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Persbericht: Bedrijfsverplaatsingen Cortenoeverseweg te 

Brummen 

 
Milieueffecten goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. beoordeelde het milieueffectrapport voor de verplaatsingen 

van de melkveehouderij en paardenhouderij/manege van de familie Breukink te 

Brummen. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Duidelijk 

wordt wat de verplaatsing inhoudt, hoe de nieuwe gebouwen in het landschap 

passen en hoe negatieve effecten op natuur worden voorkomen. 

 

De 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 

Brummen- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Vanwege de plannen voor Ruimte voor de Rivier moet de dijk bij de Cortenoeverseweg 

in Brummen worden verlegd. De melkveehouderij aan de Cortenoeverseweg 117 moet 

daarom worden verplaatst. Tegelijkertijd wordt ook de paardenhouderij/manege aan de 

Cortenoeverseweg 125 verplaatst, zodat deze kan uitbreiden.  

Voordat de gemeente besluit over de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsver-

gunningen voor de twee bedrijven zijn de milieueffecten beschreven in een milieueffect-

rapport.  

De gemeenteraad van Brummen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport 

te toetsen.  

 

Het advies 

In eerste instantie beschikte de Commissie niet over alle informatie om het milieueffect-

rapport goed te kunnen toetsen. Nadat alle achtergrondinformatie beschikbaar was ge-

steld kon dit wel. De Commissie concludeert dat de maatregelen, zoals het beëindigen 

van bedrijven, om negatieve effecten op natuur te voorkomen goed zijn uitgewerkt. De 

Commissie adviseert de complete set aan informatie ter inzage te leggen bij het defini-

tieve besluit. 
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