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Persbericht 

 
Milieueffectrapport bestemmingsplan buitengebied  

gemeente Someren 

 

Milieueffectrapport bijna compleet, aanvullingen 

nodig voor geurhinder, luchtkwaliteit en energie 

 

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

tengebied van de gemeente Someren beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te 

laten vullen. Zo ontbreekt nog informatie over geurhinder en luchtkwaliteit en 

over invulling van de duurzame energieambities van de gemeente. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Someren wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststel-

len. Voordat de gemeenteraad van Someren hierover besluit zijn de milieugevolgen van 

het plan onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het rapport is goed nagegaan hoe negatieve effecten op kwetsbare natuur door lucht-

verontreiniging voorkomen kunnen worden. Het rapport laat zien dat niet alle veehou-

derijen kunnen uitbreiden én dat in de gevallen dat dit wel mogelijk is, dit alleen kan als 

zij modernere technieken toepassen die luchtverontreiniging terugdringen.  

 

De Commissie mist in het rapport nog informatie over de lokale verslechtering voor de 

gezondheid (geurhinder en luchtkwaliteit) en mogelijke maatregelen om dit teniet te 

doen. Ook is onduidelijk hoe het plan een bijdrage levert aan de energieambities van 

de gemeente (energieneutraal in 2050). Denk aan het toepassen van zonnepanelen, 

windturbines, biogas en/of geothermie. Het is nu onbekend welke ruimte dit vraagt en 

wat de gevolgen zijn voor landschap, natuur en woon- en leefklimaat. 
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