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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 

De gemeente Zeewolde heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor het bui-

tengebied gebied vast te stellen en daarin ontwikkelingen voor veehouderij mogelijk te ma-

ken. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan 

kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-proce-

dure doorlopen. De gemeenteraad van Zeewolde heeft de Commissie voor de milieueffect-

rapportage (hierna ‘de Commissie’1) gevraagd het plan-MER te toetsen. In dit advies spreekt 

de Commissie zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER.  

 

Tijdens een bezoek aan de locatie2 constateerde de Commissie een aantal tekortkomingen: 

1. De berekeningen in het MER waren niet uitgevoerd op basis van de meest recente uit-

gangspunten en de juiste referentiesituatie.  

2. Er ontbrak informatie over effecten van stikstofdepositie op EHS-gebieden.  

3. Het MER bevat geen uitvoerbaar alternatief binnen de kaders van de Natuurbescher-

mingswet 1998. Alle vier de alternatieven leiden bij maximale invulling tot een grote toe-

name van stikstofdepositie op de reeds overbelaste Natura 2000-gebieden Veluwe en 

Naardermeer. Daardoor kan aantasting van natuurlijke kenmerken niet worden uitgeslo-

ten. De toename van stikstofdepositie is voor alle alternatieven groter dan de binnen de 

provincie Flevoland in het kader van het PAS beschikbare ontwikkelruimte voor veeteelt. 

In het MER zijn globaal stalmaatregelen beschreven om effecten te voorkomen, maar is 

niet onderzocht in hoeverre deze haalbaar en voldoende effectief zijn.  

 

Daarop heeft het bevoegd gezag aanvullende informatie3 nagestuurd. De Commissie heeft 

deze informatie betrokken bij de toetsing: 

1. De berekeningen zijn nu uitgevoegd op basis van de juiste uitgangspunten. 

2. De effecten op de EHS zijn in meer detail beschreven. Hieruit blijkt dat er grote negatieve 

effecten zijn van extra stikstof op het Horsterwold (schraallanden), het Hulkesteijnse bos 

(kruidenrijk grasland) en het Hardebroek (nat schraalland). 

3. In de aanvullende informatie is per bedrijf, met toepassing van stalmaatregelen, aange-

geven in welke mate de bouwvlakken voor stallen4 kunnen worden uitgebreid zonder 

toename van stikstofdepositie. Hieruit blijkt dat het niet voor alle locaties mogelijk de 

bouwvlakken (volledig) in te vullen met stallen zonder toename van stikstofdepositie. 

Deze informatie kan benut worden om te komen tot een uitvoerbaar alternatief.  

 

De Commissie is, met inachtneming van bovenstaande, van oordeel dat het MER de essentiële 

informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de bestemmingsplan buitengebied 

waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. 

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in bij-

lage 1 van dit advies. Projectstukken, voor zover digitaal beschikbaar, vindt u door op www.commissiemer.nl project-

nummer 3087 in te vullen in het zoekvak. 

2  Op 12 februari heeft de Commissie een gezoek gebracht aan het plangebied.  

3  De Commissie adviseert deze aanvullende informatie openbaar te maken in de volgende stap van de besluitvorming.  

4  Bij een invulling van het bouwvlak conform de per diersoort geldende kentallen. In de gemeente Zeewolde gaat het uit-

sluitend om melkvee dat op dit moment in een niet mechanisch geventileerde stal wordt gehuisvest.  
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde 

 

Bevoegd gezag: gemeenteraad van de gemeente Zeewolde 

 

Besluit: vaststellen of wijzigen van bestemmingsplan 

 

Categorie Besluit m.e.r.: C14 en D14 

 

Activiteit: Het mogelijk maken van uitbreiding van en omschakeling naar veehouderijen in het 

buitengebied van Zeewolde.  

 

Procedurele gegevens: 

Het concept planMER heeft tegelijk met het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied ter 

inzage gelegen van 10 juni t/m 21 juli 2015. De data van publicatie zijn respectievelijk 8 juli 

2014 en 9 juni 2015 in de Staatscourant en de Zeewolder Actueel. Adviesaanvraag ontvangen: 

1 december 2015. Toetsingsadvies uitgebracht: 21 maart 2016 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

ir. S. Bokma 

drs. S.R.J. Jansen 

mw. drs. W. Smal (secretaris) 

dhr. ir. J.H. van der Vlist (voorzitter) 

 

Werkwijze Commissie bij toetsing: 

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 

het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 

toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 

7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte en 

het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt 

de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aanvullende 

informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen 

adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, vóór het 

besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden 

in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aan-

bevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdza-

ken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolko-

menheden van ondergeschikt belang. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de 

Commissie: http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie 

 

Betrokken documenten:  

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies: 

 planMER Buitengebied Zeewolde, 18 december 2015 

 Rho-notitie aanvullende gegevens op het MER, 3 maart 2016  

 

De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen. 
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