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1 INLEIDING 

1.1 Doel en procedure van het milieueffectrapport (MER) 

In de gemeente Someren is, binnen de mogelijkheden van het vigerende 
bestemmingsplan, in het gebied Vlasakkers ten noordwesten van Someren-
Eind, vanaf midden jaren '80, in aansluiting op de toen al aanwezige ver
spreid liggende veehouderijbedrijven, spontaan de vestiging van diverse 
(glas)tuinbouwbedrijven tot stand gekomen. 
De gemeente heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor dat 
gebied op te stellen, onder de naam 'Bestemmingsplan glastuinbouwgebied 
Vlasakkers'. Doel van dat plan is om, naast continuering van de bestaande 
agrarische functies in dat gebied, een aan de actuele situatie aangepast en 
eigentijdse ruimtelijk-planologisch kader te bieden voor zowel de verdere ont
wikkeling van bestaande (glas)tuinbouwbedrijven als de vestiging van nieuwe 
glastuinbouwbedrijven. 

1.1.1 Doel 
Het doel van de beoogde ontwikkeling, waarvoor voorliggend milieu-
effectapport, verder aangeduid met MER, wordt opgesteld, kan als volgt sa
mengevat worden: 

Het door middel van een nieuw bestemmingsplan concentreren van de 
glastuinbouwontwikkeling, voor zowel bestaande als nieuwe glastuin
bouwbedrijven, in een aaneengesloten gebied, Vlasakkers, van (bruto) 
ca. 140 ha, waarbij tevens ruimte wordt geboden voor de voortbe-
staansmogelijkheden voor bestaande andere agrarische bedrijven in dat 
gebied. 

Afgeleide doelstellingen zijn: 
V Het realiseren van een goede ontsluiting/riolering in het gebied. 
> Te komen tot een adequate landschappelijke inpassing van het gebied, 

zulks op vrijwillige basis. 
> Het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor/uitstraling naar het om

liggende gebied. 
> Het bieden van mogelijkheden voor eventuele gemeenschappelijke voor

zieningen ten behoeve van de lokale glastuinbouw, die een milieuvriende
lijke ontwikkeling en inrichting op bedrijfs- en/of gebiedsniveau vereenvou
digen. 

Doel van het MER is het beschrijven/ in beeld brengen van 
- de meest relevante milieu-omstandigheden in de Huidige situatie (HS); 
- gevolgen voor die milieu-omstandigheden, ofwel de milieu-effecten, bij een 

autonome ontwikkeling (AO); 
- de milieu-effecten bij de beoogde ontwikkeling (BO); 
- de milieu-effecten van beide ontwikkelingen (AO en BO) in een onderlinge 

vergelijking. 
Opgemerkt moet worden dat het doel van de beoogde ontwikkeling (BO) in dit 
verband vrij dicht in de buurt komt van de ontwikkeling zonder nieuw bestem
mingsplan ofwel wat volgens het vigerende plan mogelijk is, de zogenaamde 
autonome ontwikkeling (AO). Hierop zal nog nader worden ingegaan. 
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Het MER kan voor de beoogde ontwikkeling tevens aanknopingspunten ople
veren, een stimulans vormen, en motieven aandragen voor een in milieu
opzicht verbeterde en duurzamere inrichting van het glastuinbouwconcentra
tiegebied dan het geval zou zijn bij autonome ontwikkeling. Hiermee kan bij de 
opstelling van het nieuwe bestemmingsplan en/of de daadwerkelijke realise
ring van glastuinbouw en aanverwante zaken zo mogelijk rekening gehouden 
worden. 

1.1.2 M.e.r.-plicht 
De aanleg, wijziging of uitbreiding van een glastuinbouwgebied, groter dan 
100 ha, is een activiteit waarvoor op grond van het Besluit milieu
effectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.; in werking getreden juni 1999) een mi
lieueffectrapportage is verplicht, verder aangeduid met m.e.r.-plicht. 
Genoemde omvang betreft de bruto omvang, waartoe ook landschappelijke 
inpassing, bijbehorende bebouwing en infrastructuur worden gerekend. 

De totale omvang van het (voorlopige) plangebied, zoals dat in het bestem
mingsplan opgenomen zal worden, bedraagt circa 200 ha. Hiervan is onge
veer 60 ha, aan de buitenrand van het gebied, begrepen als zoekgebied 
voor onder anderen landschappelijke inpassing. Het eigenlijke middenge
bied waarin de glastuinbouwontwikkeling geconcentreerd wordt, en waar in 
theorie nagenoeg overal glastuinbouw zou kunnen komen, is ongeveer 140 
ha. Daarmee is dit gebied groter dan de in het Besluit m.e.r. genoemde 
grenswaarde van 100 ha en dient voor het nieuwe bestemmingsplan een 
m.e.r.-procedure gevolgd te worden, ofwel het bestemmingsplan is m.e.r.-
plichtig. 

De m.e.r.-plicht geldt op grond van het Besluit m.e.r. voor het eerste ruimte
lijke plan dat in de aanleg van een glastuinbouwconcentratiegebied groter 
dan 100 ha voorziet. In eerste instantie lijkt dit het streekplan te zijn, maar de 
hierin opgenomen ontwikkelingsgebieden voor de glastuinbouw zijn slechts 
indicatief opgenomen en daarom geldt dit streekplanonderdeel niet als een 
concrete beleidsbeslissing. Bovendien is het streekplan al in 1992 vastge
steld, dus voor de inwerkingtreding van het Besluit m.e.r.. 
Een nieuw bestemmingsplan voor het gebied is daarmee het eerste (nieuwe) 
ruimtelijke plan, dat in de aanleg voorziet c.q. waarin de aanleg, in het ver
lengde van het vigerende bestemmingsplan, (opnieuw) mogelijk wordt ge
maakt. 
Op grond hiervan is besloten om het beoogde glastuinbouwconcentratie
gebied Vlasakkers niet meer op te nemen in het bestemmingsplan Buiten
gebied 1998 (zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 maart 1999). 
Besloten is het MER voor het glastuinbouwconcentratiegebied op te stellen 
zoveel mogelijk parallel aan de opstelling van een apart/nieuw bestem
mingsplan voor het gebied. 

1.1.3 M.e.r.-procedure 

Een m.e.r.-procedure bestaat uit zeven fasen. De bekendmaking van dit 
MER betekent formeel het begin van fase 4. Hieronder worden de verschil
lende fasen kort beschreven. Daarbij is het onderscheid tussen 'initiatiefne
mer' (van de beoogde ontwikkeling) enerzijds en 'het bevoegde gezag' (als 
beslissende instantie) anderzijds van belang. 
De initiatiefnemer is de partij die een 'm.e.r.-plichtig' project wil realiseren. 
De initiatiefnemer kan een particuliere of een overheidsinstantie zijn. 

2 



De initiatiefnemer ten aanzien van de glastuinbouw/locatie Vlasakkers is het 
gemeentebestuur, bij monde van het college van Burgemeester en Wethou
ders. Het gemeentebestuur bereidt het nieuwe bestemmingsplan voor. Het 
bevoegd gezag is de overheidsinstantie die de uiteindelijke beslissing neemt 
over het de vaststelling van het bestemmingsplan, waartoe het MER wordt 
opgesteld, in dit geval ook het gemeentebestuur, maar dan bij monde van de 
gemeenteraad. 

Fase 1 
Deze fase betreft de opstelling van een startnotitie door de initiatiefnemer en 
wordt afgesloten zodra de initiatiefnemer de startnotitie ter kennis brengt van 
het bevoegd gezag. In de startnotitie beschrijft de initiatiefnemer de hoofdlij
nen van zijn voornemen en geeft daarbij een indicatie van de te verwachten 
milieu-effecten en de op het eerste gezicht voor de hand liggende alternatie
ven. Deze fase is niet gebonden aan een bepaalde termijn. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Someren 
heeft de 'Startnotitie Milieu-effectrapportage glastuinbouwconcentratiegebied 
Vlasakkers' in juni 1999 ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 

Fase 2 
Fase 2 begint met de bekendmaking en terinzagelegging, gedurende mini
maal vier weken, door het bevoegd gezag van de startnotitie. De inspraak 
beoogt de wensen van burgers en belangenorganisaties ten aanzien van het 
later op te stellen MER in kaart te brengen. Tijdens de inspraakronde reage
ren ook de wettelijke adviseurs (WA), te weten de Inspecteur Milieuhygiëne 
(VROM), de Directeur Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) alsmede 
de wettelijke adviseurs in het kader van het besluit waarvoor een milieu
effectrapportage wordt doorlopen, in dit geval een bestemmingsplan. 
De startnotitie wordt tegelijkertijd ter kennis gebracht van de Commissie voor 
de m.e.r. (Cie-m.e.r.). Deze Commissie brengt binnen 9 weken een advies uit 
met richtlijnen voor de inhoud van het MER, waarin specifieke aanbevelingen 
staan over de te onderzoeken milieu-effecten en alternatieven. 

Voornoemde startnotitie voor onderhavig initiatief heeft ter inzage gelegen 
vanaf 8 juli 1999, gedurende 4 weken. Daarnaast is de notitie voor advies 
voorgelegd aan de Provinciale Planologische Commissie Noord-Brabant, In
specteur RO, Inspecteur Milieuhygiëne, Directeur LNV, Samenwerkingsver
band Regio Eindhoven en de Waterschappen De Aa en De Dommel en per 
7 juli 1999 ter kennis van de Cie-m.e.r. gebracht. 
In dat kader hebben de volgende organisaties gereageerd: de Brabantse Mili
eufederatie, het Ministerie van Landbouw, Natuurtjeheer en Visserij; directie 
Zuid, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Provin
ciale Planologische Commissie Noord-Brabant. 
Na overleg met de gemeente heeft de Cie-m.e.r. op 9 september 1999 een 
gericht advies uitgebracht. 

Deze fase wordt door het gevoegd gezag afgesloten met het vaststellen van 
de richtlijnen voor de inhoud van het MER. De binnengekomen inspraakre
acties, reacties van de wettelijke adviseurs en het advies van de Cie-m.e.r. 
fungeren daarbij als uitgangspunt. 
De Richtlijnen dienen uiterlijk 13 weken na de publicatie van de startnotitie te 
worden vastgesteld, maar indien initiatiefnemer en bevoegd gezag behoren 
tot dezelfde overheidsinstantie kan deze termijn eenmalig met maximaal 8 
weken worden verlengd. 
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De gemeente heeft besloten de opstelling van de richtlijnen in nauwe wis
selwerking met de opstelling van de (concept) MER te laten plaatsvinden. 
Daardoor is voornoemde termijn (van 13 + 8 weken) weliswaar overschre
den, maar dat heeft geen wettelijke gevolgen. 
De richtlijnen zijn vervat in een aparte beleidsnota 'Richtlijnen voor de in
houd van het milieu-effectrapport 'Glastuinbouwgebied Vlasakkers', zoals 
door de gemeenteraad op 29 juni 2000 vastgesteld. 

Fase 3 
Fase 3 omvat het opstellen van het MER op basis van de richtlijnen. Voor 
deze fase gelden geen wettelijke termijnen. 

De opstelling van voorliggend MER heeft vanaf medio 2000 plaatsgevonden. 
Het voorliggende 'Milieueffectrapport (MER) glastuinbouwconcentratiegebied 
Vlasakkers', is hiervan het resultaat. 

Fase 4 
Als het MER in de ogen van het bevoegd gezag aan de richtlijnen voldoet 
(dit is in dit geval een interne gemeentelijk aangelegenheid omdat initiatief
nemer en bevoegd gezag dezelfde zijn), wordt het rapport bekendgemaakt. 
Recent is het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd voor inspraak en 
vooroverleg, conform de betreffende procedures volgens de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen. 

Een concept van voorliggend MER /$ als bijlage, gevoegd bij de toelichting 
van het (voorontwerp-)bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Vlasakkers', 

' zoals dat in de loop van 20Q0 gepubliceerd is ten behoeve van de inspraak 
en overlegprocedure Het (ontwerp van dit) MER zal vanaf medio 2001 de 
daarvoor voorgeschreven procedure van inspraak en overleg doorlopen. 

Fase 5 
Fase 5 omvat de periode van inspraak en overleg c.q. toetsing. Dit betekent 
wederom een inspraakronde en advisering door de wettelijke adviseurs 
(termijn tenminste vier weken). Na afloop van de termijn brengt de Cie-m.e.r. 
binnen vijf weken een toetsingsadvies uit, onder meer op basis van de inge
brachte reacties of resultaten van advisering. Het toetsingsadvies is een 
oordeel over de juistheid en volledigheid van de informatie in het MER. 

De procedures van het (voorontwerp-)bestemmingsplan 'Glastuinbouwge
bied Vlasakkers' en het MER sluiten in dit stadium op elkaar aan. Nadat bei
de procedures zijn doorlopen zullen de resultaten van inspraak en overleg / 
advisering in onderlinge afstemming in het bestemmingsplan en MER wor
den verwerkt en weergegeven. 

Fase 6 
Fase 6 omvat de besluitvorming door het bevoegd gezag over het bestem
mingsplan, mede in relatie tot het MER. In het besluit moet namelijk worden 
aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met het milieu en wat is 
overwogen omtrent de in het MER beschreven alternatieven. Tevens moet 
aangegeven worden welke rol de inspraakreacties, de wettelijke adviezen en 
het toetsingsadvies van de Cie-m.e.r. hebben gespeeld bij de besluitvorming 
en hoe geëvalueerd zal gaan worden. 
Het uiteindelijke besluit wordt gepubliceerd en toegezonden aan de Cie-
m.e.r., de wettelijke adviseurs en de insprekers. 

Dit besluit zal te zijner tijd genomen worden door middel van de vaststelling 
van het bestemmingsplan. 
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Fase 7 
Fase 7 omvat de evaluatie. In deze laatste fase dient formeel - na enkele ja
ren - een evaluatie gemaakt te worden van de feitelijke milieueffecten. 

1.1.4 Nog te nemen besluiten 
Hieronder wordt puntsgewijs aangegeven welke beslissingen/besluiten, in 
de bestemmingsplanprocedure en de m.e.r.-procedure nog genomen zullen 
moeten worden. 

Bestemmingsplan 

B&W: standpunt m.b.t. inspraak- en overlegreaclies; 
B&W: vrijgave ontwerpplan voor (1") tervisielegging; 
B&W: voorstel aan gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan; 
Gemeenteraad: vaststelling van het bestemmingsplan; 
Gedeputeerde Staten: goedkeuring bestemmingsplan. 

M.e.r.-procedure 

B&W: vrijgave MER voor inspraak / overleg / advies; 
B&W: standpunt m.b.t. inspraak- en overlegreacties; 
Gemeenteraad: besluit omtrent het MER (gekoppeld aan vaststelling bestemmingsplan). 

1.2 Probleem-en doelstelling 

Er is op dit moment een grote vraag naar vestigings- of ontwikkelingsmogelijk
heden van glastuinbouwbedrijven binnen de gemeente Someren. Dit in het 
verlengde van de vraag vanuit het verleden naar mogelijkheden in het gebied 
'Vlasakkers', en recent ook voor het projectvestigingsgebied 'Kievitsakkers' ten 
zuidoosten van Someren. Laatstgenoemde locatie is recent geheel benut door 
enkele zeer grote glastuinbouwbedrijven. Elders in het buitengebied zijn, door 
het recente bestemmingsplan 'Buitengebied 1998' geen planologische moge
lijkheden voor glastuinbouw. Daarom richt de vraag zich in Someren (weer) 
geheel op het glastuinbouwconcentratiegebied Vlasakkers. 
In de regio zijn verder de mogelijkheden voor glastuinbouw beperkt, ondanks 
het feit dat in het streekplan ook gebieden in Asten en Deurne zijn aangewe
zen als ontwikkelingsgebied voor de glastuinbouw. Dit omdat binnen die ge
meenten op dit moment, slechts binnen een beperkt deel van die gebieden 
waar dat volgens het streekplan zou kunnen, ook daadwerkelijk mogelijkhe
den gecreëerd zijn via bestemmingsplannen. 

De gemeente wil het glastuinbouwgebied Vlasakkers niet projectmatig ontwik
kelen, maar zal met name het planologische kader creëren, waarbinnen parti
culiere initiatieven de ruimte krijgen. Zij ziet daarbij, in samenwerking met on
dernemers en met de tuinbouwvereniging Isidorus met name een rol voor 
zichzelf weggelegd op het gebied van verbetering van de ontsluiting en riole
ring en daarnaast de bevordering van landschappelijke inpassing van het ge
bied. Stimulering van alternatieve vormen van duurzaam energiegebruik en 
andere collectieve voorzieningen met een gunstige uitwerking voor het milieu, 
voor zover dat laatste op vrijwillige basis plaatsvindt, komen daarbij eveneens 
in beeld. 

Aangezien de daadwerkelijke realisering van de glastuinbouwontwikkeling 
zeer sterk afhankelijk is van genoemd particulier initiatief, kan niet op voor
hand precies inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze het gebied ingericht 
zal gaan worden bij de beoogde ontwikkeling. 
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Bij autonome ontwikkeling, op basis van het vigerende plan, is in het overgrote 
deel van het gebied Vlasakkers vrije vestiging van agrarische bedrijven, waar
onder glastuinbouwbedrijven, mogelijk. 
Daarbij gelden geen voorwaarden omtrent de omvang van een bedrijf. Er geldt 
alleen een bebouwingspercentage van maximaal 60. 
De autonome ontwikkeling zal derhalve naar verwachting in hoofdlijnen over
eenkomen met de beoogde ontwikkeling waarvoor dit MER wordt opgesteld. 

1.3 Plangebied en studiegebied 

Het plangebied Vlasakkers is gelegen in het zuidelijk deel van de gemeente 
Someren. Het ligt enkele kilometers ten zuiden van de hoofdkern Someren en 
direct ten noordwesten van de kern Someren-Eind, aan de Vlasstraat, Ploeg-
straat, Laarstraat en een gedeelte van de Heistraat. 

Het plangebied, binnen de grenzen van het bestemmingsplan, sluit aan de 
noord- en oostzijde direct aan bij de lintbebouwing langs de Boerenkamplaan 
en de bebouwing van de kern Someren-Eind. De totale omvang van het plan
gebied bedraagt ca. 200 ha. Daarvan vormt ca. 140 ha het eigelijke glastuin-
bouwconcentratiegebied. Daar omheen ligt aan de buitenranden een gebied 
van ca. 60 ha met mogelijkheden voor landschappelijke inpassing. 
Het plangebied wordt aan de west- en zuidzijde omringd door agrarisch ge
bied met een relatief grootschalig karakter en een overwegend rechthoekige 
verkavelingstructuur. Het aangrenzende agrarische gebied ten oosten van de 
Heistraat is een soort van kernrandgebied van Someren-Eind en heeft een 
kleinschaliger karakter met relatief veel verspreide burgerwoningen. 

Het studiegebied is indicatief het gebied tot waar de milieugevolgen van de 
voorgenomen ingreep (kunnen) reiken. Het studiegebied is niet op voorhand 
(exact) aan te geven, maar zal blijken uit het onderzoek naar de milieugevol
gen. Per milieuaspect kan de omvang van het studiegebied bovendien ver
schillen. 

1.4 Beleidskader(s) 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het bestaande beleid dat 
relevant is bij de ontwikkeling van de glastuinbouw in het gebied Vlasakkers. 

1.4.1 Rijksbeleid 
In de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX; 1990) is het 
gebied te Someren niet specifiek aangeduid als glastuinbouwlocatie. Wel is 
het gebied gelegen in een gele koers gebied, wat wordt omschreven als een 
gebied waar de geconcentreerde landbouw richtinggevend is. Glastuinbouw 
is daarbij niet uitgesloten. 
Het 'Convenant Glastuinbouw en Milieu' (1997) beoogt het uitvoeren van 
doelstellingen op het gebied van energie, gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen. Het convenant is ondertekend door de betrokken ministers, 
provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. 
De 'Regeling Structuurverbetering Glastuinbouwbedrijven' is in het kader 
van de herstructurering van de glastuinbouwsector in het leven geroepen. 
Hiermee zijn er subsidiemogelijkheden beschikbaar voor bescherming en 
verbetering van het milieu, energiebesparing, verlaging productiekosten, 
productieverbetering en verbetering van de arbeidsomstandigheden. 
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Tevens is er subsidie mogelijk bij bedrijfsbeëindiging (bijvoorbeeld voor 
sloop van gebouwen en glasopstanden). De subsidiemogelijkheden hebben 
betrekking op bedrijfsniveau. 

1.4.2 Provinciaal beleid 
In het 'Streekplan Noord-Brabant 1992' is het grootste deel van het gebied 
Vlasakkers, met uitzondering van het zuidoostelijke deel, opgenomen binnen 
een, volgens de streekplantekst bij benadering c.q. globaal, aangeduid 
'agrarisch ontwikkelingsgebied voor glastuinbouw'. Voor bedrijven binnen 
die gebieden bestaat volgens het streekplan geen noodzaak tot het hanteren 
van een maximummaat van het bouwblok/de kassen per bedrijf. 
In de 'Beleidsnota Glastuinbouw' (augustus 1999), is het standpunt van Ge
deputeerde Staten opgenomen over hoe in de toekomst met de glastuin
bouw in Noord-Brabant moet worden omgegaan. In de regio Oost-Brabant 
wordt een ruimteclaim van ca 100 tot 150 hectare voor de uitbreiding van 
glastuinbouw verwacht. Het gebied 'Vlasakkers' is in de beleidsnota conform 
het streekplan genoemd / opgenomen als vestigingsgebied, waar nieuwves
tiging mogelijk is en geen beperkingen gelden ten aanzien van uitbreiding 
van bedrijven. Deze vestigingsgebieden gebieden zullen worden geëvalu
eerd bij het volgende streekplan. 

Naar aanleiding van de 'Beleidsnota Glastuinbouw' hebben de gemeenten 
Asten, Deurne en Someren, mede op verzoek van de provincie, een onder
zoek verricht naar de gezamenlijke behoefte aan nieuwvestiging voor glas
tuinbouw en de wenselijkheid / mogelijkheid om vestigingsgebieden in Zuid
oost Brabant in omvang te beperken. 

Conclusie van dit onderzoek, uit eind 1999, is dat in de gemeente Asten ca. 
40 ha en in Someren (Vlasakkers) ca. 30 ha aanwezig is waarbinnen het re
aliseren van glastuinbouw direct mogelijk is. Verder zijn er nog (niet concre
te) mogelijkheden in de gemeente Deurne die op kunnen lopen tot ca 75 ha. 
Geconstateerd wordt dat dit binnen de subregio Oost-Brabant globaal over
eenkomt met de verwachte behoefte aan glas die niet boven de 150 ha glas 
uitkomt. 

Het rapport 'Kansen voor Kassen' (Landbouweconomisch Instituut; 1997 in 
opdracht van LTO-glastuinbouw, Landbouwschap en de provincies Noord
en Zuid-Holland) gaat in op de herstructurering van de glastuinbouw in rela
tie tot een verbetering van de economische positie van glastuinbouwbedrij
ven en het realiseren van milieudoelstellingen. In het rapport wordt gezocht 
naar een ruimtelijke verdeling van de glastuinbouw die economisch optimaal 
is. De regio Oost-Brabant (waartoe het plangebied behoort) neemt een mid
denpositie in, hetgeen betekent dat verwacht wordt dat het areaal glas on
geveer gelijk blijft. Overigens is daarbij de kanttekening geplaatst dat bij een 
andere invulling van de achterliggende uitgangspunten de omvang van het 
areaal glas toe zou kunnen nemen. De toename van het areaal glas in Oost-
Brabant wordt voorspeld aan de hand van twee modellen, de Autonome 
Hoofdstructuur Glastuinbouw (AHG) en de Economische Hoofdstructuur 
glastuinbouw (EHG). De toename van het areaal wordt geraamd op resp. 
10% en 90%. De variabelen die ten grondslag liggen aan dit grote verschil 
hebben te maken met grondprijzen, arbeidskosten, transactiekosten (op
brengst op veilingen), kosten van giet- en sproeiwater en de lichtintensiteit. 

In het Basisonderzoek Land- en tuinbouw (september 1999) wordt tenslotte 
aangesloten bij het beleid zoals verwoord in de al genoemde Beleidsnota 
Glastuinbouw (augustus 1999). 
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1.4.3 Regionaal beleid 
In de paraplunota 'Planologische vernieuwing Buitengebied' (1995), welke in 
samenwerking met omliggende gemeenten Asten, Deurne en Gemert/Bakel 
is opgesteld, is het gebied ten noordwesten van Someren-Eind al aangege
ven als ontwikkelingsgebied voor de glastuinbouw (projectvestiging), waar
binnen geen beperkingen worden gesteld aan de omvang van bedrijven. 
In het 'Regionaal Structuurplan' (1998) van het Samenwerkingsverband Re
gio Eindhoven (SRE), waarin de paraplunota op dit punt in meer globale 
termen vertaald is, wordt het gebied Vlasakkers opgenomen binnen de aan
duiding 'zoekruimte agrarische functieversterking'. Het gaat daarbij om het 
onderzoeken naar de mogelijkheden voor (her)ontwikkeling van niet-
grondgebonden landbouw in geclusterde vorm (bijvoorbeeld gericht op een 
bepaalde bedrijfstak, waarbij hier gedacht is aan glastuinbouw). 
Dit onderdeel van dit regionaal structuurplan is ook door Gedeputeerde 
Staten goedgekeurd. 

1.4.4 Gemeentelijk beleid 

In het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' is een klein gedeelte van 
het plangebied, vanaf 100 meter ten noorden van de Vlasstraat, opgenomen 
met de bestemming 'agrarische doeleinden A'. Hierbinnen gelden zeer be
perkte mogelijkheden voor het bouwen van agrarische bedrijfsbebouwing, 
tot een maximum van 150 m2 indien het betreffende perceel een oppervlakte 
van minstens 1 ha heeft. Het overige deel, dat nagenoeg het hele plange
bied omvat, is bestemd tot 'agrarische doeleinden D'. Binnen deze laatste 
bestemming is de oprichting van een agrarisch bedrijf, waaronder tevens 
begrepen een glastuinbouwbedrijf, toegestaan, zonder dat daarvoor een 
maximum omvang is opgenomen. Wel geldt er een maximaal bebouwings
percentage van 60. De huidige glastuinbouwbedrijven hebben zich op basis 
van de bepalingen van dit plan gevestigd en ruimtelijk ontwikkeld. 
In eerste instantie was in het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied 
1998' het gebied Vlasakkers aangegeven als glastuinbouwconcentratie-
gebied, waar via een nadere wijzigingsprocedure mogelijkheden voor zowel 
nieuwvestiging van, omschakeling naar, als uitbreiding van glastuinbouwbe
drijven werden geboden. Hierop zijn noch bij het overleg met diverse instan
ties noch via de inspraakreacties inhoudelijke op- of aanmerkingen gemaakt 
over de beoogde glastuinbouwontwikkeling van het gebied. 
Uit het vooroverleg met de Provinciale Planologische Commissie is wel geble
ken dat voor een glastuinbouwgebied met een omvang als Vlasakkers dat op
nieuw in een bestemmingsplan wordt opgenomen (alsnog) een m.e.r.-
procedure doorlopen dient te worden. De gemeente heeft op grond hiervan 
besloten, teneinde vertraging van vaststelling van het bestemmingsplan 'Bui
tengebied 1998' te voorkomen, om het glastuinbouwgebied Vlasakkers niet 
mee te nemen in dit bestemmingsplan en daarvoor een afzonderlijke bestem
mingsplan op te stellen parallel met de opstelling van het MER. 
In de 'Ruimtelijke Beleidsvisie' (oktober 1997) van de gemeente Someren is 
het gebied Vlasakkers, voor zover de ontwikkeling van glas wordt voorgestaan 
(dus uitgezonderd de zoekgebieden voor landschappelijke inpassing) even
eens aangegeven als 'concentratie glastuinbouw'. 
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1.4.5 Conclusie 
Concluderend kan worden gesteld dat op basis van het huidige beleid op de 
verschillende niveaus de locatie Vlasakkers als concentratie- of ontwikkelings
gebied voor glastuinbouw niet ter discussie staat. Dit onderstreept ook het 
standpunt van de gemeente dat een locatiekeuze in het MER niet (meer) aan 
de orde behoeft te komen en dat enkel kan worden volstaan met een onder
zoek naar de milieueffecten op het niveau van de inrichting van het glastuin
bouwgebied Vlasakkers (inrichtings-MER). 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 vindt een omschrijving plaats van de huidige situatie (HS) van 
het plangebied aan de hand van de verschillende milieuaspecten die van 
belang zijn zoals: de Ruimtelijk functionele situatie, Bodem en waterhuis
houding, Ecologie, Landschap, Cultuurhistorie en archeologie, Energie, wa
tergebruik en afval en Verkeer, woon- en leefmilieu. 
In hoofdstuk 3 worden dezelfde milieuaspecten voor het plangebied be
schreven bij de autonome ontwikkeling (AO). Hiermee wordt bedoeld de 
ontwikkeling die waarschijnlijk plaats zal vinden indien de beoogde ontwik
keling, zoals nagestreefd wordt in dit MER, geen doorgang kan vinden. 
In hoofdstuk 4 zal deze beschrijving nog een keer plaatsvinden voor de be
oogde ontwikkeling (BO). Daarbij komen ook een aantal varianten voor be
paalde milieuaspecten aan de orde, die samen als het meest milieuvriende
lijk alternatief (MMA) beschouwd kunnen worden. 
In hoofdstuk 5 is beschreven welke gevolgen voor het milieu verwacht wor
den. Hierbij vindt een vergelijking plaats tussen de autonome en beoogde 
ontwikkeling, wat tevens een verantwoording van laatstgenoemde is. 
In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een indicatie gegeven van leemten in kennis 
en wordt aanzet voor een evaluatie gegeven. 
Een samenvatting van het MER is als apart rapport uitgevoerd en beschik
baar/bijgevoegd. 
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figuur 1 

Ligging plangebied Vlasakkers 
(bron: Grote Provincieatlas Noord-Brabant Oost, Topografische Dienst, 1998) 
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2 HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Inleiding 

Het MER geeft in dit hoofdstuk de eerste inhoudelijke informatie over het 
plangebied, in de vorm van een uitvoerige inventarisatie van de huidige ruim
telijke situatie van het plangebied en de belangrijkste milieuaspecten daarvan. 
Daarbij gaat het met name om die aspecten die verband houden met de 
(glas)tuinbouwbedrijven en andere agrarische bedrijven, omdat die functies 
het meest bepalend zijn voor het gebied. 
Hiermee wordt een beeld verkregen van de hoedanigheid en kwaliteiten van 
het gebied op dit moment, alsmede van eventuele knelpunten met betrekking 
tot bepaalde milieuaspecten. 
Een en ander dient tevens als basis voor de beschrijving van het plangebied 
wat betreft de te verwachten autonome ontwikkeling (hoofdstuk 3) en wat be
treft de beoogde ontwikkeling (hoofdstuk 4). 

Allereerst zal paragraaf 2.2 de huidige ruimtelijk functionele situatie beschre
ven worden. In de daaropvolgende paragrafen 2.3 t/m 2.7 worden respectie
velijk de thema's bodem en waterhuishouding, ecologie, landschap, cultuur
historie en archeologie, energie, watergebruik en afval en tot slot verkeer, 
woon- en leefmilieu in beeld gebracht. 

2.2 Ruimtelijk functionele situatie 

2.2.1 Ligging in de omgeving 
(zie ook figuur 1) 

Het plangebied Vlasakkers is gelegen in het zuidelijk deel van de gemeente 
Someren. Het ligt enkele kilometers ten zuiden van de hoofdkern Someren 
en direct ten noordwesten van de kern Someren-Ëind, aan de Vlasstraat, 
Ploegstraat, Laarstraat en een gedeelte van de Heistraat. Op enkele kilo
meters ten zuidwesten van het plangebied ligt de kern Someren-Heide. 

De plangrens is vooralsnog indicatief, omdat naar aanleiding van het MER en 
uiteindelijk bestemmingsplan nog (kleinere) veranderingen van die begrenzing 
kunnen plaatsvinden. Het eigenlijke glastuinbouwconcentratiegebied (ca. 140 
ha) ligt nagenoeg vast. De omvang van het daar omheen opgenomen 'rand
gebied', tot aan de plangrens, kan nog aangepast worden. Dit in verband met 
de uiteindelijk benodigde (zoek)ruimte en locaties voor landschappelijke in
passing van het eigenlijke concentratiegebied. 

Het plangebied sluit aan de noord- en oostzijde direct aan bij de lintbebou
wing langs de Boerenkamplaan en de bebouwing van de kern Someren-
Eind. Het plangebied wordt aan de west- en zuidzijde omringd door agra
risch gebied met een relatief grootschalig karakter en een overwegend 
rechthoekig verkavelingspatroon. Het aangrenzende agrarische gebied ten 
oosten van de Heistraat heeft een kleinschaliger karakter. Er is daar sprake 
is van een soort kernrandgebied, in relatie tot de kern Someren-Eind, met 
een zekere functiemenging. Vooral daar waar de Vlasstraat en de Laarstraat 
samenkomen liggen relatief veel burgerwoningen verspreid tussen diverse 
kleinere agrarische bedrijven, waaronder diverse kleinere bedrijven. 
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In de nabijheid van het gebied Vlasakkers ligt op circa 1,5 tot 2 km noordelijk 
van het gebied, aan de overzijde van de Boerenkamplaan, het glastuinbouw-
concentratiegebied Kievitsakkers. Daar worden op dit moment, op projectba
sis, vier grote glastuinbouwbedrijven (van ca. 8 ha ieder) gerealiseerd, in 
combinatie met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. 

