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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 

Persbericht 

 
Niet duidelijk of stikstofregels in buitengebied 
Midden-Groningen uitvoerbaar zijn 
 
Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Midden-Groningen 

maakt het voor agrarische bedrijven mogelijk om uit te breiden en meer mest op 

te slaan. Tegelijk stelt de gemeente regels op om de uitstoot van meer stikstof 

tegen te gaan. Het milieueffectrapport bij het bestemmingsplan maakt niet duide-

lijk of die regels voor een individuele agrariër uitvoerbaar zijn. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het rapport. De ge-

meente had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Midden-Groningen maakt een nieuw bestemmingsplan voor het buiten-

gebied. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente de regels voor haar buitengebied 

hetzelfde en bij-de-tijd maken. Voordat zij hierover besluit is er een milieueffectrapport 

opgesteld om de milieugevolgen van het plan in beeld te brengen. De gemeente heeft 

de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de inhoud 

van het milieueffectrapport. 

 

Het bestemmingsplan biedt individuele boeren ruimte om hun stal uit te breiden en meer 

mest op te slaan. Tegelijkertijd komen er in het plan regels om meer stikstofuitstoot te 

voorkomen, omdat natuurgebieden, zoals de Drentse Aa, al overbelast zijn.  

Onduidelijk is of uitbreiding voor een individuele agrariër mogelijk is met de stikstofre-

gels, zegt de Commissie. Er ontbreekt daarvoor informatie in het rapport over de agra-

rische bedrijven, stalsystemen, natuur, oppervlaktewater, bodemdaling en landschap. 

Door de ontbrekende informatie komen de effecten niet goed in beeld. Daarnaast zijn 

nieuwe stikstofberekeningen nodig en is nu nog onduidelijk of de stikstofregels ook gel-

den voor het houden van hobbypaarden. 

 

De gemeente heeft laten weten het advies waardevol te vinden, het milieueffectrapport 

aan te vullen en daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan. 

 

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 gemeente Midden-Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3504
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.commissiemer.nl%2F&data=04%7C01%7Clloeven%40eia.nl%7Cc4b646f7e9254b5a6a2808d91aa49eb5%7C59673f25f8414992b527c3c26c724f3b%7C1%7C0%7C637570116607725369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JanWPJ3D2cjRcaUuwabTdRFe1a8W3rTs1t8yRW%2Bh8mE%3D&reserved=0

