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Persbericht 

 
 
Bestemmingsplan landelijk gebied Lopik vraagt 
om bredere blik op effect agrarische bedrijven 
 
Het bestemmingsplan landelijk gebied van de gemeente Lopik biedt vooral aan 

agrarische bedrijven ontwikkelingsruimte. Het milieueffectrapport bij het bestem-

mingsplan laat onvoldoende zien wat de impact hiervan is voor de leefomgeving. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit 

rapport. De gemeente Lopik had de Commissie gevraagd de inhoud van het rap-

port te beoordelen. 

 

De gemeente Lopik actualiseert het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plan 

biedt agrarische bedrijven ruimte voor uitbreiding en ontwikkeling. Het sluit aan bij de 

wens van deze bedrijven en de bewoners van Lopik. Voordat de gemeenteraad besluit 

over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port.  

 

Het rapport richt zich vooral op de effecten van de agrarische ontwikkeling, zoals geur- 

en geluidhinder. Landbouwtransitie en klimaatadaptatie, de actuele thema’s van dit mo-

ment, ontbreken. De gemeente wil deze thema’s een plek gaan geven in de omgevings-

visie. Maar omdat in bijvoorbeeld de omgevingsvisie van de provincie Utrecht hierover 

al wel beleid is vastgelegd, horen deze onderwerpen thuis in dit milieueffectrapport.  

 

Het buitengebied van Lopik bestaat vooral uit lintbebouwing met afwisselend agrarische 

bedrijven en woningen. Het milieueffectrapport moet daarom goed laten zien wat de 

invloed van veehouderijen op de gezondheid kan zijn. Dat is nu niet het geval: de ge-

bruikte informatie is verouderd en laat mogelijke knelpunten niet zien. 

 

Besteed ook aandacht aan het open veenweidegebied, zegt de Commissie. Dit gebied 

heeft landschappelijke en cultuurhistorische waarden en is belangrijk voor weidevogels. 

De kwaliteit van het gebied hangt onder andere af van het bodembeheer en de water-

huishouding. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen voordat de gemeente be-

sluit over het bestemmingsplan. De gemeente Lopik gaat het MER aanvullen voordat 

ze een besluit neemt.  

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3563
http://www.commissiemer.nl/

