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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten 

 

Milieueffecten nog niet duidelijk 

 

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

tengebied Bunschoten getoetst. Zij is van mening dat het rapport de milieueffec-

ten van het bestemmingsplan nog niet duidelijk beschrijft. Bijvoorbeeld de effec-

ten op het weidevogelgebied zijn onduidelijk. De Commissie adviseert het rapport 

te laten aanpassen. 

 

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 plan een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Com-

missie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de 

gemeenteraad van de gemeente Bunschoten – besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl 

 

Het plan 

De gemeente Bunschoten beoogt met het voorgenomen plan een actueel, digitaal en 

beherend bestemmingsplan voor het buitengebied vast te stellen. Het buitengebied van 

de gemeente bestaat voor een groot deel uit veenweidegebied dat van groot belang is 

voor de weidevogels. Belangrijk aspect van het plan is het onder voorwaarden mogelijk 

maken van de groei van veehouderij door uitbreiding van bouwvlakken. Voordat de ge-

meenteraad hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port. 

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van het plan nog niet duidelijk 

beschrijft. Het plan staat onder voorwaarden groei van de veehouderij toe. Uit het plan 

blijkt echter niet hoe het weidevogelgebied beschermd wordt.  

In het rapport  is bovendien niet aangegeven op welke wijze negatieve gevolgen van de 

groei van de veehouderij (door luchtverontreiniging met ammoniak) op Natura 2000-

gebieden in de omgeving (zoals Arkemheen en Veluwe) voorkomen kunnen worden. 

  

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen. 
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