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Persbericht: Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

veehouderij te Tirns 

 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de wijzi-

ging van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning 

voor de Maatschap Schaap te Tirns beoordeeld. Zij adviseert het rapport op 

enkele punten aan te vullen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 

milieueffectrapporten. 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 Sudwest Fryslân en de Gedeputeerde Staten van Fryslân - besluit over het project. 

Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project/plan 

De Maatschap Schaap wil haar bedrijf te Tirns vergroten naar 450 melkkoeien. De 

uitbreiding bestaat uit een nieuwe stal, verhoging van de doorzet van de mestvergis-

tingsinstallatie en een nieuwe mestbewerkingsinstallatie. Om de uitbreiding mogelijk te 

maken zijn een wijziging van het bestemmingsplan en een nieuwe omgevingsvergun-

ning nodig. 

 

De gemeenteraad van Sudwest Fryslân heeft de Commissie gevraagd het milieuef-

fectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport is goed leesbaar. Het rapport is naar de mening van de Com-

missie nog niet compleet. Zo moet nog onderbouwd worden dat de uitstoot van am-

moniak (stikstof) – die schade aan natuurgebieden in de omgeving veroorzaakt – niet 

zal toenemen. Het bedrijf wekt ook energie op (gas en elektriciteit). De luchtverontrei-

niging hierdoor is nog niet goed beschreven. Tot slot is de informatie over de geluids-

belasting van de omgeving door het bedrijf nog niet volledig. De Commissie adviseert 

het rapport op enkele punten aan te vullen. 
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