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Persbericht 

 
Bestemmingsplan buitengebied Son en Breugel 
 
Nog onvoldoende informatie over geur en gezondheid 
 

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

gebied Son en Breugel beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan 

te passen. Zo is nog niet alle informatie aanwezig over geurhinder en gezond-

heidseffecten van het plan.  

 

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 Son en Breugel - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Son en Breugel wil het bestemmingsplan voor haar buitengebied actuali-

seren om ruimte te houden voor agrarische ontwikkeling. Belangrijkste aanleiding hier-

voor zijn de nieuwe provinciale milieuregels voor de veehouderij. Voordat de gemeen-

teraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een mi-

lieueffectrapport. 

 

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

 

Het advies 

Het milieurapport heeft een duidelijke structuur en bevat veel nuttige informatie over het 

buitengebied. Op enkele punten is de milieu-informatie nog niet compleet. Zo is de ver-

wachte geurhinder van veehouderijen mogelijk onderschat. In het rapport is namelijk 

nog geen rekening gehouden met recent wetenschappelijk onderzoek over lagere geur-

reductie van gecombineerde luchtwassers. Ook is niet duidelijk hoeveel omwonenden 

nabij veehouderijen last zullen hebben van luchtverontreiniging (fijnstof) boven de nor-

men van de Wereldgezondheidsorganisatie. Tenslotte is niet voldoende duidelijk in het 

rapport welke veehouderijen in de toekomst kunnen uitbreiden.  

 

De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport het rapport te (laten) aanpas-

sen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan, zodat nog met de ontbre-

kende informatie rekening kan worden gehouden.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3317
http://www.commissiemer.nl/

