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Persbericht 

 
Omgevingsplan buitengebied Boekel 

 

Tussentijdse toetsing milieueffectrapport 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de het bestem-

mingsplan Boekel nog te onderzoeken hoe de ambities van de gemeente, bijvoor-

beeld op het gebied van gezondheid, in het buitengebied kunnen worden behaald. 

 

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 Boekel - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Boekel wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen 

en de ontwikkeling van veehouderijen en diverse andere activiteiten mogelijk maken, 

mits daar een toename van de ruimtelijke kwaliteit mee gepaard gaat. Boekel wil daarbij 

zelf geen uitgewerkt plan maken en juist particuliere initiatieven ondersteunen. Dit sluit 

aan op de filosofie van de Nieuwe omgevingswet die over enkele jaren verwacht wordt. 

De gemeente heeft er daarom voor gekozen het bestemmingsplan (nu al) als een om-

gevingsplan op te stellen.  

 

Voordat de gemeenteraad over het plan besluit zijn de milieugevolgen in een milieuef-

fectrapport onderzocht. De gemeente heeft de Commissie tussentijds om advies ge-

vraagd over het concept milieueffectrapport.  

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt dat de gemeente  naar een economisch gezond buitengebied wil 

met een andere invulling, omdat veel agrariërs in het buitengebied stoppen. De ge-

meente zet daarbij in op een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. De gemeente 

heeft dit onder andere vastgelegd in de notitie Vitaal Buitengebied Boekel (VBB).  

 

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken hoe ambities en de 

doelen uit onder andere ‘Vitaal Buitengebied Boekel’ bereikt kunnen worden. Dan wordt 

duidelijk wat de gemeente moet en kan doen om de eigen doelen en ambities te halen, 

bijvoorbeeld bij gezondheid - door de luchtkwaliteit te verbeteren door strengere regels 

voor bestaande stallen rond dorpskernen. De gemeente gebruikt deze informatie om te 

bepalen hoe ze het bestemmingsplan wil vastleggen.  
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