2.2.2 Ruimtelijk beeld en grondgebruik 
Binnen de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan is in het gebied 
Vlasakkers, vanaf midden jaren '80 en in aansluiting op de toen al aanwezige 
verspreid liggende veehouderijbedrijven, spontaan de vestiging van diverse 
(glas)tuinbouwbedrijven tot stand gekomen. 
De bestaande situatie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot 
aantal agrarische bedrijven, waarbij met name glastuinbouw- en andere tuin
bouwbedrijven ruimtelijk overheersen. Het karakter van het plangebied is gelet 
op het wegen-, verkavelings- en bebouwingspatroon, in ruimtelijk-land
schappelijk opzicht vrij grootschalig te noemen, waarbij de kenmerken van het 
wegen- en verkavelingspatroon overwegend rechthoekig en strak zijn. 

Vooral langs de Laarstraat en de Vlasstraat, en in wat mindere mate langs de 
Ploegstraat en Heistraat, is de bebouwing (plaatselijk) dicht. 
Het (bebouwings)beeld wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezig
heid van tuinbouwkassen en glasopstanden van uiteenlopende omvang. De 
gronden daartussen en rondom heen kennen veelal een intensief agrarisch 
bodemgebruik. Dit in de vorm van diverse teelten waarbij op veel plaatsen 
sprake is van buitenteelt op zogenaamde containervelden, met onderverhar
dingen of teeltfolies en diverse gebouwde voorzieningen. Bij de tuinbouwbe
drijven komen veelvuldig grote waterbassins voor. Mede door die verschil
lende voorzieningen strekken de (glas)tuinbouwbedrijven zich veelal diep, 
vanaf de landbouwwegen, in het achterliggende gebied uit. 
De overige, meer verspreid liggende, agrarische bedrijven laten wat betreft 
bedrijfsbebouwing eveneens een wisselend beeld zien. Het zijn overwegend 
veehouderijbedrijven, waarvan de (ruimtelijke) omvang over het algemeen 
minder groot is dan die van de (glas)tuinbouwbedrijven. Het beeld van die 
veehouderijbedrijven wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van diverse 
grotere veestallen, waarbij de aansluitende gronden veelal in gebruik zijn als 
bouwland (maïsteelt) of weiland. 
Verder is er verspreid in het plangebied nog een enkel niet-agrarisch bedrijf 
alsmede een aantal burgerwoningen aanwezig. 

2.2.3 Huidige functies 

Algemeen (zie ook kaart 1 en tabel 1) 
Binnen het plangebied zijn 21 agrarische bedrijven gevestigd. 
Het gaat daarbij om: 
- 8 glastuinbouwbedrijven (uitsluitend glas); 
- 4 glastuinbouwcombinatiebedrijven (meer of minder glas gecombineerd 

met onbedekte teelt); 
- 5 vollegrondtuinbouwbedrijven (overwegend of uitsluitend onbedekte teelt, 

soms met beperkt 'ondersteunend' glas); 
4 andere agrarische bedrijven (allen veehouderijen). 

Verder is er 1 niet-agrarisch bedrijf en zijn er 12 burgerwoningen in het gebied 
gelegen. Onder deze laatsten vallen ook 3 (voormalige) agrarische bedrijven 
die deelnemen aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV), en die 
recent of zeer binnenkort beëindigd (zullen). 
In het navolgende wordt nader op de verschillende functies ingegaan. 
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(Glas)tuinbouwbed rijven 
De in totaal 17 tuinbouwbedrijven liggen verspreid in het gebied. Daarbij is wel 
spraken van enige concentratie van die bedrijven aan de Vlasstraat, het noor
delijk gedeelte van de Ploegstraat en op de hoek van de Heistraat en de Laar
straat. De erven van de alle tuinbouwbedrijven tezamen beslaan, met ruim 50 
ha (gem. ca. 3 ha), ongeveer 35% van het plangebied. De huiskavels, met 
ruim 75 ha (gem. ca. 4,4 ha), beslaan ongeveer 53% van datzelfde gebied. 

In de huidige situatie wordt het merendeel van het (beoogde) glastuinbouw-
concentratiegebied in beslag genomen door de erven en huispercelen van 
de aanwezige glastuinbouwbedrijven. 
Met name de erven van de glastuinbouwbedrijven en glastuinbouwcombina-
tiebedrijven, met gemiddeld ca. 3,3 ha, zijn wat groter dan de erven van de 
vollegrondtuinbouwbedrijven, met gemiddeld ca. 2,2 ha. Dit houdt verband 
met het gegeven dat bij eerstgenoemde bedrijven veelal (veel) meer bebou
wing, in de vorm van kassen, verhardingen en andere voorzieningen voor 
containerteelt, op het erf aanwezig zijn dan bij laatst genoemde bedrijven. 

Bij de bestaande glastuinbouwbedrijven is de oppervlakte aan kassen gemid
deld 2,3 tot 2,9 ha (bestaand c.q. vergund). Daarbij zijn / worden de 4 meest 
recent gevestigde glastuinbouw bedrijven, met een oppervlakte aan glas tus
sen 3,7 en mogelijk 7 ha, aanmerkelijk groter dan de reeds langer gevestigde 
glastuinbouwbedrijven, met een glasoppervlak dat thans varieert tussen 0,6 
en 2,1 ha. Bij de bestaande glastuinbouwcombinatiebedrijven is de hoeveel
heid glas aanmerkelijk minder, met gemiddeld ca. 0,75 ha per bedrijf. Dit veel
al in combinatie met een aanzienlijke hoeveelheid teelt op containervelden. 

Bij de vollegrondtuinbouwbedrijven is in de meeste gevallen maar een be
perkte hoeveelheid glas voorhanden, variërend van 0,3 tot 0,8 ha per bedrijf, 
als ondersteuning van met name vollegrondteelt. 

De totale oppervlakte aan glas, in het (beoogde) glastuinbouw-
concentratiegebied van ca. 143 ha, bedraagt daarmee in de huidige situatie 
niet meer dan ca. 21,8 tot 28,1 ha (bestaand c.q. bestaand + vergund), ofwel 
ca. 15 tot 19,5%. 
De overige bedrijfsbebouwing is bij de verschillende (glas)tuinbouwbedrijven 
zeer wisselend en varieert globaal tussen de 450 en 900 m2 bij de kleinere 
bedrijven en tussen de 1000 en 2000 m2 bij de grotere bedrijven. In de meeste 
gevallen, bij 13 van de 17 bedrijven, is daarbij ook een bedrijfswoning aanwe
zig of in aanbouw. 

Overige agrarische bedrijven 
De 4 overige agrarische bedrijven betreffen allen veehouderijen, die verspreid 
in het gebied gelegen zijn, met name langs Vlasstraat, Laarstraat en het zui
delijk gedeelte van de Ploegstraat. In totaal beslaan de (huis)percelen van de
ze veehouderijen in de huidige situatie ca. 20,5 ha (= ca. 14,5%) van het (be
oogde) glastuinbouw-concentratiegebied. 
Het gaat hierbij om de volgend typen veehouderijen: 
- 1 gemengd bedrijf, met melkveehouderij en varkensmesterij); 
- 1 varkensfokkerij; 
- 1 pluimveefokkerij; 

1 nertsenfokkerij. 

Drie bedrijven die recent of zeer binnenkort beëindigd (zullen) zijn in het kader 
van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken, zijn hierbij al buiten be
schouwing gelaten en aangemerkt als een niet-agrarische functie (zie hierna). 
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Het gemengd bedrijf, gelegen aan de Laarstraat 27-29, heeft een erf van ca. 
1,3 ha , met aansluitend het verreweg grootste huisperceel in het plangebied 
van ca. 17 ha, dat zich uitstrekt over het zuidoostelijke deel van het gebied. 

De overige (intensieve) veehouderijen hebben een veel kleiner huisperceel, 
van gemiddeld slechts ca. 1,2 ha, dat overwegend in beslag wordt genomen 
door het erf, met gemiddeld 0,8 ha. De bedrijfsbebouwing van de veehouderij
en is eveneens zeer wisselend in omvang en varieert globaal tussen de 1250 
en 3000 m2 per bedrijf, afhankelijk van de vee-omvang van het bedrijf. Bij al 
deze bedrijven is een bedrijfswoning aanwezig, en het gemengde bedrijf heeft 
2 bedrijfswoningen. 

Niet-agrarische functies 
In het gebied één niet-agrarisch bedrijf aanwezig. Dit betreft een klein metaal
constructiebedrijf met bedrijfswoning aan de Ploegstraat. 
Verder zij er in totaal 12 burgerwoningen in het gebied gelegen, waarvan 1 
met een te saneren sloopbedrijf. Hoewel de meeste woningen aan de Laar
straat liggen, is er geen sprake van een echte concentratie van burgerwonin
gen. Enkele woningen liggen dicht bij de agrarische bedrijven. 

De huispercelen van de niet-agrarische bedrijven en de burgerwoningen be
slaan in totaal een oppervlakte van ca. 21 ha (= ca. 14,5 % van het (beoogde) 
concentratiegebied). Daarvan is echter in totaal maar ca. 6,8 ha erf, of gemid
deld ca. 0,5 ha per woning. De overige gedeelten van deze huispercelen zijn 
in gebruik als 'weiland(je) aan huis' of worden gebruikt / verhuurd als bouw
land (maïsteelt). 

De woningen zelf zijn verschillend van omvang (soms voormalige agrarische 
bedrijfswoningen) en de hoeveelheid bijgebouwen is eveneens wisselend in 
omvang, omdat dit vaak nog voormalig agrarische opstallen betreft. 

Infrastructuur 
Het plangebied ligt tussen twee lokale verbindingen. De Boerenkamplaan, die 
ten oosten van het plangebied ligt, is een drukke en belangrijke verbindings
weg tussen Someren en Someren-Eind. Op enige afstand ten westen van het 
plangebied ligt de Kerkendijk. Deze vormt de belangrijkste verbindingsweg 
vormt tussen Someren en Someren-Heide. 
Het plangebied wordt ontsloten door diverse verharde en enkele onverharde 
landbouwwegen. De ontsluiting van het plangebied in oostwest richting, naar 
Someren-Eind en de Kerkendijk, vindt momenteel vooral plaats via de Vlas
straat, Laarstraat en Hollandseweg. Aansluitend daarop, in noordzuid richting, 
wordt het gebied verder ontsloten via de Ploegstraat en in mindere mate via 
de Heistraat. De halfverharde Lavallestraat en de zandweg Hoeksestraat ver
binden het plangebied met de Boerenkamplaan in het noorden. De technische 
uitvoering van deze half- en onverharde wegen is voor een doelmatige ont
sluiting niet toereikend. De huidige ontsluitingsfunctie van beide wegen is 
daarom (zeer) beperkt en lokaal gericht. 

Het verkeer in het plangebied Vlasakkers is, mede als gevolg van de ligging 
en ontsluitingsstructuur ten opzichte van de omgeving, zoals hiervoor aange
geven, dan ook nagenoeg uitsluitend bestemmingsverkeer. 

Langs de Ploegstraat en de Hoeksestraat loopt, van noord naar zuid door het 
plangebied, een ondergrondse watertransportleiding van Waterleidingmij. 
Oost-Brabant. In de nabijheid van het plangebied ligt, ten zuiden van de 
Hollandseweg, een dubbele aardgashoofdtransportleiding van de Gasunie. 
Deze is echter voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied 'Vlasakkers' 
in de beoogde opzet niet van belang. 
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2.3 Bodem en waterhuishouding 

2.3.1 Bodem 
Het plangebied is vrij vlak en ligt op ongeveer 27 meter boven NAP. Alleen 
ten noorden van de Vlasstraat is enig reliëf aanwezig in de vorm van een 
lichte glooiing. De gronden zijn, in verhouding tot de wijdere omgeving, noch 
uitgesproken hoger noch uitgesproken lager gelegen en vaak voorzien van 
een dikker humeus bovendek. Ze zijn van oudsher in gebruik als bouw- en 
grasland. 

Opbouw 
De bodem van het gebied bestaat grotendeels uit humus-podzolgronden of 
gooreerdgronden. Ook zijn plaatselijk, nabij de Ploegstraat, enkele moerige 
gronden aanwezig. Deze gronden zijn gevormd in 'jonge' dekzandvlakten en 
bestaan voornamelijk uit lemig fijn zand waarin een inspoelingslaag voorkomt. 
Ten noorden van de Vlasstraat-Lavallestraat is een licht glooiende dekzand-
rug aanwezig waarop, door langdurig agrarisch gebruik en potstalbemesting, 
hoge zware enkeerdgronden gevormd zijn, die eveneens bestaan uit lemig fijn 
zand. 

Binnen het plangebied is geen sprake van bijzondere aardkundige waarden, 
zoals duidelijk reliëf steilranden, geologisch bijzondere (gea-)objecten e.d. 

Kwaliteit 
Gegevens omtrent bodemkwaliteit in het plangebied zijn incidenteel bekend. 
Uit onderzoek, in het kader van (bijvoorbeeld) de bouw van bedrijfswoningen 
aan de Laarstraat, Ploegstraat en Vlasstraat, zijn vanuit het verleden enkele 
gegevens bekend. Verder is recent bodemonderzoek verricht rond de Laval-
lestraat. 

Aan de Laarstraat (nr. 25) overschrijdt het gehalte cadmium plaatselijk de 
streefwaarde. Nader onderzoek is echter niet nodig gebleken. Uit analysere
sultaten van de grondwatermonsters blijkt dat de gehaltes van een aantal 
zware metalen de streefwaarden overschrijden. De gehaltes cadmium en zink, 
alsmede het gehalte benzeen overschrijden plaatselijk het criterium voor na
der onderzoek. Dat heeft echter niet meer plaatsgevonden, omdat de nood
zaak daartoe in het kader van de betreffende (bouw)aanvraag niet meer aan
wezig was. 
Ter plaatse van de Ploegstraat (nr. 55) heeft in 1994 een bodemonderzoek 
plaatsgevonden. Hier werd in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan 
zware metalen aangetroffen. Ook hier is aanvullend onderzoek niet nodig ge
bleken. 
Aan de Vlasstraat (nr. 10) werd, in verband met de aanwezigheid van een bo
vengrondse dieseltank, bodemonderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
minerale olie in de bodem. Hier werden geen verontreinigingen met minerale 
olie aangetroffen. 

De Lavallestraat is in het verleden verhard met sintels. Om te komen tot sane-
rings- of isolatiemaatregelen is in oktober 1999 ter plaatse een gericht bodem
onderzoek uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater ter 
plaatse van de Lavallestraat zeer sterk verhoogde gehalten aan zink en matig 
tot sterk verhoogde gehalten aan enkele andere zware metalen aanwezig zijn. 
Hier wordt voor een grondvolume van circa 7000 m3 de interventiewaarde 
voor diverse zware metalen (met name zink) overschreden. 
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Bezien wordt nu of sanering moet plaats vinden of dat, in het kader van de 
beoogde ontwikkeling (zie ook onder 4.7), de vervuiling in een nieuw aan te 
brengen wegverharding geïsoleerd zou kunnen worden. 

Gelet op het van oudsher intensieve agrarische gebruik mag er van uitgegaan 
worden dat in het gehele gebied plaatselijk, in meer of mindere mate lichte 
agrarische 'verontreinigingen' aanwezig zijn. Daarnaast valt niet uit te sluiten 
dat, door de voorheen in de regio veel voorkomende toepassing van sintelver
hardingen, onder de huidige verharde wegen plaatselijk mogelijk concentraties 
van diverse zware metalen in bodem en/of grondwater voor kunnen komen. 

2.3.2 Grondwater 
Geohydrologie 
De geohydrologische opbouw van het plangebied kan als volgt worden om
schreven: 
> Van maaiveld tot 16 m beneden maaiveld bevindt zich een deklaag, be

staande uit fijne zanden; 
> Van 16 m beneden maaiveld tot 47 m beneden maaiveld bevindt zich een 

eerste watervoerend pakket, bestaand uit grindhoudende grove zanden 
waar sporadisch grind- of kleilagen in voorkomen: het zogenaamde 
Schijndel-Mierlo grondwatersysteemcomplex. 

Het Schijndel-Mierlo grondwatersysteemcomplex is een infiltratiegebied dat 
bestaat uit een min of meer aaneengesloten rug van hogere gronden. Het 
systeemcomplex sluit in het oosten aan op het Peel Schol Systeem 
(Schuurman, 1990). 

Watertrappen 
Op lokale schaalniveau leveren de grondwaterklassekaarten van de Water
schappen De Aa en De Dommel de volgende informatie: 
> grondwaterklasse A (grondwaterstand die ondieper is dan 40 cm beneden 

maaiveld): Uitsluitend enkele 'nattere' percelen in het zuidelijk gedeelte van 
het plangebied, ten noordoosten van de Hollandseweg; 

V* grondwaterklasse B (met een grondwaterstand tussen 40 cm en 80 cm 
beneden maaiveld): het merendeel van het plangebied; 

> grondwaterklasse C (grondwaterstand dieper dan 80 cm beneden maai
veld): de drogere gronden ten noordwesten van de Ploegstraat en ten 
noordoosten van de Vlasstraat. 

Stromingen 
Het natuurlijk grondwatersysteem bestaat in het algemeen uit kwelgebieden, 
infiltratiegebieden, intermediaire gebieden en grondwaterstromingen. 
Infiltratiegronden zijn gronden waar de grondwaterstroming vooral neerwaarts 
gericht is, en waar het water in de diepere ondergrond verdwijnt of inzijgt. 
In kwelgebieden is de stroming opwaarts gericht, en komt het grondwater 
plaatselijk in meer of mindere mate aan de oppervlakte (kwel / kwelwater). 
In intermediaire gebieden is de grondwaterstroming meer oppervlakkig en 
vooral horizontaal gericht, met lokaal wissellende neerwaarts en opwaarts 
waterstromingen. 

In het ondiepe (freatisch) grondwater komen in het plangebied geen kwelge
bieden voor. De wat hogere en licht glooiende gronden op de dekzandrug 
ten noorden van de Vlasstraat kunnen worden gekenschetst als infiltratiege
bied. De overige gronden, in het grootste deel van het plangebied, zijn in
termediair, met een zeer oppervlakkig grondwaterstelsel. Uit verschillen in 
de stijghoogte tussen het freatisch grondwater en het eerste watervoerende 
pakket blijkt wel dat er sprake is van diepe kwel (SRE 1999). Deze komt in 
het plangebied echter niet aan de oppervlakte. 
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Kwaliteit 
Het water wordt in de huidige situatie van het plangebied grotendeels afge
voerd via het ondiepe grondwater- of oppervlaktewaterstelsel. Deze 'opper
vlakkige' afvoer is ook zichtbaar als gekeken wordt naar de kwaliteit van het 
grondwater. Het grondwater is aantoonbaar beïnvloed door antropogene 
(menselijke) factoren tussen de 0 en circa 20 meter diepte. Tussen de 20 m 
en 30 m en dieper is deze menselijke invloed verdwenen en heeft het grond
water de samenstelling van zacht water (CaHC03 type). 
Ter plaatse van de Lavallestraat zijn zeer sterk verhoogde gehalten aan zink 
en matig tot sterk verhoogde gehalten aan enkele andere zware metalen 
aanwezig. In het overig gebied is het grondwater plaatselijk eveneens licht 
verhoogd met de zware metalen. 
Enkele zware metalen, waaronder zink, zijn stoffen die zich verspreiden naar 
het grondwater. Aangezien er ter plaatse van het plangebied, op meer dan 
20 m diepte, sprake is van kwel (opwaartse beweging) zal de verontreiniging 
zich via het grondwater niet verder in de diepte verspreiden. 

Onttrekkingen 
In het gebied wordt in de huidige situatie op beperkte schaal grondwater ont
rokken ten behoeve van tuinbouwteelt. Slechts twee kleinere bedrijven ma
ken hier gebruik van. Het betreft de bedrijven aan de Vlasstraat 9a en Hei
straat 16. Hoeveel grondwater onttrokken wordt is vooralsnog onbekend. 
Nieuwe vergunningen voor onttrekkingen van grondwater voor de landbouw 
worden in het kader van het provinciaal waterhuishoudingsplan overigens 
niet meer verleend. 
De overige bedrijven gebruiken regenwater en/of betrekken in enkele ge
vallen (tevens) leidingwater voor de teelt. 

2.3.3 Oppervlaktewater 
Waterhuishouding 
Aan oppervlaktewater is er weinig in het gebied aanwezig. Dit betreft enkele 
kleinere waterschapssloten en (particuliere) afwateringssloten. Deze laatste 
zijn ook gelegen langs de verschillende wegen. 
De stroomrichting van de meeste sloten is naar het noordwesten gericht. Daar 
ontstaat ook de waterloop de Kleine Aa, direct ten noorden van het plange
bied, nabij de Vlasstraat, waar water samenkomt uit diverse daar naartoe lei
dende perceelssloten. 
Het oppervlaktewater ten zuiden van de Laarstraat wordt eveneens via enkele 
kleinere sloten afgevoerd richting Hollandseweg. Vandaar wordt het in meer 
westelijke richting naar de Peelrijt afgevoerd. Veel verderop, richting Lierop, 
wordt het water van de Peelrijt, via een afleiding, weer in de Kleine Aa ge
loosd. 

De grens van de beheersgebieden van respectievelijk Waterschap De Aa in 
het oosten en De Dommel in het westen loopt, overeenkomstig de scheiding 
tussen beide hiervoor omschreven slotenstelsels, door het zuidwestelijk deel 
van het plangebied. 

Door de aanwezigheid van diverse regenwaterbassins bij de tuinbouwbedrij
ven vindt een beperkte of vertraagde afvoer van regenwater plaats. Het over
tollige regenwater wordt, mede vanwege het ontbreken van riolering, afge
voerd via diverse berm- en perceelssloten naar de (hoofd)watergangen van 
het waterschap. Tijdens hoosbuien ontstaan piekafvoeren naar het opper
vlaktewater. 
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Kwaliteit 
Het water in de Kleine Aa en de Peelrijt kan een globaal beeld geven van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in en rond het plangebied. Het water in deze water
lopen is voedselrijk, weinig dystroof (zwak gebufferd) en kalkarm. Van natuur
waarden is geen sprake. Ook de overige (grotendeels periodiek droogvallen
de) kleine waterlopen in het beheersgebied van de waterschappen zijn over
wegend zuur en voedselrijk, met eveneens weinig natuurlijke kenmerken 
(Waterschap De DommelAA/aterschap De Aa, 1993). 

2.4 Ecologie 

Actuele waarden 
Op grond van de bekende gegevens zijn er in het plangebied en de directe 
omgeving daarvan geen bijzondere waarden op het gebied van flora en fauna 
te verwachten. Dit is ook niet verwonderlijk, gelet op het intensieve agrarische 
bodemgebruik, de kwaliteit van het oppervlaktewater (voedselrijk) en de aan
wezige hoeveelheid en aard van met name de agrarische bebouwing en be-
drijfs- en erfverhardingen. 

Plaatselijk zijn er enkele erf- en perceelsrandbeplantingen aanwezig en langs 
de wegen ten zuiden van de Laarstraat en langs een gedeelte van de Vlas
straat staan boombeplantingen. In het zuidelijke plangedeelte, ter weerszijden 
van de Ploegstraat, liggen twee onverharde landbouwwegen, met plaatselijk 
wat ruimere bermbeplantingen. Ten westen van het plangebied, aan de Drie
hoekstraat, bevindt zich een verzameling verwaarloosde aangeplante kerst
dennen, dat echter geen ecologische waarde heeft. 

Deze verschillende beplantingen dienen als schuil- of broedplek voor diverse 
vogels en kleine zoogdieren. Sommige bosvogels kunnen er plaatselijk broe
den. Verder zijn er vooral de meer algemeen voorkomende kraaiachtige en 
enkele kleinere roofvogels te verwachten. 
De (meer) lijnvormige beplantingen zijn verder ook voor insecten als mieren 
en loopkevers en voor vleermuizen belangrijk als route om zich door het land
schap te bewegen. 
De verschillende aanwezige (droogvallende) waterlopen en kavelsloten heb
ben in dit opzicht ook enige betekenis, maar ze zijn vrij smal en de oever is 
vaak steil. Door intensief en eenvormig onderhoud is ook de begroeiing van 
de sloten vrij eenvormig. De begroeiing bestaat daar vooral uit grassen en 
ruigtekruiden. 

2.5 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

2.5.1 Landschap en cultuurhistorie 
(zie ook figuur 2) 
Het plangedeelte ten noorden van de Vlasstraat kan worden gekenschetst 
als deel van een cultuurhistorisch waardevolle ontginning. De karakteristieke 
kenmerken van oude ontginningen, zoals open akkers met een gebogen be-
lijning en een enigszins glooiend reliëf, dat doorloopt in noordwestelijke rich
ting, zijn nog steeds herkenbaar. De oude ontginningen zijn een onderdeel 
van grotere cultuurhistorisch waardevolle gebieden westelijk van de kern van 
Someren, waar ook de laagte, waarin de Kleine Aa stroomt, deel van uit 
maakt. Het noordelijk deel van het plangebied is, als onderdeel van dat ak
kergebied, daarmee het oudste cultuurelement van het plangebied 
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figuur 2 

Cultuurhistorische waarden 
(bron: CHW-kaart, Provincie Noord-Brabant, dienst REW, april 1999) 
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Het overige deel van het plangebied bestaat uit 'oude' heideontginningen, uit 
de eerste helft van de 19° eeuw, die gelegen zijn in een dekzandvlakte. Deze 
ontginningen hebben een grootschalig karakter met een rechthoekige, strakke 
verkaveling die de aanzet of basis vormt voor de richting van de latere 'jonge' 
ontginningen (eind 19" en begin 20e eeuw) die in het westen op het plangebied 
aansluiten. Ter plaatse van de Hollandseweg is eveneens een duidelijke om
slag van enerzijds oude naar anderzijds jongere ontginningen in het land
schap zichtbaar. 

Een groot aantal wegen, waaronder de Ervenweg, Ploegstraat, Heistraat, 
Driehoekstraat, Vlasstraat, Ravelweg, Hollandseweg en Groeneweg, zijn vol
gens de cultuurhistorische waardenkaart, allemaal lijnelementen die al voor 
1850 in het gebied aanwezig waren en die daarom een (redelijk) hoge histo
risch- landschappelijke waarde gekregen hebben. Deze wegen, aangelegd 
voor de oudere ontginningen hebben als aanzet gediend voor de latere we
genpatronen van de jongere heide ontginningen ten (noord)westen van het 
plangebied. 

In het plangebied is met name langs de Ploegstraat, de Vlasstraat en de Laar
straat vrij veel bebouwing aanwezig. Het grondgebruik betreft voornamelijk 
weidebedrijven en maïsteelt, terwijl er ook een aanzienlijke hoeveelheid glas
opstanden en containerteelt aanwezig is. 
In het plangebied zijn geen specifieke of uitgesproken visueel-ruimtelijke 
waarden die planologisch beschermt zijn, zoals karakteristieke beslotenheid of 
grootschalige openheid, aanwezig. 

2.5.2 Archeologie 
(zie ook figuur 2) 
Volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant 
en ook op grond van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1998' en gegevens 
van de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband kan het gebied ten 
noordoosten van de Vlasstraat gekenschetst worden als een gebied met een 
'hoge archeologische verwachtingswaarde'. Dit omdat we daar te maken 
hebben met een dik esdek (minimaal 50 cm) waarbij de kans groot is dat 
daaronder archeologische sporen en resten worden aangetroffen die daar 
veelal nog ongestoord, dus gaaf, in de bodem aanwezig zijn. 
Ook het gebied ten zuiden van de Vlasstraat is archeologisch van belang, 
met een 'middelhoge archeologische verwachtingswaarde' voor dit gebied. 
De mogelijke aanwezige archeologische vindplaatsen kunnen hier direct of 
dicht onder de bouwvoor worden aangetroffen en zijn dan wellicht minder 
intact dan in het gebied ten noorden van Vlasakkers. 

Deze gegevens worden nog eens bevestigd door de inspraakreactie van de 
Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek op de startnotitie van deze 
MER. Daar waar eventuele ingrepen in de bodem te verwachten zijn die rei
ken tot in de laag waar naar verwachting archeologische vondsten kunnen 
worden aangetroffen verdient een zogenaamde Aanvullende Archeologische 
Inventarisatie (AAI) aanbeveling. Daarmee kan nagegaan worden of er al of 
niet sprake is van daadwerkelijk aanwezige (waardevolle) archeologische 
sporen of elementen in de bodem, en zo ja hoe ter bescherming en/of nader 
onderzoek daarvan verdere maatregelen genomen kunnen worden. 
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2.6 Energie, watergebruik en afval 

Onder energie, watergebruik en afval wordt ingegaan op het energieverbruik, 
de wijze van energievoorziening (beschikbaarheid van energiebronnen), de 
watervoorziening, het gebruik van water, de afvalproductie en verwer
king/afvoer van afval van de bestaande glastuinbouwbedrijven. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er met betrekking tot deze onderwerpen 
slechts zeer beperkte informatie beschikbaar is wat betreft de huidige situatie 
van de individuele bedrijven in het plangebied. Daarom wordt hierna voor een 
aantal onderdelen alleen ingegaan op deze aspecten voor de glastuinbouw in 
meer algemene zin. 

2.6.1 Energieverbruik en voorziening (zie ook tabel 2) 
Energieverbruik glastuinbouw 
De glastuinbouwsector heeft binnen de totale land- en tuinbouw de grootste 
vraag naar energie. Dit betreft hoofdzakelijk de vraag naar energie voor ver
warming van de kassen. Op jaarbasis is bij glastuinbouw 10 tot 15 Tera-Joule 
(TJ) warmte nodig per hectare glas, afhankelijk van het soort teelt. Dit is - ter 
vergelijking - ongeveer 10 tot 20 maal zo veel als het verbruik van warmte 
voor de jaarlijkse verwarming van één hectare woongebied. 

Energievoorziening in het plangebied 
Alle glastuinbouwbedrijven maken gebruik van aardgas als energiebron. En
kele bedrijven hebben daarbij de mogelijkheid, enkel als noodvoorziening, ge
bruik te maken van olie. 
De glastuinbouwcombinatiebedrijven - met aanmerkelijk minder glas - en ook 
de overige tuinbouwbedrijven - met zeer beperkt ondersteunend glas - geven 
overwegend eenzelfde beeld te zien. 
In totaal wordt derhalve voor 21,2 - 27,5 ha glas (bestaand c.q. bestaand + 
vergund) gebruik gemaakt van aardgasverwarming. Alleen twee reeds lang 
gevestigde kleinere bedrijven, met samen slechts 1,1 ha glas, hebben enkel 
een oliegestookte verwarming. 

Warmtekrachtkoppeling (WKK) 
(zie ook intermezzo 2.6.1) 
De zes grootste glastuinbouwbedrijven maken, in samenwerking met gasdis-
tributiebedrijf OBRAGAS, gebruik van warmtekrachtkoppeling, met aardgas 
als energiebron. Het zijn allemaal bedrijven met groenteteelt onder glas, waar
van de omvang varieert tussen ca. 1,3 en ca. 4,2 ha en waarvan een of enke
len binnenkort mogelijk doorgroeien tot ca. 7 ha glas. 
De warmte die vrij komt bij deze warmtekrachtkoppeling wordt gebruikt om de 
kas te verwarmen. De restwarmte die daarbij vrij komt / over is wordt gebruikt 
voor de opwekking van elektriciteit. Daarmee kan met name de eigen assimi
latiebelichting gevoed worden, waarvan in 2 situaties sprake is, ofwel er vindt 
levering aan het elektriciteitsnet plaats (groene stroom). 
Verder kan het bij verbranding vrijkomende COZl na (relatief kostbare) zuive
ring, gebruikt worden ter voorziening in extra C02-behoefte van het gewas, 
wat eveneens vooral speelt bij de toepassing van assimilatiebelichting. De 
toepassing van warmtekrachtkoppeling levert zo een zeer hoog rendement en 
een zeer aanzienlijke, directe danwei indirecte, besparing op de energiekos
ten. Tevens kan bij Warmtekrachtkoppeling de uitstoot van C02 worden gemi
nimaliseerd. Voor de uitstoot van stikstofoxiden bij toepassing van warmte
krachtkoppeling gelden wettelijke normen. Voor de uitstoot van zwaveldioxide 
geldt dat niet. Door het gebruik van aardgas is die uitstoot echter al bijzonder 
gering en zeker beduidend lager dan bij meer traditionele oliestookinstallaties. 
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ITABEL2: TUINBOUWBEDRIJVEN VLASAKKERS BESTAANDE SITUATIE 
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INTERMEZZO 2.6.1 
WARMTE-KRACHTKOPPELING (WKK) 

Warmtekrachtkoppeling is de term welke wordt gebruikt voor installaties waarin tegelij
kertijd warmte en elektriciteit wordt geproduceerd. Onder kleinschalige warmtekracht
koppeling worden systemen verstaan waarbij gasmotoren worden toegepast Hierbij 
drijft een gasgestookte motor een generator aan. De warmte die vrijkomt via de koeling 
van de motor en de rookgassen kan nuttig worden gebruikt voor kasverwarming. Het 
gebruik van wamitekrachtkoppeling betekent een toename van het gasverbruik van het 
betreffende glastuinbouwbedrijf, maar geeft op nationaal niveau een brandstofbespa
ring. 
Onderscheid moet worden gemaakt tussen tuinders die veel warmte en relatief weinig 
elektriciteit gebruiken (warmtetumders) en tuinders die daarnaast veel elektriciteit ge
bruiken ten behoeve van assimilatieveriichting (belichtingstuinders). 
Voor de warmtetuinder is eigen beheer van de WKK-installaties nornialiter niet interes
sant omdat de opgewekte energie slechts voor een klein deel benut kan worden Indien 
terugkoppeling van energie aan het net plaatsvindt kan warmte-krachtkoppeling ook 
voor warmtetuinders rendabel gemaakt worden. 
Voor belichtingstuinders is de situatie anders. Deze tuinders gebruiken veel elektriciteit 
en moeten de afweging maken tussen het inkopen van elektriciteit uit het net of het zelf 
aanschaffen van een WKK-installatie. WKK-installaties in eigen beheer bij belichtings
tuinders zijn vaak gedimensioneerd op de elektriciteitsvraag van het bedrijf. In tijden dat 
minder elektriciteit gebniikt wordt dan geproduceerd kan terugkoppeling naar het net 
plaatsvinden. 

