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Persbericht: Landbouwontwikkelingen Beemte-Vaassen 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor een pluimvee-

bedrijf aan de Bokkerijweg in Vaassen én voor nieuwe wegen in het landbouwge-

bied Beemte-Vaassen. Zij adviseert het rapport op één punt aan te vullen. 

 

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 Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten van Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.com-

missiemer.nl. 

 

Het project 

De provincie Gelderland wil pluimveebedrijf Verbeek aan de Bokkerijweg in Vaassen 

ruimtelijk mogelijk maken. Het gaat om nieuwbouw voor ongeveer 36.000 legkippen. 

Tegelijkertijd wordt een bestaand pluimveebedrijf van Verbeek in Uddel opgeheven. 

Daarnaast wil de provincie nieuwe wegen in het landbouwgebied Beemte-Vaassen aan-

leggen om pluimveebedrijf Verbeek én varkenshouderij Van der Wekken aan de Wete-

ringdijk (bestaand bedrijf) op de provinciale weg (N792) aan te sluiten. 

 

Voor dit totaal is een provinciaal inpassingsplan nodig. De Provinciale Staten van Gel-

derland beslissen binnenkort over dit plan. Voor pluimveebedrijf Verbeek is ook een 

omgevingsvergunning nodig. Burgemeester en Wethouders van Epe en Gedeputeerde 

Staten van Gelderland beslissen hierover. De milieugevolgen van het inpassingsplan 

én de omgevingsvergunning zijn eerst onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport een goede beschrijving geeft van de 

milieugevolgen van het inpassingsplan en de omgevingsvergunning. Het rapport laat 

bijvoorbeeld milieuvoordelen en -nadelen zien van alternatieven voor de verkeersafwik-

keling in het gebied. Het beschrijft daarnaast voor pluimveebedrijf Verbeek nuttige al-

ternatieven voor de huisvesting van het pluimvee en mestopslag en -behandeling. 

 

Uit het rapport blijkt dat de ammoniakuitstoot op diverse natuurgebieden in de omgeving 

netto afneemt, doordat het bedrijf in Uddel verder weg van de ‘Veluwe’ ligt dan de locatie 

aan de Bokkerijweg. Voor het gebied ‘Uiterwaarden IJssel’ (Natura 2000) is echter 

sprake van een kleine toename. Het is nog onduidelijk of de natuur in dit gebied niet 

teveel aangetast wordt door deze toename. De Commissie adviseert om het rapport op 

dit punt aan te vullen en pas daarna te besluiten. 
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