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Persbericht 

 
 

Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Haren 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het be-

stemmingsplan Buitengebied van de gemeente Haren 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 Haren - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

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

Hoewel het bestemmingsplan in hoofdlijnen een conserverend karakter heeft, biedt het 

plan ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Voordat de gemeente besluit over het plan 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van 

Haren heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor agrarische bedrijven met melkgeiten en scha-

pen. De milieueffecten daarvan, zoals geur, zijn mogelijk groter dan wanneer er alleen 

melkkoeien in het gebied worden gehouden, waar het milieueffectrapport vanuit gaat. 

De milieueffecten worden daarom nu wellicht onderschat. De Commissie adviseert nog 

de gevolgen te onderzoeken van wat er maximaal mogelijk is volgens het ontwerpbe-

stemmingsplan. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan biedt agrarische bedrijven de mogelijkheid om uit te 

breiden. Omdat hierdoor de stikstofdepositie op de toch al overbelaste Natura 2000-

gebieden zal toenemen, zijn er voorwaarden voor uitbreiding opgenomen. Het milieu-

effectrapport maakt echter niet duidelijk of het mogelijk is om uit te breiden binnen 

deze voorwaarden. Het advies is om een alternatief te beschrijven met uitbreidings-

mogelijkheden die voldoen aan de voorwaarden.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan. 
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