INTERMEZZO 2.6.2a 
WATERBALANS GLASTUINBOUWGEBIED 
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In bovenstaande figuur is de waterbalans van een glastuinbouwgebied schematisch 
weergegeven. 
Het ingaande water van het systeem bestaat uit neerslag en leidingwater of uit 
grondwater. Het uitgaande water is het spui- of drainwater dat deels afgevoerd wordt 
naar het oppervlaktewater en deels naar het riool, het water dat in het onverhard op
pervlak infiltreert en de verdamping. In de kas wordt het water gerecirculeerd (ber
ging) en een deel van het water gaat het systeem uit in de vorm van het product (ge
was). Water dat op verhard oppervlak valt, vloeit oppervlakkig af naar het oppervlak-
tewatersysteem of infiltreert elders.  
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2.6.2 Waterbehoefte, voorziening en afvalwater 

Waterbehoefte glastuinbouw, algemeen 
Het waterverbruik voor het productieproces bij (glas)tuinbouwbedriiven is in de 
regel hoog. De waterbehoefte van bloementeelt is circa. 7000 m per ha per 
jaar en van groenten circa 8000 m3 per ha per jaar. 
Bij de huidige in het plangebied voorkomende glastuinbouw (bloemen en 
groenten) moet dus rekening gehouden worden met een gemiddelde water
behoefte van circa 7500 m3 per ha glas per jaar. 

De beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed en betaalbaar gietwater 
is een essentiële factor voor de glastuinbouwsector. De kwaliteit en de hoe
veelheid neerslag die in Nederland per jaar valt (ca. 760 mm) stemt vrijwel 
overeen met voornoemde gemiddelde waterbehoefte in de glastuinbouw. 
De opvang daarvan, via de daken van kassen, en opslag in regenwaterbas
sins / -tanks is in verhouding goedkoop. Daarom vormt de hemelwateropvang 
thans de meest gebruikelijke watervoorziening in de glastuinbouw. Verder 
komt, zelfstandig of gecombineerd met regenwateropvang, van oudsher ook 
het gebruik van grondwater of leidingwater in de glastuinbouw voor. 

Bron voor proceswater 
(zie ook tabel 2) 
Enkel regenwater wordt bij 7 van de 12 bestaande, overwegend grotere, 
glastuinbouw(-combinatie)bedrijven gebruikt als proceswater. In totaal hebben 
die bedrijven daarvoor ca. 53.000 m opvangcapaciteit. Bij ca. 16,7 tot moge
lijk 20,2 ha glas komt dit bij die grotere bedrijven gemiddeld neer op circa 2600 
m tot circa 3200 m3 per ha glas. 
Leidingwater wordt bij 3 glastuinbouw(-combinatie)bedrijven, waarvan 1 groter 
bedrijf en 2 kleinere, gebruikt als proceswater. Bij 1 kleiner bedrijf gebeurt dit 
in combinatie met regenwater. 
Het gebruik van leidingwater als proceswater is een kostbare zaak, maar 
soms in verband met specifieke kwaliteitseisen of (tijdelijk) ruimtegebrek voor 
opvangbassins voor regenwater toch noodzakelijk. 
Grondwater wordt, van oudsher, slechts door 2 kleinere bedrijven bij de be
drijfsvoering gebruikt. Vergunningen voor dergelijke grondwateronttrekkingen 
worden de laatste jaren, op grond van de Grondwaterwet, door Gedeputeerde 
Staten niet meer verstrekt. 

Naast het gebruik van proceswater op bovengenoemde wijzen vindt ook in 
toenemende mate hergebruik plaats van proceswater. Dit gebeurt echter nog 
op beperkte schaal. 

Afvalwater 
Het gebruik van veel water in de bedrijfsvoering bij (glas)tuinbouwbedrijven 
levert ook een omvangrijke hoeveelheid afvalwater op. De volgende afval
waterstromen zijn daarbij te onderscheiden: 
- huishoudelijk afvalwater; 
- spuit- en schrobwater; 
- spoelwater van filters; 
- uitlek- en percolatiewater van substraatafval; 
- spuiwater van ketels. 
- terugspoelwater afkomstig van ontijzeringsinstallaties; 
- door bedrijfsactiviteiten verontreinigt drainagewater; 
- spuiwater (bij substraatteelt); 
- water dat bloemenvoorbehandelingsmiddelen bevat; 
- water afkomstig van in de kas geteelde groenteproducten; 
- spoelwater van ionenwisselaars; 
- water afkomstig van straatkolken op het erf; 
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- overstortend regenwater afkomstig van regenwaterbassins; 
- water afkomstig van de buitenkant van de kas; 
- condensorwater van stoomleidingen en verwarmingsketels; 
- condenswater. 

In het Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) glastuin
bouw, dat sinds 1 november 1995 van kracht is, wordt geregeld welke afval
waterstromen op de gemeentelijk riolering en welke op het oppervlaktewater 
mogen worden geloosd. 
In de huidige situatie is het plangebied nog niet aangesloten op een riole
ringsstelsel dat loost op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

Het grootste deel van het afvalwater wordt nu geloosd op het oppervlakte
water. Daarnaast wordt er ook een deel van het afvalwater; vooral huishou
delijk afvalwater en drainwater, in de bodem geloosd. Slechts een klein ge
deelte van het afvalwater wordt middels recirculatie opnieuw ingezet als pro
ceswater. Voor akkerbouwers, bollentelers, boomkwekers, vollegronds-
groentetelers, fruittelers, zomerbloementelers, veehouders en loon- en me-
chanisatiebedrijven is vanaf 1 maart 2000 het lozingenbesluit open teelt en 
veehouderij van toepassing (zie intermezzo 2.6.2.b). 

INTERMEZZO 2.6.2.b: 
LOZINGSBESLUITOPEN TEELTEN VEEHOUDERIJ 

De akkerbouw, een deel van de bollen- en boomteelt, de vollegrondsgroenteteelt, de 
fruitteelt, de zomerbloementeelt en de veehouderij hebben vanaf 1 maart te maken 
met het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. 
Dit besluit, onder andere tot stand gekomen in overleg met de landbouworganisaties, 
bevat maatregelen om de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
naar het oppervlaktewater te verminderen. Het Lozingenbesluit open teelt en vee
houderij is genomen in het kader van de algemene waterkwaliteitsaanpak en is ge
baseerd op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Bestnjdingsmid-
delenwet. 

De afgelopen jaren hebben de waterschappen in Nederland veel metingen verricht 
naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daaruit blijkt dat de concentraties gewas-
beschermende middelen en meststoffen in veel gevallen de waterkwaliteitsnormen 
fors overschrijden. Vooral hoge piekbelastingen kunnen leiden tot sferfte van water
organismen. De concentraties ontstaan door drift, afspoeling, het meespuiten van 
slootkanten en afvalwateriozingen. Het lozingenbesluit is er vooral op gericht deze 
piekbelasting te voon\omen. 

De maatregelen in het Lozingenbesluit hebben een algemeen karakter. Daarmee 
wordt voorkomen dat voor elk bedrijf apart een Wvo-vergunning moet worden ver
leend. Het Lozingenbesluit bevat regels om de afvalwaterlozing vanaf het bedrijfsge
bouw of erf te beperken Daarnaast is een van de gevolgen dat alle Nederlandse 
boeren en tuinders met ingang van het nieuwe teeltseizoen te maken krijgen met 
teeltvrije zones. Dit zijn stroken tussen de insteek van het talud en het te telen gewas 
waarop, behoudens grasland, geen of niet hetzelfde gewas als op de rest van het 
perceel mag worden geteeld. Hoe breed de teeltvrije zone dient te zijn is afhankelijk 
van de spuitapparatuur die men gebruikt en hoe intensief het gewas doorgaans 
wordt bespoten 
Tenslotte zijn er voorschriften opgenomen met betrekking tot het spuiten en bemes-
ten. Dit alles om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. 
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Opslag hemelwater 
In het Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) glastuin
bouw wordt, in geval van bepaalde lozingen op het oppervlaktewater, uit een 
oogpunt van waterkwaliteit tevens een minimale reservoirgrootte van 500 m3 

per hectare glas verplicht gesteld als hemelwateropvangvoorziening voor 
gietwater. 
De glastuinbouwbedrijven, die gebruik maken van regenwater als gietwater, 
beschikken in de meeste gevallen over relatief grote reservoirs voor de tijdelij
ke opslag en eventueel recirculatie van dat water. De inhoud van de bestaan
de waterbassins varieert bij de glastuinbouwcombinatiebedrijven (met ook on
bedekte teelt) van 500 m3 tot 4000 m3 en bij de (volledige) glastuinbouwbedrij
ven van 5000 m3 tot 15.000 m3. 
Hiermee wordt bij die bedrijven, behoudens bij een enkel klein bedrijf, ruim
schoots voldaan aan de gestelde minimale reservoirgrootte op grond van het 
Lozingsbesluit. 

2.6.3 Overig afval en verontreiniging 

Overige afvalstromen en verontreiniging 
Naast de diverse waterafvalstromen komen in de glastuinbouw nog andere 
specifieke afvalstromen vrij, zoals folies en verpakkingsmaterialen, plantaar
dig afval en substraatafval. 

Afvalverwijderingsstructuur 
Het huishoudelijk afval wordt middels gemeentelijke inzameling verwijderd. 
Voor specifiek bedrijfsafval is geen collectieve voorziening aanwezig. 
Eén glastuinbouwcombinatiebedrijf laat zijn bedrijfsafval verwijderen door de 
regionale afvalverwerking Razob. 
In andere situaties zal een groot deel van dat afval, zoals thans gebruikelijk, 
geretourneerd worden naar de leveranciers (pallets, substraat, folies e.d.). 
Verder zal overig bedrijfsafval individueel afgevoerd worden via daartoe ge-
eigende particuliere kanalen, zoals de afvoer van plantaardig afval naar 
specifieke groencomposteringsbedrijven en grof vuil naar de regionale afval
verwerking. 
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INTERMEZZO 2.6.3 
AFVALBEPERKING EN VERWIJDERING 

In het Convenant Glastuinbouw en Milieu is tot doel gesteld dat het ontstaan van afval
stoffen als bestrijdingsmiddelen, substraatatval en kunststoffen zoveel mogelijk voor
komen dient te worden. Bovendien wordt het hergebruik van deze afvalstoffen gesti
muleerd Zo kunnen substraatmatten die van steenwol gemaakt zijn, worden verwerkt 
tot 'nieuwe' bruikbare steenwol of bakstenen Kunststoffen als loop- en schermfolies 
kunnen goed worden hergebruikt voor diverse producenten, zoals landbouwfolies, vuil
niszakken, fusten en dergelijke. 

Op grond van het Besluit stortverbod afvalstoffen van 8 december 1997 (Staatsblad 
665) is het verboden om plantaardige afvalstoffen afkomstig van land- of tuinbouw in of 
op de bodem te brengen, voorzover andere, meer duurzame verwijderingsmethoden 
(zoals hergebruik) voorhanden zijn. Het composteren van groenafval wordt beschouwd 
als een doelmatige verwijderingsmethode. Óp grond van het huidige Besluit tuinbouw
bedrijven met bedekte teelt milieubeheer (zie ook bijlage 4) mogen bedrijven het 
groenafval op het eigen bedrijf composteren. Voor nieuw op te richten bedrijven moet 
dan een afstand van 100 meter aangehouden worden tussen de composthoop en aan
eengesloten woonbebouwing en 50 meter tot een woning van derden. Echter, vanwege 
het ruimtebeslag, het lage uitrustingsniveau van deze vorm van composteren waardoor 
geurhinder kan ontstaan en de ziektedmk die door zelf composteren kan ontstaan, zal 
in de praktijk zelf composteren niet veel voorkomen. Het composteren van het groenaf
val afkomstig van de bedrijven in het plangebied zal dus elders, buiten het plangebied, 
moeten gebeuren. 

Op grond van het Besluit verwijdering Land- en tuinbouwfolie (Staatsblad 584, 25 
november 1996) zijn producenten en importeurs van land- en tuinbouwfolie verplicht 
het folie na gebruik in te nemen en verder te verwijderen. Hiertoe is de stichting FO-
LINED opgezet, welke landelijk opereert Het besluit heeft vooralsnog alleen betrek
king op de verwijdering van landbouwfolie. 
In het convenant Kunststof Land- en Tuinbouw zijn afspraken gemaakt omtrent ex
tern gebruik van plastic folies, compostenng van organisch afval en reductie van de 
hoeveelheid substraatafval. 

Voorkomen van emissies en verontreinigingen 
Door toepassing van substraatteelt en het opvangen van afstromend regenwater in 
bassins (met recirculatie van water) worden de emissies van verontreinigingen van 
uit de kassen naar bodem en water beperkt. 

In de glastuinbouw worden doorgaans hoge concentraties aan bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. In het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) zijn doelstellingen voor het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vastgelegd. De laatste jaren is er al een 
forse afname van het gebmik van bestrijdingsmiddelen waarneembaar door onder an
dere het telen op substraatmatten, waarbij geen grondontsmetting meer noodzakelijk 
is. Verder verdienen de afvoer van verpakkingsmateriaal en de reststoffen van de 
bestrijdingsmiddelen de nodige aandacht. 
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2.7 Verkeer, woon- en leefmilieu 

Verkeersontsluiting 
Het plangebied Vlasakkers wordt voornamelijk ontsloten door smalle verhar
de landbouwwegen (ca 3,5 m breed) met onverharde bermen. Aan de 
noordzijde van het plangebied zijn de Hoeksestraat en de Lavallestraat nog 
(deels) onverhard. 
In het plangebied zijn, zoals gebruikelijk bij dergelijk landbouwwegen in het 
buitengebied, geen aparte voorzieningen aanwezig voor langzaam verkeer. 
Dit geldt eveneens voor het openbaar vervoer, dat binnen het plangebied en 
directe omgeving overigens niet aanwezig is. 

Verkeersintensiteiten 
Er zijn geen recente tellingen beschikbaar met betrekking tot de verkeersin
tensiteiten binnen het plangebied. Op basis van de aannames, vermeldt in 
het Rapport Akoestisch Onderzoek Lavallestraat (Croonen Adviseurs, 1999), 
kan er van uitgegaan worden dat de bedrijven en woningen in het gebied in 
totaal 690 a 700 autoritten per etmaal opleveren. Dit betreft voor het meren
deel personenauto's (ca 600 ritten), en voor het overige vrachtverkeer (ca 
100 ritten, waarvan 65 tot 70 middelzwaar en 25 tot 30 zwaar). 

De hoofdontsluiting van het plangebied vindt vooral plaats in oostelijke rich
ting via de Vlasstraat en de Laarstraat. Naar schatting 60% van het autover
keer gaat via deze twee wegen richting kom Someren-Eind. Via de Holland
seweg en de Ravelweg gaat nog eens ca 20% in dezelfde richting. De ove
rige 20% van het autoverkeer gaat richting Kerkendijk in het noordwesten. 
De helft daarvan gaat via de Ploegstraat/Hollandseweg en de andere helft 
via de DriehoekstraaWlasstraat. 
Wat betreft langzaam verkeer is er enkel sprake van beperkt plaatselijk fiets-
verkeer. Doorgaand fietsverkeer komt in het plangebied nauwelijks voor. 

Hinder door verkeer 
De verkeersintensiteiten vanuit het plangebied zijn relatief hoog in vergelij
king met andere delen van het buitengebied met een vergelijkbare omvang. 
Dit komt met name door de hoge dichtheid van agrarische bedrijven in het 
plangebied. 
In de huidige situatie zijn de verharde wegen, vanwege hun smalle profielen, 
niet of onvoldoende berekend op een dergelijk intensief gebruik, met boven
dien vrij veel vrachtverkeer. 
Parkeren en manoeuvreren van verkeer vindt hoofdzakelijk plaats op eigen 
terrein en bij de uitritten van de verschillende bedrijven. Ook de bermen zijn 
daar plaatselijk in slechte staat. 

De verkeersveiligheid kan door het smalle wegprofiel van de landbouwwe
gen plaatselijk in het geding komen, vooral als het gaat om kwetsbare weg
gebruikers als fietsers. 

Verstoring van het woon- en leefmilieu ten aanzien van geluid, veiligheid en 
luchtkwaliteit door verkeer, zowel binnen als direct buiten het plangebied, zal 
gezien de totale omvang en verdeling van de verschillende verkeersstromen 
in het algemeen beperkt zijn. Plaatselijke knelpunten kunnen zich voordoen 
door met name het vrachtverkeer. 
Woongebieden in de directe omgeving kunnen enige hinder ondervinden. Dit 
speelt met name aan de westzijde van de kern Someren-Eind, waar in de 
huidige situatie het merendeel van het (vracht)autoverkeer van en naar het 
plangebied langs komt. 
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Hinder door assimiiatiebelichting 
In het plangebied is een viertal glastuinbouwbedrijven dat assimilatiebelich
ting toepast bij de bedrijfsvoering. Deze bedrijven liggen verspreid aan de 
Ploegstraat en Vlasstraat, met in de nabijheid ook een enkele burgerwoning 
of bedrijfswoning van een ander bedrijf. 

Gebruik van assimilatiebelichting vindt met name plaats in de periode met 
een tekort aan daglicht (vanaf september tot en met april) en kan hinder ver
oorzaken voor nabij gelegen woningen als er geen afschermende voorzie
ningen getroffen zijn, zoals bijvoorbeeld aangegeven in AMvB 'Besluit tuin
bouwbedrijven met bedekte teelt' (zie ook intermezzo 2.7). 
Binnen het plangebied komen op dit moment 2 grotere glastuinbouwbedrij
ven, 1 groter glastuinbouwcombinatiebedrijf en 1 tuinbouwbedrijf met be
perkt ondersteunend glas voor die assimilatiebelichting gebruiken. De be
treffende kassen van die bedrijven zijn zodanig gesitueerd en op afstand van 
nabij gelegen woningen gelegen dat geen (grote) hinder ondervonden 
kan/zal worden. Ook deze bedrijven vallen inmiddels onder voornoemde 
AMvB, zodat in voorkomende situaties tevens in voldoende afscherming 
voorzien wordt. 

Hinder door emissies in de lucht 
De luchtkwaliteit wordt in hoofdzaak bepaald door de emissies binnen en bui
ten het plangebied ten gevolge van de huidige agrarische bedrijvigheid. Met 
name stookinstallaties en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door 
glastuinbouwbedrijven kunnen hiervan de bron zijn. Daarnaast vindt er lucht
verontreiniging plaats door de aanwezige intensieve veehouderijen, wat voor 
overlast kan zorgen voor zowel de in en nabij het plangebied gelegen wonin
gen als voor de glastuinbouwbedrijven. 

Het gebruik van olie als brandstof bij de bedrijfsvoering van glastuinbouwbe
drijven kan voor belasting van de luchtkwaliteit zorgen. In de huidige situatie 
wordt er echter door de meeste bedrijven gebruik gemaakt van gas. Gas als 
energiebron is veel minder luchtverontreinigend dan het gebruik van traditio
nele oliestookinstallaties. 
Daarnaast maken vijf glastuinbouwbedrijven gebruik van warmtekrachtkoppe
ling, waardoor de uitstoot van C02 mogelijk nog meer wordt geminimaliseerd. 
Voor de uitstoot van stikstofoxiden door toepassing van warmtekrachtkoppe
linginstallaties gelden wettelijke normen, voor de uitstoot van zwaveldioxide 
zijn geen normen voorgeschreven. Door het gebruik van aardgas is ook die 
uitstoot echter al bijzonder gering. Al met al is de luchtverontreiniging voor het 
woon- en leefmilieu door de huidige stookinstallaties van de glastuinbouw in 
het plangebied zeer beperkt. 

Woningen die nabij (glas)tuinbouwbedrijven gelegen zijn kunnen hinder on
dervinden van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het 'Besluit 
tuinbouwbedrijven met bedekte teelt' (zie ook intermezzo) geeft aan dat mo
gelijke hinder door onder andere gewasbeschermingsmiddelen ondervangen 
wordt door een afstand tussen kassen en incidentele, bestaande woningen 
van minimaal 25 meter aan te houden. 
In de huidige situatie wordt deze afstand nergens overschreden. 
Ten opzichte van een aaneengesloten woongebied dient er een afstand tus
sen kassen en betreffende woningen van minimaal 50 meter in acht te wor
den genomen. 
De nabijgelegen bebouwde kom van Someren-Eind ligt op meer dan 250 
meter van het meest dichtbij gelegen glastuinbouwbedrijf aan de Vlasstraat, 
zodat aan de minimum afstand overal voldaan wordt. 
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INTERMEZZO 2.7 
BESLUIT TUINBOUWBEDRIJVEN MET BEDEKTE TEELT MILIEUBEHEER 
MET BETREKKING TOT ASSIMILA TIEVERLICHTING 

In de AMvB Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer van 12 maart 
1996 (Staatsblad 168) - hierna te noemen: het besluit - impliceert dat degene die een 
tuinbouwbednjf met bedekte teelt drijft, zoals bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf of 
een champignonkwekerij, dient te voldoen aan de voorschnften behorende bij dit be
sluit èn de krachtens de voorschnften door het bevoegde gezag gestelde nadere ei
sen 
In het besluit staan allerlei voorwaarden ten aanzien van de bedrijfsvoering om ne
gatieve effecten ten opzichte van bodem, water, lucht, geluid te beperken c.q. uit te 
sluiten, en mogelijkheden voor het bevoegde gezag (gemeenten) om nadere eisen te 
stellen hieromtrent Het gaat hierbij met name over de effecten ten opzichte van tot 
andere objecten/functies in de directe omgeving van het betreffende bedrijf. 

Met de bepalingen die in de voorschriften van het besluit verwoord zijn, wordt de mo
gelijke hinder door de teelt in kassen, zoals bijvoorbeeld geluid van verwarmingsin
stallaties en transport, de risico's van het gebruik van schadelijke stoffen, stank door 
opslag van meststoffen en overlast door assimilatiebelichting, ten aanzien van omlig
gende woningen ondervangen 

Bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van assimilatiebelichting door glastuin
bouwbedrijven dient op grond van het besluit aan de gevel of binnen 10 meter van de 
gevel van de verlichte kas een zodanige voorziening te zijn aangebracht dat 95% van 
de honzontale lichtuitstraling via de gevel wordt gereduceerd. Tevens is in het besluit 
bepaald dat er tussen 20:00 en 24:00 uur geen assimilatiebelichting mag worden 
toegepast. 

De omliggende functies worden verdeelt in categorieën, waarbij het volgende onder
scheid gemaakt wordt: 
1 Object categorie I: 

- aaneengesloten bebouwing: 
- gevoelig object. 

2 Object categorie II: 
- woning van derden, niet behorend tot een agrarisch bedrijf: 
- restaurant. 

3 Object categorie III: 
- woning van derden, behorend tot een agrarisch bedrijf. 

Voor tuinbouwbedrijven met bedekte teelt die opgericht zijn na het tijdstip van inwer
kingtreding van het besluit geldt dat zij geen noemenswaardige hinder veroorzaken 
voor de omliggende objecten indien zij: 
- op meer dan 50 meter van een object categorie I liggen: 
- èn op meer dan 25 meter ten opzichte van een object categorie II of III; 
- èn voldoen aan de overige bepalingen uit het Besluit tuinbouwbedrijven met be

dekte teelt milieubeheer. 
In het geval dat aan deze punten voldaan is dan is het betreffende bedrijf met be
dekte teelt niet milieuvergunningsplichtig. 
Voor bedrijven die al voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit een be
drijfsvoering met bedekte teelt hanteren gelden in dit geval, naast het voldoen aan de 
ovenge bepalingen uit het besluit, afstanden van: 
- meer dan 25 meter ten opzichte van een object categorie I; 
- èn meer dan 10 meter ten opzichte van een object categorie II of III 

Indien een glastuinbouwbedrijf gelegen is binnen de hiervoor aangegeven afstand tot 
een hindergevoelige object en/of het betreffende bedrijf niet kan voldoen aan één of 
meerdere van de bepalingen in de voorschriften van het besluit, dan heeft het bedrijf 
in kwestie een milieuvergunning nodig waarin het betreffende milieuaspect gere-
geld/van voorwaarden en nadere eisen voorzien is.  
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Omgekeerd kan ook de (glas)tuinbouw hinder of schade ondervinden van de 
emissies van andere agrarische bedrijven. Met name bij de ammoniakuitstoot 
uit de stallen van intensieve veehouderijen kan dat het geval zijn. In een enkel 
geval zijn in of direct grenzend aan het plangebied intensieve veehouderijen in 
de directe nabijheid van glastuinbouwbedrijven gelegen, zoals bij de Hoek-
sestraat / Vlasstraat en aan de Ploegstraat en de Heistraat. Om risico's van 
gewasschade uit te sluiten dient een minimum afstand van 25 meter tussen de 
stallen waarin dieren worden gehouden en de gronden met tuinbouwgewas-
sen in acht te worden genomen. 
Voor de meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, geldt een afstand 
van 50 meter, (bron: AB-DLO, 1996). 
De onderlinge afstanden tussen (glas)tuinbouw-bedrijven en intensieve vee
houderijen zijn zodanig dat nagenoeg overal in of direct rondom het plange
bied aan voornoemde afstanden voldaan wordt. Enkel de nertsenfokkerij aan 
de Ploegstaat grenst direct aan een tuinbouwbedrijf met onbedekte teelt (min
der dan 25m) zodat daar, afhankelijk van de precieze teelt(gevoeligheid), 
sprake zou kunnen zijn van een knelpunt. 

Wat betreft de overige agrarische bedrijven veroorzaken de intensieve vee
houderijen ook stankhinder voor met name de verspreid gelegen burgerwo
ningen in het plangebied. Bij de Laarstraat en het zuidelijk deel van de Ploeg
straat zijn enkele burgerwoningen dicht bij intensieve veehouderijen gelegen. 
Op basis van de voor de stankhinder geldende richtlijnen, zijn deze woningen 
(bij gevoeligheidscategorie III) gelegen binnen de daarbij maatgevende stank-
hindercirkels van die bedrijven. De betreffende woningen ondervinden derhal
ve een hoge stankhinderbelasting van die bedrijven, wat in de nieuwe situatie 
niet meer mogelijk zou zijn. 

Overigens dient daarbij bedacht te worden dat door de aanwezigheid van 
meerdere intensieve veehouderijbedrijven in de directe en wijdere omgeving 
van het plangebied, het 'achtergrond niveau' wat betreft deze stankhinder in 
verhouding ook al hoog is. De overlast of ervaring van 'extra belasting' van 
dichtbij gelegen bedrijven met stankhinder zal daarom over het algemeen 
(zeer) beperkt zijn, ondanks de ligging van bestaande woningen binnen (nor
matieve) stankcirkels. 

Veiligheid ten opzichte van aardgashoofdtransportleiding 
In de nabijheid van het plangebied ligt, ten zuiden van de Hollandseweg, 
een dubbele aardgashoofdtransportleiding van de Gasunie. Langs deze lei
dingen geldt een toetsingszone van 135 ter weerszijden, waarbinnen de 
aanvaardbaarheid van nieuwe 'gevoelige functies', zoals bedrijfswoningen of 
verblijfsrecreatie, in verband met de veiligheid nader afgewogen moet wor
den. Een kleine gedeelte van het plangebied, ca. 100 aan de uiterste zuid
westzijde, ligt in die toetsingszone. In de huidige (en ook beoogde situatie) 
komen in die zone geen bedrijfswoningen noch kassen voor. Derhalve kan 
die toetsingszone in de verdere rapportage buiten beschouwing blijven. 
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3 AUTONOME ONTWIKKELING 

3.1 Inleiding 

Om de milieu-effecten van de beoogde ontwikkeling die ten grondslag ligt aan 
dit MER te kunnen aangeven, dient ter vergelijking ook een beeld gegeven te 
worden van de situatie van het plangebied bij een autonome ontwikkeling. 
Onder autonome ontwikkeling (AO) wordt verstaan: 

de ontwikkeling die het plangebied door zou maken indien de 
beoogde ontwikkeling, op grond van het nieuw op te stellen be
stemmingsplan (zie hoofdstuk 4), niet ten uitvoer wordt gebracht. 

De huidige situatie, zoals beschreven in hoofdstuk 2, dient hierbij als basis om 
de autonome ontwikkeling te schetsen. 
Daarbij moeten het vigerende beleid, zoals o.a. verwoord in het huidige be
stemmingsplan, de geldende milieuwetgeving, en ook algemene ontwikkelin
gen in de landbouw en tuinbouw, en in het bijzonder de glastuinbouw, als me
debepalend gezien worden voor die autonome ontwikkeling. 

Bij de autonome ontwikkeling zullen vooral de te verwachten veranderingen 
ten opzichte van de huidige situatie beschreven worden. Het betreft dan met 
name ruimtelijke en milieuaspecten die te maken hebben met het aantal, de 
typen en de omvang van (agrarische) bedrijven in het gebied, de wijze van 
voortzetting en eventuele veranderingen van teeltvormen, de hoeveelheid en 
omvang van overige functies en de infrastructuur. Ook eventuele van invloed 
zijnde ontwikkelingen in de omgeving komen aan de orde. 

3.2 Ruimtelijke functionele situatie 
(zie ook kaart 2) 

3.2.1 Vigerend plan, realisatie en omgeving 
Vigerend bestemmingsplan 
Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied biedt ruime mogelijkhe
den voor bestaande agrarische bedrijven om uit te breiden en eventueel om te 
schakelen. In het overgrote deel van het plangebied, ten zuiden van de Vlas
straat, is zondermeer uitbreiding, omschakeling en nieuwvestiging mogelijk 
voor alle soorten agrarische bedrijven, zonder een maximale omvang. Dit 
geldt zowel voor glastuinbouwbedrijven en andere tuinbouwbedrijven als voor 
alle veehouderijen (intensief en grondgebonden). 
Alleen in het plangedeelte ten noordoosten van de Vlasstraat is geen om
vangrijke uitbreiding of vrije vestiging van agrarische bedrijven mogelijk vol
gens het vigerende plan. 

Wijze van realisatie 
De autonome ontwikkeling zal in grote lijnen eenzelfde - en op onderdelen 
zelfs een versterkt - beeld laten zien van de ontwikkelingen die de laatste ja
ren op individuele basis en binnen de (ruime) mogelijkheden van het vigeren
de bestemmingsplan, hebben plaatsgevonden. 
Op basis van het vigerende plan kan de gemeente daarbij nauwelijks of geen 
sturing geven aan de (individuele) ontwikkelingen van met name de glastuin
bouw in het plangebied. 
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Zo biedt het vigerende plan geen mogelijkheid tot het stellen van eventuele 
voorwaarden en nadere eisen met betrekking tot onder meer de omvang van 
de bedrijven, de concrete grenzen van het glastuinbouwconcentratiegebied, 
de landschappelijke inpassing, verkeersontsluiting, aanpassingen van het af
wateringssysteem. 

Omgeving 
Er zullen op basis van het recente bestemmingsplan 'Buitengebied 1998', dat 
nu voor de omgeving van het plangebied van kracht is, geen omvangrijke 
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die nadrukkelijke gevolgen hebben 
voor het plangebied. Alle agrarische bedrijven, andere bedrijven en woningen 
in de omgeving van het plangebied hebben een specifieke bestemming ge
kregen, die over het algemeen beperkte uitbreidingen, en plaatselijk beperkte 
functieveranderingen toelaat. Nieuwvestiging van bedrijven (zowel agrarische-
als niet agrarische) is daarbij geheel uitgesloten. 

In het zogenaamde kernrandgebied, gelegen tussen het plangebied en de 
kern Someren-Eind, biedt voornoemd bestemmingsplan mogelijkheden voor 
hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijven, in de vorm van bepaalde 
kleinschalige ambachtelijke, verblijfsrecreatieve en buitengebiedgebonden 
functies of een woonfunctie. In dat gebied zal, door bedrijfsbeëindiging van 
(intensieve) veehouderijbedrijven, een dergelijk hergebruik naar verwachting 
in toenemende mate plaatsvinden. 

Het bestemmingsplan voor de kern Someren-Eind biedt nog wel ruimte voor 
woningbouw in het noordwestelijk deel van de kern. Deze mogelijkheid is 
echter van beperkte omvang (enkele woningen) en zal niet verder in de rich
ting van het glastuinbouwconcentratiegebied Vlasakkers plaatsvinden dan de 
binnen de kern Someren-Eind nu al aanwezige woonbebouwing. Derhalve zal 
deze ontwikkeling geen beperkingen opleveren voor mogelijke (agrarische) 
ontwikkelingen in het gebied Vlasakkers. 

3.2.2 Ruimtelijk beeld en grondgebruik 
Toename en uitbreiding van met name glastuinbouwbedrijven zal een aan
zienlijke toename van de erven, met bijbehorende kassen, andere bebouwing, 
verharding en andere (teelt)voorzieningen in het gebied met zich meebrengen. 
Het plangebied krijgt een veel meer verdicht karakter dan in de huidige situa
tie, met name langs de hele westzijde van de Ploegstraat en aan de noord
oostzijde van het gebied, langs delen van de Heistraat, Vlasstraat en Laval-
lestraat. Een en andere wordt hierna verder beschreven en is ook (indicatief) 
op kaart 2 weergegeven. Hoe en waar die verdichting precies zal plaatsvinden 
is echter afhankelijk van diverse individuele initiatieven. 

