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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3245  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Bestemmingsplan buitengebied Horst aan de Maas 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

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

tengebied Horst aan de Maas beoordeeld. Zij signaleert dat belangrijke informatie 

voor de besluitvorming ontbreekt. Het rapport maakt niet duidelijk of negatieve 

effecten op natuurgebieden, zoals Deurnsche Peel en Mariapeel kunnen worden 

voorkomen. De milieueffecten van uitbreiding van glastuinbouw en teeltonder-

steunende voorzieningen zijn niet volledig onderzocht. De Commissie adviseert 

daarom het rapport aan te passen. 

 

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 Horst aan de Maas -- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Horst aan de Maas stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buiten-

gebied. Dit plan moet de drie huidige bestemmingsplannen buitengebied vervangen. 

De gemeente wil op een verantwoorde wijze uitbreidingsruimte geven aan agrarische 

activiteiten in het landelijk gebied. Voordat de gemeenteraad van Horst aan de Maas 

besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieuef-

fectrapport. De gemeente heeft aan de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toet-

sen. 

 

Het advies 

Het voorkeursalternatief uit het ontwerpbestemmingsplan is nog niet volledig onder-

zocht in het milieueffectrapport. De milieueffecten van de uitbreiding van veehouderijen, 

glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen zijn onvoldoende in beeld.  

Volledige benutting van de beschikbare uitbreidingsruimte van 1,5 hectare door vee-

houderijen veroorzaakt negatieve effecten op natuurgebieden. Daarnaast zijn de effec-

ten op water, bodem en verkeer van de uitbreiding van glastuinbouw en teeltondersteu-

nende voorzieningen niet volledig beschreven. 

 

De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te passen en te wachten 

met een besluit over het bestemmingsplan.  
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