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Persbericht: bestemmingsplan gemeente Bronckhorst 

 
Milieueffecten melkveehouderij Bonte Koeweg 

goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de herziening van het be-

stemmingsplan Bonte Koeweg 4 in Baak, gemeente Bronckhorst beoordeeld. Zij 

vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. 

 

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 gemeente Bronckhorst- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Het melkrundveebedrijf J. Pardijs, dat nu nog is gevestigd aan de Beckenstraat in Vier-

akker, wil verplaatsen naar de Bonte Koeweg in Baak. Het gaat om een veehouderij 

voor 170 melkkoeien en 144 stuks jongvee. Hiervoor herziet de gemeente Bronckhorst 

het bestemmingsplan.  

 

Vooraf zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad 

van Bronckhorst besluit binnenkort over het bestemmingsplan. De raad heeft de Com-

missie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het rapport de milieugevolgen goed beschrijft. Het rapport 

maakt duidelijk dat de gevolgen voor de leefomgeving (lucht, geur, geluid) beperkt zijn, 

omdat het bedrijf op voldoende afstand van gevoelige bestemmingen, zoals woningen 

blijft. 

 

Uit het rapport blijkt dat, als er geen maatregelen worden getroffen, de veehouderij ne-

gatieve gevolgen heeft voor omliggende natuurgebieden, zoals het Natura-2000 gebied 

Rijntakken. De oorzaak hiervan is luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van 

ammoniak). Het bedrijf wil deze gevolgen teniet doen door ammoniakrechten aan te 

kopen van omliggende bedrijven die gaan stoppen (‘saldering’). Dit is goed uitgewerkt 

in het rapport. 
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