3.2.3 Functieveranderingen 
Aantal en omvang (glas)tuinbouwbedrijven 
Gezien de planologische mogelijkheden in het plangebied volgens het vige
rende bestemmingsplan enerzijds en de algemene tendensen binnen de 
glastuinbouw (zie ook intermezzo) anderzijds, kan bij autonome ontwikkeling 
verwacht worden dat vooral de glastuinbouw in het gebied nog aanzienlijk 
zal toenemen. 
Dit in de vorm van nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande glastuin
bouwbedrijven, naast omschakeling/uitbreiding van bestaande andere tuin-
bedrijven naar een bedrijfsvorm met gebruikmaking van meer glas. 
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In welke mate een en ander in het plangebied zal plaatsvinden is echter een 
onzekere factor. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn 
de te verwachten autonome ontwikkelingen indicatief in beeld gebracht, en 
weergegeven op bijgevoegde kaart (2). 

Bestaande glastuinbouwbedrijven 
Verwacht wordt dat in het plangebied met name glastuinbouwbedrijven met 
groenteteelt de komende jaren door zullen groeien naar zo mogelijk 4 ha of 
zelfs meer. Hierbij gaat het om 4 bedrijven (aan de Lavallestraat, Ploegstraat 
en Vlasstraat), met concrete mogelijkheden op eigen grond en soms al ver
gunde uitbreidingen. 
In totaal is daarbij uitbreiding van het areaal glas met ca. 8 ha mogelijk, op ca. 
10,5 ha aan uit te breiden erven. 

Nieuwe glastuinbouwbedrijven 
Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven, naar verwachting eveneens grote
re groenteteeltbedrijven, zal vooral plaatsvinden op daartoe (mogelijk) be
schikbaar komende grotere en voldoende rechthoekige percelen, die nu nog 
overwegend in gebruik zijn als wei- of bouwland, niet behorend tot een grotere 
agrarische huiskavel. 
Hierbij gaat het om 3 locaties, alle gelegen aan de Ploegstaat. In totaal is daar 
vestiging van ca. 12,5 ha glas mogelijk op ca. 17,5 ha aan nieuwe erven. 
Het is mogelijk dat bij nieuwvestiging van glastuinbouw op 2 locaties, waar nu 
bestaande bedrijven (intensieve veehouderij en een niet-agrarisch bedrijf) 
aanwezig zijn, bestaande bedrijven gelijktijdig beëindigd / gesaneerd worden. 
De daarbij aanwezige bedrijfswoningen kunnen als zodanig bij de nieuwe 
glastuinbouwbedrijven gaan functioneren. Voortbestaan van de bestaande 
bedrijven, of zelfstandig gebruik als burgerwoning, is echter ook mogelijk in 
combinatie met nieuwvestiging van glastuinbouw. 

Glastuinbouwcombinatie- en overige tuinbouwbedrijven 
Op plaatsen waar daartoe mogelijkheden zijn, (op eigen grond die nog niet 
voor tuinbouw gebruikt wordt), zal naar verwachting een zekere uitbreiding 
van bestaande glastuinbouwcombinatiebedrijven plaatsvinden. Verder kunnen 
ook bestaande tuinbouwbedrijven (met beperkt ondersteunend glas) mogelijk 
omschakelen naar een vorm van glastuinbouwcombinatiebedrijf. Daarbij zal 
dan uitbreiding van glas en/of andere teeltvoorzieningen plaatsvinden en aan
sluitend vaak ook meer intensieve vollegrondteelt plaatsvinden. 
Bij 1 kleiner glastuinbouw-combinatiebedrijf (aan de Heistraat), 1 kleiner tuin-
bouwbouwbedrijf (aan de oostzijde van de Ploegstraat) en 2 grotere tuin
bouwbedrijven (beide aan de westzijde van de Ploegstraat) doen voornoemde 
mogelijkheden zich voor. Daar kan respectievelijk enige uitbreiding, omscha
keling en omschakeling annex ruimere uitbreiding plaatsvinden. 
In totaal zal daarbij naar verwachting uitbreiding van het areaal glas met 2 tot 
3 ha plaatsvinden, bij vergroting van de erven met in totaal 4 tot 6 ha. 
Verder zal bij die bedrijven de intensieve vollegrondteelt met 4 tot 6 ha kunnen 
toenemen. 

Overigens is het niet uitgesloten dat bij autonome ontwikkeling, gezien om
vang, vorm en huidig gebruik van de percelen van de beide grotere tuinbouw
bedrijven aan de westzijde van de Ploegstraat, deze bedrijven zelfs volledig 
naar glastuinbouw omschakelen. 
Bij deze variant kan dan het glasareaal met ca. 9 ha extra toenemen, bij uit
breiding van de erven met een vergelijkbare omvang. 
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INTERMEZZO: 3.2 
ALGEMENE TENDENSEN GLASTUINBOUW 

Nadat de glastuinbouw aanvankelijk een groeiende sector was, raakte de Neder
landse glastuinbouw in het begin van de jaren '90 in financiële problemen door onder 
andere toenemende buitenlandse concurrentie en een verslechterd economisch kli
maat (lagere prijzen, toenemende kosten door noodzakelijke milieu-investeringen). 
De glastuinbouw heeft op de economische crisis gereageerd met een plan voor her
structurering. Daarin komen ondermeer aan bod een heroriëntatie op de markt, ver
betering van het ondernemerschap en modernisering van de bedrijven (glasopstand) 
en van glastuinbouwgebieden (infrastructuur). Sinds 1996 leeft de glastuinbouw weer 
op en vindt er zelfs weer nieuwvestiging plaats. 

Door de verschuiving van aanbod- naar vraagmarkt (door het groeiende aanbod 
vanuit met name de internationale markt) èn de hogere milieueisen ten aanzien van 
de agrarische productie is schaalvergroting op bedrijfsniveau een noodzaak. De ge
middelde bedrijfsomvang zal derhalve toenemen. De huidige verwachting is dat het 
totale areaal glas in Nederland de komende decennia ongeveer gelijk zal blijven, 
waarbij het glas wordt verdeeld over minder en grotere bedrijven. 

De verwachting is dat het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in 2010 tussen de 3 en 5 
hectare groot zal zijn. Dit hangt echter ook van de bedrijfsstrategie af. Bedrijven met 
specialistische producten zullen over het algemeen een geringere oppervlakte nodig 
hebben. Door vergroting van het bedrijf kunnen ook makkelijker schaalvoordelen ten 
aanzien van energiebesparingen worden behaald. Verwacht wordt dat een aanzien
lijk deel van de bedrijven zal samengaan tot grotere bedrijven. 
Op langere termijn wordt door de agrarische sector zelfs gedacht aan uitbreiding van 
dergelijke bedrijven tot zo'n 8 hectare. 
Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden en omvang van 
bestaande c.q. eventueel te vergroten huiskavels. 

Naast de ontwikkeling met betrekking tot kwantiteit zal er binnen de glastuinbouw ook 
de aandacht voor de kwaliteit van de teelt en de teeltwijze toenemen. De bedrijfsvoe
ring zal zich steeds meer richting gesloten bedrijfssystemen ontwikkelen. De teelt op 
substraat en biologische gewasbescherming worden hierbij steeds belangrijker. 

Vestigingsfactoren voor de glastuinbouw, zoals infrastructuur, mogelijkheden van 
snelle afzet, voldoende aanbod van arbeid, optimale lichtinval en lage energiekosten 
zullen van belang blijven. Gezien de steeds groter wordende druk op het landelijke 
gebied door de bestaande agrarische bedrijven en de claims die andere functies, zo
als de woningbouw, bedrijven, natuur en recreatie, leggen op het buitengebied zullen 
diverse bedrijven verplaatst moeten worden. Deze 'wijkers' creëren hiermee naast 
groeimogelijkheden voor de 'blijvers' ter plaatse ook ruimte voor de eventueel andere 
functies. Voorde 'wijkers'die zich willen hervestigen zullen dan ook hervestigingsge-
bieden moeten worden ontwikkeld waar zij tevens de groeimogelijkheden hebben die 
de oorspronkelijke locatie ontberen. 

AMVB'S 
Er zijn diverse wettelijke besluiten en regels die voor verschillende aspecten van de 
glastuinbouw van toepassing zijn, zoals: 
> Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer (zie ook bijlage 3) 
> Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES) 
> Bestrijdingsmiddelenbesluit 
> Lozingenbesluit bodembescherming 
V Lozingenbesluit WVO glastuinbouw: 
> Besluit Stortverbod afvalstoffen; 
> Besluit verwijdering Land- en tuinbouwfolie;. 

(bronnen: 
- Provincie Noord Brabant, Basisonderzoek Land- en Tuinbouw 
- CLM, kansen vooreen duurzame glastuinbouw in Midden-Brabant, 1997) 

NCB Someren. Ondernemen is vooruitzien 
- GS van Noord-Brabant, Beleidsnota Glastuinbouw, 1999 
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Totaal (glas)tuinbouw 
Zoals hiervoor al aangegeven komen bij autonome ontwikkeling alleen be
paalde gronden/percelen -vooral gelegen ten westen van de Ploegstraat en in 
de omgeving van Heistraat, Vlasstraat en Lavallestraat- in aanmerking voor 
uitbreiding, nieuwvestiging en omschakeling naar glastuinbouw(-combina-
tie)bedrijven. 
In totaal kan bij autonome ontwikkeling op voornoemde wijzen, het areaal glas 
in het plangebied naar verwachting toenemen met ca. 23 ha, tot een totaal 
van ca. 44 ha glas. Dit bij een toename van de erven met ca. 33 ha, tot een 
totaal van ca. 83,5 ha (glas)tuinbouwerven. 
Bij de variant dat 2 bestaande tuinbouwbedrijven ook nog omschakelen naar 
glastuinbouw, dan zijn de toenames ca. 32 ha glas en 42 ha erven. Het totaal 
aan glas en erven wordt daarbij respectievelijk ca. 53 ha en ca. 92,5 ha. 

Daarnaast beschikt een 10-tal bestaande (glas)tuinbouwbedrijven niet over 
een zodanig ruim of geschikt huisperceel dat daar enige uitbreiding of om
schakeling van belang te verwachten is bij autonome ontwikkeling. 
Verder zal de omvangrijke huiskavel van het gemengde bedrijf aan de Laar
straat, bij autonome ontwikkeling, naar verwachting niet beschikbaar komen 
voor (glas)tuinbouw gezien de aard en omvang en de bedrijfsopvolgingssitua
tie. 
Ook de ligging en/of omvang van de percelen van de meeste overige (inten
sieve) veehouderijen en burgerwoningen zijn niet zodanig dat deze reële mo
gelijkheden bieden voor uitbreiding of vestiging van nieuwe, grotere 
(glas)tuinbouwbedrijven. 

Overige agrarische bedrijven 
Bij een autonome ontwikkeling van het gebied kunnen er, op basis van het vi
gerende bestemmingsplan, in principe ook nog andere agrarische bedrijven 
dan glastuinbouwbedrijven gevestigd worden. 
Wat veehouderijbedrijven betreft mag verwacht worden dat het huidige milieu-
en mestbeleid geen ruimte laat voor nieuwvestiging van dergelijke agrarische 
bedrijven in onderhavig gebied. De kans op vestiging van nieuwe veehoude
rijen in het plangebied is derhalve nihil. 

Het ligt zelfs in de lijn der verwachtingen dat, door het milieubeleid en andere, 
zowel bestaande als nog te verwachten wettelijke besluiten en beleid met be
trekking tot intensieve veehouderij, de komende jaren diverse nu nog binnen 
het plangebied bestaande intensieve veehouderijen zullen ophouden te be
staan. 
Volgens de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken zal op den duur 15-40% 
van de bedrijven verdwijnen. Dat zal met name het geval zijn met bedrijven die 
wat betreft milieuruimte (zeer) ongunstig gelegen zijn en/of onvoldoende be
drijfseconomisch toekomstperspectief hebben vanwege hun beperkte om
vang. 
In het plangebied zijn een 3-tal intensieve veehouderijen recent opgeheven of 
staan op het punt opgeheven te worden met gebruik van de RBV-regeling. 
Van de overige 3 intensieve veehouderijen wordt verwacht dat daarvan op 
termijn ook nog een of enkele bedrijven zullen stoppen. 
Zo blijven bij autonome ontwikkeling naar verwachting hooguit 1 è 2 intensieve 
veehouderijen in het plangebied bestaan. De uitbreidingsruimte van de er
ven/bebouwing die voor die 'blijvers' nodig is zal naar verwachting zeer gering 
zijn. 
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Zoals al aangegeven zal het huidige gemengde veehouderijbedrijf aan de 
Laarstraat naar verwachting blijven bestaan. Gelet op het voorgaande is het 
voorstelbaar dat de intensieve veehouderijtak van dat bedrijf ingekrompen of 
zelfs beëindigd wordt. Dit ten gunste van handhaving/ontwikkeling van de 
melkveehouderijtak. Naar verwachting zal ten behoeve van de melkveehoude-
rijtak relatief weinig uitbreiding van de bedrijfsbebouwing benodigd zijn. 

Niet-agrarische functies 
Wat de autonome ontwikkeling betekent voor het enige huidige niet-agrarisch 
(metaal)bedrijf in het plangebied (aan de Ploegstraat) is onzeker. Naast voort
bestaan (zonder noemenswaardige uitbreiding) is ook beëindiging en functie
verandering naar een glastuinbouwbedrijf of naar uitsluitend burgerwoning 
mogelijk. 

Voor vrijkomende agrarische bedrijven, voorzover niet aangeduid als glastuin-
bouw(combinatie)bedrijf is het Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB)-
beleid van toepassing. Dit beleid is gebaseerd op een zorgvuldige afweging 
van de hergebruiksmogelijkheden, waarbij agrarisch hergebruik, sanering en 
hergebruik voor andere aan het buitengebied gebonden functies, alle en in de 
gegeven volgorde de voorkeur genieten boven hergebruik voor burgerwonin
gen. Gelet op de grote ruimtebehoefte voor glastuinbouw en de aanwijzing tot 
ontwikkelingsgebied ligt hergebruik voor burgerwoningen niet primair voor de 
hand. Wat betreft de burgerwoningen moet dan ook verwacht worden dat, 
naast de huidige 12 woningen, er geen nieuwe burgerwoningen gerealiseerd 
worden. Echter in de praktijk is niet te voorkomen dat indien er sprake is van 
bedrijfsbeëindiging er na deze beëindiging een burgerwoning overblijft. 

Infrastructuur 
Bij autonome ontwikkeling is wat infrastructuur betreft niet voorzien/te ver
wachten dat daarbij noemenswaardige veranderingen zullen plaatsvinden. 
Enkel het plaatselijk verbeteren van wegen/bermen in het kader van regulier 
onderhoud en de aanleg van drukriolering op basis van wettelijke eisen is in 
dit verband te verwachten. 

3.3 Bodem en waterhuishouding 

3.3.1 Bodem 

Bij autonome ontwikkeling zal de bodem en het grondwatersysteem plaatse
lijk beïnvloed worden door de onder 3.2 geschetste functieveranderingen in 
het gebied. 
Ter plaatse van de bestaande, uit te breiden en nieuw aan te leggen erven 
zal beïnvloeding van de bodem plaatsvinden, met name door bouw en aan
verwante activiteiten (beperkte egalisaties, aanleg van funderingen, kelders 
en leidingen). Bij de bouw van (lichte) kassen en de aanleg van container-
velden zijn de bodemingrepen veelal minder vergaand dan ter plaatse van 
andere (zwaardere) bedrijfsbebouwing en waterbassins. 

3.3.2 Grondwater 

Door toename van het bebouwd en verhard oppervlak, met name in het ge
deelte van het plangebied ten noordoosten van de Vlasstraat-Lavallestraat 
waar infiltratie plaatsvindt, zal iets minder regenwater in de bodem zijgen 
dan nu het geval is. In de rest van het plangebied (intermediair gebied) zal, 
door meer bebouwing en verharding, minder horizontale afstroming van re
genwater via de bodem plaatsvinden. 
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Hierdoor zal de grondwaterstand in het plangebied enigszins dalen, met als 
gevolg dat ook minder aanvoer van grondwater, richting sloten plaatsvindt, 
die daardoor (nog meer) zullen droogvallen. 
Wat betreft de kwaliteit en onttrekkingen van het grondwater worden er bij 
autonome ontwikkeling geen noemenswaardige veranderingen verwacht ten 
opzichte van de huidige situatie. 

3.3.3 Oppervlaktewater 

Met de bij autonome ontwikkeling te verwachten nieuwvestiging van kassen
complexen en groei van bestaande bedrijven (zie paragraaf 3.2) neemt in 
het plangebied het onverhard oppervlak aanzienlijk af, en neemt tegelijk het 
verhard en bebouwd oppervlak (op erven) aanzienlijk toe. 
De overwegend bebouwde / verharde erven nemen toe van ca. 54,5 ha naar 
in totaal ca. 83,5 ha tot 92,5 ha (= ca. 63 % toename). De omvang van het 
glas gaat daarbij van ca. 21.8 ha naar ca. 44 tot 53 ha (= ca.120% toena
me). 
De directe afvoer van regenwater naar de kavelsloten en waterlopen zal 
hierdoor aanzienlijk groter en sneller c.q. met grotere pieken verlopen. 

Verwacht wordt dat met de toename van de hoeveelheid glas, bij vooral 
grotere glastuinbouw(-combinatie)bedrijven, ook de capaciteit van de he-
melwateropvang evenredig zal toenemen. Op bedrijfsniveau zullen de 
daarmee samenhangende piekafvoeren daardoor vergelijkbaar blijven met 
de huidige situatie. Door toename van erfverhardingen en containervelden, 
waarbij wel rechtstreekse lozing op het oppervlaktewater plaats vindt, zullen 
de piekafvoeren vanuit het gebied toch geleidelijk toenemen. 

Om die piekafvoeren op te vangen is in principe een grotere bergingscapa
citeit van kavelsloten en waterlopen binnen het plangebied nodig. Het beleid 
van de waterschappen is er namelijk op gericht dat een verhoogde regen
waterafvoer vanuit een nieuw te ontwikkelen plangebied met een concentra
tie aan bedrijven, waaronder ook glastuinbouw, niet mag leiden tot grotere 
piekafvoeren op het afwateringsstelsel buiten dat plangebied. (Zie ook in
termezzo 3.3.). Bij autonome ontwikkeling zijn er echter in dit opzicht uitslui
tend (beperkte) maatregelen te verwachten aan de waterlopen door de wa
terschappen zelf. Op basis van het geldende bestemmingsplan en ook de 
milieu- en waterregelgeving zijn in dit opzicht geen of onvoldoende extra of 
aanvullende eisen te stellen. 

INTERMEZZO 3.3: 
UITGANGSPUNTEN WATERSCHAP DE AA 
BIJ PLANVORMING NIEUWE GEBIEDEN: 

Bij de planvorming in nieuwe gebieden, waaronder ook glastuinbouwgebieden, zal 
het waterschap De Aa als uitgangspunt hanteren dat er hydrologisch neutraal ge
bouwd wordt. Onder 'hydrologisch neutraal bouwen' wordt verstaan dat ten opzichte 
van de huidige situatie er in principe geen hydrologische veranderingen ontstaan ten 
gevolge van het nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied. Dit geldt in ieder geval voor 
de omgeving buiten het plangebied. 
Voor het regenwater geldt een voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater: 
1. infiltreren en/of hergebruiken; 
2. oppervlaktewaterlozing; 
3 afvoer naar riolehng. 
Bij afvoer naar oppervlaktewater al dan niet via de riolering, dienen retentievoorzie
ningen te worden aangelegd om de oorspronkelijke landbouwkundige afvoer in prin
cipe niet te laten toenemen. Hierbij mag de afvoer uit het plangebied maximaal 2 li
ter/seconde/hectare bruto bedragen. 

Bron: Waterschap De Aa, Beleidsnota Stedelijk water, november 1999 
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3.4 Ecologie 

Bij autonome ontwikkeling zullen door toename van het aantal kassencom
plexen, andere bebouwing en erven de nu al beperkte kansen voor flora en 
fauna in het plangebied en directe omgeving verder afnemen. 
Door de afname van het onverharde oppervlak verdwijnt er foerageergebied 
voor vogels en kleine (zoog)dieren. Wel wordt verwacht dat de nu aanwezi
ge beplantingen op erfafscheidingen en dergelijke in het plangebied over
wegend aanwezig blijven. Ook zullen ter plaatse van agrarische bedrijven 
die beëindigd worden en waar burgerwoningen overblijven plaatselijk ver
spreid nieuwe erfbeplantingen ontstaan. 
In het vigerend bestemmingsplan ontbreekt verder iedere mogelijkheid tot 
het stellen van nadere voorwaarden aan de omvang en/of situering van 
nieuwe bedrijfsbebouwing e.d. met het oog op (ruimte voor) landschappelij
ke inpassing. Daarom zal aanplant of vervanging van groenelementen ge
heel afhankelijk zijn van particulier initiatief en daarom waarschijnlijk maar 
heel beperkt plaatsvinden, zeker in combinatie met de autonome ontwikke
ling van de glastuinbouw. 

3.5 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

3.5.1 Landschap en cultuurhistorie 
Bij de autonome ontwikkeling wordt uitgegaan van een individuele uitbreiding 
en nieuwvestiging van (glas)tuinbouwbedrijven (zie paragraaf 3.2). 
Het huidige cultuurhistorisch waardevolle wegenpatroon (zie paragraaf 2.5.2) 
blijft daarbij gehandhaafd, en ook het grootschalige (ontginnings)karakter van 
het gebied en de omgeving blijft nog herkenbaar. 
Door uitbreiding en nieuwvestiging van glastuinbouw zal het plangebied wel 
aanzienlijk verder verdicht worden. Het oorspronkelijke deels nog 
open/onbebouwde en landelijke karakter van het gebied, (langs met name 
Ploegstraat en ten noorden van de Vlasstraat), zal overwegend verdwijnen en 
vervangen worden door een intensief bebouwd en gebruikt agrarisch produc
tie- of bedrijfslandschap. 

3.5.2 Archeologie 
Het gebied ten noordoosten van de Vlasstraat is, volgens de cultuurhistori
sche waardekaart van de provincie Noord-Brabant, archeologische zeer 
waardevol (zie ook 2.5). 
Bij autonome ontwikkeling wordt dat deel van het plangebied, door het re
cent aan de Lavallestraat gevestigde glastuinbouwbedrijf, verder geoccu
peerd. Aantasting van bodemarchief met mogelijk aanwezige archeologi
sche waardevolle gegevens kan daarbij in verschillende opzichten plaats
vinden (zie ook intermezzo 4.5). Ook op het perceel direct ten westen van de 
Lavallestraat hebben recent bodemingrepen/egalisaties plaatsgevonden. 
Op basis van het geldende bestemmingsplan en de verleende vergunningen 
voor de bouw/inrichting van het betreffende glastuinbouwbedrijf kunnen de 
voor de archeologische waarden mogelijk verstorende ingrepen bij autono
me ontwikkeling echter doorgang vinden. 
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3.6 Energie, watergebruik en afval 

3.6.1 Energiebehoefte en -voorziening 
Doordat de glastuinbouw in het plangebied bij een autonome ontwikkeling in 
omvang zal toenemen, zal er ook een grotere energiebehoefte ontstaan. 
De wijze van energievoorziening blijft afhankelijk van de keuze van de indivi
duele tuinders. Gas zal daarbij de voornaamste bron van energie blijven. 
Het is voorstelbaar dat de twee (glas)tuinbouwbedrijven die in de huidige situ
atie olie als energiebron hebben ook zullen overschakelen op gas. 

De kleinere glastuinbouwbedrijven zullen vooral afhankelijk blijven van gasge
stookte C.V.-ketels en het reguliere elektriciteitsnet. Eventueel kan daarbij, 
door samenwerking, plaatselijk voorzien worden in een gezamenlijke C.V.-
ketel of warmtekrachtkoppeling, (zie ook onder 2.6 en bijlage 1). 
Verwacht wordt verder dat in de toekomst een groot deel van de bedrijven, 
zeker die meer dan 4 ha glas hebben of krijgen, in hun energie zullen voorzien 
met gebruik van warmtekrachtkoppeling. 

De extra energiebehoefte bij autonome ontwikkeling zal naar verwachting 
grotendeels (optimaal) aangewend worden, omdat de meeste nieuwe en ook 
bestaande glastuinbouwbedrijven, bij uitbreiding, gebruik zullen gaan maken 
van warmtekrachtkoppeling. De nieuw te plaatsen warmtekrachtkoppeling in
stallaties zullen bovendien moeten voldoen aan de eisen volgens het 'Besluit 
tuinbouwbedrijven met bedekte teelt' ingevolge de Wet milieubeheer (zie ook 
intermezzo 2.6.3 en bijlage 4). Het aanwenden van andere energie- c.q. ver
warmingsbronnen zal naar verwachting bij autonome ontwikkeling niet plaats
vinden (zie ook intermezzo 3.6.1). 

3.6.2 Watergebruik en proceswatervoorziening 

Bron voor proceswater 
Bij autonome ontwikkeling zal regenwater in toenemende mate de bron voor 
gietwater zijn, zowel bij de bestaande bedrijven als bij nieuwe glastuinbouw
bedrijven. Regenwater is meestal van voldoende kwaliteit voor de meest 
voorkomende teelten en is tegen relatief geringe kosten verkrijgbaar. Ver
wacht wordt dat bij een gemiddelde reservoirgrootte van 2000 m /ha glas of 
nog groter, zoals nu al vaak het geval is, in een gemiddeld jaar (met 760 
mm/m2 ofwel 7600m3/ha regenval) op bedrijfsniveau grotendeels in de eigen 
waterbehoefte kan worden voorzien. 
Alleen in perioden van langdurige droogte kan het dan nog nodig zijn aan
vullend water te betrekken in de vorm van leidingwater en/of bruikbaar op
pervlaktewater, indien beschikbaar (zie ook intermezzo 3.6.2.a). 
Nieuwe onttrekkingen van grondwater zijn volgens de Grondwaterwet niet 
meer mogelijk, vanwege aantasting van de waterhuishouding. 

Opslag en gebruik van water 
Toename van het areaal glas hoeft bij bestaande glastuinbouwbedrijven niet 
direct te leiden tot toename van de benodigde waterreservoirs. 
In de huidige situatie zijn bij alle glastuinbouwbedrijven en glastuinbouw-
combinatiebedrijven de aanwezige bassins al veel groter (met ca. 3700 m3 

/ha glas) dan de hiervoor aangegeven gemiddelde omvang bij de gebruike
lijke eigen waterbehoefte van 2000 m3 en zeker groter dan de verplichte mi
nimale reservoirgrootte van slechts 500 m3/ha glas op grond van het Lozin
genbesluit glastuinbouw, ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewater 
(Wvo). 
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INTERMEZZO 3.6.1 
DE ONMOGELIJKHEDEN VAN WARMWATERVOORZIENING VAN ELDERS 

In het glastuinbouwgebied bij Asten wordt momenteel voor de aanvoer van warmte ge
bruik gemaakt van warmwaterleidingen die afkomstig zijn van centrales met warmte
krachtkoppeling in Helmond, die geëxploiteerd worden door de PNEM/WAMOB. 
De verwarming van dat water voor de tuinbouw in Asten en ook water voor de stads
verwarming in Helmond wordt samen met elektriciteitsopwekking gegenereerd in een 
centrale met 2 WKK-eenheden die samen 50 MW aan energie kunnen leveren. Enkele 
jaren geleden is er in Helmond een 2" WKK-centrale gebouwd, van 30 Mw, die in de 
energiebehoefte van het mestverwerkingsbedrijf Promest moest gaan voorzien. Toen 
de inbedrijfsname van het verwerkingsbedrijf niet doorging is die centrale thermisch 
gekoppeld met de andere centrale in Helmond. In principe is daar nog capaciteit voor 
afname van meer warm water. De huidige warmwaterieiding tussen Helmond en Asten 
zit echter aan haar maximum en kan daarom niet doorgetrokken worden naar glastuin
bouwgebieden in Someren. 

Uit onderzoek naar mogelijkheden van gebruik van warm water voor het nabijgelegen 
glastuinbouwgebied Kievitsakkers bij Someren bleek dat het leggen van een nieuwe 
warmwaterleiding vanuit Helmond voor een dergelijk projectvestigingsgebied van ca 
32 ha glastuinbouw niet haalbaar was De aanleg van een ca 7 kilometer lange leiding 
met diverse kruisingen van autowegen en het kanaal bleek veel te kostbaar. Bovendien 
zou bij de aansluiting van alleen het projectgebied Kievitsakkers een sluitende exploita
tie onvoldoende verzekerd zijn. 
Inmiddels gaan in Kievitsakkers de glastuinders, in samenwen\ing met gasdistributeur 
OBRAGAS, warmtekrachtkoppeling gebruiken voor hun warmte- en elektriciteitsvoor
ziening. Daardoor wordt de exploitatiemogelijkheid van een nieuwe warmwaterleiding 
vanuit Helmond voor andere glastuinbouwgebieden in Someren nog verder bemoeilijkt 
zo niet onmogelijk gemaakt. 

Ook in het glastuinbouwgebied Vlasakkers is er al een 5-tal glastuinbouwbedrijven dat 
gebruik maakt van warmtekrachtkoppeling. Voor de overige bestaande en nieuwe 
glastuinbouwbedrijven in het gebied Vlasakkers wordt daarmee warmwatervoorziening 
door middel van een nieuwe leiding vanuit Helmond in de toekomst (zowel bij de auto-
nome als de beoogde ontwikkeling) in het geheel niet meer haalbaar geacht.  

INTERMEZZO: 3 6 2 -a 
WATERVOORZIENING KIEVITSAKKERS 

In het kader van onderzoek naar alternatieven voor grondwaterwinning is door wa
terleidingmaatschappijen uit Brabant en Limburg (WOB en WML) op het bedrijventer
rein Sluis XI te Someren een proefproject opgezet. Bij dit proefproject werd opper
vlaktewater uit de Zuid-Willemsvaart ingenomen, voorgezuiverd, geïnfiltreerd in de 
bodem en weer teruggewonnen als zuiver water Het onderzoek heeft veel kennis en 
goede ervanng met deze nieuwe techniek van waterwinning opgeleverd. Ook wordt 
momenteel in samenwerking met Rijkswaterstaat bekeken of er gekomen kan wor
den tot een ecologisch en economisch project waarbij het kanaalwater de bron voor 
aanvullend gietwater voor de glastuinbouwbedrijven op de nabijgelegen glastuin-
bouwlocatie Kievitsakkers kan zijn. Indien dit project daadwerkelijk uitgevoerd kan 
worden, kan deze wijze van gietwatervoorziening eventueel ook voor het glastuin
bouwgebied Vlasakkers ingezet worden. Er dient dan wel een grotere afstand over
brugt te worden om het bewerkte oppervlaktewater bij de betreffende glastuinbouw
bedrijven te krijgen. 

Momenteel zijn nog geen resultaten van de bovenstaande onderzoeken bekend. In 
hoeverre deze mogelijkheden voor aanvullende gietwatervoorziening ook daadwer
kelijk ingezet kunnen worden in glastuinbouwlocatie Vlasakkers is nog onduidelijk. 
(Bron: Gemeente Someren, Ruimtelijke ontwikkeling. 21-02-2000) 
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INTERMEZZO 3.6.2-b 
LOZINGENBESLUIT WVO GLASTUINBOUW 
(Art. 4) BEPALINGEN VOOR DE SUBSTRAATTEELT EN DE GRONDGEBONDEN 
TEELT 

1 Het lozen op de riolering is verboden, tenzij het betreft: 
a. huishoudelijk afvalwater; 
b. water afkomstig van het spuiten of schrobben van vloeren, niet zijnde de 

vloeren van ruimten waar bestrijdingsmiddelen worden aangemaakt; 
c. spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie en terugspoelwater 

van een ontijzeringsinstallatie; 
d. uitlek- en percolatiewater van substraatafval; 
e. ketelspuiwater; 
f. door bedrijfsactiviteiten verontreinigd drainagewater, onder de voorwaarden 

genoemd in artikel 12; 
g. spuiwater, onder de voorwaarden, genoemd in artikel 11; 
h. water dat bloemvoorbehandelingsmiddelen uitsluitend op basis van actief 

chloor bevat; 
i. water afkomstig van het wassen van in de kas geteelde groenteproducten; 
j . spoelwater van ionenwisselaars; 
k. water afkomstig van straatkolken op het erf; 
I. water afkomstig van het reinigen van de buitenkant van de kas, mits uitslui

tend schermmiddelen en reinigingsmiddelen zijn toegepast die niet schade
lijk zijn voor de goede werking van de zuiveringstechnische werken en val
len onder de omschrijving als bedoeld in bijlage 1 behorende bij dit besluit, 
en 

m. condensorwater van stoomleidingen en verwarmingsketels. 
2 Het lozen, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats: 

a. met een zodanig volume per tijdseenheid, dat de af- voercapaciteit van de 
riolering optimaal wordt benut, en 

b. nadat, indien noodzakelijk om aan het gestelde in onderdeel a te voldoen, 
binnen het glastuinbouwbedrijf voorzieningen zijn getroffen om gespreide 
afvoer op de riolering mogelijk te maken. 

