
4 mei 2017 
 

 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3200   
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 – 31 04 64 79. 
 

Persbericht 

 
Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 

 

Milieueffecten nog niet compleet 

 

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

tengebied Oude IJsselstreek beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele pun-

ten aan te vullen, zoals bij de effecten op beschermde natuur en op het landschap.  

 

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 Oude IJsselstreek - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Oude IJsselstreek actualiseert het bestemmingsplan buitengebied. 

Daarin wil zij onder andere uitbreiding van de bestaande agrarische bouwblokken mo-

gelijk maken. Voordat de gemeenteraad van Oude IJsselstreek besluit over het plan 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt dat de natuur in de gebieden Gelderse Poort, Korenburgerveen, 

Bekendelle en Hetter-Millinger Bruc teveel schade ondervindt door de uitstoot van stik-

stof vanuit agrarische bedrijven. In het bestemmingsplan is om die reden de regel op-

genomen dat agrarische bedrijven alleen kunnen uitbreiden wanneer zij met maatrege-

len als luchtzuivering of modernere stalsystemen de extra uitstoot kunnen voorkomen. 

Het rapport maakt echter nog niet duidelijk op welke bedrijven zo de extra uitstoot van 

stikstof voorkomen kan worden en op welke niet. 

 

In het rapport mist daarnaast nog informatie over de mogelijke landschappelijke effec-

ten van het plaatsen van plastic tunnels en kassen, kleinschalige windturbines met een 

maximale hoogte van 15m, zonnepanelen met een maximaal oppervlak van 1000 m2 

op de grond en de vestiging van nieuwe kwekerijen.  

 

De Commissie adviseert eerst het rapport aan te passen, en daarna pas te besluiten 

over het bestemmingsplan. 
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