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Noot voor de redactie 
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Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
 

Persbericht: Planherziening Bonte Koeweg in Baak  
 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  
 
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de verplaatsing 
van een melkveehouderij in de gemeente Bronckhorst vooral de gevolgen van de 
bedrijfsverplaatsing voor kwetsbare natuur te beschrijven. 
 
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 de gemeente Bronckhorst - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het plan 
De gemeente Bronckhorst wil de verplaatsing mogelijk maken van een melkveehouderij 
in Vierakker die op haar huidige locatie niet kan blijven bestaan. Natuurmonumenten, 
eigenaar van de gebouwen en (een deel van) de gronden, wil er in samenwerking met 
het waterschap Rijn en IJssel natuur ontwikkelen, waterberging mogelijk maken en en-
kele woningen bouwen. Om de bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken herziet de ge-
meente Bronckhorst de bestemming van een stuk landbouwgrond aan de Bonte Koe-
weg 4 in Baak. De milieugevolgen worden onderzocht in een milieueffectrapport. 
 
De gemeente Bronckhorst heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van 
het milieueffectrapport. 
 
Het advies 
Het rapport moet onderzoeken wat de milieugevolgen zijn als het aantal runderen in het 
bedrijf gelijk is aan het maximum dat volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Een 
belangrijk aandachtspunt in het rapport zijn de gevolgen van de ammoniak die uit het 
bedrijf vrijkomt, voor natuurgebieden die daarvoor gevoelig zijn, zoals de uiterwaarden 
van de IJssel en de landgoederen Brummen. Als blijkt dat verplaatsing leidt tot schade 
aan de natuur, moet gezocht worden naar maatregelen om die schade te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