3. De waterkwaliteitsbeheerder kan nadere eisen stellen ten aanzien van: 
a. het volume, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a; 
b. de voorzieningen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b; als zodanig kun

nen slechts worden voorgeschreven: 
I. een buffervoorziening, aangebracht vóór het lozingspunt op de riole

ring, van ten hoogste 50 m' Iha glasoppervlak, of 
II. een voorziening die gespreide afvoer op de riolering gedurende 24 uur 

per dag mogelijk maakt. 
4. De nadere eisen, bedoeld in het derde lid, worden gesteld na overleg met de be-
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Van nieuw te vestigen glastuinbouwbedrijven wordt verwacht dat deze bij 
een autonome ontwikkeling een -ten opzichte van de bestaande bedrijven-
vergelijkbare omvang aan waterbassins zullen aanleggen van tenminste ca. 
2000 tot ruim 3000m3 per hectare glas. Dit om voldoende in de eigen (pro-
ces)waterbehoefte te kunnen voorzien. 

Per 1 januari 1997 wordt de toepassing van recirculatie bij substraatgebon
den teelten vanuit een wettelijk kader ondersteund (Convenant Glastuin
bouw en Milieu). Niet alle bedrijven kunnen echter overgaan op recirculatie 
en zodoende besparen op (de mestgift en) het watergebruik. Recirculatie 
verhoogt het risico van het optreden van plantenziekten. Voor bepaalde 
teeltvormen is dit risico relatief hoog in relatie tot de investeringen die voor 
desinfectie nodig zijn. Ook de Waterschappen sporen middels hun beleid 
aan tot meer hergebruik van afvalwater en geven, ingevolge het Lozingen
besluit Wvo glastuinbouw, zo mogelijk aanwijzingen op welke wijze con-
denswater hergebruikt kan worden. Deze ontwikkeling zal de waterbehoefte 
afremmen. 

Afvoer en behandeling van afvalwater 
Ingevolge het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw worden door de oppervlak
tewaterbeheerders -de waterschappen De Aa en De Dommel- per bedrijf 
maatregelen en voorwaarden aangegeven betreffende de lozing van afval
water. Hierbij wordt ondermeer bepaald dat er recirculatie van het drainwater 
dient plaats te vinden. Bij enkele bedrijven is tevens bepaald dat lozing van 
condenswater beëindigd dient te worden als het als proceswater hergebruikt 
kan worden. 

De gemeente Someren is, mede op basis van diverse wettelijke verplichtin
gen op dat punt, voornemens om binnenkort in het plangebied een drukriole-
ringsstelsel aan te leggen. Zodra aansluiting op de drukriolering mogelijk is, 
dient een groot c.q. het meest vervuilde deel van het afvalwater van de 
glastuinbouwbedrijven via de riolering geloosd te worden (zie intermezzo 
3.6.2-b). Lozingen van het meest verontreinigde afvalwater op het opper
vlaktewater en ook in de bodem zal dan in belangrijke mate beëindigd wor
den. Het afvalwater van het glastuinbouwgebied zal dan deels via het druk-
rioleringsstelsel naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Asten getranspor
teerd worden, waarvan de capaciteit in dat opzicht voldoende is. 

Het overtollige hemelwater zal niet via de riolering afgevoerd worden, maar 
evenals in de huidige situatie via de particuliere kavelsloten langs de wegen 
en tussen de kavels afgevoerd worden naar de waterlopen in het gebied. 

3.6.3 Overige afvalstromen en verontreiniging 

Bij een autonome ontwikkeling van het plangebied zal de glastuinbouw en 
daarmee ook de hoeveelheid geproduceerd bedrijfsafval toenemen. 
Het aanbod van bedrijfsafval is daarnaast ook afhankelijk van maatregelen die 
genomen worden ter beperking van de afvalstromen. 

Afvalverwijderingsstructuur 
Er wordt bij een autonome ontwikkeling van uitgegaan dat bij afvalverwijde
ring de verschillende afvalfracties in toenemende mate gescheiden worden 
verzameld en afgevoerd. Dit mede op basis van de verschillende ontwikke
lingen op dat vlak (zie ook intermezzo 2.6.3). 
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3.7 Verkeer, woon- en leefmilieu 

Verkeersontsluiting 
Bij een autonome ontwikkeling van het plangebied zullen er naar verwachting 
geen veranderingen in het bestaande wegennet plaatsvinden. De Hoek-
sestraat en de Lavallestraat behouden hun (deels) onverharde wegdek. 

De verkeersontsluiting van het plangebied zal daarom via dezelfde wegen en 
routes plaatsvinden als in de huidige situatie. 
Het merendeel van het autoverkeer zal plaats blijven vinden in oostelijke 
richting, via de Vlasstraat en de Laarstraat, maar dan met een hogere inten
siteit, vanwege de toename van de glastuinbouwbedrijvigheid. 

Ook met betrekking tot voorzieningen voor langzaam verkeer en het openbaar 
vervoer zullen er geen veranderingen optreden bij autonome ontwikkeling. 

Verkeersintensiteiten 
De verwachte toename van agrarische activiteiten door nieuwvestiging en 
door uitbreiding van de bestaande glastuinbouwbedrijven zal voor een toena
me van het aantal autoritten in het plangebied zorgen. 
Gedacht moet worden aan een totaal van 800 a 850 autoritten per etmaal, 
waarvan ca 700 ritten met personenauto's. Ook het vrachtverkeer zal toe
nemen en wel tot ca 125 ritten, waarvan 85 tot 90 van middelzwaar en 35 tot 
40 van zwaar vrachtverkeer zal zijn. Deze inschattingen zijn mede geba
seerd op de aannames die gedaan zijn in het Rapport Akoestisch Onder
zoek Lavallestraat (behorende bij het bestemmingsplan 'Glastuinbouwge
bied Vlasakkers'). 

Hinder door verkeer 
Een hogere dichtheid van agrarische tuinbouwbedrijven in het plangebied en 
een daarmee samenhangende toename van de verkeersintensiteit, zonder 
aanpassing van de infrastructuur, geven ten opzichte van de huidige situatie 
een verhoogde kans op verstoring van het woon- en leefmilieu in en rondom 
het plangebied. Bij een autonome ontwikkeling zal vooral de verkeersstroom 
langs de westzijde van de kern Someren-Eind toenemen en daar voor meer 
hinder kunnen zorgen. 

De wegprofielen in het plangebied zijn in de huidige situatie al nauwelijks be
rekend op het verwerken van de hoeveelheid (vracht)verkeer. Bij toename van 
de hoeveelheid verkeer in het plangebied zal dit een groter knelpunt worden. 
Uitblijven van infrastructurele aanpassingen komt de verkeersafwikkeling van 
met name het vrachtverkeer niet ten goede. De hogere intensiteiten hebben in 
de regel ook minder gunstige gevolgen voor de verkeersveiligheid, vooral van 
het langzaam verkeer. 
Bij autonome ontwikkeling van het gebied zal de plaatselijk slechte staat van 
de wegbermen naar verwachting toch verbeterd (moeten) worden. 
De gemeente Someren heeft het voornemen om door het aanbrengen van 
graskeien langs de wegen vooral de bermen in het plangebied te verbeteren. 

Hinder door assimilatiebelichting 
Meer glastuinbouw in het gebied betekend ook een mogelijke toename van 
verstoring van het woon- en leefmilieu als gevolg van het gebruik van assimi
latiebelichting. 
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Gezien het beperkte gebruik van assimilatiebelichting in de huidige situatie 
kan er vanuit worden gegaan dat er ook bij de autonome ontwikkeling slechts 
een beperkte toename van het gebruik van assimilatiebelichting zal zijn. 
Bij navolging van het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt (bijlage 4) 
kan de hinder die assimilatiebelichting ten opzichte van haar omgeving geeft 
tot een minimum beperkt worden (zie ook intermezzo 2.7). 

Hinder door emissies in de lucht 
In de autonome ontwikkeling vindt een forse toename van het aantal hecta
ren glas en een afname van overige (intensieve) veehouderijbedrijven 
plaats. 

Verwacht wordt dat alle nieuwe glastuinbouwbedrijven gebruik zullen maken 
van warmtekrachtkoppeling of een gasgestookte CV.-ketel. 
Doordat in deze installaties in plaats van olie aardgas wordt gebruikt, blijf de 
toename van uitstoot van C02 en zwaveldioxide zeer beperkt. Van hinder 
door deze emissies zal naar verachting geen sprake zijn. 

Door afname van het aantal (intensieve) veehouderijen in het plangebied 
neemt ook de ammoniakuitstoot in het gebied af. Dit is niet alleen gunstig 
voor de tuinbouwgewassen (ammoniakschade). Ook de stankoverlast voor 
zowel (het toenemend aantal) burgerwoningen in het plangebied als in de 
omgeving (zoals de nabijgelegen kern Someren-Eind) zal hierdoor afnemen. 
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4 BEOOGDE ONTWIKKELING EN INRICHTINGS
VARIANTEN 

4.1 Inleiding 

Het voorliggende MER is primair bedoeld om de milieu-effecten van de be
oogde ontwikkeling in het plangebied in beeld te brengen. 
Onder de beoogde ontwikkeling wordt verstaan: 

de ontwikkeling die het plangebied door zal maken indien de 
voorgenomen opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor het 
gebied, met een actueel planologisch kader voor de glastuin-
bouwontwikkeling en -concentratie in dat gebied, doorgang vindt. 

Bij de navolgende beschrijving van de beoogde ontwikkeling zullen vooral de 
te verwachten veranderingen ten opzichte van de autonome ontwikkeling (zie 
hoofdstuk 3) belicht worden. Soms zal ook nog gerefereerd worden aan de 
huidige situatie (zie hoofdstuk 2). 
De beschrijving betreft met name de ruimtelijke en milieuaspecten c.q. de ver
anderingen daarin als gevolg van de beoogde glastuinbouwontwikkeling in het 
plangebied. 

Verder zal een aantal inrichtingsvarianten voor bepaalde onderdelen van de 
beoogde ontwikkeling worden besproken. Die inrichtingsvarianten gaan in 
principe uit van dezelfde doelstellingen als de beoogde ontwikkeling. Ze be
vatten aanvullingen daarop, gericht op verbetering van bepaalde milieuas
pecten. Alle varianten samen vormen het Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
(MMA), dat op basis van de beoogde ontwikkeling haalbaar wordt geacht. 

De varianten hebben betrekking op zaken als meer nadruk/zekerheid wat be
treft de landschappelijke inpassing van het plangebied, een beperkte infra
structurele aanvulling, de aanleg van extra waterberging (met reservoir-
/infiltratiefunctie), clustering tuinbouw/verwante bedrijvigheid en mogelijkheden 
voor windenergie. 

Deze varianten worden niet in een aparte paragraaf besproken. Daar waar 
deze een aanvulling zijn op of afwijken van onderdelen van de beoogde ont
wikkeling zullen ze, voor de duidelijkheid, aanvullend worden beschreven. 
Op kaart 4 zijn deze varianten (indicatief) weergegeven c.q. samengevat. 

4.2 Ruimtelijke functionele situatie 
(zie ook kaart 3) 

4.2.1 Nieuw bestemmingsplan, realisatie en omgeving 
Nieuw bestemmingsplan 
Vertrekpunt voor het nieuwe bestemmingsplan is in de eerste plaats het be
stemmingsplan 'Buitengebied 1998'. 
Het gebied Vlasakkers was daarin opgenomen als 'glastuinbouw-
concentratiegebied'. De bestaand glastuinbouw(combinatie) bedrijven waren 
daarbij 'globaal' bestemd, met ruime ontwikkelingsmogelijkheden. De overi
ge agrarische en niet-agrarische functies waren gedetailleerd bestemd, met 
minder c.q. beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Verder was er een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders 
om onder een aantal voorwaarden nieuwvestiging van of omschakeling naar 
glastuinbouwbedrijven toe te staan en op beperkte schaal ook tuinbouwver-
wante bedrijven. Voor het randgebied daaromheen was er, eveneens via 
een wijzigingsbevoegdheid, de mogelijkheid om nieuw aan te leggen land
schapselementen gedetailleerd te bestemmen. Aanleg op basis van vrijwil
ligheid door particulieren of in het kader van het gemeentelijk landschaps-
beleid stond daarbij voorop. 
Op de aldus beoogde glastuinbouwontwikkeling zijn, noch bij het overleg 
met diverse instanties noch via de inspraakreacties, inhoudelijke op- of 
aanmerkingen gemaakt. 

Hoofddoel van dat nieuwe bestemmingsplan plan is/blijft om, naast continue
ring van de bestaande agrarische functies in dat gebied, een aan de actuele 
situatie aangepast en eigentijdse ruimtelijk-planolgisch kader te bieden voor 
zowel de verdere ontwikkeling van bestaande (glas)tuinbouwbedrijven als de 
vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven. Daarbij dient tevens rekening 
gehouden te worden met: 
- het realiseren van een goede ontsluiting/riolering in het gebied;. 
- een adequate landschappelijke inpassing (zo veel op vrijwillige basis);. 
- het beperken van de negatieve gevolgen/uitstraling naar de omgeving; 
- het bieden van (realistische) mogelijkheden voor eventuele gemeenschap

pelijke voorzieningen ten behoeve van de lokale glastuinbouw, die een 
duurzame ontwikkeling en inrichting op bedrijfs- en/of gebiedsniveau (kun
nen) bevorderen. 

Het nieuwe bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Vlasakkers' is in dezelfde 
periode opgesteld als het voorliggend MER. Daartoe is besloten om in wissel
werking tussen de opstelling van het MER en het bestemmingplan resultaten 
en suggesties vanuit het MER, voor zover ruimtelijk van belang, desgewenst 
ook nog te kunnen integreren in het bestemmingsplan. Met name voor de 
meeste van de hierna aangegeven varianten (c.q. MMA) is dat mogelijk ge
bleken. 
Mede als gevolg van het MER is de juridisch-planologische opzet van het 
nieuwe bestemmingsplan op een aantal onderdelen aangepast, verfijnd of ge
nuanceerd ten opzichte van de oorspronkelijke versie, zoals die begrepen was 
in het hiervoor genoemde voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'. 

Wijze van realisatie 
De gemeente wil het glastuinbouwgebied Vlasakkers njet projectmatig ontwik
kelen, maar zij beoogt vooral een nieuw planologisch kader creëren waarbin
nen particuliere initiatieven de ruimte krijgen zoals ook in het verleden het ge
val was. Zij ziet daarbij in samenwerking met ondernemers en tuinbouwvere-
niging Isidorus met name een rol voor zichzelf weggelegd op het gebied van 
verbetering van de ontsluiting en riolering en daarnaast de bevordering van 
een goede landschappelijke inpassing en waterhuishouding van het plange
bied. Zonodig worden daarvoor in het bestemmingsplan passende ruimtelijke 
mogelijkheden/voorwaarden opgenomen. 
Daarnaast zal stimulering van collectieve voorzieningen met een gunstige uit
werking voor het milieu en alternatieve vormen van duurzaam energiegebruik, 
voor zover dat op vrijwillige basis plaatsvindt plaatsvinden. 
Dit MER dient mede ter onderbouwing van een verantwoorde en waar moge
lijk aangepaste inrichting van het glastuinbouwconcentratiegebied zoals die 
met de beoogde ontwikkeling voor ogen staat. 
Aangezien de daadwerkelijke totstandkoming van de glastuinbouwontwikke
ling sterk afhankelijk is van genoemd particulier initiatief, kan niet op voorhand 
precies inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze het gebied ingericht zal 
worden bij de beoogde ontwikkeling. 
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Vandaar dat navolgende beschrijving in dat opzicht nadrukkelijk een indicatief 
karakter heeft, zoals ook aangegeven op de bijbehorende kaart. 

Omgeving 
Wat de omgeving betreft zal er bij de beoogde ontwikkeling in principe sprake 
zijn van dezelfde situatie zoals al aangegeven bij de autonome ontwikkeling. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 3.2.1. 
Samengevat betekent dit: 
- geen omvangrijke ruimtelijke veranderingen; 
- alle agrarische bedrijven, andere bedrijven en woningen zullen slechts be

perkte uitbreiden of van functie veranderen; 
- geen nieuwvestiging van bedrijven (zowel agrarische- als niet agrarische); 
- enkel in het kemrandgebied richting Someren-Eind zal hergebruik van vrij

komende agrarische bedrijven, in de vorm van bepaalde kleinschalige am
bachtelijke, verblijfsrecreatieve en buitengebiedgebonden functies of een 
woonfunctie, in toenemende mate plaatsvinden; 

- de woningbouw in het noordwestelijk deel van voornoemde kern zal niet 
verder in de richting van het glastuinbouwconcentratiegebied plaatsvinden, 
en derhalve zal dat over en weer geen verdere beperkingen/hinder opleve
ren. 

4.2.2 Ruimtelijk beeld en grondgebruik 

Verdere toename en uitbreiding van met name glastuinbouwbedrijven verge
leken bij de autonome ontwikkeling zal ook een verdere toename van de er
ven met bijbehorende kassen, andere bebouwing, verharding en andere 
(teelt)voorzieningen in het gebied met zich meebrengen. Het concentratiege
bied wordt nog sterker verdicht met glas dan bij autonome ontwikkeling het 
geval zou zijn. Een en ander is op kaart 3 (indicatief) weergegeven, en kan 
vergeleken worden met het (indicatieve) beeld van kaart 2. 
De voornaamste verschillen zijn een naar verwachting verdere ontwikkeling / 
verdichting door glastuinbouw: 
- ten noorden van Vlasstraat-Hoeksestraat; 
- tussen Vlasstraat en Laarstraat; 
- in het gebied zuidoostelijk van Laarstraat - Ploegstraat. 

De onder de twee eerst genoemde punten aangegeven ontwikkeling betreft 
vooral een verdere uitbreiding of omschakeling van bestaande tuinbouwbe
drijven. De laatstgenoemde, zeer aanzienlijke, ontwikkeling kan alleen tot 
stand komen als beëindiging of verplaatsing van het gemengde bedrijf aldaar 
gestimuleerd of bevorderd kan worden. De gemeente zal daartoe samen met 
de tuinbouwvereniging de mogelijkheden bezien. 

Het ruimtelijk beeld dat bij de beoogde ontwikkeling ontstaat, hangt niet alleen 
af van de individuele/particuliere initiatieven, maar ook van een aantal nieuwe 
randvoorwaarden of nadere eisen die vanuit het nieuwe bestemmingsplan aan 
de glastuinbouwontwikkeling gesteld (kunnen) worden, zoals: 
- (ruimte voor) landschappelijke inpassing, bij (omvangrijke) uitbreiding of 

nieuwvestigingen; 
- afstand tot perceelsgrenzen, waterlopen; 
- ruimte voor de verbreding van waterlopen (met extra groen en waterber

ging). 

4.2.3 Functieveranderingen 

Aantal en omvang (glas) tuinbouwbedrijven 
De glastuinbouwontwikkelingen in het plangebied zijn grotendeels vergelijk
baar met die bij autonome ontwikkeling. 
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Ten noorden van de Vlasstraat-Hoeksestraat worden de ruimtelijke 
vestigingsmogelijkheden verder verruimd. In het huidige vigerende plan zijn 
op die plaats geen mogelijkheden voor uitbreiding of nieuwvestiging zoals 
dat ten zuiden van de Vlasstraat wel het geval is. 
Met de beoogde ontwikkeling zullen diverse condities, voor bestaande en 
nieuw te vestigen glastuinbouwbedrijven, zodanig verbeterd worden dat naar 
verwachting zowel een enkel nieuw glastuinbouwbedrijf als ook de omvang 
van de kassen en aanverwante voorzieningen bij de bestaande bedrijven 
nog wat sterker zal toenemen dan bij de autonome ontwikkeling al het geval 
zou zijn. 

Bestaande glastuinbouwbedrijven 
Naast de verwachte uitbreiding van de 4 bedrijven die ook al bij de autonome 
ontwikkeling voorzien is (met ca. 8 ha glas op ca. 10,5. ha aan erven) zal bij 
de beoogde ontwikkeling naar verwachting nog één ander bestaan glastuin
bouwbedrijf, noordelijk van de Vlasstraat, verder uitbreiden. Dit met een om
vang van ca. 3,5 ha glas op 4,5 ha erf. 
In totaal komt dit bij de beoogde ontwikkeling op een uitbreiding van de be
staande glastuinbouwbedrijven met ca. 11,5 ha glas op ca. 15 ha erf. 
In totaal wordt het glasoppervlak van de bestaande glastuinbouwbedrijven 
daarmee ca. (18,2 + 11,5 =) 29,7 ha glas op ca. (27,2 + 15=) 42,2 ha erven. 

Nieuwe glastuinbouwbedrijven 
Naast de al genoemde nieuwvestiging van 3 glastuinbouwbedrijven bij de au
tonome ontwikkeling (ca. 12,5 ha glas op ca. 17,5 ha nieuwe erven) zal bij de 
beoogde ontwikkeling de oppervlakte glas mogelijk door 2 nieuw te vestigen 
glastuinbouwbedrijven verder toenemen. 
Doordat elders nieuwvestiging van glastuinbouw niet of slechts zeer beperkt 
mogelijk is zullen daarvoor de gronden van het gemengde veehouderijbedrijf 
aan de Laarstraat waarschijnlijk op den duur ontwikkeld (kunnen) worden. 
Verwacht wordt dat er op die locatie plaats is voor circa 2 geheel nieuwe 
glastuinbouwbedrijven, met een oppervlak van ca. 7 ha glas op ca. 10 ha aan 
nieuwe erven. 
In totaal kan er bij de beoogde ontwikkeling in het plangebied als gevolg van 
(extra) nieuwvestiging een uitbreiding van met ca. 19,5 ha glas op ca. 27,5 ha 
erven plaatsvinden. 

Glastuinbouwcombinatie- en overige tuinbouwbedrijven 
In de beoogde ontwikkeling zal op plaatsen waar daartoe mogelijkheden zijn 
een verdere uitbreiding van bestaande glastuinbouwcombinatiebedrijven 
plaatsvinden of zullen meer bestaande tuinbouwbedrijven (met beperkt onder
steunend glas) mogelijk omschakelen naar een vorm van glastuinbouw-
(combinatie)bedrijf. 

In totaal was bij de autonome ontwikkeling voor deze bedrijven een uitbreiding 
verwacht van het areaal glas met 2 tot 3 ha, bij vergroting van de erven met in 
totaal 4 tot 6 ha. Bij de variant waarbij ook enkele glastuinbouwcombinatiebe-
drijven omschakelen naar enkel glastuinbouw zou dat zelfs uitkomen op ca. 
11,5 ha glas en 14 ha erven. 
Deze variant zal bij de beoogde ontwikkeling naar verwachting eerder tot 
stand kunnen komen, en wordt daarvoor derhalve als vertrekpunt genomen. 
Verder zullen bij de beoogde ontwikkeling naar verwachting nog 3 andere 
glastuinbouwcombinatiebedrijven uitbreiden met meer glas. 
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Het gaat hierbij om twee bedrijven aan de Ploegstraat (oostzijde) en één aan 
de Heistraat. In totaal komt er daardoor ca. 3 a 4 ha extra (ondersteunend) 
glas bij op ca. 6 ha erf. Verder kan zich mogelijk nog een glastuinbouwcombi-
natiebedrijf vestigen, met ca. 2 ha glas op ca. 4 ha erf, aan de Laarstraat. 
Dit laatste op de bedrijfslocatie van het daar te beëindigen c.q. naar elders te 
verplaatsen gemengde bedrijf, waarvan het perceelsgedeelte aan de Ploeg
straat benut kan worden voor 2 nieuwer glastuinbouwbedrijven, zoals hiervoor 
al aangegeven. 
Ook kunnen de overige aanwezige vollegrond-tuinbouwbedrijven meer ge
bruik gaan maken van kassenteelt en wellicht in een aantal gevallen ten dele 
of volledig omschakelen naar glastuinbouw. In hoeverre dat zal plaatsvinden 
is echter vrij onzeker. Omdat hiervoor al rekening is gehouden met de 'om-
schalingsvariant', wordt voor deze bedrijven geen extra uitbreiding van glas 
c.q. erven berekend. 

Het totaal aan uitbreiding voor glastuinbouwcombinatie en overige tuinbouw 
komt daarmee bij de beoogde ontwikkeling op ca. 17 ha glas op ca. 24 ha erf. 
In totaal wordt het oppervlak van de glastuinbouwcombinatie- en overige tuin
bouwbedrijven bij de beoogde ontwikkeling (ca. 3,5 bestaand + ca. 17 nieuw 
=) ca. 20,5 ha glas op (ca. 23,5 bestaand + ca. 24 nieuw =) ca. 47,5 ha er
ven. 

Totaal glastuinbouw 
In totaal kan het areaal glas van alle (glas)tuinbouwbedrijven tezamen bij de 
beoogde ontwikkeling toenemen met ca. 48 ha naar ca. 70 ha glas. Bij de er
ven, vindt een toename plaats met ca. 66,5 ha tot ca. 117 ha erven. 
In de huidige situatie zijn die aantallen resp. slechts ca. 22 ha glas en ca. 50,5 
ha erven. 

Overige agrarische bedrijven 
Bij de beoogde ontwikkeling wordt via het nieuwe bestemmingsplan expliciet 
uitgesloten dat er nog nieuwe agrarische bedrijven, anders dan glastuin
bouwbedrijven, in het gebied gevestigd kunnen worden. 
De huidige intensieve veehouderijen zullen bij de beoogde ontwikkeling, 
conform de autonome ontwikkeling, in de meeste gevallen hun bedrijfsvoe
ring beëindigen. 

Niet-agrarische functies 
Wat betreft het enige huidige niet-agrarisch (metaal)bedrijf aan de Ploegstraat 
en wat betreft de huidige 12 woningen is bij de beoogde ontwikkeling een 
zelfde beeld te verwachten zoals dat bij de autonome ontwikkeling al ge
schetst is (zie onder 3.2). 
Plaatselijk kan hergebruik voor een glastuinbouwondersteunend (agrarisch-
verwant) bedrijf plaatsvinden, conform de hergebruiksregeling zoals opge
nomen in het voorontwerp-bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Vlasak
kers'. Daarvan zal naar verwachting maar beperkt (in 1 tot 2 situaties) ge
bruik gemaakt worden. 

Variant 1: concentratie glastuinbouw/ondersteunende bedrijven 
(zie ook kaart 4) 

Binnen de beoogde ontwikkeling zou langs de gehele noordzijde van de 
Laarstraat geconcentreerd ruimte voor hergebruik van de daar nu aanwezi
ge agrarische bedrijven en woonpercelen voor glastuinbouwonder-
steunende (agrahsch-verwante) bedrijven geboden kunnen worden. De 
ruimtelijke mogelijkheden voor glastuinbouw zijn daar vanwege de verkave
lingstructuur immers zeer beperkt 
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Anderzijds zou een dergelijk hergebruik elders in het concentratiegebeid uit
gesloten kunnen worden. De (her) gebruiksmogelijkheden voor glastuinbouw 
zijn daar namelijk wel gunstig. 
Een dergelijke ontwikkeling van ondersteunende bedrijven kan ook de ver
keersafwikkeling, het interne ruimtelijk beeld en de landschappelijke kwaliteit 
van het glastuinbouwgebied ten goede komen. 
Naar verwachting zal van de betreffende mogelijkheden wat meer gebruik 
gemaakt worden dan bij een opzet waarbij hergebruik van ondersteunende 
bedrijven over het plangebied verspreid is. 

Infrastructuur 
Op dit onderdeel is bij de beoogde ontwikkeling sprake van een gerichte 
planopzet om de huidige infrastructuur op onderdelen gericht te aan te pas
sen. 
Dit betreft het reconstrueren en volledig verharden van de Lavallestraat, zo
dat deze straat als nieuwe hoofdontsluiting voor met name het vrachtver
keer, en ook voor een groot deel van het overige autoverkeer, vanuit het ge
hele concentratiegebied kan gaan functioneren. 
Beoogd wordt de Lavallestraat uit te voeren als een 6 m brede asfaltweg 
met enkelzijdige laanbeplanting. De aanwezige verontreinigde sintels (zie 
ook onder 2.3) worden daarbij zo mogelijk weer onder het asfalt verwerkt en 
zodoende geïsoleerd. 
Door de beoogde ingreep zal het merendeel van de verwachte vrachtver
keersafwikkeling van/naar het gebied langs deze weg gaan verlopen. 

4.3 Bodem en waterhuishouding 

De gevolgen bij beoogde ontwikkeling voor bodem en water zijn slechts wei
nig anders dan bij een autonome ontwikkeling van het gebied. De voor
naamste verschillen komen voort uit het feit dat in de beoogde ontwikkeling 
uiteindelijk nog meer glas aanwezig zal zijn. Daardoor zal nog minder directe 
infiltratie van water in de bodem worden gerealiseerd. Verder zal er extra 
waterberging in het gebied worden gerealiseerd om in pieksituaties overbe
lasting van het oppervlaktewaterstelsel te voorkomen. 

Het waterschap De Aa acht het om kwantiteitsoverwegingen wenselijk dat 
op bedrijfsniveau per hectare glas een regenwaterbassin van tenminste circa 
2000 m aanwezig is. In de huidige situatie wordt veelal ruimschoots aan de
ze wens voldaan (gemiddeld 3700 m3/ha). 

Verwacht wordt dat de ontwikkeling van grotere regenwaterbassins op eigen 
terrein zich in de toekomst doorzet. Dit omdat bij de beoogde ontwikkeling, 
zowel in geval van nieuwvestiging als bij doorgroei van of omschakeling naar 
glastuinbouwbedrijven, er naar verwachting steeds meer gebruik gemaakt 
zal worden van gesloten teeltsystemen met recirculatie/hergebruik van pro
ceswater. Daardoor zal de aanwezigheid van grote waterbassins noodzake
lijk blijven of zelfs nog toenemen. 
Een en ander betekent ook een vermindering van de invloed van het teelt-
proces op de kwaliteit van bodem en water ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling. 

Verder zal door de aanleg van een drukrioleringsstelsel een groot deel van 
het afvalwater (meest vervuilende fractie) niet meer in de bodem of het op
pervlaktewater terechtkomen, maar direct op het rioolsysteem worden ge
loosd (zie ook intermezzo 3.6.2-b). Ook dit komt de kwaliteit van bodem en 
oppervlakte en grondwater ten goede. 
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Variant 2: vergroting regenwaterberging 
(zie ook kaart 4) 

De inrichtingsvarianten 'extra landschappelijke inpassing' en 'versterking 
ecologisch raamwerk' (zie onder 4.4 en 4.5) maken het mogelijk om de 
ruimte voor een (collectieve) regenwaterberging aan de rand van het plan
gebied en/of in het glastuinbouwconcentratiegebied zelf te reserveren. 
Een opvangvoorziening voor regenwater kan goed gecombineerd worden 
met de aanleg van groenvoorzieningen in de randzone en/of de aanpassing 
van het profiel (verbreding) van waterlopen in het concentratiegebied zelf. 
Met deze voorzieningen kan worden voorkomen dat het oppervlaktewater-
stelsel in pieksituaties -in perioden dat ook de opvangbassins bij de glas
tuinbouwbedrijven vol zijn- overbelast wordt als gevolg van het extra verhard 
oppervlak (kassen en erven) bij de beoogde ontwikkeling. 
Ook zouden deze voorzieningen zodanig aangelegd kunnen worden dat het 
mogelijk wordt om het aldus opgevangen regenwater nadien (opnieuw) te 
gebruiken als proceswater voor de glastuinbouwbedrijven en/of alsnog te in
filtreren in de bodem. Op kaart 4 zijn voor dergelijke opvangvoorzieningen 2 
locaties aangegeven, die ieder aansluiten op de 2 voorkomende oppervlak
tewaterstelsels in het plangebied. 

Al of niet in combinatie met voornoemde voorzieningen kan ook gedacht 
worden aan een verbreding/verruiming van de aanwezige waterlopen door 
en langs het concentratiegebied, zoals eveneens aangegeven op kaart 4. 
Daarmee neemt het waterbergend vermogen van het plangebied eveneens 
aanzienlijk toe Vanuit ecologisch oogpunt heeft deze laatste variant de 
voorkeur 

4.4 Ecologie 

In de beoogde situatie zal het areaal aan glastuinbouw met de bijbehorende 
erven verder toenemen. Hierdoor zal, ten opzichte van de autonome ontwik
keling, een nog groter deel van de nu al beperkt aanwezige leefruimte voor 
de flora en fauna verdwijnen. 
Bij de beoogde ontwikkeling wordt in meer of mindere mate in een land
schappelijke inpassing voorzien (zie ook 4.2), die ook in ecologisch opzicht 
een zekere functie kan vervullen. Het gaat hierbij dan vooral om de buiten
rand van, het glastuinbouwgebied, waar afschermende erfbeplantingen en 
visueel afschermende landschapselementen worden aangelegd. De ecolo
gische betekenis van die beplantingen zal vooral afhangen van de mate 
waarin daarmee een min of meer aaneengesloten netwerk van groenele
menten rondom het eigenlijke glastuinbouwconcentratiegebied tot stand 
komt. 

Variant 3: versterking ecologisch raamwerk (zie ook kaart 4) 

Deze vanant kan gerealiseerd worden in combinatie met 'vergroting van re
genwaterberging' (4.3) en in aanvulling op de variant 'landschappelijke inpas
sing' (4.5). Dit met het oog op een beter ecologisch functioneren van de in 
het kader van die varianten aan te leggen groenvoorzieningen en/of water
bergende voorzieningen die dan vooral gelegen zijn in het randgebied. 
Versterken van het ecologisch raamwerk zou kunnen door die voorzieningen 
aan de randen zo veel mogelijk met elkaar te verbinden via lijnvormige 
groenelementen of 'ecologische linten' die gelegen zijn in het eigenlijke 
glastuinbouwconcentratiegebied. De praktische mogelijkheden daartoe zijn, 
tot op zekere hoogte, aanwezig in de vorm van aan te leggen (aanvullende) 
beplantingen langs een aantal te handhaven onverharde wegen en langs de 
aanwezige waterlopen binnen het concentratiegebied. 
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Zeker wanneer profielaanpassing c.q. verbreding van de waterlopen plaats
vindt om een groter waterbergend vermogen te creëren kunnen de beplan
tingen tegelijk op een meer ecologische wijze worden vormgegeven (zie ook 
intermezzo 4.4). Hierdoor ontstaat in het plangebied een zeker netwerk van 
uiteenlopende groen- en watervoorzieningen, die beter als leefmilieu voor 
diverse planten en kleinere dieren kunnen dienen. 

