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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over bestemmingsplan  

buitengebied Urk 

 

Milieueffectrapport niet compleet 

 

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

tengebied Urk beoordeeld. Het rapport is toegankelijk en overzichtelijk maar het 

is nog niet compleet. Zo zijn de effecten op natuur en omwonenden (geur) van 

agrarische bedrijven niet volledig. 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 Urk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Urk wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen 

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

bedrijven. Het buitengebied van Urk is relatief klein met slechts enkele agrarische be-

drijven. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad van Urk heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toet-

sen. 

 

Het advies 

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

bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. Binnen het bestemmingsplangebied 

liggen twee Beschermde Natuurmonumenten (“Staartweg Urk” en “Toppad Urk”) en na-

bij het plangebied liggen diverse Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld “de Weerribben”). 

Luchtverontreiniging vanuit veehouderijen (ammoniak) tast natuur in deze gebieden 

aan. Deze aantasting is nog niet goed in beeld. Ook is de mogelijke geurhinder niet 

volledig beschreven in het rapport.  

 

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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