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Persbericht: bestemmingsplan buitengebied Harderwijk 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor bestemmingsplan buiten-

gebied Harderwijk beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan te 

vullen. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Harderwijk wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buiten-

gebied van Harderwijk. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor uitbreiding van agrari-

sche bedrijven en recreatie en heeft mogelijk gevolgen voor beschermde natuurgebie-

den (Natura 2000-gebieden). 

 

De gemeenteraad van Harderwijk heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport 

te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert het rapport op een aantal punten aan te vullen. Het rapport 

laat bijvoorbeeld zien dat: 

 door de uitbreiding van agrarische bedrijven de leefomgeving verslechtert. Maar 

een analyse hiervan en de maatregelen om het tegen te gaan ontbreken; 

 de uitbreidingsruimte voor nieuwe agrarische bedrijven beperkt is. Het rapport stelt 

dat bedrijven toch kunnen uitbreiden als zij technieken gebruiken die de uitstoot van 

ammoniak (stikstof) verminderen. Maar deze technieken zijn niet voor alle diersoor-

ten beschikbaar en ook is niet duidelijk of deze technieken niet al aanwezig zijn op 

bedrijven. De Commissie vindt het onvoldoende onderbouwd dat op deze manier 

milieuruimte gecreëerd kan worden. 

 

De gemeente Harderwijk heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen en deze 

nog een keer te laten toetsen door de Commissie m.e.r. 
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