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Persbericht 

 
Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer 2018 
 

Natuur vraagt om extra aandacht 
 

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

tengebied Boxmeer 2018 beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten 

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

 

Het plan 

De gemeente Boxmeer wil het bestemmingsplan buitengebied herzien om het plan aan 

te passen aan nieuwe regelgeving en beleid, waaronder de Brabantse Verordening 

ruimte. Ze wil ruimte geven voor agrarische ontwikkeling binnen de kaders van de na-

tuurbeschermingsregelgeving en rekening houden met de uitgangspunten van de aan-

staande Omgevingswet. 

 

Voordat de gemeenteraad van Boxmeer besluit over het Bestemmingsplan buitenge-

bied Boxmeer, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De raad van Boxmeer heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport, en vooral de samenvatting, is omvangrijk en bevat veel informatie over het 

plangebied. Toch is de beschrijving van de mogelijke gevolgen voor kwetsbare natuur 

nog niet volledig. In het plangebied liggen waardevolle natuurgebieden, zoals de Oef-

felter Meent. Ontwikkelingen bij veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en andere be-

drijven kunnen negatieve effecten hebben door uitstoot van stikstof. Ook kan de wijzi-

ging of sloop van bestaande agrarische bebouwing leiden tot effecten op de populaties 

van beschermde soorten, zoals steenuilen, boomkikkers en vleermuizen. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te passen en 

daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3303
http://www.commissiemer.nl/

