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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Buitengebied Noord, gemeente  

Bodegraven-Reeuwijk 

 

Nog onduidelijk in hoeverre veehouderijen gebruik 

kunnen maken van geboden ontwikkelruimte 

 

De Commissie m.e.r. heeft het aangevulde milieueffectrapport voor het Bestem-

mingsplan Buitengebied Noord van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk opnieuw 

beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten nu voldoende beschrijft. 

Nog onduidelijk is of veehouderijen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de 

geboden ontwikkelruimte. 

 

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 Bodegraven-Reeuwijk - besluit over het project. Zie ook www.commis-

siemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil een tweetal bestemmingsplannen in het noor-

delijk deel van haar buitengebied actualiseren en samenvoegen tot het Bestemmings-

plan Bodegraven-Noord. In het nieuwe bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor 

natuurontwikkeling en realisatie van delen van het Natuurnetwerk Nederland - NNN 

(voorheen Ecologische hoofdstructuur – EHS). Ingezet wordt op behoud van de agrari-

sche functie en versterking van de grondgeboden veehouderij. Voordat de gemeente-

raad van Bodegraven-Reeuwijk een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat in het rapport de mi-

lieueffecten nog niet volledig waren beschreven. Het rapport is daarop aangepast. 

 

De raad heeft de Commissie nu gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft de milieueffecten van het plan nu voldoende. De Commissie merkt 

op dat nog onduidelijk is in hoeverre veehouderijen daadwerkelijk kunnen uitbreiden 

binnen de ontwikkelmogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan biedt, bijvoorbeeld 

door het toepassen van extra luchtzuivering. De effectiviteit en praktische uitvoerbaar-

heid hiervan is nog niet onderzocht. Mogelijk is het in het milieueffectrapport beschreven 

plan daarom niet uitvoerbaar. 

 

De Commissie adviseert dit na te gaan voordat besloten wordt over dit bestemmings-

plan. 
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