INTERMEZZO 4.4 
ONTWIKKELING EN ONDERHOUD VAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS 

Hoewel de huidige ecologische structuur van het gebied weinig aanknopingspunten 
biedt voor flora en fauna is het wel mogelijk de weinige in het plangebied voorkomende 
natuurwaarden een meerwaarde te geven. 
Oevers van sloten in het agrarisch gebied hebben meestal door het intensieve ruimte
gebruik een beperkte breedte. Maar door de grote lengte aan oevers kunnen ze erg 
waardevol zijn voor de natuur. 
Oevers van kleine wateren kunnen: 
> Het leefgebied zijn voor vooral planten en dieren uit natte en vochtige milieus. 
r Een verplaatsingsmogelijkheid bieden aan met name dieren. 
> Een verbinding vormen tussen verschillende populaties planten en dieren van ver

snipperde natuurgebieden. 
> Een uitwijkplaats vormen voor planten en dieren, die in het aanliggende land door 

cultuurmaatregelen geen bestaanskansen hebben. 

De functie van (droogvallende) sloten voor de waterhuishouding is een snelle afvoer 
van water in het voorjaar en/of ontwatehng van plaatsen waar kwel optreedt. In de loop 
van het voonaar en de zomer daalt de waterstand, waardoor veel sloten droogvallen. 
De waarde van droogvallende sloten voor planten en dieren kan vergroot worden door 
het stimuleren en aanbrengen van hoogteverschillen op de bodem, of een aangepast 
peilbeheer en onderhoud. 
Droogvallende sloten kunnen een zeer specifieke kortlevende waterfauna herbergen. 
De vochtig blijvende slootbodems zijn een welkome vluchtplaats voor landdieren die 
een vochtige omgeving nodig hebben, zoals veel keversoorten en slakken. De drogere 
slootbodem trekt veel kleine aaseters en roofdieren (spinnen) aan. Amfibieën, reptielen 
en kleine zoogdieren gebruiken droogvallende sloten als trekroute en schuilplaats. 

De kwaliteit van het slootwater bepaalt voornamelijk de mogelijkheden voor natuur in 
de oevers. Bij ondiepe grondwaterstroming of sterke oppervlakkige afstroming van 
water zoals in het plangebied het geval is heeft het aangrenzend grondgebruik een 
grote invloed op de kwaliteit van het water. Een sloot langs een veelvuldig bemest per
ceel kan zeer voedselhjk water bevatten met weinig mogelijkheden voor de natuur. 

Variatie in bodemhooate in de lengterichting 
In de (nagenoeg) droogvallende sloten kan het aanbrengen of stimuleren van een 
gevarieerde bodemhoogte in de lengterichting gunstige omstandigheden creëren 
voor planten en dieren, zoals amfibieën. reptielen en vele insecten. Er kunnen op de
ze wijze bijvoorbeeld poeltjes ontstaan die gehele zomer water bevatten. 

Peilbeheer en onderhoud 
Voor veel sloten is alleen afwatering gewenst in het voorjaar. Na het voorjaar is het 
profiel van de sloot over het algemeen ruim genoeg om het overtollige water af te 
voeren, zelfs bij zeer zware lokale regenbuien. Hierdoor is het eens per jaar (najaar) 
of zelfs eens per twee jaar onderhouden van de sloot voldoende. Dit is vooral erg 
gunstig voor dieren Het laten groeien van planten in de sloot zorgt ervoor dat het 
vocht in de zomer na een grote lokale regenbui langer vastgehouden wordt. Dit bete
kent iets minder verdroging en minder hoge piekafvoeren naar de hoofdwatergan
gen. Een goed begroeide sloot vertoont bovendien nauwelijks erosie waardoor de 
oever niet hoeft te worden verdedigd. Bij het onderhoud moet vaak een grotere hoe
veelheid maaisel verwerkt worden 
(Bron: CUR, 1995). 
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4.5 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Landschap en landschappelijke inpassing 

Bij de beoogde ontwikkeling zal het landschappelijke beeld door de verdere 
toename van de glastuinbouw aanmerkelijk veranderen, zeker vergeleken 
met de huidige situatie, maar ook vergeleken met de autonome ontwikkeling. 
Dit laatste vooral in het noordwestelijke en zuidoostelijke plangedeelte waar 
bij autonome ontwikkeling geen glastuinbouw mogelijk c.q. voorzien was. 

Mede daarom is de landschappelijke inpassing van het glastuinbouwcon-
centratiegebied een belangrijker aspect bij de beoogde ontwikkeling, iets 
waarin bij de autonome ontwikkeling in het geheel niet voorzien is. 
Bij deze inpassing gaat het met name om de bouwpercelen aan de buiten
rand van het eigenlijke glastuinbouwconcentratiegebied en de eventueel 
daarop aansluitende gronden in het aangrenzende randgebied. 

In eerste instantie (voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1998') is 
voor de beoogde ontwikkeling uitgegaan van een passende erfinrichting of af
schermende beplanting langs de buitenste perceelsranden op basis van vrij
willigheid. Voorzover niet problematisch voor glastuinbouw zou aansluitend op 
vrijwillige basis door de gemeente plaatselijk grond verworven kunnen worden 
voor aanleg van aanvullende groenvoorzieningen, mogelijk als onderdeel van 
de uitvoering van het gemeentelijk landschapsbeleidsplan. 
Een en ander werd grotendeels of geheel afhankelijk gesteld van de bereid
willigheid van de individuele glastuinbouwbedrijven en/of de medewerking 
van derden, op vrijwillige basis, in het direct omringende randgebied. Dit 
laatste in verband met verkoop van gronden voor aanleg van landschappe
lijke inrichting aan de gemeente of een eventueel specifiek daarvoor op te 
richten rechtspersoon. Bij deze oorspronkelijke opzet lag vooral bij de ge
meente enkel een rol als stimulator van dit proces. 

Variant 4: extra landschappelijke inpassing 
(zie ook kaart 4) 

Een inrichtingsvariant kan zijn dat de gemeente in overleg en samenwerking 
met de (gezamenlijke) glastuinbouwbedrijven en grondeigenaren in het 
randgebied voorziet in een passende/royale landschappelijke inpassing op 
een gericht aantal plaatsen 
Hierbij wordt een royalere en dichtere 'groenaankleding' aan de noordwest-
kant, richting Someren-Eind/Boerenkamplaan en aan de zuidkant richting 
Someren-Heide voorgesteld. In aansluiting op het beeld van het oudere 
cultuurlandschap in de omgeving van de Boerenkamplaan zou langs de La-
vallestraat en de Hoeksestraat ook de wegbeplanting versterkt kunnen wor
den. 
Aan de oost- en westzijde van het plangebied kan met een meer blokgewijze 
en opener landschappelijke beplanting volstaan worden. 
Verder kunnen, zowel in aansluitend op de groene randen, maar ook meer 
binnen in het plangebied zelf, bestaande lijnvormige elementen, zoals we
gen, waterlopen en zandpaden, met (doorlopende) groenvoorzieningen ver
sterkt worden. Naast een landschappelijke functie kunnen dergelijke voor
zieningen een ecologische functie en, vooral aan de noordzijde van het 
plangebied, ook een functie als wandel- of fietspad krijgen. Hierdoor blijft het 
plangebied voor de bewoners van Someren-Eind deels toegankelijk en tot 
op zekere hoogte mogelijk nog aantrekkelijk als uitloopgebied. 
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Zolang de aanleg van een dergelijke collectieve landschappelijke inpassing 
niet afdoende verzekerd is of niet verzekerd kan worden, zouden bij om
vangrijke uitbreidingen of nieuwvestiging van glastuinbouw op de percelen 
aan de buitenranden van het concentratiegebied op individueel bedrijfsni
veau alsnog voorwaarden gesteld kunnen worden aan/voor een afdoende 
inpassing op eigen terrein. 
Daartoe kunnen, via het nieuwe bestemmingsplan (voorwaarden) en in fi
nancieel opzicht (baatbelasting/fondsvorming), gericht middelen ingezet 
worden. 

Cultuurhistorie 
In de beoogde ontwikkeling zal het huidige historisch waardevolle wegenpa
troon evenals bij de autonome ontwikkeling gehandhaafd blijven. De Laval-
lestraat wordt bij de beoogde ontwikkeling wel geasfalteerd. 
Het grootschalige karakter van het landschap zal hierdoor onveranderd blij
ven, maar de 'vulling' daarbuiten van zal wel aanmerkelijk toenemen met glas
complexen en aanverwante bebouwing. Ook de nieuw aan te leggen beplan
tingen hebben een enigszins verdichtend effect. 
Uit een oogpunt cultuurhistorische waarden zou het achterwege laten van 
glastuinbouw in het uiterste noordwestelijk plandeel de voorkeur genieten. 
Echter vanwege een optimale benutting van de te verbeteren infrastruc
tuur/ontsluiting en de recente glastuinbouwontwikkeling langs de Lavallestraat 
is dat niet meer realistisch. 
Het verschil in de beoogde vorm van de groenelementen in het noordelijke 
plandeel (ouder waardevol cultuurlandschap; dichter groen, gebogen lijnen) 
en het overige gedeelte van het plangebied (jongere ontginning; bloksgewijs 
groen, rechte/smalle perceelsrandbeplanting) kan het verschil in cultuurhistori
sche achtergrond/waarden nadrukkelijk ondersteunen. 

Archeologie 
Bij de beoogde ontwikkeling zal het plangebied in de toekomst, vergeleken bij 
de autonome ontwikkeling enigszins vergroot worden. 
Het plangebied heeft volgens de cultuurhistorische waardekaart van de pro
vincie Noord-Brabant (zie ook onder 2.5 en figuur 2) naast een cultuurhistori
sche waarde ook een hoge (noord) en gemiddelde (zuid) indicatieve archeo
logische waarde. 
Egalisatie van een deel van het noordelijk gedeelte van het plangebied heeft 
recent nog plaats gevonden op basis van het vigerend bestemmingsplan. 
Door aanleg van funderingen en het (ver)graven van sloten kan mogelijk 
aantasting van archeologische waarden plaatsvinden. Een aanvullende ar
cheologische inventarisatie (AAI) van het plangebied is derhalve wenselijk. 
Door een alternatieve wijze van bouwen en het zorgvuldig omgaan met het 
bodemarchief kan schade worden voorkomen (getuige ook intermezzo 4.5.). 
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INTERMEZZO 4.5 
GEVOLGEN VAN BOUWEN VOOR ARCHEOLOGISCH BODEMARCHIEF 
EN EFFECTBEPERKENDE MAATREGELEN 

In het algemeen is sprake van verstonng van het bodemarchief bij roeren of ontgra
ven van de ondergrond dieper dan circa 60 cm beneden maaiveld. In het Europees 
verdrag van Malta, mede ondertekend door Nederland, wordt uitgegaan van het be
houd van het archeologisch erfgoed. Dit verdrag wordt momenteel in een wetsvoor
stel vertaald. Indien behoud vanwege economische, maatschappelijke of andersoor
tige motieven niet mogelijk is, zal de veroorzaker van de verstoringA/erwoesting zorg 
moeten dragen voor documentatie. Vaak zal dat neerkomen op het uitvoeren van 
opgravingen. 
Bij het traditioneel bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van kassen is sprake 
van ontgraven en roeren dieper dan 60 cm beneden maaiveld en dus aantasting van 
het bodemarchief. Hierbij valt te denken aan het graven van een cunet voor aanleg 
van een weg, aanleg van vorstvrije leidingen of een drainagesysteem en het aan
brengen van kelders, diepere funderingen en funderingspalen voor kassen, bedrijfs
gebouwen en woningen. 

Alternatieve bouwwijzen die aantasting van het bodemarchief kunnen voorkomen: 
> Ophogen van het huidige maaiveld, zonder verstoring van het huidige bodempro

fiel, tot de benodigde hoogte zodat geen sprake is van aantasting van het bo
demarchief. 

'r Toepassen van schroefpalen volgens een 'niet-grond-verdnngend-systeem' 
waarbij de aantasting van de ondergrond beperkt blijft tot de boorgaten Bij ande
re systemen treedt sterke vervorming op in de omgeving van de paalgaten. 

> Al te grote ophoging ten aanzien van de aanleg van riolering kunnen worden 
voorkomen door de ontkoppeling van de afvoer van regenwater en afvalwater, 
waarbij 
- regenwater wordt afgevoerd via open goten tot een ontvangstpunt buiten de 

vindplaats en/of infiltratie in de bodem; 
- afvalwater, zowel van de bednjven als de woningen, wordt verpompt (drukri-

olenng) naar een ontvangstpunt buiten de vindplaats. 
> Voor waterleidingen geldt dat zij ter voorkoming van bevriezing worden aange

legd op een diepte van 1 m onder maaiveld. Vorstgevaar treedt op in geval van 
stilstand. Door de waterleiding uit te voeren in de vorm van een ringleiding waarin 
het water wordt rondgepompt, kan het bevriezingsgevaar bij een geringe aanleg-
diepte worden bezworen. 

Kievitsakkers als voorbeeld. 
Ter plaatse van de glastuinbouwlocatie Kievitsakkers was eveneens sprake van ge
bieden met hoge archeologische waarde Hierover heeft intensief contact met de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) plaatsgevonden. In ver
band met de geplande glastuinbouw zijn concrete afspraken gemaakt in het kader 
van de uitvoeringsovereenkomst. 
Concreet is afgesproken dat de volgende mogelijkheden voor archeologisch onder
zoek worden geboden en door de initiatiefnemer worden gefinancierd: 
> Algemeen verkennend onderzoek. 
> Zonodig aanvullend specifiek onderzoek, met name daar waar bij het bouwrijp-

maken diepere ingrepen in de bodem nodig zijn (zoals bij wegcunetten, waterlo-
pen/bermsloten, diepere funderingen en de aanleg van waterbassins en sommige 
leidingen). 

> In het moederplan is aangegeven dat het bodemarchief zich beneden de zwarte 
akkertaag, op 60 cm of meer beneden het huidige maaiveld bevindt Nader on
derzoek kan aantonen in hoeverre dat concreet het geval is en wat de waarde en 
gewenste toekomstige planologische bescherming van het bodemarchief ter 
plaatse is. 

Voor Kievitsakkers is met het bovenstaande een alternatieve manier van bouwrijp-
maken voor de toekomst een passende bescherming van de archeologische waar-
den c.q een afdoende veiligstelling van het archeologisch bodemarchief bereikt 
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4.6 Energie, watergebruik en afval 

Energie 
Door een verdere toename van het aantal glastuinbouwbedrijven en de om
vang van de bedrijven in het plangebied zal ook de energiebehoefte in het 
gebied verder stijgen. 

De daadwerkelijke invulling van (het zuinig omgaan met) het energiegebruik 
vindt plaats binnen de totale bedrijfsvoering van de glastuinbouwbedrijven 
ligt daarmee vooral bij de ondernemers zelf. 
De gemeente zal bij de beoogde ontwikkeling waar mogelijk (nog) een col
lectieve aanpak op het gebied van energie-aanwending en afval stimuleren. 

Op collectieve schaal kunnen mogelijk nog milieuvoordelen behaald worden. 
Energie-efficiënte technieken zoals warmtekrachtkoppeling, die door de be
staande en nieuwe grotere bedrijven individueel worden of zullen worden 
toegepast zouden bijvoorbeeld ook centraal door clustering van verschillen
de kleine bedrijven kunnen worden benut (zie ook bijlage 1). 
De te plaatsen warmtekrachtinstallaties zullen moeten voldoen aan de eisen 
gesteld in de AmvB, en zijn daarmee uit een oogpunt van milieu als zeer op
timaal te beschouwen. 

Alternatieve energie 

Restwarmte in verband met mestverwerking 
In Noord-Brabant lopen momenteel enkele proefprojecten voor verwerken van 
mest van met name intensieve varkenshouderijbedrijven. Ook het mogelijk 
gebruik voor alternatieve energievoorziening is daarbij in beeld gebracht. Deze 
proefprojecten hebben echter nog niet geleid tot concrete toepassingsmoge
lijkheden in de (nabije) toekomst. 
Vooral de schaal en locaties waarop de mestverwerking mag/kan plaatsvinden 
speelt daarbij een belangrijke, maar ook hoogst onzekere rol. Dit hangt mede 
samen met de onduidelijkheden omtrent de ingrijpende gevolgen van de aan
komende Reconstructiewet en aanverwante beleidsveranderingen inzake de 
intensieve veehouderij. 
Ingevolge het provinciale beleid is mestverwerking op locale/beperkt regionale 
schaal voorlopig nog niet mogelijk. Anderzijds is de verwachting dat mestver
werking, zeker bij toenemende omvang van de individuele bedrijven, ook 
steeds meer op bedrijfsniveau zal gaan plaatsvinden, waarbij vrijkomende 
energie ook door de intensieve veehouderijbedrijven zelf gebruikt zal worden. 

In verband met bovenstaande wordt het niet realistisch en haalbaar geacht om 
voor onderhavige glastuinbouwontwikkeling het gebruik van biogas en/of 
energie uit mestverwerking van (intensieve) varkenshouderijen in beeld te 
brengen. Daarom wordt deze optie hier achterwege gelaten. 

Windenergie 
Wanneer de windsnelheid op een bepaalde locatie voldoende is, kan wind
energie middels windmolens/-turbines worden omgezet in elektrische energie. 
Het ruimtebeslag van een windturbine is relatief gering, maar de aanwezigheid 
van een turbine in de directe nabijheid van bepaalde bebouwing is minder ge
wenst in verband met eventuele geluidoverlast of gevaar. 

In Nederland wordt de met windenergie opgewekte elektriciteit vrijwel altijd 
geleverd aan het reguliere elektriciteitsnet. Soms wordt parallel aan het net 
geopereerd of wordt de energie in de directe nabijheid gebruikt. 
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De opbrengst van een windturbine is afhankelijk van de locatie, hoogte, wiek-
diameter en het geïnstalleerde vermogen. Met windturbines in de klasse 600 
kW - 1 MW (of zelfs meer) kunnen ook in het binnenland van Nederland pro
jecten gerealiseerd worden met een optimaal rendement, mits de molens 
maar voldoende hoog zijn. 

In de studie 'Brabant in de wind', van Ecofys (1999) wordt onder anderen de 
omgeving van Zuid-Willemsvaart tussen Helmond en Someren genoemd als 
potentiële locatie voor de plaatsing van windturbines. In het verlengde daarvan 
kan de plaatsing van windturbines op andere passende locaties in met name 
het midden en oostelijk gedeelte van de gemeente Someren derhalve als een 
reële optie gezien worden. 

Belangrijke randvoorwaarden voor locaties met windturbines, in de klasse van 
600 kW - 1 MW per turbine, zijn met name: 
- voldoende wind en vrije aanstroom van wind (geen obstakels in het aan-

stroomgebied van de turbines en, in het binnenland, een ashoogte van mi
nimaal 50 - 60 m tot eventueel 80 m); 

- acceptatie van een zekere mate van geluidshinder, horizonvervuiling en 
verstoring van de natuur; 

- voldoende afstand tot luchthaventerreinen (> 5 km), stiltegebieden (300 m), 
aaneengesloten woonbebouwing (300 m), verblijfsrecreatieterreinen (300 
m), straalpaden (100 m) en hoogspanningstracés (50 m); 

- voldoende afstand tussen de windturbines onderling in verband met een 
optimale windvang, wat in de praktijk een tussenafstand van ca. 5 tot 7 
maal de rotordiameter betekent. 

De rotordiameter is afhankelijk van de hoogte van de windturbines, waarbij in 
het algemeen een verhouding wordt aangehouden van de mast- of ashoogte 
tot de rotordiameter van ca. 2,7 : 2. Bij een ashoogte van 50 - 60 m betekent 
dat een rotordiameter van 37 - 45 m c.q. een onderlinge afstand van 185 tot 
315 m. In lijnopstellingen wordt veelal een onderlinge afstand van minimaal 
250 tot 300 m aangehouden. 

Het recent bijgestelde provinciale interimbeleid voor windenergie ( G.S. 16 
oktober 2000) voorzie» thans in het volgende beleidskader: 
- zoekgebied voor windenergie / plaatsing -turbines: gehele provincie; 
- maximale as- en rotor hoogte (was 40 resp. 60 m): vooralsnog vrij; 
- beoordeling afhankelijk ligging in stedelijk of landelijk gebied 
- in stedelijk gebied: in principe toegestaan, met in acht name overige uit

gangspunten van vigerend windbeleid; 
- in landelijk gebied: terughoudende aanpak, goed aansluitend bij land

schapskarakteristiek en met in acht name overige uitgangspunten van vi
gerend windbeleid; 

- bij solitaire plaatsing van turbines blijft de eis bestaan van een duidelijke 
functionele koppeling tussen windturbine en afnemers van de energie. 

In een eerdere notitie van de Provinciale Planologische Commissie over dit 
onderwerp is aangegeven dat in Noord-Brabant in het buitengebied solitaire 
opstellingen op het erf (ashoogte ca. 50 m) en plaatselijk ook kleine clusters 
(tenminste 3x 1MW; ashoogte 60 m) onder voorwaarden tot de mogelijkheden 
behoren. Clusters of opstellingen in lijnvorm worden daarbij vooral in agrari
sche gebieden of kemrandgebieden zonder uitgesproken landschappelijke 
waarden aanvaardbaar geacht, met name als aangesloten wordt bij stedelijke 
bebouwing als bedrijfsterreinen en/of grootschalige infrastructuur zoals kana
len en hoofdverkeerswegen. 
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Variant 5: plaatsingsmogelijkheid voor windturbines 
(zie ook kaart 4) 
In het westelijk en zuidwestelijk deel van het plangebied (langs de Ervenweg 
en de Hollandseweg) kan in principe aan voornoemde vereisten en beleids
matige randvoorwaarden voor plaatsing van windturbines voldaan worden. 
Een cluster in de directe nabijheid van het glastuinbouwconcentratiegebied, 
met een lijnvormige opstelling die wat schaal en richting betreft aansluit bij 
de karakteristiek van het grootschalige en strakke ontginningspatroon van 
de jonge heide-ontginning is daarbij goed mogelijk. Uitgaande van een as-
hoogte van ca. 60 m (1MW) zouden in dat gedeelte van het randgebied 3 -
5 windturbines in lijnvorm geplaatst kunnen worden. Mogelijk kan de opge
wekte energie ook (grotendeels) direct door glastuinbouwbedrijven in het 
concentratiegebeid afgenomen worden, zodat bovendien ook nog van een 
functionele binding gesp[roken kan worden. 

Uit berekeningen in ander verband blijkt dat per 1 ha glas in principe ca. 1,3 
windturbine nodig zou zijn om aan de optimale energiebehoefte van een 
glastuinbouwbedrijf te kunnen voldoen. Indien er van wordt uitgegaan dat de 
totale energiebehoefte in het plangebied door windenergie gedekt zou 
moeten worden kan plaatsing van enkele turbines derhalve bij lange na niet 
voorzien in de totale energiebehoefte van de glastuinbouw in het plange
bied. Wel is het een alternatief om via een passende locatie een kleine hoe
veelheid 'groene stroom' ter plaatse te kunnen gebruiken of terug te leveren 
aan het reguliere elektriciteitsnet ter 'compensatie' van het hoge energiever
bruik. 
Bij de autonome ontwikkeling is bouw van windturbines op basis van individu
eel initiatief niet te verwachten en bovendien is dat planologisch ook niet mo
gelijk. 
Bij de beoogde ontwikkeling kan bezien worden of er (collectief) belangstelling 
is voor het gebruik van windenergie ter plaatse en kan de mogelijkheid voor 
een cluster windturbines ook in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen 
worden. 

Watergebruik en voorziening 
Het watergebruik bij de beoogde ontwikkeling neemt evenredig met het aantal 
hectaren glas toe. Hemelwater zal de grootste bron voor proceswater blijven. 
Verder gelden bij de beoogde ontwikkeling voor proceswater, opslag en ook 
afvoer en behandeling dezelfde principes als beschreven voor de autonome 
ontwikkeling (zie onder 3.6). 
Nieuwe bedrijven zullen (moeten) voldoen aan de eisen zoals die omschreven 
zijn in het Lozingbesluit Wet verontreiniging afvalstoffen glastuinbouw en het 
Convenant Glastuinbouw en Milieu. 

Bij de beoogde ontwikkeling wordt eveneens voorzien in het aanleggen van 
een drukrioleringsstelsel in het plangebied. Zodra aansluiting op de 
(druk)riolering mogelijk is, dient dit onverwijld door de glastuinbouwbedrijven 
op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewater te geschieden (zie ook 
intermezzo 3.6.4-b). Lozingen van een groot deel van het afvalwater die nu 
nog op het oppervlaktewater plaats vinden, zullen dan beëindigd moeten wor
den. 

Overige afvalstromen en verontreinigingen 
Bij de beoogde ontwikkeling neemt eveneens de hoeveelheid geproduceerd 
afval ten opzichte van de autonome ontwikkeling toe. Ook voor deze situatie 
gelden dezelfde principes als beschreven voor de autonome ontwikkeling (zie 
ook 3.6.5). 
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Er wordt in ieder geval uitgegaan van een afvalverwijdering conform geldende 
bepalingen, zoals in het Besluit stortverbod afvalstoffen, Besluit tuinbouwbe
drijven met bedekte teelt en Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolie (zie 
ook intermezzo 2.6.3) verwoord is, waarbij verschillende afvalfracties geschei
den worden verzameld en verwijderd. 

4.7 Verkeer, woon- en leefmilieu 

Verkeersontsluiting 
Bij de reconstructie c.q. verharding van de Lavallestraat zal de verkeersafwik
keling van vrachtverkeer van en naar het plangebied vrijwel volledig via deze 
route richting Boerenkamplaan, gaan plaatsvinden. Zonodig zal dit mede be
vorderd (kunnen) worden door het vrachtverkeer in andere richtingen te weren 
middels aanvullende verkeersmaatregelen (bebording). De verkeersafwikke
ling van personenauto's zal bij de beoogde ontwikkeling naar verwachting 
voor ca. 50% eveneens via de Lavallestraat gaan verlopen, en voor het overi
ge deel via andere bestaande verharde wegen. 

De gemeente is verder voornemens de wegen in het plangebied qua inrichting 
(via aanvullende bermverharding) beter af te stemmen op een toenemende 
hoeveelheid vrachtverkeer. Door verbreding van de wegprofielen wordt ook 
de verkeersveiligheid bevorderd. 

Naar verwachting worden op bovengenoemde wijze ook de negatieve gevol
gen/uitstraling, van de verwachte toename van vrachtverkeer van/naar het 
glastuinbouwgebied, voor de omgeving geminimaliseerd. 

Variant 6: verbeterde verkeersafwikkeling 
(zie ook kaart 4). 

Een verbeterde inrichtingsvariant op het onderdeel verkeersontsluiting is 
mogelijk indien er, naast het aansluiten van de Lavallestraat op de Boeren
kamplaan, ook nog een doortrekking van de Heistraat richting Vlasstraat 
plaatsvindt zodat er een extra kortsluiting ontstaat tussen de Laarstraat en 
de Vlasstraat. 
Voordeel hiervan is dat er naast de Ploegstraat een tweede verbinding, van 
zuid/west naar noord/oost, tussen de Boerenkampweg en de Hollandseweg, 
ontstaat. Dit maakt het mogelijk om zonodig op de Laarstraat en Vlasstraat 
(gedeeltelijk) éénrichtingsverkeer in te voeren voor met name het autover
keer. Dit voorkomt dat de bermen van de relatief smalle wegen stukgereden 
worden door het elkaar passerende (vrachtverkeer,. en het maakt een soe
pelere en veiligere verkeersafwikkeling richting Lavallestraat mogelijk. 

Verstoring woon- en leefmilieu 
Evenals bij de autonome ontwikkeling zal er bij de beoogde ontwikkeling een 
toename zijn van (vracht)autoverkeer en dus een verhoging van de geluid
hinder voor bewoners van woningen in, èn in directe nabijheid van, het plan
gebied. Uit het Rapport akoestisch onderzoek Lavallestraat (aug. 1999) is 
gebleken dat de geluidsoverlast echter ruim binnen de wettelijke normen 
blijft. 

Het gebruik van assimilatiebelichting kan bij sommige bedrijven noodzakelijk 
zijn voor de bedrijfsvoering. De AmvB 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte 
teelt' (zie intermezzo 2.7) voorziet in voldoende mogelijkheden om eventuele 
hinder die de omgeving hiervan kan ondervinden afdoende te reguleren. 
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Verder zal bij de beoogde ontwikkeling een afname van het aantal (intensie
ve) veehouderijbedrijven plaatsvinden. Hierdoor neemt ook de emissie van 
ammoniak en stankhinder verder af. 
Daarnaast zal het aantal glastuinbouwbedrijven dat gebruik maakt van gas-
verwarming c.q. warmtekrachtkoppeling groeien. Hierdoor zal een lichte toe
name van de emissie van C02 en zwaveldioxide plaats vinden. 

Variant 7: recreatieve uitloopmogelijkheden 
(zie ook kaart 4) 

Aan de noordoostzijde van het plangebied zijn bij de beoogde ontwikkeling en 
zeker bij toepassing van de variant 'extra landschappelijke inpassing' aanzien
lijke groenvoorzieningen gepland. Door aan deze groenvoorzieningen plaatse
lijk een meer parkachtig en openbaar karakter te geven met daarin enkele 
wandel- of Fietspaden kunnen deze groenvoorzieningen tevens dienst doen 
als extra uitloopmogelijkheid voor de inwoners van Someren-Eind. Ook zou 
een inrichting met meer aansluitende lijnvormige groenvoorzieningen in/door 
het plangebied in combinatie met een inrichting ter versterking van het ecolo
gisch raamwerk kunnen plaatsvinden (zie ook onder 4.4). 
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5 GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

5.1 Inleiding 

Doel van dit hoofdstuk is om een beeld te krijgen van de milieugevolgen van 
de beoogde ontwikkeling (BO) en deze daarbij tegelijk ook te vergelijken met 
de milieugevolgen bij de autonome ontwikkeling (AO) van het plangebied. 
Daartoe worden de milieugevolgen van beide ontwikkelingen op basis van 
de twee voorgaande hoofdstukken kort samengevat en vergeleken. In een 
aantal gevallen wordt daarbij soms nog gekeken naar de huidige situatie 
(HS), als referentie. 

Voor het plangebied is geen sprake van een vastomlijnd en vooraf groten
deels vaststaand projectplan. Wel komt/is er een (nieuw) bindend ruimtelijk 
kader in de vorm van het (nieuwe) bestemmingsplan. Daarbinnen is, zowel 
bij de beoogde ontwikkeling als bij een autonome ontwikkeling, de uiteinde
lijke invulling grotendeels afhankelijk van het individueel initiatief van particu
liere tuinders. In de voorgaande hoofdstukken is dit al aangegeven. 

Het is daarom ook niet mogelijk een exacte kwantitatieve omschrijving van 
de milieueffecten weer te geven en deze milieueffecten als zodanig precies 
te vergelijken. Deze effecten zullen daarom vooral in beschrijvende zin en in 
onderling verhouding vergeleken worden. Om dezelfde reden is ook enkel 
gekeken naar de blijvende milieueffecten van de beoogde en autonome 
ontwikkeling. Van ingrijpende tijdelijke milieueffecten is bij onderhavige ont
wikkelingen in de vorm van in de tijd gespreide individuele particuliere initia
tieven nauwelijks of geen sprake. 

In hoofdstuk 4 wordt een aantal varianten op de beoogde ontwikkeling kort 
beschreven. Verwacht wordt dat deze varianten op verschillende onderdelen 
een verbetering van de milieukwaliteit van het plangebied zullen opleveren. 
Deze varianten zijn: 
1 Concentratie glastuinbouwondersteunende bedrijven (langs noordzijde 

Laarstraat). 
2 Vergroting regenwaterberging (aparte voorzieningen in randgebied en/of 

verbreding aanwezige waterlopen). 
3 Versterking ecologisch raamwerk (met lijnelementen langs wegen en 

waterlopen in concentratiegebied). 
4 Extra landschappelijke inpassing (in randgebied, langs buitenste per-

ceelsranden en enkele wegen). 
5 Plaatsingsmogelijkheden voor windturbines (in het randgebied nabij Er-

venweg). 
6 Verbetering verkeersafwikkeling (doortrekking Heistraat). 
7 Recreatieve uitloopmogelijkheden (vanuit Someren - Eind). 

Indien bij de beoogde ontwikkeling tevens deze 'verbeteringsvarianten' wat 
betreft milieuaspecten kunnen worden gerealiseerd, ontstaat het Meest Mi
lieuvriendelijk Alternatief (MMA). 
Waar deze varianten mogelijk verbetering kunnen brengen in de milieuge
volgen van de beoogde ontwikkeling zijn deze in de vergelijking apart mee
genomen. 
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De vergelijking van de milieu-effecten zal gebeuren met behulp van de vol
gende 5 puntenschaal: --, - , 0 , + , ++. 
Daarbij is bij - sprake van een aanzienlijk negatief milieueffect, en bij - van 
een (beperkt) negatief milieueffect. 
Bij 0 is sprake van een (nagenoeg) neutraal milieueffect. 
Verder is bij + sprake van een (beperkt) positief milieueffect, en bij ++ van 
een aanzienlijk positief milieueffect. 
De vergelijking zal, tenzij anders vermeld, plaatsvinden op basis van eigen 
beoordeling en onderlinge vergelijking. 

