5 december 2016

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. voor bestemmingsplan buitenbied
Bronckhorst

Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het buitengebied van
Bronckhorst beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen. In het rapport
ontbreekt onder andere informatie over de manier waarop de hoeveelheid stikstof
die bij agrarische bedrijven vrijkomt in de praktijk kan worden beperkt.
De onafhankelijke 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 Bronckhorst - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Bronckhorst wil voor het hele buitengebied één bestemmingsplan vaststellen. Het plan wil uitbreiding van veehouderijen mogelijk maken en ook de plaatsing
van kleine windturbines. Voordat de gemeente een besluit neemt over het plan zijn de
milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies
In de omgeving van Bronckhorst liggen Natura 2000-gebieden. De beschermde natuur
in deze gebieden ondervindt nu al schade omdat er teveel stikstof op terecht komt.
Als agrariërs uitbreiden zal de stikstofdepositie verder toenemen. Om dit te voorkomen
wil de gemeente verbieden dat meer stikstof uit de stallen komt. Het milieueffectrapport
beschrijft dat veehouderijen toch uit kunnen breiden als er maatregelen worden genomen in de stallen. Uit het milieueffectrapport wordt niet duidelijk of deze maatregelen
voor alle diersoorten werken en of ze wel voor alle bedrijven praktisch uitvoerbaar zijn.
De Commissie adviseert om met voorbeeldbedrijven, met verschillende diertypen zoals
melkvee en vleeskuikens, te laten zien dat stalmaatregelen in de praktijk mogelijk zijn.
Ook ontbreekt in het rapport informatie over de effecten van mestverwerking op landschap en geur- en fijnstofoverlast. Ook effecten van plaatsing van zonnepanelen op de
grond zijn niet in beeld. De Commissie adviseert het rapport eerst aan te vullen met de
ontbrekende informatie en dan pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.
De gemeente Bronckhorst heeft aangegeven de informatie aan te vullen.
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Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3112
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

