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Persbericht  

 
Bestemmingsplan Buitengebied Pekela en Buitengebied Veendam 
 

Milieueffecten voldoende beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestemmingsplannen 

buitengebied van Pekela en Veendam beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de mi-

lieueffecten voldoende beschrijft. Het rapport concludeert dat maatregelen nodig 

zijn om natuurschade te voorkomen omdat anders de plannen voor uitbreiding 

van agrarische bedrijven niet mogelijk zijn. 

 

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 gemeenteraden van Veendam en Pekela - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeenten Pekela en Veendam willen met nieuwe bestemmingsplannen buitenge-

bied ruimte bieden voor ontwikkelingen van agrarische bedrijven. De plannen bieden 

ruimte voor het vergroten van de agrarische bouwvlakken tot ten hoogste 2 hectare voor 

agrarische bedrijven. Voordat de gemeenteraden van Pekela en Veendam besluiten 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raden hebben de Com-

missie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie concludeert dat het rapport de effecten van de uitbreiding van veehou-

derijen op natuur en het milieu goed beschrijft. De luchtverontreiniging vanuit veehou-

derijen tast onder andere de stuifzanden, vennen, venen, heiden en blauwgraslanden 

in natuurgebieden in de omgeving aan. Het rapport laat zien dat door het treffen van 

maatregelen zoals moderne stalsystemen of het houden van andere diersoorten teveel 

natuurschade wordt voorkomen. 

 

De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieuinformatie bevat om goed 

onderbouwde afwegingen over de bestemmingsplannen te kunnen maken. 
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