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Persbericht  

 
Effecten op gezondheid en landschap nog onvoldoende in beeld 

 

Milieueffectrapport bestemmingsplan buitenge-

bied Halderberge nog niet compleet 

 

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

tengebied van de gemeente Halderberge beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan 

te vullen met informatie over de gezondheidseffecten van uitstoot van fijnstof en 

geur door veehouderijen en met de effecten van het plan op het landschap. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Halderberge wil een herziening van het bestemmingsplan voor het bui-

tengebied opstellen. Met het plan wil de gemeente onder andere ontwikkelingen voor 

veehouderijen mogelijk maken. Voordat de gemeente besluit over het plan zijn de mili-

eueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Halderberge 

heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport besteedt veel aandacht aan de gevolgen van stikstofdepositie 

voor kwetsbare natuur, onder andere in het Krammer-Volkerak, de Biesbosch en het 

Ulvenhoutse Bos. Het rapport maakt duidelijk dat veel agrarische bedrijven kunnen uit-

breiden zonder nadelige gevolgen voor de natuur, mits daarbij stalmaatregelen worden 

getroffen die de uitstoot van stikstof beperken.   

 

In het rapport is nog onvoldoende aandacht voor de gezondheidseffecten die kunnen 

ontstaan door uitstoot van fijnstof en geur bij uitbreiding van agrarische bedrijven. Ook 

ontbreekt er nog informatie over de effecten van het plan op de verschillende land-

schapstypen en de mogelijke maatregelen om negatieve effecten te voorkomen. De 

Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat de 

gemeente een besluit neemt over het bestemmingsplan. 
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