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Persbericht: Mestvergister Otterloseweg Wekerom  
 

Milieueffectrapport mestvergister Otterloseweg 
te Wekerom volledig 
 
De Commissie m.e.r. heeft het aangepaste milieueffectrapport voor de mestver-
gister aan de Otterloseweg te Wekerom opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het rap-
port de milieueffecten nu goed beschrijft. 
 
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 Ede - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het plan 
De gemeente Ede wil op de Otterloseweg 54-56 te Wekerom een mestvergister moge-
lijk maken. Daarom wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Voordat de gemeenteraad 
hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder 
oordeelde de Commissie dat het rapport nog niet compleet was.  
 
De gemeenteraad van Ede heeft de Commissie nu gevraagd het aangepaste rapport te 
toetsen.  
 
Het advies 
Het rapport geeft goede informatie over luchtkwaliteit en geluid. Zo zijn nu duidelijke 
berekeningen van luchtverontreiniging beschikbaar en zijn de effecten van de maximale 
geluidniveaus die het plan toestaat in beeld gebracht. Ook is duidelijk geworden dat de 
toename van geur op de omgeving beperkt is. In het plan zijn regels opgenomen om te 
waarborgen dat de geluid en geurbelasting niet meer worden dan is uitgerekend.  
 
De gevolgen voor de beschermde natuur zijn overzichtelijk onderzocht. Hierin staat be-
schreven welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de beschermde natuur op de 
Veluwe niet wordt aangetast. Bijvoorbeeld het beperken van de emissie van de WKK.  
 
De Commissie is nu van oordeel dat het rapport de milieueffecten van het bestemmings-
plan goed beschrijft. 


