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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3242  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73. 
 

Persbericht  

 
Bestemmingsplan buitengebied Moerdijk 

 

Milieueffectrapport bijna compleet 

 

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

buitengebied van de gemeente Moerdijk beoordeeld. De milieueffecten zijn voor 

het grootste deel goed beschreven. De mogelijkheden die het plan biedt zijn niet 

volledig beschreven in het rapport waardoor de effecten groter kunnen zijn dan 

nu is beschreven. Ook is nog onduidelijk of het plan uitgevoerd kan worden zon-

der negatieve gevolgen voor kwetsbare natuurgebieden. De Commissie adviseert 

het rapport op deze punten aan te vullen. 

 

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 Moerdijk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer. 

 

Het plan 

De gemeente Moerdijk stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Met dit plan 

wil de gemeente onder meer ruimte bieden voor uitbreiding van agrarische bedrijven. 

Om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen zijn de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Moerdijk heeft de Commissie m.e.r. 

gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.  

 

Het advies 
Als alle mogelijkheden die het plan biedt worden benut, kunnen de effecten groter zijn 

dan nu beschreven in het rapport. De effecten van windturbines ontbreken nog in het 

rapport. Ook zijn de effecten op het landschap van mini-campings en een bouwperceel 

van 2,5 hectare niet helder beschreven in het rapport. 

 

Enkele waardevolle natuurgebieden in de directe omgeving, zoals Krammer-Volkerak 

en Biesbosch zijn al overbelast met stikstof. Daarom moet extra belasting op deze ge-

bieden door uitbreiding van agrarische bedrijven worden uitgesloten. Nu is nog ondui-

delijk welke bedrijven met bewezen technieken extra uitstoot van stikstof kunnen voor-

komen en op welke bedrijven dat niet kan.  

 

De Commissie adviseert de gemeente om de ontbrekende informatie alsnog in beeld te 

brengen, voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3240

