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Persbericht 

 
Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten 

 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  

 

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

plan buitengebied Rijssen-Holten te onderzoeken hoe de ambities voor een goede 

omgevingskwaliteit het beste gerealiseerd 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 de gemeente Rijssen-Holten  - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Rijssen-Holten wil komen tot een goede omgevingskwaliteit van haar bui-

tengebied en tegelijkertijd ruimte bieden voor agrarische bedrijven en toerisme. Hier-

voor wordt een Omgevingsplan opgesteld. Het plan maakt gebruik van de mogelijkhe-

den die de Crisis- en herstelwet biedt, zoals ‘flexibel’ bestemmen. Voordat de gemeen-

teraad hierover besluit worden de milieugevolgen van het plan in een milieueffectrap-

port onderzocht. 

 

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

het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert in het rapport de ambities van de gemeente concreet te ma-

ken, waaronder haar ambities voor het versterken van de landschappelijke en natuur-

kwaliteit, duurzaamheid en gezonde leefomgeving. Door te variëren in de hardheid van 

de regels die aan nieuwe ontwikkelingen worden meegegeven kan onderzocht worden 

op welke wijze de ambities het beste bereikt worden. Denk aan het voorkomen van 

teveel luchtverontreiniging uit agrarische bedrijven (geuroverlast en schade aan kwets-

bare natuur) en het verstoren van natuurgebieden door toerisme. Met een monitorings-

programma kan getoetst worden of de ambities daadwerkelijk gehaald worden. 
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