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Persbericht  

 
Bestemmingsplan buitengebied Aa en Hunze 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Structuurvisie en het 

bestemmingsplan buitengebied Aa en Hunze beoordeeld. Zij adviseert het rap-

port aan te vullen met informatie over maatregelen waarmee negatieve effecten 

op natuur kunnen worden voorkomen. Het gaat dan om maatregelen voor agrari-

sche bedrijven waarmee negatieve effecten van luchtverontreiniging voor natuur-

gebieden kunnen worden beperkt. 

 

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 Aa en Hunze - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Aa en Hunze wil met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied ruimte 

bieden voor ontwikkelingen van agrarische bedrijven. Het plan biedt ruimte voor het 

vergroten van de agrarische bouwvlakken tot ten hoogste 2 hectare. Voordat de ge-

meenteraad een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-

rapport.  

 

De raad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie concludeert dat het rapport onvoldoende ingaat op de vraag hoe nega-

tieve effecten van luchtverontreiniging op Natuurgebieden kunnen worden voorkomen. 

In het plangebied liggen de natuurgebieden Drentsche Aa en Elperstroom en aangren-

zend liggen nog een aantal beschermde natuurgebieden. Maatregelen aan agrarische 

bedrijven waarmee deze effecten kunnen worden voorkomen zijn onvoldoende uitge-

werkt. Hierdoor is niet duidelijk of de uitbreidingen teveel natuurschade veroorzaken. 

De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te passen en in te gaan op maat-

regelen die voor alle bedrijven praktisch uitvoerbaar zijn, daarbij valt te denken aan de 

toepassing van staltechnieken, beperking van het aantal dieren of de grootte van het 

bouwblok.  
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