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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3017  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73. 
 

Persbericht  

 
Milieueffectrapport bestemmingsplan buitenge-

bied Gorinchem 

 

Milieueffectrapport bijna compleet, aanvulling  

nodig voor effecten op kwetsbare natuur 

 

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

buitengebied van de gemeente Gorinchem beoordeeld. Zij adviseert het rapport 

aan te laten vullen met meer informatie over het effect op kwetsbare natuur door 

uitstoot van stikstof vanuit de veehouderijen. 

 

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 Gorinchem - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer. 

 

Het plan 

De gemeente Gorinchem wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vast-

stellen. Uitgangspunt is het behoud en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwa-

liteiten van het buitengebied. Het nieuwe plan wil vergroting van de bouwblokken van 8 

veehouderijen mogelijk maken. Daarnaast kunnen op de bouwblokken kleine windmo-

lens geplaatst worden. Verder komen er mogelijkheden voor kleinschalig kamperen en 

bed and breakfast faciliteiten. Voordat de gemeenteraad van Gorinchem hierover be-

sluit zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De ge-

meenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 
Uit het rapport blijkt dat de natuur in de gebieden Lingegebied & Diefdijk Zuid, de Bies-

bosch en het Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem teveel schade ondervindt door 

de uitstoot van stikstof vanuit de veehouderijen. In het bestemmingsplan is daarom ge-

regeld dat veehouderijen alleen mogen uitbreiden als hun stikstofdepositie niet toe-

neemt. Dat is mogelijk door maatregelen als luchtwassers en andere technieken die 

zorgen dat stallen minder stikstof uitstoten. 

 

In het MER ontbreekt echter duidelijke informatie over de gehanteerde uitgangspunten 

voor het bepalen van de maximale uitstoot van stikstof vanuit de veehouderijen. Daar-

door kan niet goed bepaald worden welke maatregelen nodig zijn per veehouderij om 

negatieve gevolgen voor kwetsbare natuur te voorkomen. Misschien zijn extra maatre-

gelen nodig of zijn minder uitbreidingsmogelijkheden mogelijk, dan nu in het rapport in 

beeld is gebracht. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan 

te vullen en de voorwaarden zo nodig bij te stellen voordat de gemeente een besluit 

neemt over het bestemmingsplan.  
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