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Persbericht 

 
Extra aandacht nodig voor geurhinder door veehouderijen en effecten 
van kleine windturbines 
 

Milieueffectrapport buitengebied Berkelland bijna 

compleet 

 

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

tengebied van de gemeente Berkelland beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan 

te vullen met nadere informatie over geurbelasting afkomstig van agrarische be-

drijven voor woningen in het buitengebied en de effecten die kleine windturbines 

veroorzaken. 

 

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 stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. 

Met dit bestemmingsplan wil de gemeente onder andere ruimte bieden voor uitbreiding 

van veehouderijen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de mi-

lieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

De gemeenteraad van Berkelland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffect-

rapport te toetsen.  

 

Het advies 

Het milieueffectrapport besteedt veel aandacht aan de gevolgen van stikstofdepositie 

voor kwetsbare natuur, onder andere in het Stelkampsveld en Buurserzand & Haaks-

bergerveen. Het rapport maakt duidelijk dat veel agrarische bedrijven kunnen uitbreiden 

zonder nadelige gevolgen voor de natuur, mits daarbij stalmaatregelen worden getrof-

fen die de uitstoot van stikstof beperken.  

 

In het rapport is nog onvoldoende aandacht voor de geurbelasting die kan ontstaan op 

woningen in het buitengebied als gevolg van uitbreiding van agrarische bedrijven. Ook 

is nog niet gekeken naar de gevolgen van kleine windturbines, die bij agrarische bedrij-

ven zijn toegestaan, voor vogels en vleermuizen. De Commissie adviseert het milieuef-

fectrapport op deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan 

wordt genomen. 
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