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Persbericht 

 
 
Ambities Rijssen-Holten voor gezondheid, energie-
transitie en circulaire landbouw vragen nog aan-
dacht in omgevingsplan 
 
Het milieueffectrapport bij het omgevingsplan van Rijssen-Holten laat nog niet 

zien hoe de gemeente haar ambities voor gezondheid, energietransitie en circu-

laire landbouw wil realiseren. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage in haar toetsingsadvies. De gemeenteraad van Rijssen-Holten vroeg de Com-

missie m.e.r. het milieueffectrapport te toetsen.  

 

De gemeente Rijssen-Holten werkt aan een omgevingsplan voor het buitengebied. In 

het plan wil zij de huidige hoge kwaliteit van het landschap en de natuur behouden en 

tegelijkertijd ruimte bieden voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven en recreatie. 

Voordat de gemeenteraad besluit over het omgevingsplan zijn de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport laat nog niet zien hoe de gemeente haar ambities op het gebied van ge-

zondheidsbevordering, energietransitie en circulaire landbouw wil realiseren en welke 

gevolgen dit heeft voor landschap en natuur. Mogelijk worden hierdoor ook agrarische 

en/of recreatieve ontwikkelmogelijkheden beperkt. Inzicht hierin maakt het omgevings-

plan transparanter en meer voorspelbaar voor initiatiefnemers en andere belangheb-

benden, aldus de Commissie.  

 

Op de beschermde natuurgebieden in de omgeving, zoals de Sallandse Heuvelrug en 

De Borkeld, komt nu al meer stikstof neer dan goed is voor dieren en planten. Ook is 

de stikstofdepositie de laatste paar jaar nog toegenomen. Omdat het milieueffectrapport 

onduidelijk is over hoe de stikstofdepositie is berekend is nu ook nog onduidelijk hoeveel 

extra depositie er door het plan zal zijn.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over het omgevingsplan. De gemeente Rijssen-Holten heeft laten weten dit 

advies over te nemen.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 Rijssen-Holten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3167
http://www.commissiemer.nl/

