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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3289   
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport Bestemmingsplan buitengebied Nuenen 

 
Uitbreidingsmogelijkheden agrariërs rondom  
natuurgebieden nog onduidelijk 
 

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

tengebied Nuenen beoordeeld. Het rapport maakt nog niet duidelijk welke uitbrei-

dingsmogelijkheden agrarische bedrijven hebben in een zone van 250 meter 

rondom voor verzuring gevoelige natuurgebieden. De Commissie adviseert het 

rapport op dit onderdeel 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 Nuenen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.  

 

Het plan 

De gemeente Nuenen wil in haar buitengebied agrarische bedrijven de mogelijkheid 

bieden uit te breiden. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan buitengebied opge-

steld. Voorafgaand aan de besluitvorming over het plan zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.  

 

Het advies  

Uit het rapport blijkt dat het plan negatieve effecten kan hebben voor kwetsbare natuur 

en landschap. In het plan zijn daarom emissie-eisen gesteld aan veehouderijen en re-

gels opgenomen voor landschappelijke inpassing. In een zone van 250 meter rondom 

voor verzuring gevoelige natuurgebieden stelt de provincie Noord-Brabant extra eisen 

aan nieuwvestiging en uitbreiding van veehouderijen. In het rapport is nog niet onder-

zocht of binnen deze zone veehouderijen aanwezig zijn en of de extra eisen gevolgen 

hebben voor hun ontwikkelmogelijkheden. De Commissie adviseert het rapport op dit 

punt aan te laten vullen. 

 

De Commissie adviseert te wachten met het besluit over het bestemmingsplan, zodat 

met de nieuwe milieu-informatie rekening gehouden kan worden. 
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