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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 

 
 
Geef compleet beeld milieugevolgen bestem-
mingsplan Stadskanaal  
 
Er is nog geen volledig beeld van de milieueffecten van het bestemmingsplan 

voor de gemeente Stadskanaal. Of het plan invloed heeft op bijvoorbeeld het land-

schap of de hoeveelheid verkeer is niet beschreven. Dat zegt de Commissie voor 

de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Stadska-

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

 

De gemeente Stadskanaal wil haar totale bestemmingsplan actualiseren zodat het aan-

sluit op provinciaal en gemeentelijk beleid. Het gaat vooral om de bescherming van 

karakteristieke gebouwen en de ligging van agrarisch bouwpercelen. Voordat de ge-

meenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport.  

 

Het rapport beschrijft hoe is bepaald welke maatregelen nodig zijn voor een uitvoerbaar 

plan. Daarbij is vooral gekeken naar stikstofneerslag op de natuur. Andere onderwerpen 

komen nog onvoldoende aan bod. Zo biedt het plan ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe 

paardrijbakken, kleine windturbines en kleinschalige kampeerterreinen. Ook maakt het 

plannen van de gemeente om ruim 400 woningen te (her)bouwen mogelijk. Welke ge-

volgen dit heeft voor het open gebied van de Veenkoloniën of het gesloten landschap 

van Westerwolde is niet onderzocht. Evenals de mogelijke effecten op het verkeer of 

omringende natuur. 

 

Laat eerst zien welke ruimte het plan biedt voor ontwikkelingen in de gemeente, zo 

adviseert de Commissie. Geef vervolgens een compleet beeld van alle milieugevolgen 

en onderzoek of extra maatregelen nodig zijn om de leefomgeving te beschermen.  

 

De gemeente gaat het rapport aanvullen en daarna opnieuw aan de Commissie voor-

leggen.  

----------------------------------------------------------- 

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 Stadskanaal - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3639
http://www.commissiemer.nl/

