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Persbericht 
 

Commissie m.e.r. vraagt aandacht voor natuurgebied Fochteloërveen 
 
Milieueffectrapport bestemmingsplan Ooststel-
lingwerf nog niet compleet 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan bui-
tengebied Ooststellingwerf beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele pun-
ten 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 Ooststellingwerf - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
De gemeente Ooststellingwerf wil in het buitengebied agrarische ontwikkelingen moge-
lijk maken en natuur realiseren. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan 
nodig. Voorafgaand aan het besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen 
onderzocht in een milieueffectrapport.  
 
De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft de Commissie gevraagd het milieueffect-
rapport te toetsen. 
 
Het toetsingsadvies 
De Commissie signaleert bij de toetsing van het milieueffectrapport een aantal tekort-
komingen. Zo zijn de effecten op de waterhuishouding van natuurgebied Het Fochtelo-
erveen niet in beeld gebracht. Momenteel wordt rond Het Fochteloërveen een buffer-
zone aangelegd. De bufferzone zorgt onder andere voor een hoger waterpeil en be-
schermt daarmee de natuur in het gebied. Het bestemmingsplan maakt zaken mogelijk, 
zoals drainage en het graven van sloten. Dit kan mogelijk negatief effect hebben op de 
bufferzone.  
 
De natuurgebieden in de omgeving van Ooststellingwerf hebben nu al veel schade van 
stikstofdepositie. Met de agrarische ontwikkelingen in het bestemmingsplan zal hier nog 
extra stikstof bij komen. Het milieueffectrapport maakt niet duidelijk hoe het plan de 
schade door stikstof aan de natuur zou kunnen minimaliseren  
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