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Persbericht 

 
Omgevingsplan buitengebied Borsele 
 
Milieueffectrapport nog niet compleet 
 

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

tengebied van de gemeente Borsele beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te 

vullen met informatie over de doelen voor en de effecten op de ruimtelijke kwali-

teit.  

 

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 Borsele - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Borsele stelt een nieuw omgevingsplan op voor het buitengebied. Met dit 

plan wil de gemeente de bijzondere kwaliteit van het buitengebied beschermen en te-

gelijkertijd flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, bijvoorbeeld uitbreiding van vee-

houderijen. Voordat de gemeente besluit over het omgevingsplan zijn de milieugevol-

gen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Borsele heeft de Commissie 

m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport maakt duidelijk dat de gemeente veel belang hecht aan het beschermen 

van het  landschap, het cultureel erfgoed en de natuur in het buitengebied. Uit het rap-

port blijkt dat vooral uitbreiding van veehouderijen negatieve effecten zal hebben op  

nabijgelegen natuurgebieden, zoals de Westerschelde en Saeftinghe. Deze effecten 

worden onder andere veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak. Het rapport maakt 

duidelijk dat een deel van de bedrijven kan uitbreiden als stalmaatregelen worden ge-

troffen die de uitstoot van stikstof beperken. 

 

De Commissie vindt dat er nog relevante informatie ontbreekt. De doelstelling “behou-

den en versterken van de ruimtelijke kwaliteit” is nog niet voldoende uitgewerkt, waar-

door de effecten van het plan hierop niet goed beoordeeld kunnen worden. De Com-

missie adviseert de ontbrekende informatie in beeld te brengen voordat de gemeente 

besluit over het omgevingsplan.  
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