13 december 2016

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. voor bestemmingsplan buitenbied
Asten

Milieueffectrapport nog niet volledig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het buitengebied van de
gemeente Asten beoordeeld. In het rapport ontbreekt onder andere informatie
over hoe de hoeveelheid ammoniak die bij veehouderijen vrijkomt, in de praktijk
kan worden beperkt. Zij adviseert dit in beeld te brengen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Asten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Asten herziet het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plan legt
de mogelijkheden en voorwaarden voor uitbreiding en omschakeling van veehouderijbedrijven vast. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor mestbewerking en productie
van mengvoer, en laat het zien waar nog groei van glastuinbouw en van (recreatieve)
nevenfuncties is toegestaan. Voordat de gemeente over de planwijziging besluit, zijn de
milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeenteraad van Asten heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
In en rond Asten liggen beschermde natuurgebieden die nu al schade ondervinden omdat er teveel ammoniak op terechtkomt. De ammoniak is voor een groot deel afkomstig
van veehouderijen die in de gemeente en daarbuiten gevestigd zijn, en zal verder toenemen als de veehouderijen uitbreiden.
Om dit te voorkomen wil de gemeente een grens stellen aan de hoeveelheid ammoniak
die per veehouderij vrijkomt. Vele zullen dan niet meer kunnen groeien, andere alleen
als ze de stallen aanpassen. Het rapport maakt niet duidelijk welke veehouderijen door
het nemen van maatregelen in de praktijk nog groeikansen hebben en welke niet. Bij
de glastuinbouwbedrijven in de gemeente speelt hetzelfde probleem, zij het in mindere
mate.
De Commissie adviseert om aanvullend per bedrijf de huidige situatie in beeld te brengen en aan te geven hoeveel ze nog kunnen uitbreiden door hun stallen aan te passen.
Als aanpassen onvoldoende effectief is, moet de gemeente nagaan of andere maatregelen nodig zijn, zoals inperking van het bouwvlak. De Commissie adviseert om met die
informatie een alternatief uit te werken dat als grondslag kan dienen voor het bestemmingsplan.
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