5.2 Ruimtelijke functionele situatie 

De (blijvende) milieu-effecten bij de verschillende ontwikkelingen, die hierna 
beoordeeld en vergeleken worden, zijn veelal terug te voeren op of hangen 
in belangrijke mate af van de uiteindelijke ruimtelijke-functionele situatie die 
het plangebied bij de betreffende ontwikkeling naar verwachting door zal 
maken. Daarom zal, voorafgaande aan de beoordeling van de afzonderlijke 
milieu-effecten, eerst nog een overzicht/vergelijking gegeven worden van de 
ruimtelijke-functionele situaties die resulteren bij die ontwikkelingen. 

Gevolgen voor de ruimtelijk functionele situatie in het plangebied 

Zowel bij de autonome als beoogde ontwikkeling wordt een groot deel van 
de in het plangebied aanwezige landbouwgronden door erven van tuin
bouwbedrijven, en in het bijzonder glastuinbouw, in beslag genomen. De 
belangrijkste veranderingen van de hoeveelheid te verwachten glastuinbouw 
ten opzichte van de huidige situatie, bij autonome en bij beoogde ontwikke
ling, worden (indicatief) in onderstaande tabel gekwantificeerd. 

Huidige Situatie 
(HS) 

Autonome 
Ontwikkeling (AO 

Beoogde 
Ontwikkeling BO) 

Opp. erf incl. 
qlas (in ha) 

Opp. glas 
(in ha) 

Opp. erf incl. glas 
(in ha) 

Opp. glas 
(in ha) 

Opp. erf. incl. 
qlas (in ha) 

Opp. glas 
(in. ha) 

Bestaande 
Glastuinbouw-
Bedrijven 

27,2 18,2 37,7 26,2 42,2 29,7 

Nieuwe 
Glastuinbouw-
Bed rijven 

17,5 12,5 27,5 19,5 

Glastuinbouw-
combinatie- en 
Andere tuinbouw
bedrijven met on
dersteunend qlas 

23,4 3.6 28.4 tot 37,4 6.1 tot 15.1 47,5 20.6 

Totaal (alqerond) 50,5 22,0 83,5 tot 92,5 45 tot 54 117,0 70,0 
Totaal (in % van 
143 ha concentra-
liogobiod) 

35,5% 15,5% 58,5 tot 64,5% 31,5 tot 37,5% 82% 49% 

Tabel: ruimtelijke ontwikkelingen glastuinbouw (indicatief) 

De laatstgenoemde percentages gaat het om het aandeel ten opzichte van 
het plangebied (ca. 200 ha) exclusief de randzones (ca. 60 ha, blijvend on
bebouwd agrarisch gebied). Dit is dus het eigenlijke glastuinbouw-concentra-
tiegebied van ca. 140 ha. 
In de huidige situatie bedraagt de hoeveelheid glas ca. 13% van dit laatste 
gebied. Bij de autonome ontwikkeling komt de hoeveelheid glas op ca. 28% 
en bij de beoogde ontwikkeling op ca. 43% van datzelfde gebied. 
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De hoeveelheid overwegend bebouwd en verhard erfoppervlak (inclusief 
glasopstanden) neemt daarbij volgens inschatting toe van ca. 32% (HS), 
naar respectievelijk ca. 53% (AO) en ca. 76 % (BO). 

Omdat naar verwachting zowel bij de autonome als de beoogde ontwikkeling 
de (meeste) veehouderijbedrijven in het plangebied zullen beëindigen, ver
andert het gebied Vlasakkers van een gebied met een gemengd agrarisch 
karakter en een wisselend ruimtelijk-visueel beeld, op den duur in een inten
sief bebouwd glastuinbouwgebied. Het nu nog overheersende landelijk ka
rakter van het plangebied zal bij beide ontwikkelingen overwegend verdwij
nen en het gebied zal in zeer sterke mate een 'agro-industrieel' karakter krij
gen. 

Het MMA is in voorgaande tabel niet apart weergegeven ten opzichte van de 
beoogde ontwikkeling. Dit omdat de MMA-varianten geen betrekking hebben 
op de aard en/of omvang van de glastuinbouw zelf, maar op onderdelen van 
de inrichting van het glastuinbouwconcentratiegebied en aansluitende rand-
zone. 

De milieueffecten van de in de tabel weergegeven belangrijkste ruimtelijke 
veranderingen van het plangebied zullen in de navolgende paragrafen per 
milieuaspect worden beschreven. Daarbij wordt steeds in de vorm van een 
overzicht aangegeven wat de belangrijkste effecten zijn waarop beoordeeld 
of vergeleken wordt, en naar welke (sub)aspecten daarbij met name geke
ken wordt. 

5.3 Bodem en waterhuishouding 

5.3.1 Overzicht criteria en milieuaspecten 
Bij de beoogde ontwikkeling ontstaat naar verwachting ca. 15 ha meer glas 
en ca. 25 ha meer verhard erf dan bij de autonome ontwikkeling. Dit heeft 
diverse gevolgen voor de bodem en waterhuishouding in het plangebied. 
Deze gevolgen worden in het navolgende besproken, aan de hand van on
derstaand overzicht. 

Criteria Aspect 
Bodem en water
huishouding 

Effecten • Bodemopbouw 
• Bodemkwaliteit 
• Grondwatersituatie 
• Oppervlaktewaterkwantiteit 
• Oppervlaktewaterkwaliteit 

5.3.2 Effecten 
Bodemopbouw 
Voor de bouw van bedrijfsgebouwen -en in mindere mate voor kassen- en 
voor de aanleg van leidingen, nieuwe watergangen en overige infrastructuur, 
wordt de bodem in het plangebied plaatselijke ontgraven/geëgaliseerd. Ook 
kan in de aanlegfase plaatselijk grondverbetering nodig zijn. Behalve door 
graafwerkzaamheden kan de bodemopbouw ook enigszins verstoord wor
den door de drukbelasting onder bijvoorbeeld waterreservoirs en wegen. 
Daardoor kan extra verdichting van het onderliggend zandpakket optreden. 

Voornoemde ingrepen en verdichtingen in het bodemprofiel vinden slechts 
tot geringe diepte plaats en zijn van beperkte omvang. Dit temeer omdat met 
name ter plaatse van de uitgestrekte glastuinbouwkassen en containervel-
den ingrepen in de bodem zelf nauwelijks of niet plaatsvinden. 
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Omdat er in het plangebied geen sprake is van (bijzondere) bodemkundige 
waarden worden de ingrepen in de bodem bij de autonome ontwikkeling, op 
de gehanteerde puntenschaal, als relatief neutraal gewaardeerd (0). 

Bij de beoogde ontwikkeling vinden op iets ruimere schaal ingrepen in de 
bodem plaats, waardoor deze op de gehanteerde 5-puntenschaal als be
perkt negatief (-) worden beoordeeld. 

Meesf Milieuvriendelijk Alternatief 
Bij dit alternatief vinden, bij de MMA-varianten 1 (concentratie glastuinbouw-
ondersteunende bedrijven), 2 (vergroting regenwaterberging) en 7 (recrea
tieve uitloopmogelijkheden), door de concentratie van glastuinbouwonder-
steunende bedrijven, vergroting van regenwaterberging(en) en verbeterde 
verkeersafwikkeling meer ingrepen in de bodem plaats dan bij de beoogde 
ontwikkeling. Daarom wordt dit alternatief op dit onderdeel in verhouding als 
negatief (--) beoordeeld. 

Bodemkwaliteit 
In toenemende mate zal, zowel bij de autonome als bij de beoogde ontwik
keling, toepassing van substraatteelt in de glastuinbouw en containerteelt 
plaatsvinden. Dit bovendien in combinatie met toenemende recirculatie en 
hergebruik van proceswater. Hierdoor zal de bodem in vergelijking met de 
huidige situatie (weiland, maïsteelt en tuinbouw) minder worden belast met 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 
Doordat het plangebied bij beide ontwikkelingen, in vergelijking met de hui
dige situatie, op grotere schaal intensiever gebruikt wordt bestaat echter wel 
een iets groter risico op incidentele bodemverontreiniging. Daar staat tegen
over dat de vereiste voorzieningen die op bedrijfsniveau ingevolge de mili
euwetgeving getroffen moeten worden, zoals voorschriften voor werk- en 
opslagruimten, bestrijdingsmiddelen en brandstof e.d. in principe voldoende 
bescherming bieden tegen die risico's. 

De Lavallestraat zal in de beoogde ontwikkeling (dus niet bij autonome ont
wikkeling) ten behoeve van de ontsluiting van het glastuinbouwgebied ver
hard c.q. geasfalteerd worden. Dit is niet alleen vanuit het oogpunt van ver
keersafwikkeling (zie hierna onder 5.7) maar ook voor de kwaliteit van de 
bodem een positieve ontwikkeling. 
Momenteel is er ter plaatse sprake van ernstige bodem- en grondwaterver
ontreiniging, met zink en andere zware metalen, als gevolg van een in het 
verleden aangebrachte sintelverharding. Deze sintelverharding zal zo moge
lijk in de nieuwe asfaltverharding geïsoleerd worden. Hierdoor wordt voor
komen dat een verdere aantasting van het bodemmilieu plaats vindt. 
Omdat bij de autonome ontwikkeling geen aanpassing en verharding van de 
Lavallestraat plaatsvindt wordt in dit geval de beoogde ontwikkeling in tota
liteit aanzienlijk positief (++) beoordeeld en de autonome ontwikkeling licht 
positief (+). 

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief omvat geen varianten die invloed 
hebben op de bodemkwaliteit. 

Grondwatersituatie 
Door de bouw van kassen neemt het bebouwde en verharde oppervlak in 
het plangebied sterk toe. Bij de beoogde ontwikkeling zal dat oppervlak 
groter zijn dan bij autonome ontwikkeling. Hierdoor zal bij de beoogde ont
wikkeling (nog) minder regenwater in de bodem infiltreren dan bij de auto
nome ontwikkeling. 
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Omdat het grondwaterstelsel ter plaatse van het plangebied grotendeels een 
horizontaal karakter heeft (zogenaamd intermediair gebied), heeft verminde
ring van infiltratie in het grootste deel van het plangebied weinig effect op de 
grondwatersituatie ter plaatse. 
Ter plaatse van het gedeelte van het plangebied met lokale infiltratie, ten 
noordwesten van de Vlasstraat en de Lavallestraat, vindt bij de beoogde 
ontwikkeling een toename met ca. 10 ha glas en erven plaats. Het daarop 
vallende regenwater zal grotendeels als productiewater gebruikt worden. 
Daardoor zal er daar een verminderde infiltratie c.q. aanvulling van het 
grondwater plaatsvinden,. In hoeverre en waar precies als gevolg van die 
verminderde infiltratie (extra) verdroging van in de omgeving gelegen gebie
den kan ontstaan is onduidelijk. 
In dit licht kan de bebouwing met kassen en de erfverharding in het uiterste 
noordwestelijk deel van het plangebied, zoals deze in de beoogde ontwikke
ling zal plaatsvinden, als negatief (--) worden beoordeeld voor de grondwa
tersituatie als geheel, terwijl dat bij de autonome ontwikkeling minder of licht 
negatief (-) is. 

Meest Milieuvriendelijk Alternatief, met mogelijk aanvullende maatregelen 
Bij MMA-variant 2 (vergroting regenwaterberging), kan het negatieve effect 
van de beoogde ontwikkeling ten dele ondervangen worden. De waterber
ging van bestaande waterloop in het noordwestelijke plandeel kan vergroot 
worden, en daarmee neemt ook de mogelijkheid voor infiltratie toe, zeker als 
aan die waterloop ook nog voorzieningen worden getroffen om het water 
langer vast te houden. Ook de aanleg van een collectieve regenwaterber
ging annex eventuele infiltratievoorziening, aan de noordzijde van het wes
telijke randgebied, kan een gunstig effect hebben op de grondwaterhuishou
ding. 
In dit licht wordt het Meest Milieuvriendelijk Alternatief voor de grondwater
situatie als neutraal (0) beoordeeld. 

Oppervlaktewater, kwantiteit 
In de huidige situatie wordt reeds ruimschoots voldaan aan de richtlijn/wens 
van de Waterschappen De Aa en De Dommel om op bedrijfsniveau per ha 
glas een regenwaterbassin van tenminste 2000 m3 toe te passen. Verwacht 
wordt dat deze ontwikkeling zich in de toekomst bij zowel de autonome als 
beoogde ontwikkeling doorzet. 
Ook hanteren de Waterschappen het uitgangspunt dat bij ruimtelijke plan
vorming voor nieuw stedelijk gebied en daarmee vergelijkbare andere inten
sief bebouwde gebieden zoals het onderhavige glastuinbouwgebied, op ni
veau van het totale plangebied 'hydrologisch neutraal' gebouwd moet wor
den. Naar verwachting zal de toename van de glastuinbouw bij zowel de 
autonome als de beoogde ontwikkeling gepaard gaan met de aanleg op rui
me schaal van regenwaterbassins bij de afzonderlijke bedrijven, zoals hier
voor al aangegeven. Met uitzondering van extreme pieksituaties zal de 
glastuinbouwontwikkeling daarom bij beide ontwikkelingen (hydrologisch) 
neutraal (0) zijn wat betreft de oppervlaktewaterkwantiteit. 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
Mogelijk kan in de toekomst blijken dat de regenwaterbassins in voornoem
de omvang voor het totale plangebied bij extreme pieksituaties toch onvol
doende zijn voor een hydrologisch neutrale situatie. Ook kunnen er bij 
nieuwvestiging of omvangrijke uitbreiding van de glastuinbouw toch bedrij
ven zijn die niet op het eigen terrein aan een minimale waterberging van 
2000 m3 per ha glas kunnen voldoen. 
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Voor die situaties is het volgens de MMA-variant 2 (vergroting regenwater
berging) mogelijk om, in aansluiting op bestaande waterlopen en/of in com
binatie met de aanleg van landschapselementen in het randgebied direct 
rondom het glastuinbouwconcentratiegebied, een aanvullende collectieve 
regenwaterberging voor het plangebied te realiseren. Hierdoor kunnen te 
grote piekafvoeren alsnog worden opgevangen / gebufferd. Deze variant 
wordt vanuit het aspect oppervlaktewaterkwantiteit positief (+) gewaardeerd. 

Oppervlaktewater, kwaliteit 
In de huidige situatie komt een aantal (afval)stoffen als gevolg van met be
mesting en gewasbescherming via rechtstreekse lozing in het oppervlakte
water terecht. Dit komt de huidige oppervlaktewaterkwaliteit niet ten goede. 
Het voornemen is om in het plangebied binnenkort een drukrioleringsstelsel 
aan te leggen. Daardoor zal bij zowel de autonome als en beoogde ontwik
keling een groot deel van de (meest) vervuilende stoffen via de riolering het 
gebied verlaten. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het plange
bied zal daardoor (verder) verbeteren. 

Verder zijn voor de glastuinbouw diverse besluiten van kracht die zowel bij 
autonome als beoogde ontwikkeling voorkomen dat ongewenste vervuiling 
van oppervlaktewater, grondwater (en bodem) door glastuinbouw plaats
vindt. Genoemd kunnen worden: 
- AMvB 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' 

(zie ook bijlage 3); 
- Bestrijdingsmiddelenbesluit; 
- Lozingenbesluit bodembescherming; 
- Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewater glastuinbouw. 
Bij uitbreiding of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf zal voldaan 
moeten worden aan de in die besluiten opgenomen voorwaarden. Hierdoor 
wordt voorkomen dat de milieubelasting van grond- en oppervlaktewater 
toeneemt. Als gevolg daarvan zal naar verwachting in de toekomst zowel bij 
de autonome als beoogde ontwikkeling geen toename maar juist een afna
me van de milieubelasting van het oppervlaktewater plaatsvinden. Dit wordt 
voor beide ontwikkelingen als licht positief (+) beoordeeld. 

Meesf Milieuvriendelijk Alternatief 
Bij dit alternatief vinden vooral bij variant 2 (vergroting regenwaterberging) 
en variant 3 (versterking ecologisch raamwerk), in combinatie met de be
treffende inrichting aanvullingen/verbeteringen plaats van het oppervlakte
waterstelsel, die ook gunstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. 
Met de waterbergingen kunnen eventuele verontreinigingen 'afgevangen' of 
'gebufferd' worden. Een meer natuurlijke inrichting van de oevers komt ook 
het zelfreinigend vermogen van de waterlopen en daarmee ook de water
kwaliteit ten goede. Daarom worden deze MMA-varianten op dit onderdeel in 
verhouding als aanzienlijk positief (++) beoordeeld. 

5.3.3 Samenvatting en waardering 
Op basis van voorgaande beschrijving kan voor het onderdeel bodem en 
waterhuishouding de waardering als volgt worden samengevat. 
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Bodem en Water-
huishoudingr 

Autonome 
Ontwikkeling 
(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling (BO) 

Meest Milieuvriende
lijk Alternatief 
(MMA) 

Bodemopbouw 0 - --. 
Bodemkwaliteit + ++ n.v.t. 
Grondwatersituatie - -- 0 
Oppervlaktewater, 
Kwantiteit 

0 0 + 

Oppervlaktewater, 
Kwaliteit 

+ + ++. 

Verklaring: 
-- aanzienlijk negatief milieueffect 
- (beperkt) negatief milieueffect 
0 (nagenoeg) neutraal milieueffect 
+ (beperkt) positief milieueffect 
++ aanzienlijk positief milieueffect. 
n.v.t. niet van toepassing 

5.4 Ecologie 

5.4.1 Overzicht criteria en milieuaspecten 
De ontwikkeling van een glastuinbouwgebied heeft diverse gevolgen in 
ecologisch opzicht, met name wat betreft de flora en fauna die in het plan
gebied van nature voorkomen. Deze gevolgen worden in het navolgende 
besproken aan de hand van onderstaand overzicht. 

Critena Asoad 
Ecologie Elleclen * Verstoring Flora en Fauna 

* Verstoring len gevolge van lichthinder 
* Externe effecten biologische gewasbescherming 
* Effect van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
* Versterking ecologische infrastructuur 

5.4.2 Effecten op omgeving 
Verstoring Flora en Fauna 
In de huidige situatie zijn geen bijzondere waarden op het gebied van flora 
en fauna aanwezig. Wel wordt er vanuit gegaan dat diverse algemeen voor
komende vogels, kleine zoogdieren, insecten en planten het plangebied als 
broed- en foerageergebied, verspreidingsgebied c.q. leefgebied gebruiken. 
Dit leefgebied zal, doordat bij de autonome en beoogde ontwikkeling veel 
'open' agrarische gronden ingevuld worden door glastuinbouw, verharde er
ven en containerteelten aanzienlijk verkleind worden. Ook zal de toename 
van menselijke activiteiten en het verkeer in het plangebied een verder ver
storend effect hebben op de fauna. Verwacht wordt dat de soorten die het 
plangebied als foerageergebied gebruiken, zoals bepaalde vogels en kleine 
zoogdieren en insecten, uit zullen wijken naar het omliggende agrarisch ge
bied. 

Naarmate de grootte van het glastuinbouwgebied toeneemt zullen ook deze 
effecten groter zijn. 
Daarom wordt de beoogde ontwikkeling in dit opzicht als beperkt negatief (-) 
beoordeeld ten opzichte van de autonome ontwikkeling als zijnde (nage
noeg) neutraal (0). 
Het MMA zal op dit onderdeel niet beoordeeld worden, omdat dit alternatief 
juist gericht is op versterking van de ecologische kwaliteiten, wat hierna 
apart beoordeeld wordt. 

Verstoring ten gevolge van lichthinder 
In bepaalde takken van de glastuinbouw wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van assimilatiebelichting vooral in de periode van september tot en 
met april. 
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De betekenis in de praktijk van dergelijke verlichting op de natuurlijke omge
ving is nog enigszins onduidelijk. Gezien het in de huidige situatie niet voor
komen van uitgesproken natuurwaarden en de al aanwezige lichtbelasting in 
(omgeving van) het plangebied, wordt niet verwacht dat toenemend gebruik 
van assimilatiebelichting zal leiden tot extra verstoring van de algemeen 
voorkomende flora en fauna in en om het plangebied. De effecten van uit
breiding de hoeveelheid glas, bij zowel de autonome als de beoogde ontwik
keling wordt daarom in dit opzicht als neutraal (0) gewaardeerd. 
Het MMA kan in dit opzicht buiten beschouwing gelaten worden, omdat 
daarin geen variant is opgenomen die specifiek op dit onderdeel gericht is. 

Externe effecten biologische gewasbescherming 
In de glastuinbouw wordt ten behoeve van de biologische bestrijding van 
plagen steeds meer gebruik gemaakt van een zeer breed scala aan insec
ten, zoals sluipwespen en roofwantsen. Alhoewel biologische bestrijding mi
lieuvriendelijk is, kan biologische bestrijding ook zekere risico's opleveren 
voor de flora en fauna in de omgeving. Er kan namelijk een groot aantal 
exemplaren van een soort (onbedoeld) buiten de kassen terechtkomen. Het 
is onbekend of deze onbewuste introductie leidt tot een structurele beïnvloe
ding van het natuurlijke (eco)systeem van een zeer intensief in gebruik zijn
de agrarische productie-omgeving, waarvan hier sprake is. Het gaat hier 
echter om zeer soortspecifieke relaties waarvan de kans gering is dat de 
betreffende soorten zich kunnen handhaven. Daarom worden deze effecten 
voor zowel de autonome als de beoogde ontwikkeling als neutraal (0) ge
waardeerd. In het MMA is geen variant opgenomen betreffende biologische 
gewasbescherming en kan in dit opzicht buiten beschouwing gelaten wor
den. 

Effect van andere gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
Glastuinbouw kent ten opzichte van de akker- en weidebouw een hoger ge
bruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vanwege de toepassing van ge
sloten teeltsystemen, veelal op substraatbasis, mag aangenomen worden 
dat de emissies van gewasbestrijdingsmiddelen en meststoffen aanmerkelijk 
kleiner zullen zijn dan in de huidige situatie. Ook gezien het feit dat bij de 
autonome en beoogde ontwikkeling diverse (intensieve) veehouderijbedrij
ven uit het plangebied zullen verdwijnen, wordt verwacht dat als gevolg 
daarvan de hoeveelheid meststoffen in het gebied ten opzichte van de hui
dige situatie eveneens zal afnemen. Om deze redenen wordt zowel bij de 
autonome als beoogde ontwikkeling een (beperkt) positief effect op het na
tuurlijke (eco)systeem van het plangebied verwacht. Het MMA kan wat be
treft het onderwerp andere gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
buiten beschouwing gelaten worden, omdat daarin geen variant is opgeno
men die specifiek op dit onderdeel gericht is. 

Versterking ecologische infrastructuur 
Bij de autonome ontwikkeling wordt er vanuit gegaan dat zeer incidenteel 
door 'spontane' initiatieven van particulieren plaatselijk nieuwe groenvoor
zieningen, met name op erven, worden aangelegd. Ook bij de beoogde ont
wikkeling wordt op voorhand slechts in heel beperkte mate enige aanvullen
de laanbeplanting (Lavallestraat) toegevoegd. Daarnaast zal bij de beoogde 
ontwikkeling, in overleg met de tuinders en/of andere grondeigenaren, be
zien worden hoe vooral aan de buitenranden van het eigenlijke glastuin-
bouwconcentratiegebied, op vrijwillige basis en met eventuele ondersteuning 
vanuit het gemeentelijke landschapsbeleid(splan), tot enige aanvullende 
groenvoorzieningen met een landschappelijke functie gekomen kan worden. 
Hierbij kan echter niet gesproken worden van wezenlijke versterking van de 
ecologische infrastructuur. 
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De autonome en beoogde ontwikkeling worden daarom neutraal (0) respec
tievelijk licht positief (+) gewaardeerd als het gaat om versterking van de 
ecologische infrastructuur. 

Meesr Milieuvriendelijke Alternatief, met mogelijk aanvullende maatregelen 
In het MMA wordt bij variant 3 (versterking ecologisch raamwerk), in combi
natie met/aanvulling op variant 2 (vergroting regenwaterberging) en variant 4 
(extra landschappelijke inpassing), er vanuit gegaan dat voorzien zal worden 
in een samenhangend netwerk van lijnvormige en plaatselijk wat robuustere 
groenstructuren. Dit zowel binnen het eigenlijk glastuinbouwconcentratiege-
bied als in de randzone daar direct omheen. 

Op een gericht aantal plaatsen wordt daarbij gedacht aan de aanleg van 
landschapselementen, in de vorm van kleine bossages/houtwallen. Deze 
kunnen aansluiten op de extra afschermende erfbeplanting langs de randen 
van de buitenste percelen waarop structurele uitbreiding of nieuwvestiging 
van glastuinbouw plaatsvindt. Vooral de afscherming van het plangebied 
aan de zuidkant, richting Someren-Heide, en aan de noordoostkant, richting 
Someren-Eind, verdienen daarbij extra aandacht. 

Verder kunnen in het glastuinbouwconcentratiegebied kleine groenstructu
ren ontwikkeld worden langs waterlopen en enkele zandpaden. Deze groen
voorzieningen kunnen daarbij tevens in ecologisch opzicht als verbindings
element dienen voor diverse soorten flora en fauna. Ook kan bij de herprofi
lering/verbreding van de waterlopen, die eventueel plaatsvindt om een groter 
waterbergend vermogen te creëren in het plangebied, een en ander tegelijk 
op een meer ecologische wijze worden vormgegeven. Daardoor kan in het 
plangebied een zeker netwerk van diverse groen- en watervoorzieningen 
ontstaan, dat weer als (extra) leefmilieu voor diverse planten en kleinere die
ren kan dienen. Deze ecologische infrastructuur zal in nauw overleg en sa
menwerking tussen gemeente, Waterschappen en tuinbouwvereniging en 
met inzet van middelen vanuit het landschapsbeleidsplan of anderszins tot 
stand moeten komen. 

In het bestemmingsplan kan aanvullend worden opgenomen dat omvangrij
ke uitbreiding en nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven op met name de 
percelen langs de buitenranden van het eigenlijke concentratiegebied alleen 
is toegestaan indien op eigen terrein of in een aansluitende zone een af
doende landschappelijke inpassing aanwezig is of de aanleg daarvan in vol
doende mate verzekerd is. De aanleg van de beoogde landschapselemen
ten in de randzone kan aanvullend ook planologisch veilig gesteld worden 
door wijziging in een specifieke bestemming (als landschapselement). 
Deze versterking van de ecologische infrastructuur volgens de MMA-
varianten 2, 3 en 4 heeft een uitgesproken positief effect (++) op het eco
systeem in en rond het plangebied en wordt derhalve ook als zodanig ge
waardeerd. 
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5.4.3 Samenvatting en waardering 
Op basis van voorgaande beschrijving kan voor het onderdeel ecologie als 
volgt worden samengevat. 

Ecologie Autonome 
Ontwikkeling 

(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling (BO) 

Meest Milieuvriende
lijk Alternatief 
(MMA) 

Verstoring Flora en 
Fauna 

0 n.v.t. 

Verstoring ten gevolge 
van lichthinder 

0 0 n.v.t. 

Externe effecten biolo
gische gewasbe
scherming 

0 0 n.v.t. 

Effect van andere ge
wasbeschermingsmid
delen en meststoffen 

+ + n.v.t. 

Versterking ecologi
sche- infrastructuur 

0 + ++ 

Verklaring: 
- aanzienlijk negatief milieueffect 
- (beperkt) negatief milieueffect 
0 (nagenoeg) neutraal milieueffect 
• (beperkt) positief milieueffect 
++ aanzienlijk positief milieueffect. 
n.v.t. niet van toepassing 

5.5 Landschap en cultuurhistorie 

5.5.1 Overzicht criteria en milieuaspecten 
Deze paragraaf gaat in op de effecten van de verschillende ontwikkelingen 
op de landschappelijke waarden en dan met name op de effecten die de 
ontwikkeling van de glastuinbouw heeft op de huidige identiteit, ruimtelijke 
kwaliteit en archeologische waarden, zoals in het overzicht samengevat is. 

Criteria Aspect 
Landschapen 
Cultuurhistorie 

Effecten op het 
landschap, cul
tuurhistorie en 
archeologische 
waarden 

• Aantasting huidige landschappelijke identiteit 
» Duurzame ruimtelijke kwaliteit glastuinbouwgebied 
• Aantasting archeologische waarden 

5.5.2 Effecten op het landschap 
Aantasting huidige landschappelijke identiteit 
Belangrijke kenmerken van het huidige landschap zijn allereerst de aanwe
zige karakteristieke kenmerken van oude akkerontginningen ten noordwes
ten van de Vlasstraat en Lavallestraat in de vorm van een restant van oude 
akkers en een enigszins glooiend reliëf, dat ook buiten het plangebied door
loopt in noordwestelijke richting. Verder gaat het om de kenmerken van het 
oude heideontginningenlandschap met een rechthoekige verkaveling en een 
grootschalige karakter ten zuiden van de Vlasstraat. Ook is in het plange
bied een aantal wegen aanwezig dat al dateert van (ver) voor 1850. Daar
naast is in het gebied, met name langs de Ploegstraat, Vlasstraat en Laar
straat, relatief veel bebouwing aanwezig en is elders meer sprake van een 
duidelijk minder dicht bebouwd landschap. 

Bij zowel de autonome als de beoogde ontwikkeling zal het huidige histo
risch waardevolle wegenpatroon gehandhaafd blijven. Daardoor blijft tot op 
zekere hoogte ook de grote schaal van het gebied behouden. 
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Wel zal het gebied in combinatie daarmee een veel dichter bebouwd karak
ter krijgen doordat de huidige agrarische gronden voor een groot deel door 
glastuinbouwbedrijven in beslag genomen worden. Hierdoor zal de huidige 
nog aanwezige landschappelijke identiteit aanmerkelijk veranderen, in de 
richting van een (zeer) intensief bebouwd agrarisch productielandschap. 
Bij de beoogde ontwikkeling worden ook ten noorden van de Vlasstraat 
(nieuwe) mogelijkheden geboden voor glastuinbouw. Na realisering van di
verse kassencomplexen zullen het daar aanwezige enigszins glooiende ka
rakter van het landschap en de historische (gebogen) belijning nauwelijks 
nog in het terrein te zien zijn. 
In zowel de autonome als de beoogde situatie zullen de zeer spaarzaam 
aanwezige groenelementen in de vorm van laanbeplanting gehandhaafd 
blijven. De beïnvloeding van de huidige landschappelijke identiteit zal per 
saldo bij de autonome ontwikkeling (licht) negatief (-) zijn en bij de beoogde 
ontwikkeling zelfs aanzienlijk negatief (--). 

Meest Milieuvriendlijk Alternatief 
De groenvoorzieningen die bij dit alternatief in variant 3 (versterking ecolo
gisch raamwerk) en met name variant 4 (extra landschappelijke inpassing), 
worden beoogd kunnen, naast een versterking van de ecologische infra
structuur, ook de esthetische en visuele belevingswaarde van het plange
bied zelf en ten opzichte van de omgeving vergroten. 

De groenvoorzieningen langs de (aan te passen) waterlopen en langs de 
Hoeksestraat en de Lavallestraat zullen vooral de belevingswaarde en 
ruimtelijke geleding van het glastuinbouwgebied zelf verbeteren. Verder zal 
het plangebied door de aanplant van landschapselementen/bosschages op 
strategische plekken in het omringende randgebied ten opzichte van zowel 
de stedelijke als landelijke omgeving visueel afgeschermd en/of van een 
meer gevarieerde aanblik voorzien kunnen worden. Tot slot kunnen in de 
aan te leggen groenvoorzieningen op beperkte schaal ook recreatieve voor
zieningen als fiets- en wandelpaden worden aangelegd zodat een zekere 
verweving met het recreatief uitloopgebied van met name de kern Someren-
Eind wordt behouden of versterkt. Dit zal de belevingswaarde en identiteit 
eveneens ten goede komen. Een dergelijke landschappelijke inpas
sing/verweving volgens de MMA-varianten 3, 4 en 7 (recreatieve uitloopmo
gelijkheden) wordt als positief (+) beoordeeld. 

