21 december 2017
Persbericht

Milieueffectrapport Bestemmingsplan Buitengebied Eersel

Effecten uitbreiding agrarische bedrijven goed in
beeld.
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Buitengebied Eersel
beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Enkele
punten kunnen nog verduidelijkt, zoals de landschappelijke effecten van boomteelt en het gebruik van hulpmiddelen als plastic overkappingen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Eersel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project/plan
De gemeente Eersel wil haar bestemmingsplan buitengebied actualiseren. Met een wijzigingsbevoegdheid wordt een uitbreiding tot 1,5 hectare van een agrarisch bouwblok
toegestaan. Onder voorwaarden worden nevenactiviteiten mogelijk gemaakt zoals recreatieve activiteiten en zorgverlening. Voordat de gemeenteraad Eersel besluit over
het bestemmingsplan, zijn de effecten van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Eersel heeft de Commissie voor de m.e.r. gevraagd de kwaliteit van
dit rapport te beoordelen.
Het advies
De Commissie concludeert dat het milieueffectrapport een goed beeld geeft van de effecten van de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan buitengebied.
Zij wijst er wel op dat een neutraal of licht positief effect van het plan op het landschap
alleen plausibel is wanneer de maatregelen en regels gericht op een goede landschappelijke inpassing consequent worden toegepast. Ook adviseert zij bij het besluit enkele
punten toe te lichten waar onder:
• wat de landschappelijke effecten kunnen zijn van omschakeling naar boomteelt en
van het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen zoals plastic overkappingen en netten;
• of de recente inzichten over de verspreiding van endotoxinen via fijnstof consequenties kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3257.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73

