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Persbericht 

 
Omgevingsvisie Gelderland, Plussenbeleid veehouderij 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Gelders Plussenbeleid 

veehouderij beoordeeld. De Commissie mist in het rapport onder meer de be-

schrijving van een alternatief waarbij regionale milieuknelpunten opgelost wor-

den (zoals de fijnstof problematiek in de Food Valley). De Commissie adviseert 

daarom het rapport aan te laten passen. 

 

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 

Provinciale Staten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Gelderland wil de groei van niet-grondgebonden veehouderij (zoals var-

kens en pluimvee) op een nieuwe manier sturen. Regels over stalgrootte (de zoge-

naamde bouwblokmaten) maken plaats voor een goede landschappelijke inpassing, 

milieuvriendelijker stallen en dierenwelzijn, die bepalen of een veehouderij kan uitbrei-

den. Als veehouderijen hierin investeren (de zogenaamde plussen), kunnen ze, binnen 

de bestaande nationale, provinciale en lokale (milieu)regels, uitbreiden met meer dan 

1,5 hectare (de huidige grens). Voordat de provincie besluit over de herziening van de 

Omgevingsvisie en -verordening waarin dit Plussenbeleid wordt vastgelegd, zijn de mi-

lieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt dat sprake is van regionale milieuknelpunten die om een oplossing 

vragen, zoals geurbelasting, luchtverontreiniging (bijvoorbeeld fijnstof in de Food Valley 

rondom Barneveld) en aantasting van kleinschalig landschap. 

 

Het rapport geeft echter niet aan in hoeverre het nieuwe Plussenbeleid hiervoor een 

oplossing biedt. Het beleid laat namelijk open of de plussen (extra investeringen) op 

dierenwelzijn, milieu of landschappelijke inpassing worden ingezet. Het rapport be-

schrijft bijvoorbeeld niet wat de milieueffecten zijn als in een regio volledig op één aspect 

(bijvoorbeeld dierenwelzijn) wordt ingezet. Mogelijk verergeren lokaal dan sommige an-

dere milieuknelpunten (bijvoorbeeld landschap). De Commissie adviseert daarom in ie-

der geval ook een alternatief uit te werken waarbij alle regionale milieuknelpunten op-

gelost worden. 

 

De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te laten passen en daarna pas een 

besluit over het nieuwe beleid te nemen. De provincie neemt dit advies over en vraagt 

de Commissie ook het aangepaste rapport te beoordelen. 
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