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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Bestemmingsplannen Beemte Noord 

en De Bokkerij  

 

Effecten groei veehouderijen onvoldoende in beeld 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport over de nieuwe bestemmings-

plannen Beemte Noord en De Bokkerij beoordeeld. Zij adviseert nog aan te geven 

hoe gebruik kan worden gemaakt van de geboden groeimogelijkheden van vee-

houderijen zonder dat teveel natuurschade optreedt, en daarna pas te besluiten. 

 

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 gemeenteraden van Apeldoorn en Epe - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeenteraden van Apeldoorn en Epe willen nieuwe bestemmingsplannen vaststel-

len voor een voormalig landbouwontwikkelingsgebied dat in beide gemeenten ligt: 

‘Beemte Noord’ (gemeente Apeldoorn) en ‘De Bokkerij’ (gemeente Epe). Voordat de 

gemeenteraden besluiten over de plannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraden hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat goed zien hoeveel en welke typen agrarische bedrijven in het buiten-

gebied van de gemeente aanwezig zijn, en wat de milieugevolgen zijn van eventuele 

verdere groei van deze bedrijven. Onduidelijk is echter nog hoe een toename van lucht-

verontreiniging en daaraan verbonden zogenaamde stikstofdepositie wordt voorkomen. 

Toename van depositie van stikstof leidt namelijk tot verdere aantasting van nabijgele-

gen natuurgebieden zoals de Veluwe. 

 

De Commissie adviseert daarom in het rapport nog maatregelen te beschrijven waar-

mee emissies terug te dringen zijn en daarna pas te besluiten. Daarmee kan dan wor-

den onderbouwd dat de gewenste uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven 

mogelijk zijn zonder teveel natuurschade. 
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