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Persbericht  

 
Advies over inhoud milieueffectrapport  Bestem-

mingsplan buitengebied Berkelland  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het Bestem-

mingsplan buitengebied Berkelland een alternatief te onderzoeken dat aantasting 

van nabijgelegen Natura 2000-gebieden kan voorkomen. Ook adviseert zij te kij-

ken of bij de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen rekening kan worden 

gehouden met de verschillende landschapstypen in het plangebied. 

 

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 Berkelland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied opstellen. Het 

bestemmingsplan buitengebied van 2012 is door de Raad van State vernietigd, omdat 

de maximale effecten niet voldoende waren onderzocht in het toenmalige milieueffect-

rapport. De gemeenteraad wil met het nieuwe bestemmingsplan recht doen aan deze 

uitspraak. 

Om het milieueffectrapport zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden, heeft de gemeen-

teraad van Berkelland de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van 

het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De gemeenteraad wil in haar nieuwe plan alleen ontwikkelingsmogelijkheden voor agra-

rische bedrijven bieden als die niet leiden tot toename van ammoniakemissie per bedrijf. 

Hiervoor moet het rapport inzicht geven in de huidige, feitelijke situatie en in de ontwik-

kelbehoefte van agrarische bedrijven in het plangebied. Het rapport moet een alternatief 

beschrijven dat laat zien dat de uitbreidingsmogelijkheden niet zullen leiden tot aantas-

ting van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarnaast adviseert de Commissie te 

kijken of bij de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen rekening kan worden 

gehouden met de verschillende landschapstypen in het plangebied, zoals het open Ber-

keldal, het halfopen kampenlandschap en de besloten bossen. 
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