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Persbericht 

 
Milieueffectrapport voor bestemmingsplan buiten-

gebied Nijkerk nog niet compleet 

 

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

tengebied Nijkerk beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan te 

vullen. 

 

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 de gemeente Nijkerk- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Nijkerk wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. 

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan zijn de milieu-

gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Nijkerk heeft de 

Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen 

 

Het toetsingsadvies 

Het milieueffectrapport is prettig leesbaar en heeft een goede beknopte samenvatting. 

Landbouw, en met name veehouderij, is een belangrijke (economische) drager in het 

buitengebied. In het gebied liggen belangrijke opgaves voor natuur, landschap en een 

verweving van wonen.   

 

De Commissie m.e.r. vindt dat in het milieueffectrapport op enkele punten informatie 

ontbreekt. De effecten van het plan op met name beschermde soorten in en rond agra-

rische gebouwen en op het landschap zijn onderschat. Welke maatregelen genomen 

kunnen worden om die effecten te verzachten is nog niet voldoende uitgewerkt. Ook 

ontbreekt nog informatie over de effecten op de smient in Natura 2000-gebied Arken-

heem door mogelijke aanpassingen in de waterhuishouding.  

 

De Commissie adviseert het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit over 

het bestemmingsplan te nemen. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vul-

len. 
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