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Persbericht  

 
 

Milieueffectrapport voor bestemmingsplan buiten-

gebied Zevenaar nog niet compleet 

 

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

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

vullen. Zo ontbreekt de onderbouwing dat de keuze voor minder beschermings-

regels geen milieueffecten zal hebben. Ook ontbreekt een alternatief met maatre-

gelen om aantasting van omliggende Natura 2000-gebieden te voorkomen. 

 

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 Zevenaar - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Zevenaar wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vast-

stellen. Het plan moet ervoor zorgen dat initiatieven makkelijk, snel en goedkoop kun-

nen worden afgehandeld. Tegelijkertijd moet het plan de kwaliteiten van het buitenge-

bied beschermen.  

Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport. De gemeente van Zevenaar heeft de Commissie ge-

vraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

Om initiatieven makkelijker en sneller af te handelen, worden in het nieuwe plan zoveel 

mogelijk bestaande beschermingsregels voor bijvoorbeeld kappen, dempen en verhar-

den geschrapt. Volgens de gemeente biedt andere regelgeving hiervoor al voldoende 

bescherming. In het milieueffectrapport is echter niet onderzocht of de keuze voor min-

der regels tot milieueffecten leidt. 

Daarnaast blijkt uit het rapport dat het plan leidt tot een forse toename van stikstofde-

positie op omliggende Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe, Landgoederen Brum-

men en Rijntakken. Het rapport beschrijft geen alternatief dat voldoende maatregelen 

bevat om aantasting van deze gebieden te voorkomen. 

De Commissie m.e.r. adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een 

besluit over het plan te nemen. De gemeente heeft besloten om een eventuele aanvul-

ling op het milieueffectrapport niet aan de Commissie m.e.r. ter toetsing voor te leggen. 
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