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Persbericht 

 
Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland 

 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

 

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

plan buitengebied Steenwijkerland te onderzoeken hoe de ambities voor een 

goede omgevingskwaliteit, bijvoorbeeld voor natuur en landschap, het beste ge-

realiseerd kunnen worden. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Steenwijkerland wil een goede omgevingskwaliteit in haar buitengebied 

en tegelijkertijd ruimte bieden voor groei van agrarische bedrijven en toerisme. Hiervoor 

wordt een Omgevingsplan opgesteld. Voordat de gemeenteraad hierover besluit wor-

den de milieugevolgen van het plan in een milieueffectrapport onderzocht. 

 

De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

Het buitengebied in de gemeente Steenwijkerland bestaat uit grootschalige natuurge-

bieden zoals de Weerribben & Wieden, maar ook uit gebieden met veel agrarische be-

drijven. De Commissie adviseert in het rapport de ambities van de gemeente per gebied 

concreet te maken. Denk aan het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid van 

sommige delen van het buitengebied, het voorkomen van geuroverlast vanuit agrari-

sche bedrijven en het tegengaan van verstoring in natuurgebieden. 

 

In het rapport kunnen de effecten van strengere of minder strenge regels voor nieuwe 

ontwikkelingen, zoals agrarische bedrijven en toerisme, worden onderzocht. Hiermee 

wordt duidelijk op welke wijze de ambities het beste bereikt worden. Met een monito-

ringsprogramma kan getoetst worden of de ambities daadwerkelijk gehaald worden. 
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