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Noot voor de redactie 
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Persbericht bestemmingsplan Koemkolkweg 8 te Oosterwolde 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestemmingsplanwij-
ziging Koemkolkweg 8 te Oosterwolde beoordeeld. Het rapport bevat veel ‘heel 
technische’ onderzoeken die niet vertaald zijn naar begrijpelijke informatie. De 
Commissie adviseert deze vertaling alsnog te maken door de samenvatting van 
het rapport te herschrijven. 
 
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 

gemeenteraad Oldebroek - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het plan 
VOF van der Horst van Winkoop wil (op langere termijn) haar nertsenbedrijf aan de 
Koemkolkweg 8 te Oosterwolde omvormen naar een bedrijf voor varkens of pluimvee. 
Om deze situatie op termijn mogelijk te maken wordt door de gemeente Oldebroek de 
agrarische bestemming in het bestemmingsplan gewijzigd. Voorafgaand hieraan zijn de 
milieugevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport. 
 
De gemeenteraad van Oldebroek heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 
 
Het advies 
Het milieueffectrapport maakt goed duidelijk wat de maximale milieugevolgen van het 
nieuwe bestemmingsplan zijn. Hiervoor zijn in het rapport drie varianten bekeken met 
een volledige invulling voor vleesvarkens (worst case voor geur), legkippen (worst case 
voor luchtverontreiniging met fijn stof) en vleeskuikens (worst case voor luchtverontrei-
niging met zogenaamde stikstofemissies). De Commissie vindt dit een zinvolle aanpak. 
 
Omdat de uitgevoerde onderzoeken heel technisch zijn, is het ‘vertalen’ ervan naar be-
grijpelijke informatie voor belanghebbenden en degenen die erover moeten besluiten 
cruciaal. Dit vertalen zou tenminste in de samenvatting moeten. Op een te groot aantal 
plaatsen is de gegeven informatie onduidelijk opgeschreven of wordt een onjuiste sa-
menvatting van de uitgevoerde onderzoeken gegeven. Hierdoor kan het rapport naar 
mening van de Commissie niet de rol spelen in het publieke debat waar het voor be-
doeld is. 
 
De Commissie adviseert dit te repareren door in ieder geval de samenvatting van het 
rapport te herschrijven. De gemeente heeft aangegeven de samenvatting te herzien.  


