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1. OORDEEL OVER HET MER 
De gemeente Ommen heeft het voornemen om de begraafplaats en de sport-
velden in Lemele uit te breiden. Daarvoor moet een melkveehouderij ver-
plaatst worden. Bij de verplaatsing wijzigt ook de bedrijfsvoering van melk-
veebedrijf naar paardenhouderij annex manege. Voor de verplaatsing is een 
herziening van het bestemmingsplan nodig. 
 
Omdat het initiatief mogelijk effect heeft op het Natura 2000-gebied Vecht en 
Beneden-Regge, is ter ondersteuning van het besluit over het bestemmings-
plan een milieueffectrapport met passende beoordeling opgesteld. 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage1 is van oordeel dat de essentiële 
informatie voor besluitvorming over de partiële herziening van het bestem-
mingsplan buitengebied aanwezig is in het MER.  
 
Het MER bevat een heldere beschrijving van het initiatief, het wettelijk kader 
waaraan getoetst dient te worden, de gevoeligheid van het te beschermen ge-
bied voor vermestende stoffen, en van de omvang en de verspreiding van de 
stikstofbelasting. Uit het MER komt duidelijk naar voren dat de nieuwvesti-
ging een gering effect heeft op het Natura 2000-gebied. Het verplaatsen en 
omvormen van het bedrijf leidt echter per saldo tot een vermindering van de 
stikstofbelasting op het Natura 2000-gebied2.  
 
  

                                              

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, 
zie bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te 
vinden via www.commissiemer.nl onder adviezen. 

2  De provincie Overijssel acht saldering in dit geval geoorloofd. Dit blijkt uit het Beleidskader Natura 2000 en 
stikstof voor veehouderijen van de provincie Overijssel (april 2010, versie 0.2, par. 6.1 Procesafspraken, pag 28): 
“Tot de inwerkingtreding van het salderingssysteem blijft het mogelijk voor bedrijven om tussen locaties te 
salderen indien er sprake is van één eigenaar of één economische eenheid”. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing plan-MER 

Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van gemeente 
Ommen 
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van gemeente Ommen 
 
Besluit: partiële wijziging bestemmingsplan  
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994:  
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: verplaatsen en omvormen van een agrarisch bedrijf 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER in het Ommer Nieuws van 17 maart 2010 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 6 mei 2010 
toetsingsadvies uitgebracht: 24 juni 2010 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele 
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
H.H. Janssen (voorzitter) 
drs. S.R.J. Jansen 
dr. J.F.M.M. Lembrechts (secretaris) 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste infor-
matie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de be-
sluitvorming. 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. Opmer-
kingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in het toet-
singsadvies 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:  
• Plan-MER Manege annex paardenhouderij Lemele B02042.000071 d.d. 28 

april 2010 
• Bestemmingsplan partiële herziening buitengebied B01033.175302 d.d. mei 

2010 
 
  
 
 

http://www.commissiemer.nl/
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De gemeente Ommen heeft het voornemen om de begraafplaats en de 
sportvelden in Lemele uit te breiden, waarvoor een melkveehouderij 
verplaatst moet worden. Bij de verplaatsing wijzigt ook de 
bedrijfsvoering van melkveebedrijf naar paardenhouderij annex 
manege. Voor de verplaatsing is een herziening van het 
bestemmingsplan nodig. Omdat het initiatief mogelijk effect heeft op het 
Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge, is ter ondersteuning 
van het besluit over het bestemmingsplan een milieueffectrapport met 
passende beoordeling opgesteld. 
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