen-Holten vroeg de Commissie m.e.r. het milieueffectrapport te 

toetsen.  

 

De gemeente Rijssen-Holten werkt aan een omgevingsplan voor het buitengebied. In 

het plan wil zij de huidige hoge omgevingskwaliteit borgen en tegelijkertijd ruimte bieden 

voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven, toerisme en recreatie. Voordat de ge-

meenteraad besluit over het omgevingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport.  

 

In het milieueffectrapport ontbreekt informatie over de ontwikkelmogelijkheden voor 

agrarische bedrijven in relatie tot de stikstofdepositie op nabijgelegen beschermde na-

tuurgebieden, en de effecten van toerisme en recreatie op verstoringsgevoelige natuur. 

Ook de gevolgen van activiteiten in het buitengebied voor de luchtkwaliteit, geurhinder 

en geluidhinder zijn niet gepresenteerd. De ambities en maatregelen voor de energie-

transitie, het klimaatbestendig maken van het buitengebied en voor gezondheidsbevor-

dering ontbreken eveneens. Voor de gemeente zijn dit echter belangrijke uitdagingen 

met waarschijnlijk grote ruimtelijke gevolgen. Om goed afgewogen keuzes te kunnen 

maken over de inrichting van het buitengebied is dit relevante informatie voor het mili-

eueffectrapport. Ook is het denkbaar dat niet alle ambities tegelijkertijd realiseerbaar 

zijn en daarin keuzes noodzakelijk zijn. Zo kan het plaatsen van windturbines en de 

aanleg van zonneweides op gespannen voet staan met de landschappelijke ambities 

van de gemeente. Een meer integrale aanpak van de diverse ambities en de wijze 

waarop de gemeente deze wil realiseren, ziet de Commissie als belangrijk uitgangspunt 

voor het omgevingsplan.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over het omgevingsplan. De gemeente Rijssen-Holten heeft laten weten dit 

advies over te nemen.  

 

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

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 Rijssen-Holten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3167
http://www.commissiemer.nl/

