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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Bestemmingsplan Buitengebied Drie-
bergen 
 
Natuur en landschapsinformatie ontbreekt 
 

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

gebied Driebergen beoordeeld. Effecten van het plan op natuur en landschap zijn 

nog niet goed beschreven. Zij 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 de gemeente Utrechtse Heuvelrug - besluit over het plan. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil het bestemmingsplan voor het buitengebied van 

Driebergen actualiseren en beperkte uitbreiding van agrarische bedrijven (bouwvlak-

ken) mogelijk maken. Het buitengebied van Driebergen bestaat voor driekwart uit na-

tuur. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevol-

gen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

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

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt dat in omliggende natuurgebieden, zoals de gebieden Kolland & 

Overlangbroek, Rijntakken en Lingegebied & Diefdijk-Zuid, natuur gevoelig is voor 

luchtverontreiniging (zogenaamde stikstofdepositie) afkomstig van veehouderijen. In 

het rapport staat daarom de zoektocht naar oplossingen om de ammoniakuitstoot van 

agrarische bedrijven te beperken centraal. Dit leidt tot de conclusie dat een gedeelte 

van de agrarische bedrijven (binnen zekere grenzen) kunnen uitbreiden. De berekenin-

gen daarvan zijn niet navolgbaar. Het bestemmingsplan geeft daarbij alle bedrijven on-

der voorwaarden uitbreidingsmogelijkheden, terwijl niet is aangetoond dat dat mogelijk 

is.  

 

Het rapport besteedt daarnaast nauwelijks aandacht aan natuur en landschap in het 

buitengebied van Driebergen zelf, terwijl het plan vooral uit natuurgebied bestaat. Hier-

door zijn effecten van het plan op natuur en landschap onzeker en mogelijk onderschat. 

 

De Commissie adviseert daarom eerst het rapport aan te passen en daarna pas te be-

sluiten over het bestemmingsplan. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3309
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