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Persbericht 

 
Omgevingsplan buitengebied Boekel 

 

Milieueffectrapport bijna compleet 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het omge-

vingsplan Buitengebied Boekel beoordeeld. De Commissie vindt het rapport van 

goede kwaliteit en zeer prettig leesbaar. Hoe agrarische bedrijven kunnen uitbrei-

den zonder schade aan de natuur wordt duidelijk aangegeven. Wat nog ontbreekt 

zijn de effecten van een motorcrossterrein.  

 

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. 

Zij wil daarmee de ontwikkeling van veehouderijen en diverse andere activiteiten mo-

gelijk maken, mits daar een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit mee gepaard gaat. 

Boekel wil zelf geen uitgewerkt plan maken en juist particuliere initiatieven ondersteu-

nen. Dit sluit aan op de filosofie van de nieuwe omgevingswet die over enkele jaren van 

kracht  wordt. Het bestemmingsplan is daarom (nu al) opgesteld als een omgevings-

plan. 

 

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

fectrapport onderzocht. De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over het 

milieueffectrapport. 

 

Het advies 

In het milieueffectrapport is onderzocht hoe de ambities van de gemeente op het gebied 

van gezondheid en omgevingskwaliteit bereikt kunnen worden met strengere regels in 

het plan. Daarin is het rapport vernieuwend. Uit het MER blijkt dat als de veehouderijen 

groeimogelijkheden krijgen die nu in het plan zitten, dit schade geeft aan beschermde 

natuur in de omgeving. In het rapport is ook beschreven met welke maatregelen de 

bedrijven kunnen ontwikkelen zónder schade voor natuur. Daarbij gaat het om lucht-

wassers en voor sommige bedrijven kleinere oppervlaktes voor de stallen. Gegeven de 

ambities van de gemeente is dit belangrijke informatie voor het besluit over het omge-

vingsplan.  

 

Met het plan wordt ook een – reeds lange tijd bestaand – crossterrein voor het eerst 

planologisch vastgelegd. Het crossterrein en de effecten daarvan zijn echter niet opge-

nomen in het rapport. Aangezien een crossterrein hinder en schade aan natuur kan 

opleveren adviseert de Commissie de effecten alsnog in kaart te brengen voordat een 

besluit wordt genomen over het plan.  

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3150

