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OORDEEL OVER HET MER
De gemeente Dinkelland wil voor haar buitengebied een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld om de mogelijkheden voor ontwikkeling van intensieve en grondgebonden veehouderijbedrijven
(uitbreiding en nieuwvestiging) in overeenstemming te brengen met het reconstructieplan Salland-Twente. De gemeente Dinkelland doorloopt de procedure
voor de plan-milieueffectrapportage (m.e.r.)1 omdat het bestemmingsplan het
kader biedt voor activiteiten die:
· mogelijk gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden;
· de drempelwaarden voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten (kunnen) overschrijden.
Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (de Commissie) nadere informatie gevraagd over de toename van het
aantal geurgehinderden en de mate van geurhinder. Door de gemeente is op
14 december 2009 en op 19 januari 2010 een aanvullende memo toegezonden. In de memo’s is aangegeven waarom geen uitgebreid geuronderzoek is
uitgevoerd.
De Commissie is van oordeel het MER en de aanvulling niet alle essentiële
informatie bevat om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen
in de besluitvorming over het bestemmingsplan Buitengebied 2010.

Geur
MER
In het MER zijn geen geurberekeningen uitgevoerd. Op basis van expert judgement is geconcludeerd dat in de huidige situatie sprake is van een goede
geursituatie binnen de gemeente Dinkelland. Deze constatering is echter niet
navolgbaar. De uitbreidings- en nieuwvestigingsmogelijkheden die het bestemmingsplan mogelijk maken kunnen in de toekomst leiden tot een toename van geur en mogelijk geurhinder veroorzaken. De maximaal mogelijke
toename van geur is niet aangegeven.
Op basis van de informatie uit het MER acht de Commissie het niet uitgesloten dat geurknelpunten bestaan of kunnen ontstaan. De combinatie van verschillende activiteiten in het buitengebied en de mogelijke groeipotentie van
de intensieve veehouderijen kan leiden tot geurknelpunten. Het is dan ook
noodzakelijk dat de toename van het aantal geurgehinderden en de mate van
geurhinder inzichtelijk wordt gemaakt.
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Voor gegevens over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie en de werkgroepsamenstelling, zie bijlage 1.
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Aanvulling
In een aanvullende memo heeft de gemeente nader uiteen gezet waarom ze
geen aanvullend geuronderzoek uitvoert ten behoeve van het MER. De gemeente geeft aan dat zij geen grondslag ziet voor een uitgebreid geuronderzoek in het reconstructieplan en het bestemmingsplan Buitengebied 2010.
Daarnaast twijfelt de gemeente aan de meerwaarde van geurberekeningen
gebaseerd op aannames.
De Commissie deelt deze conclusie niet. Door het niet uitvoeren van geurberekeningen is geen zicht waar mogelijk aanvullende maatregelen genomen
moeten worden bij daadwerkelijke groei van intensieve bedrijven. Ook kan de
maximale geurruimte voor nieuwvestiging of uitbreiding van intensieve bedrijven niet bepaald worden.
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing plan-MER
Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van gemeente Dinkelland
Bevoegd gezag: gemeenteraad van Dinkelland
Besluit: vaststellen van een nieuw bestemmingsplan buitengebied
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994:
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie C14 en D14
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
Activiteit: herziening bestemmingsplan buitengebied
Procedurele gegevens:
kennisgeving MER in de Staatcourant van 16 oktober 2009 en in de Dinkelland Visie van 15 oktober 2009
ter inzage legging MER: 16 oktober tot en met 27 november 2009
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 16 oktober 2009
toetsingsadvies uitgebracht: 22 januari 2010
Samenstelling van de werkgroep:
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt:
ing. L.C.J. Bekkers (secretaris)
drs. S.R.J. Jansen
ing. I. Spapens-Reijnders
M.A.J. van der Tas (voorzitter)
ir. M.A.J. Vervoort
Werkwijze Commissie bij toetsing:
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen
voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 7.10 van de Wet
milieubeheer en de documenten over de reikwijdte en het detailniveau van het
MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de
Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als
aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere
afwegingen. In die gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie
alsnog beschikbaar te stellen, alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke
aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies
dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in
op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie
www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r.
Betrokken documenten:
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:
· PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland, DHV, september
2009;

· Samenvatting PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland, DHV,
september 2009;
· Bijlage A, kaartenbijlage bij PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland, DHV, september 2009;
· Bijlage B, Passende Beoordeling Bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland, DHV, september 2009;
· Memo gemeente Dinkelland, 14 december 2009;
· Memo gemeente Dinkelland, 19 januari 2010.
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.
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De gemeente Dinkelland wil haar bestemmingsplan buitengebied
herzien. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden en
omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)
plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.
Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad van Dinkelland.
ISBN: 978-90-421-2911-5

