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Noot voor de redactie 
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Persbericht: Bestemmingsplan HarvestaGG te Lelystad 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport, en de aanvulling daarop, voor 

de wijziging van het bestemmingsplan voor de vestiging van HarvestaGG in Le-

lystad beoordeeld. Zij concludeert dat ook met de nieuwe informatie het rapport 

niet compleet is. De Commissie adviseert dit alsnog te herstellen. 

 

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

 

Het plan 

HarvestaGG BV – Green Goods wil aan de Vogelweg te Lelystad een bedrijf realiseren 

waar gras en restproducten uit de akkerbouw worden verwerkt tot hoogwaardig vee-

voer, biogas en organische bodemverbeteraar. Voor deze vestiging is een wijziging van 

het bestemmingsplan nodig. 

 

De gemeenteraad van Lelystad heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport 

te toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport is overzichtelijk en prettig leesbaar. Het rapport was naar de 

mening van de Commissie echter nog niet compleet. De Commissie heeft daarom ge-

adviseerd het rapport op enkele punten aan te vullen. De gemeenteraad heeft vervol-

gens de Commissie gevraagd ook de aanvulling te toetsen. Ook met deze aanvulling is 

het rapport naar de mening van de Commissie nog niet volledig. Zo zijn alternatieve 

locaties nog niet gelijkwaardig vergeleken. Daarnaast is nog onvoldoende aangegeven 

hoe de kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur waarin het bedrijf zal komen te lig-

gen, zal worden verbeterd.  

De Commissie adviseert de ontbrekende informatie op deze punten aan te vullen voor-

dat besluitvorming plaatsvindt.  
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