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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Bestemmingsplan Buitengebied Harlingen

Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor het bestemmingsplan buitengebied van Harlingen. Zij adviseert het rapport op één punt aan
te vullen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Harlingen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Harlingen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor haar buitengebied.
Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor onder andere uitbreiding van veehouderijen. De
milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht.
De gemeenteraad van Harlingen heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport een goede beschrijving geeft van ontwikkelingen die in het buitengebied mogelijk gemaakt worden en welke milieugevolgen
deze ontwikkelingen zullen hebben.
Het plan maakt een theoretische groei van 18.115 stuks melkvee mogelijk (of 13.461
stuks melkvee en 9.615 stuks jongvee). De extra ammoniak die uit de mest vrijkomt
door deze groei veroorzaakt schade bij beschermde natuurgebieden (zoals Waddenzee, Duinen Terschelling, Duinen Vlieland en Alde Feane). Om dit te voorkomen heeft
de gemeente maatregelen bedacht om de groei van het aantal dieren (vaststellen van
een maximum aantal dieren per hectare) en de groei van ammoniak emissie (schonere
stallen) te beperken. Het is nog onduidelijk of deze maatregelen voldoende effectief zijn
om alle mogelijke schade op beschermde natuurgebieden te voorkomen.
De Commissie adviseert het trapport op dit punt aan te vullen voordat het besluit over
het bestemmingsplan wordt genomen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2992
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55794773.

