
Ingekomen adviezen op de notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Buitengebied

Datum Instantie om advies Inhoud advies

1 IJsseldelta Kampen Vereniging Terugzien in NRD op welke wijze de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap door de in het 

voor natuurstudie- en bescherming bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen worden versterkt.

In planMer ook aandacht besteden aan de sloten en het behoud ervan. Biedt het bestemmingsplan 

voldoende waarborgen in uw ogen om demping van sloten te voorkomen.

8-apr-13 Zorgen over uitbreiden van 'intensieve neventak'. Hopen dat het planMer de mogelijke gevolgen 

daarvan voor de zo bijzondere natuur in onze gem. goed en ook op de juiste wijze in beeld brengt.

Als bedrijven kunnen uitbreiden lijkt ons daarom zeker niet uitgesloten dat het plan toch tot een 

toename van de ammoniakemissie kan leiden.

Niet uit te sluiten dat een passende beoordeling noodzakelijk is (natuurbeschermingswet 1998) door 

de naastliggende Natura 2000-gebieden.

2 5-apr-13 Waterschap Groot Salland Geen opmerkingen. Blijven graag betrokken en een adviserende rol vervullen in het kader van de op

te stellen MER en bestemmingsplan.

3 2-apr-13 Provincie Gelderland Er zijn geen provinciale belangen aan de orde en brengt daarom geen advies uit.

Indien niet gewijzigd hoeeft het ontwerpbestemmingsplan niet naar de provincie Gelderland.

4 9-apr-13 Gemeente Oldebroek Geen opmerkingen.

5 12-apr-13 Provincie Overijssel De nota geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

6 26-mrt-13 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De voorgenomen effectbeschrijving en -beoordeling is niet erg helder. Verwijzen naar de harndreiking

die voor dit doel is opgesteld: Handeleiding Cultuurhistorie in de MER en mkba 

Opnemen in toelichting bij het bestemmingsplan:

In de notitie reikwijdte en detailniveau wordt globaal een beschrijving gegeven voor welke activiteiten het planMER wordt opgesteld. Hierbij wordt aangegeven

op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten worden beschouwd. 

Voor advies is de notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn aan de belanghebbende bestuursorganen gestuurd. Deze adviezen zijn waar mogelijk betrokken bij

het onderzoek naar de milieueffecten. In bijlage 2 van PlanMER is de passende beoordeling opgenomen. In deze beoordeling is ingegaan op de Natura 2000-

gebieden binnen het plangebied en de Natura 2000-gebieden binnen een straal van 10 kilometer van het plangebied.

In hoofdstuk 14 en 15 worden per thema de (mogelijke) effecten van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt beschreven waaronder de  

stikstofberekeningen. 

Daarnaast worden in hoofdstuk 13 de uitgangspunten van het nieuwe bestemminsplan buitengebied beschreven. Water, landschap en cultuurhistorie zijn   

aspecten die in de effectbeschrijving en het beoordelingsmethodiek worden meegenomen.


