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Persbericht 

 
 
Onderzoek milieueffecten bestemmingsplan 
buitengebied Someren deelgebied 2 nog 
niet compleet 
 
Het milieueffectrapport voor deelgebied 2 van het buitengebied van de gemeente 

Someren is nog niet compleet. Zo is meer onderzoek nodig naar de effecten op 

de waterhuishouding. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over dit rapport. De gemeente Someren had de Commissie gevraagd 

de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Someren wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied direct 

ten zuiden van de kern van Someren. Dit is het tweede deelgebied in een reeks van 

zes. Voor de gemeenteraad besluit over het plan zijn de effecten daarvan onderzocht 

in een milieueffectrapport. 

 

Het rapport geeft veel waardevolle informatie over de milieueffecten van het plan. Het 

laat zien dat alleen strenge voorwaarden aan uitbreiding van veehouderijen en glastuin-

bouwbedrijven, knelpunten voor natuur (door stikstofdepositie) en de omgeving (door 

geur en fijn stof) kunnen voorkomen.  

 

Toename van verhard oppervlak kan tot zowel droogte als wateroverlast leiden. Het 

rapport laat nog onvoldoende zien hoe dat kan worden voorkomen, aldus de Commis-

sie. Bovendien zijn maatregelen die nodig zijn vanwege mogelijke gevolgen van kli-

maatverandering, nog niet in beeld. 

 

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over het bestemmingsplan. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3399
http://www.commissiemer.nl/

