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Persbericht  

 
Milieueffectrapport Bestemmingsplannen De Bokkerij en 
Beemte Noord 
 
Effecten groei veehouderijen goed in beeld 
 
De Commissie m.e.r. heeft de aanvulling op het milieueffectrapport voor de be-

stemmingsplannen De Bokkerij en Beemte Noord in Epe en Apeldoorn beoor-

deeld. Zij vindt dat het rapport nu een goed beeld geeft van de milieueffecten. 

 

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. De bevoegde gezagen – in dit 

geval de gemeenteraden van de gemeenten Epe en Apeldoorn – besluiten over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl 

 

De plannen 

De gemeenteraden van Epe en Apeldoorn willen nieuwe bestemmingsplannen vaststel-

len voor een voormalig landbouwontwikkelingsgebied dat in beide gemeenten ligt. Het 

gaat om Beemte Noord in Apeldoorn en De Bokkerij in Epe. Voordat de gemeenteraden 

besluiten over de bestemmingsplannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een mili-

eueffectrapport. De Commissie toetste een eerdere versie van het milieueffectrapport 

en adviseerde het rapport aan te vullen met informatie over maatregelen om ammoni-

akemissies terug te dringen bij uitbreiding van veehouderijen in het gebied. De gemeen-

ten hebben de Commissie nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.  

 

Het advies 

Als veehouderijen uitbreiden betekent dit een mogelijke toename van ammoniakuit-

stoot. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor nabijgelegen natuurgebieden, zoals de  

Veluwe. Uit het rapport blijkt nu dat slechts een deel van de veehouderijen gebruik kan 

maken van de geboden uitbreidingsmogelijkheden. Anders zouden door ammoniakuit-

stoot teveel nadelige effecten optreden op natuurgebieden in de buurt. 

Met de nu beschikbare informatie kunnen de gemeenteraden een goed afgewogen be-

slissing nemen over de bestemmingsplannen. 
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