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

Persbericht 

 
 
Effecten bestemmingsplan Wouw op natuur niet 
goed in beeld 
 
De effecten op de beschermde natuur zijn niet goed onderbouwd in het milieuef-

fectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied Wouw. Dat zegt de Commis-

sie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente 

Roosendaal had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoorde-

len. 

 

De gemeente Roosendaal actualiseert het bestemmingsplan buitengebied bij Wouw. 

Met het plan kunnen agrarische bedrijven uitbreiden of omschakelen naar andere agra-

rische bedrijfsvormen of recreatieve voorzieningen. Voordat de gemeenteraad besluit 

over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port.  

 

Het bestemmingsplan kan leiden tot extra stikstof op Natura 2000-gebieden. Om hoe-

veel stikstof het gaat is niet berekend. De benodigde informatie voor deze berekening, 

zoals het huidige aantal dieren op de veehouderijen, ontbreekt in het milieueffectrap-

port. Het rapport stelt dat ‘het opnemen van een voorwaarde in het bestemmingsplan 

voldoende negatieve effecten voorkomt’ en dat daarom een berekening niet nodig is. 

De eis dat uitbreiding alleen mag zonder extra ammoniakuitstoot biedt hiervoor onvol-

doende zekerheid.  

 

Op meer onderdelen zijn de effecten op natuur niet goed uitgewerkt. Tot hoeveel extra 

recreanten het plan kan leiden en tot welke extra verstoring in natuurgebieden dit leidt, 

is niet toegelicht. En waarom uitbreiding van een agrarisch bedrijf wel een negatief ef-

fect kan hebben op beschermde soorten, maar waarom dit niet erg is, blijft ook ondui-

delijk. Het rapport moet beter onderbouwen dat het plan uitvoerbaar is en dat effecten 

worden voorkomen met duidelijke maatregelen.  

 

De Commissie adviseert de ontbrekende informatie aan te vullen en daarna pas 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 Roosendaal - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3531
http://www.commissiemer.nl/

