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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. voor Omgevingsplan buitengebied  
Steenwijkerland 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

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

tengebied Steenwijkerland beoordeeld. Zij vindt dat in het rapport nog informatie 

ontbreekt, vooral over de effecten op het waardevolle en afwisselende landschap. 

Zij adviseert het milieueffectrapport 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 Steenwijkerland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Steenwijkerland stelt een nieuw omgevingsplan op voor het buitengebied. 

Met dit plan wil de gemeente flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, zoals wensen 

voor uitbreiding van veehouderijen, recreatie, woningen en bedrijven. Voordat de ge-

meente besluit over het omgevingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een mili-

eueffectrapport.  

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieu-

effectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport maakt duidelijk dat de gemeente veel belang hecht aan bescherming van 

natuur en landschappelijke waarden. Natuur en landschap in de gemeente, waaronder 

het Nationale Park Weerribben en Wieden, zijn van grote waarde en erg afwisselend.  

 

De Commissie vindt dat de effecten van het plan nog onvoldoende in het rapport be-

schreven zijn, vooral de effecten op het landschap. De effecten kunnen per gebied sterk 

verschillen omdat deze gebieden erg verschillend van karakter zijn. In de gemeente 

Steenwijkerland komen bijvoorbeeld waterrijke natuurgebieden, open polders en klein-

schalige landschappen voor. Doordat de effecten nog niet goed beschreven zijn, kan 

niet goed worden beoordeeld welke maatregelen de gemeente kan nemen om nega-

tieve effecten te voorkomen. 

 

De Commissie adviseert de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen voordat 

het besluit over het omgevingsplan wordt genomen. De gemeente heeft aangeven het 

rapport hierop te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te 

vragen. 
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