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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over bestemmingsplan buitenge-

bied Twenterand 

 

Milieueffectrapport niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan bui-

tengebied Twenterand beoordeeld. Het rapport bevat veel nuttige milieu informa-

tie die de gemeente gebruikt bij het opstellen van het bestemmingsplan. Het rap-

port is echter nog niet compleet. Zo is het onduidelijk welke uitbreidingsmoge-

lijkheden agrarische bedrijven hebben. Daardoor zijn de milieueffecten hiervan 

ook onduidelijk. De Commissie adviseert het rapport aan te passen. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Twenterand wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vast-

stellen Het bestemmingsplan wil onder andere ruimte bieden voor de uitbreiding van 

agrarische bedrijven. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad van Twenterand heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrap-

port te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit 

bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. Het is namelijk nog onduidelijk welke 

uitbreidingsmogelijkheden agrarische bedrijven hebben. Daardoor zijn de milieueffec-

ten hiervan ook onduidelijk. Ook ontbreekt een alternatief met maatregelen om aantas-

ting van omliggende Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld Engbertsdijksvenen en het 

Vecht- en Beneden-Reggegebied) door luchtverontreiniging (ammoniak) van veehou-

derijen te voorkomen. Verder zijn niet alle milieueffecten goed in beeld gebracht, zoals 

geur. 

 

De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te passen en daarna pas een be-

sluit over het plan te nemen.  
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