Duurzame ruimtelijke kwaliteit glastuinbouwgebied 
Bij zowel de autonome als beoogde ontwikkeling zullen er aanzienlijke 
ruimtelijke veranderingen in het plangebied plaatsvinden. Uit de diversiteit 
aan functies die nu in het plangebied aanwezig is, vloeit ook een enigszins 
onsamenhangend ruimtelijk beeld voort. Naast glastuinbouw zijn er diverse 
andere tuinbouwbedrijven, intensieve veehouderijen, een gemengd bedrijf 
met rundveehouderij en verschillende woningen aanwezig. 
Bij de autonome ontwikkeling zal een deel van de veehouderijbedrijven be
ëindigd worden en zullen sommige tuinbouwbedrijven omschakelen naar 
meer glas. Daardoor zal al een zekere ontmenging van diverse functies 
plaatsvinden, waarbij de glastuinbouw zal gaan overheersen. 
Bij de beoogde ontwikkeling wordt dit proces naar verwachting versterkt door 
de gunstiger condities voor glastuinbouw, waarbij op den duur bijna alle an
dere bedrijven in het gebied zullen omschakelen naar meer glastuinbouw of 
geheel plaats zullen maken voor glastuinbouwbedrijven. Hierdoor zal op den 
duur een homogener en daardoor ruimtelijk beter kwaliteitsbeeld ontstaan. 
Dit wordt vanuit de ruimtelijke kwaliteit gezien bij autonome ontwikkeling als 
neutraal (0) en bij de beoogde ontwikkeling als positief (+) beoordeeld. 
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Meesf Milieuvriendelijk alternatief. 
In het MMA wordt, ter ondersteuning van de glastuinbouwontwikkeling, langs 
de noordzijde van de Laarstraat ruimte geboden voor de vestiging van zo
genaamde glastuinbouwondersteunende bedrijven. Dit zijn agrarisch-
verwante bedrijven die tevens aantoonbaar verzorgend en/of ondersteunend 
zijn voor de in het plangebied gevestigde of nog te vestigen glastuinbouw
bedrijven. De langs de Laarstraat aanwezige burgerwoningen en/ot vrijko
mende agrarische bedrijven komen daarvoor bij voorkeur in aanmerking, 
omdat de betreffende gronden gezien de verkaveling en de grootte van de 
percelen nauwelijks of niet toereikend zijn voor een optimale ontwikkeling 
van glastuinbouwbedrijven. 
Door op die wijze, in geclusterde vorm en vrij centraal gesitueerd in het 
plangebied, ruimte te creëren voor glastuinbouwondersteunende bedrijven 
kan de ruimtelijke opbouw en afwisseling binnen het plangebied gericht ver
sterkt worden. Ook lenen dergelijke nieuwe bedrijfjes zich ter plaatse goed 
voor een 'groene' erfaankleding, waarmee eveneens een landschappelijke 
inpassing in het concentratiegebied zelf kan plaatsvinden. 
Deze MMA-variant wordt voor de ruimtelijk kwaliteit als positief (++) beoor
deeld. 

Aantasting archeologische waarden en mogelijk aanvullende 
maatregelen 
Het gehele plangebied kan vanuit archeologisch oogpunt (met hoge en mid
delmatige verwachtingswaarden) als waardevol worden aangemerkt, omdat 
daar met een zekere mate van waarschijnlijkheid archeologische vondsten 
kunnen worden verwacht. 
Door aanleg van funderingen voor bedrijfsbebouwing, leidingen en het gra
ven van sloten kan aantasting van deze archeologische (verwach-
tings)waarden plaatsvinden. De beoogde ontwikkeling is op dit onderdeel 
derhalve als negatief (-) beoordeeld. De autonome ontwikkeling is in dit op
zicht neutraal (o). 

Alternatieve bouwwijzen kunnen eventuele plaatselijke aantasting van het 
bodemarchief voorkomen. Dit is gebleken uit ervaringen van en overleg met 
de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek over het nabijgelegen 
glastuinbouwconcentratiegebied 'Kievitsakkers', waar eveneens sprake is 
van vergelijkbare archeologische waarden. 
Mogelijke aanvullende maatregelen daarbij kunnen zijn: 
> Ophogen van het huidige maaiveld, zonder verstoring van het huidige 

bodemprofiel, tot de benodigde hoogte zodat geen sprake is van aantas
ting van het bodemarchief. 

> Toepassen van schroefpalen als fundering volgens een 'niet-grond-
verdringend-systeem' waarbij de aantasting van de ondergrond beperkt 
blijft tot de boorgaten. Bij andere systemen treedt sterke vervorming op in 
de omgeving van de paalgaten. 

> Al te grote ophoging ten aanzien van de aanleg van riolering kunnen 
worden voorkomen door de ontkoppeling van de afvoer van regenwater 
en afvalwater (wat de gemeente al van plan is), waarbij: 
- regenwater wordt afgevoerd via open goten/bestaande sloten tot een 

ontvangstpunt of infiltratiepunt buiten de potentiële vindplaats; 
- afvalwater, zowel van de bedrijven als de woningen, wordt verpompt 

(drukriolering) naar een ontvangstpunt buiten de vindplaats (zoals de 
gemeente al voornemens is. 

> Voor waterleidingen geldt dat deze ter voorkoming van bevriezing moe
ten worden aangelegd op een diepte van 1 m onder maaiveld. Vorstge-
vaar treedt. Door de waterleiding uit te voeren in de vorm van een ringlei
ding, waarin het water wordt rondgepompt, kan het bevriezingsgevaar bij 
een geringe aanlegdiepte worden bezworen. 
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Bij omvangrijke uitbreiding of nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven zou 
in het nieuwe bestemmingsplan, gekoppeld aan een wijzigingsbevoegdheid 
daartoe, een voorwaarde opgenomen kunnen worden waarin staat dat de 
betreffende archeologische waarden ontzien moeten worden c.q. dat gele
genheid geboden moet worden voor een afdoende archeologisch onderzoek 
ter plaatse. De gemeente zou een en ander, in het verlengde van de betref
fende wijzigingsvoorwaarde via een overeenkomst met de aanvra
ger/ondernemer en in overleg met het ROB nader vast kunnen leggen c.q. 
praktisch verder in kunnen vullen. 

5.5.3 Samenvatting en waardering 
Op basis van voorgaande beschrijving kan het onderdeel landschap, cul
tuurhistorie en archeologie als volgt worden samengevat: 

Landschap, Cultuurhis
torie on Archeologie 

Autonome 
Ontwikkeling 
(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling 
(BO) 

Meest Milieuvrien
delijk Alternatief 
(MMA) 

Aantasting huidige land
schappelijke identiteit 

- -- + 

Duurzame ruimtelijke kwa
liteit glastuinbouwgebied 

0 + ++ 

Aantasting archeologische 
waaiden 

0 - n.v.t. 

Verklaring: 
- aanzienlijk negatief milieueffect 
- (beperkt) negatief milieueffect 
0 (nagenoeg) neutraal milieueffect 
• (beperkt) positief milieueffect 
++ aanzienlijk positief milieueffect. 
n.v.t. niet van toepassing 

5.6 Energie, watergebruik en afval 

5.6.1 Overzicht criteria en milieuaspecten 

Criteria Aspect 
Energie Effecten door 

energie en lucht-
verontreiniqinq 

• Verbruik primaire energie 
• Emissie van luchtverontreinigende stoffen 

Watergebruik Effecten door het 
watergebruik 

• Bron voor proceswater 

Afval Effecten als ge
volg van Afval 

• Overige afvalstromen en verontreinigingen 

Conform het energiebeleid op rijksniveau worden als toetsingscriteria ener
zijds het primaire energieverbruik en anderzijds de luchtverontreiniging met 
verzurende stoffen (NOx) en de bijdrage aan het broeikaseffect (emissie 
CO?) opgenomen. De effecten kunnen in principe kwantitatief beoordeeld 
worden op basis van kengetallen. De verbruikscijfers van primaire energie 
zijn gekoppeld aan de te verwachten teelten. Daaraan gekoppeld zijn tevens 
de met energieproductie gepaard gaande C02- en NOx-emissie bepaald. 
Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar bijlage 1. 
Omdat in het plangebied de glastuinbouwontwikkeling afhankelijk is van in
dividuele initiatieven is niet duidelijk welke teelten in welke omvang in de 
toekomst zullen worden gebezigd. Daarom kan enkel een globale beschrij
ving en vergelijking van de te verwachte toename plaatsvinden. 
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Een en ander geldt in grote lijnen ook voor het watergebruik en de afvalver
wijdering, die ook als 'optelsom' van soms zeer uiteenlopende particuliere 
initiatieven zullen plaatsvinden. 

5.6.2 Effecten voor energie en luchtverontreiniging 

Verbruik primaire energie 
De glastuinbouw is een energie-intensieve bedrijfstak. Het toelaten van de 
ontwikkeling van nieuwe glastuinbouw betekent per definitie ook een extra 
verbruik aan primaire energie. 
De mate waarin die extra primaire energie wordt verbruikt en de mate van 
luchtverontreiniging die daarmee gepaard gaat is echter mede afhankelijk 
van de soort van energievoorziening. Deze wordt binnen het plangebied 
vooralsnog op individueel bedrijfsniveau bepaald. Ook in de toekomst zal dit, 
bij gebrek aan realistische andere mogelijkheden voor warmtevoorziening, 
vooral een kwestie blijven van individueel initiatief. 
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat bij omvangrijk uit te breiden glastuin
bouwbedrijven, en ook bij geheel nieuw op te richten kassencomplexen, zo
wel bij de autonome als de beoogde ontwikkeling, waar mogelijk gebruik 
gemaakt zal worden van warmtekrachtkoppelinginstallaties conform het 
Convenant Glastuinbouw en Milieu. 
Bij beide ontwikkelingen wordt het gebruik van warmtekrachtkoppelingin
stallaties in combinatie met een toename van het energiegebruik als neu
traal (0) beoordeeld. 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
In het MMA is een variant (5) voor gebruik van windturbines opgenomen. 
Het gaat hierbij om de planologische mogelijkheid voor plaatsing van 3 tot 5 
windturbines van ieder ca. 1MW in de randzone, direct ten westen van het 
eigenlijke glastuinbouwconcentratiegebied. Deze variant voor aanwending 
van een alternatieve energiebron voorziet echter bij lange na niet in de 
energievraag van het glastuinbouwgebied bij de beoogde ontwikkeling. 
Wel kan door deze windturbines een deel van de energiebehoefte direct of 
via levering van 'groene stroom' aan het elektriciteitsnet een deel van het 
hoge energiegebruik van het glastuinbouwgebied gecompenseerd worden. 
Dit wordt als (licht) positief (+) beoordeeld. 

Emissie van luchtverontreinigende stoffen 
Met de toename van het energieverbruik in het plangebied neemt ook de 
emissie van luchtverontreinigende stoffen als NO» en COztoe. 
Bij de verbranding van aardgas wordt CO? gevormd. De productie van C02 is 
derhalve gekoppeld aan de warmteproductie en bedraagt 1.8 kg per m3 aard
gas. Deze CO? kan, voor zover benodigd, aan de kas gesuppleerd worden, 
waar deze ten goede komt aan de groei van bepaalde gewassen. 
De NO, uitstoot neemt door gebruik van een warmtekrachtkoppelinginstalla
ties wel licht toe (van 0.55 g/m3 aardgas naar 0.9 g/m3 aardgas). Het totaal 
energetisch rendement van een dergelijke installatie is echter veel hoger om
dat naast warmte ook elektriciteit wordt geproduceerd. 
Hoewel de luchtverontreiniging van een nieuw te realiseren glastuinbouwge
bied lokaal tot beperkte negatieve milieueffecten leidt, heeft de lokale pro
ductie van elektriciteit door middel van WKK-installaties tot voordeel dat el
ders op nationaal niveau de productie van een overeenkomstige hoeveel
heid elektriciteit bij centrales (op basis van fossiele brandstoffen) met bijbe
horende emissies wordt vermeden. 

Zowel bij de autonome als de beoogde ontwikkeling wordt de totaalbalans 
van emissie van luchtverontreinigende stoffen als neutraal (0) beoordeeld. 
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5.6.3 Effecten van watergebruik 
Bron voor proceswater 
Bij zowel de autonome als de beoogde ontwikkeling wordt ervan uitgegaan 
dat voor proceswater hoofdzakelijk hemelwater gebruikt 2al worden. In de 
huidige situatie is de gemiddelde reservoirgrootte groot genoeg om groten
deels in de waterbehoefte per bedrijf te voorzien. Verwacht wordt dat dit ook 
bij de autonome en de beoogde ontwikkeling (in toenemende mate) het ge
val zal zijn. Alleen in langdurige (zeer) droge perioden kan het aanvullend 
gebruik van leidingwater nodig zijn. In de toekomst is het misschien mogelijk 
om, in combinatie met het glastuinbouwgebied Kievitsakkers', eventueel ook 
oppervlaktewater uit de nabij gelegen Zuid-Willemsvaart in te nemen (zie 
ook intermezzo 3.6). Vooralsnog is dit niet realistisch vanwege diverse prak
tische aspecten, die eerst bij Kievitsakkers nader onderzocht moeten wor
den. Het gebruik van regenwater als proceswater, bij zowel de autonome als 
de beoogde ontwikkeling, wordt doordat nieuwe bedrijven naar verwachting 
enkel daarvan nog gebruik kunnen/zullen maken als neutraal (0) beoor
deeld. Dit vanwege de huidige situatie, waarin op beperkte schaal ook nog 
gebruik gemaakt wordt van leiding- en/of grondwater. 

5.6.4 Effecten als gevolg van Afval 

Overige afvalstromen en verontreiniging 
Er wordt uitgegaan van een afvalverwijdering conform geldende bepalingen 
plaats vindt, zoals het Besluit stortverbod afvalstoffen, het Besluit tuinbouwbe
drijven met bedekte teelt en het Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolie (zie 
ook intermezzo 2.6.3). Dat betekent dat verschillende afvalfracties gescheiden 
worden ingezameld en verwijderd. Bij de beoogde ontwikkeling neemt de hoe
veelheid geproduceerd afval in totaliteit licht toe ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling. Op nationaal niveau wordt een zekere toename van afval als ge
volg van een geconcentreerde bedrijfs- c.q. glastuinbouwontwikkeling echter 
aanvaarbaar gevonden. De beoogde ontwikkeling wordt derhalve als neutraal 
(0) beoordeeld, evenals de autonome ontwikkeling. 

5.6.5 Samenvatting en waardering 
Op basis van voorgaande beschrijving kan het onderdeel energie, waterver
bruik en afval worden samengevat zoals in navolgend overzicht is aangege
ven. Bij al deze milieueffecten moet wel in ogenschouw worden genomen 
dat in het nationaal, provinciaal en regionaal beleid gekozen is voor de groei 
van de glastuinbouwsector in Nederland door middel van concentratie op 
een beperkt aantal locaties, waarvan de onderhavige er een is. 
Het extra energieverbruik, watergebruik en de afvalstromen van deze glas-
tuinbouwtoename wordt derhalve op nationaal niveau, binnen de huidige re
gelgeving, aanvaardbaar gevonden. 

Energie, Watergebruik 
en Afval 

Autonome 
Ontwikkeling 
(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling 
(BO) 

Meest Milieuvrien
delijk Alternatief 
(MMA) 

Vorbruik primaire enerqie 0 0 + 
Emissie van luchtveront-
reiniqende stoffen 

0 0 n.v.t. 

Gebruik van Proceswater 0 0 n.v.t. 
Overig afval en verontrei-
niging 

0 0 n.v.t. 

Verklaring: 
- aanzienlijk negatief milieueffect 
- (beperkt) negatief milieueffect 
0 (nagenoeg) neutraal milieueffect 
• (beperkt) positief milieueffect 
++ aanzienlijk positief milieueffect. 
n.v.t. niet van toepassing 
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5.7 Verkeer, woon- en leefmilieu 

5.7.1 Overzicht criteria en milieuaspecten 

Criteria Aspect 
Verkeer, woon en 
leefmilieu 

Effecten samen
hangend met het 
verkeer 

• Gevolgen van extra verkeer voor de verkeersaf
wikkeling 

• Verandering van de verkeersveiligheid 
• Geluidshinder bij woningen 

Effecten als ge
volg van bedrijfs
activiteiten 

• Emissie van stoffen naar de lucht 
• Hinder door assimilatiebelichting 
• Hinder door overige bedrijfsactiviteiten 
• Hinder door overige agrarische bedrijven 

Hierna wordt ingegaan op achtereenvolgens de effecten van het verkeer en 
de effecten van de bedrijvigheid op het woon- en leefmilieu in het plangebied 
als gevolg van de ontwikkeling van een glastuinbouwconcentratiegebied ter 
plaatse. 
Het extra verkeer en de wijze van ontsluiting kunnen effecten hebben op de 
verkeersafwikkeling in het plangebied en omgeving, en daarmee ook op de 
verkeersveiligheid. Dit wordt kwalitatief beschreven. 
De geluidhinder voor de bestaande en nieuw te bouwen woningen wordt 
kwantitatief bezien ten opzichte van de grenswaarden van de Wet geluidhin
der. 
De effecten van de bedrijfsvoering op het woon- en leefmilieu (exclusief de 
in paragraaf 5.6 reeds beschreven effecten van de energievoorziening op de 
luchtkwaliteit) worden vooral kwalitatief beoordeeld, mede op basis van be
schikbare literatuur. 

5.7.2 Effecten samenhangend met verkeer 
Gevolgen van extra verkeer voor de verkeersafwikkeling 
Naarmate het glastuinbouwgebied zich verder ontwikkelt zullen de verkeers
stromen (met name het vrachtverkeer) in het plangebied toenemen. Bij de be
oogde ontwikkeling is er derhalve meer (vracht)verkeer te verwachten dan bij 
de autonome ontwikkeling. 
In de huidige situatie en bij de autonome ontwikkeling vindt de verkeersafwik
keling plaats via bestaande, smalle, verharde landbouwwegen. De hoofdont
sluiting van het gebied vindt vooral plaats via de Vlasstraat en de Laarstraat 
(60%). 
Bij de beoogde ontwikkeling wordt de Lavallestraat verhard en verbreed. 
Hiermee wordt de Lavallestraat de nieuwe hoofdontsluitingsweg van het plan
gebied richting Boerenkamplaan. Verwacht wordt dat in de toekomst de 
vrachtverkeersafwikkeling nagenoeg volledig en het overige autoverkeer voor 
ca. 50 % via de Lavallestraat zal plaatsvinden. Het overig verkeer zal het ge
bied via andere wegen verlaten, waarmee het verkeer daar naar verwachting 
ten opzichte van de huidige situatie gelijk blijft. Dit ondanks de toenemende 
bedrijvigheid in het plangebied. Bij autonome ontwikkeling zou het verkeer 
overal -in en om het plangebied- aanmerkelijk toenemen als gevolg van de 
toenemende bedrijvigheid in het plangebied. 
De effecten bij de autonome ontwikkeling worden in dit opzicht negatief (-) be
oordeeld. Bij de beoogde ontwikkeling worden de effecten, als gevolg van 
'bundeling van overlast', als positief (+) beoordeeld. 

,'H 



Meesf Milieuvriendelijke Alternatief 
De inrichtingsvariant 6 (verbetering verkeersafwikkeling) van het MMA op dit 
onderdeel bestaat er uit dat, naast het aansluiten van de Lavallestraat op de 
Boerenkamplaan, ook nog een doortrekking van de Heistraat richting Vlas
straat plaatsvindt. Daardoor ontstaat er een extra 'kortsluiting' tussen Laar
straat en Vlasstraat. 
Voordeel hiervan is dat er naast de Ploegstraat een tweede zuidwest
noordoost verbinding tussen de Boerenkamplaan en de Laar
straat/Hollandseweg ontstaat. Dit maakt plaatselijk een eenvoudiger en se
lectievere (vracht)verkeersafwikkeling binnen het plangebied mogelijk via de 
bestaande smalle landbouwwegen. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om 
voor de Laarstraat en Vlasstraat (plaatselijk) eenrichtingverkeer in te voeren. 
Daarmee wordt een nog snellere/soepelere afwikkeling van het plaatselijke 
(vracht)verkeer mogelijk en kan nog beter voorkomen worden dat de bermen 
van de relatief smalle wegen stukgereden worden door het elkaar passeren
de (vracht)verkeer. 
Deze MMA-variant wordt vanuit de verkeersafwikkeling als nadrukkelijk posi
tief (++) beoordeeld. 

Verandering van de verkeersveiligheid 
Bij de autonome ontwikkeling blijft de verkeersafwikkeling dezelfde als in de 
huidige situatie. Door toename van vooral het vrachtverkeer zal de verkeers
veiligheid op de overwegend smalle landbouwwegen enigszins verminderen. 
Bij de beoogde ontwikkeling zal de afwikkeling van het grootste deel van het 
verkeer (inclusief toename) via de gereconstrueerde Lavallestraat plaatsvin
den. In aansluiting daarop worden ook de overige smalle landbouwwegen 
(beperkt) aangepast met aanvullende bermverharding (graskeien). Daardoor 
zal ook de verkeersveiligheid bij de beoogde ontwikkeling, zowel binnen het 
plangebied als in de directe omgeving van met name van Someren-Eind, 
naar verwachting aanzienlijk toenemen. 

Deze effecten worden bij de autonome ontwikkeling als (licht) negatief (-), en 
bij de beoogde ontwikkeling als licht positief (+) beoordeeld. 

Meesf Milieuvriendelijke alternatief 
De MMA-variant op dit onderdeel, met een doortrekking van de Heistraat 
richting Vlasstraat, vergroot de mogelijkheden voor verbetering van de ver
keersveiligheid naar verwachting nog verder. Dit omdat daardoor op (ge
deelten van) de andere smallere landbouwwegen zonodig eenrichtingsver
keer of selectief bestemmingsverkeer (bijvoorbeeld enkel voor plaatse-
lijk/niet-doorgaand vrachtverkeer) toegelaten kan worden. 
Dit bijkomend effect wordt voor deze MMA-variant als nadrukkelijk positief 
(++) gewaardeerd. 

Geluidhinder bij woningen 
Bij de autonome ontwikkeling zal de geluidhinder voor (bestaande en nieu
we) bedrijfswoningen en bestaande burgerwoningen enigszins toenemen 
ten opzichte van de huidige situatie. Dit vanwege verkeerstoenames in het 
algemeen. In de beoogde situatie zal het grootste deel van de verkeersaf
wikkeling via de Lavallestraat plaatsvinden. Hier zal de geluidhinder binnen 
het plangebied dan ook het hoogste worden. Op basis van het akoestisch 
onderzoek (1999) naar de geluidsbelastingen op de gevels van (bestaande) 
woningen langs de te reconstrueren Lavallestaat kan geconcludeerd worden 
dat de geluidcontour van 50 dB(A), zijnde de wettelijke grenswaarde voor 
nieuwe woningen, gelegen is op een afstand van 12 meter (bij 50 km/u) of 
18 meter (bij 80 km/u) uit de as van die weg. 
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De huidige woningen en ook de nieuwe bedrijfswoningen zullen bij autono
me ontwikkeling (naar inschatting) voldoen aan de voornoemde grenswaar
de, omdat de verkeersintensiteiten in het plangebied dan overal lager zullen 
zijn dan die gehanteerd zijn bij de berekeningen voor de gereconstrueerde 
Lavallestraat. 
Voor eventuele nieuwe bedrijfswoningen bij de beoogde ontwikkeling geldt, 
op basis van het nieuwe bestemmingsplan, dat deze langs de Lavallestraat 
op tenminste 18 m uit de wegas gebouwd moeten worden en elders op 15 m 
uit de wegas, waarmee aan de wettelijk grenswaarde zal worden voldaan. 
Omdat bij de autonome en beoogde ontwikkeling steeds voldaan zal worden 
aan de wettelijk vastgestelde grenswaarde voor woningen worden de effec
ten in dit opzicht als neutraal (0) gewaardeerd. 

Meesr Milieuvriendelijke Alternatief 
Bij doortrekking van de Heistraat zullen er plaatselijk slechts geringe veran
deringen in de verkeersintensiteiten en/of verkeerssamenstelling optreden. 
Daarbij hangt een en ander ook nog af van het al of niet plaatselijk invoeren 
van eenrichtingsverkeer. De intensiteit en samenstelling zal echter altijd 
gunstiger zijn dan berekend. De gevolgen van deze doortrekking en eventu
ele andere maatregelen voor de geluidbelasting van woningen in het plan
gebied zullen zodanig zijn dat die ook bij deze variant onder de wettelijk 
vastgestelde grenswaarde zullen blijven. 
Daarom wordt het effect voor deze MMA-variant op dit onderdeel eveneens 
neutraal (0) beoordeeld. 

5.7.3 Effecten als gevolg van bedrijfsactiviteiten 
Emissie van stoffen in de lucht 
Woningen die dicht nabij (glas)tuinbouwbedrijven gelegen zijn zouden hinder 
kunnen ondervinden van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de 
kassen. Het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt' (zie intermezzo 
2.7) geeft aan dat ter voorkoming van eventuele hinder een afstand tussen 
kassen en incidentele bestaande woningen van minimaal 25 meter voldoen
de is. In geval van een aangrenzend woongebied dient er een afstand van 
minimaal 50 meter in acht te worden genomen. In de huidige situatie worden 
deze afstanden nergens overschreden, noch bij verspreide woningen in het 
plangebied noch ten opzichte van de kombebouwing van Someren-Eind. 
Bij zowel de autonome als de beoogde ontwikkeling zal het 'Besluit tuin
bouwbedrijven met bedekte teelt' op bedrijfsniveau van toepassing zijn. Bij 
de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied wordt bij beide ont
wikkelingen eveneens aan genoemde afstanden voldaan. 
Zowel bij de autonome als de beoogde ontwikkeling wordt het effect in dit 
opzicht derhalve als neutraal (0) beoordeeld. 

Hinder door assimilatiebelichting 
In paragraaf 5.4 is al kort ingegaan op de mogelijke effecten die assimilatie
belichting kan hebben op de fauna in de omgeving. Op deze plaats wordt 
nog kort ingegaan op de mogelijke hinder voor omwonenden. 

Onderzoek naar de visuele hinder die omwonenden van assimilatiebelichting 
kunnen ondervinden is uitgevoerd door TNO-zintuigfysiologie door middel 
van een enquête onder 400 omwonenden op afstanden variërende van 20 
tot 1.500 meter van verlichte kassen. Er is geen eenduidige relatie gevonden 
tussen de mate van ondervonden hinder enerzijds en de lichtsterkte ander
zijds. De lichtgloed boven de kas werd door slechts 9% van de omwonenden 
als erg hinderlijk ervaren. 
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Bij zowel de autonome als de beoogde ontwikkeling is het 'Besluit tuinbouw
bedrijven met bedekte teelt' van toepassing bij omvangrijke glasuitbreidin
gen of bij nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven. Dit besluit voorziet in 
het algemeen in voldoende mogelijkheden om de hinder die de omgeving 
van nieuwe assimilatieverlichting kan ondervinden op passende wijze tegen 
te gaan. 
De effecten van eventuele toename van assimilatieverlichting, zowel bij de 
autonome als de beoogde ontwikkeling wordt daarom neutraal (0) beoor
deeld. 

Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
De groenvoorzieningen die in de verschillende MMA-varianten om uiteenlo
pende redenen worden beoogd kunnen ook de visuele afscherming van de 
kassen met eventuele assimilatieverlichting in de richting van woningen -
zowel plaatselijk binnen het plangebied als in de omgeving daarvan- ver
sterken. Een dergelijke landschappelijke inpassing/verweving van betreffen
de de MMA-varianten wordt vanuit de effecten van assimilatieverlichting 
daarom als positief (+) beoordeeld. 

Hinder door overige bedrijfsactiviteiten 
Energie-installaties 
De lokale energieopwekking bij de glastuinbouwbedrijven door middel van 
cv-ketels (huidige situatie) of warmtekrachtkoppelinginstallaties (huidige si
tuatie en ook bij de autonome en beoogde ontwikkeling) gaat gepaard met 
enige geluidsemissie. Datzelfde geldt ook voor de pompen en compressoren 
ten behoeve van warmte- en C02-distributie. 
Alle bovengenoemde potentiële geluidsbronnen worden normaliter inpandig 
opgesteld en geluidsarm uitgevoerd. Door een optimale situering van de be
treffende installaties op inrichtingsniveau ten opzichte van eventueel (dicht) 
nabijgelegen woningen kan het optreden van deze hinder op eenvoudige 
wijze worden voorkomen. 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief. 
Bij de MMA-variant 5 (plaatsingsmogelijkheden voor windturbines) neemt de 
geluidsbelasting ter plaatse enigszins toe. Verder moeten turbines voldoen
de ver van de kassen gesitueerd worden in verband met hinder die in de kas 
ondervonden kan worden van zogenaamde 'slagschaduwen' van de wieken 
van de turbines. 
De turbines in de beoogde MMA-variant, geprojecteerd nabij de Ervenweg, 
staan tenminste 100 - 150 m van de rand van het eigenlijke glastuinbouw-
concentratiegebied c.q. de kassen en op meer dan 200 m van de meest 
dichtbij gelegen (verspreide) woningen in die omgeving. Daardoor zal er 
naar verwachting geen noemenswaardige hinder optreden, en wordt het ef
fect in dit opzicht als neutraal (0) beoordeeld. 

Groenafval 
Bij de tijdelijke opslag en inzameling van het groenafval op bedrijfsniveau 
kunnen plaatselijk negatieve milieueffecten optreden vanwege geluid, geur 
en stofoverlast. Door de gebruikelijke milieuvoorschriften en inrichtingseisen 
en een goede situering of voldoende afstand van deze activiteiten ten op
zichte van dichtbijgelegen naburige woningen kan het optreden van hinder 
voldoende worden voorkomen. 

De effecten van hinder door overige bedrijfsactiviteiten worden gelet op het 
voorgaande bij zowel de autonome als de beoogde ontwikkeling als neutraal 
(0) beoordeeld. 
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Hinder door overige agrarische bedrijven 
Woningen en ook de (glas)tuinbouw kunnen hinder of schade ondervinden 
van de emissies van andere agrarische bedrijven. Met name bij de stank- en 
ammoniakuitstoot uit de stallen van (dichtbij gelegen) intensieve veehoude
rijen kan dat het geval zijn. 
In de huidige situatie is nog een aantal intensieve veehouderijen in het ge
bied aanwezig, waarbij gezien de afstanden in een enkel geval sprake zou 
kunnen zijn een knelpunt, gezien de afstand tussen intensieve veehouderij 
en (glas)tuinbouwbedrijf. 
Bij de autonome en de beoogde ontwikkeling wordt er van uitgegaan dat de 
intensieve veehouderij grotendeels verdwijnt c.q. plaats maakt voor glastuin
bouwbedrijven. Bij beide ontwikkelingen is er in dit opzicht daarom sprake 
van een positief milieueffect, wat bij de beoogde ontwikkeling (++) nog iets 
groter zou kunnen zijn dan bij de autonome ontwikkeling (+). 

5.7.4 Samenvatting en waardering 
Op basis van voorgaande beschrijving kan het onderdeel verkeer, woon- en 
leefmilieu worden samengevat zoals in navolgend overzicht is aangegeven. 

Verkeer, Woon- en leef
milieu 

Autonome 
Ontwikkeling (AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling (BO) 

Meest Milieuvrien
delijk Alternatief 
(MMA) 

Gevolgen van extra ver
keersstromen voor de ver
keersafwikkeling 

+ ++ 

Verandering van de ver
keersveiligheid 

- + ++ 

Geluidhinder bij woningen 0 0 0 
Emissie van stoffen naar 
de lucht 

0 0 n.v.t. 

Hinder door assimilatiebe
lichting 

0 0 + 

Hinder door overige be
drijfsactiviteiten. 

0 0 0. 

Hinder door overige agra
rische bedrijven 

+ ++ n.v.t. 

Verklaring: 
- aanzienlijk negatief milieueffect 
- (beperkt) negatief milieueffect 
0 (nagenoeg) neutraal milieueffect 
+ (beperkt) positief milieueffect 
*•+ aanzienlijk positief milieueffect. 
n.v.t. niet van toepassing 

5.8 Samenvatt ing en overzicht van alle milieu-effecten 

Op basis van het voorgaande en onder verwijzing naar het hierna in tabel
vorm opgenomen overzicht van alle in beschouwing genomen milieu
effecten, kunnen samenvattend de volgende conclusies worden getrokken 
wat betreft de milieu-effecten van de beoogde ontwikkeling van het plange
bied vergeleken met de autonome ontwikkeling van dat gebied. 

Bodem en waterhuishouding. 
Op dit onderdeel heeft de beoogde ontwikkeling enkele milieueffecten (bo
demopbouw en grondwatersituatie) die ongunstiger zijn dan bij de autonome 
ontwikkeling. Dit is vooral het gevolg van het feit dat bij de beoogde ontwik
keling de omvang van de glastuinbouw naar verwachting groter wordt en 
voor een deel ook plaatsvindt in het gebied (met infiltratie) ten noorden van 
de Vlasstraat. 
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Daar staat tegenover dat de beoogde ontwikkeling wat betreft bodemkwali
teit en met name bij toepassing van de MMA-variant 2 (vergroting met extra 
waterberging) in kwalitatief opzicht (bodem en oppervlaktewater) gunstiger 
is. 
Per saldo ontlopen beoogde en autonome ontwikkeling op dit onderdeel el
kaar nauwelijks of niet. Het MMA extra gunstig met betrekking tot het opper
vlaktewater. 

Ecologie 
De verschillende milieu-effecten zijn op dit onderdeel overwegend gelijk. De 
beoogde ontwikkeling is (vanwege de omvang van de glastuinbouw) wat on
gunstiger voor de bestaande -overigens algemeen voorkomende en niet bij
zondere- flora en fauna. Daarentegen is de beoogde ontwikkeling gunstiger 
voor het ontstaan van een nieuwe ecologische infrastructuur. Dit laatste kan 
bij toepassing van de verschillende MMA-varianten nog aanmerkelijk gunsti
ger worden. 
Per saldo kan de beoogde ontwikkeling op dit onderdeel, met name in 
structureel opzicht, als gunstiger beoordeeld worden dan de autonome ont
wikkeling. Het MMA is in ecologisch opzicht met meest gunstig. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie. 
De beoogde ontwikkeling heeft op dit onderdeel enkele minder gunstige mi
lieu-effecten, mede omdat de ontwikkeling zich ook uitstrekt tot het gebied 
noordelijk van de Vlasstraat. Door de MMA-varianten kan dat deels onder
vangen worden. Wat betreft de archeologische waarden kunnen mogelijk 
aanvullende maatregelen getroffen worden voor het plangedeelte ten noor
den van de Vlasstraat om het negatieve effect (deels) te ondervangen. 
Per saldo is de beoogde ontwikkeling op dit onderdeel iets ongunstiger dan 
de autonome ontwikkeling en bij toepassing van het MMA nagenoeg gelijk
waardig. 

Energie, watergebruik en afval 
De verschillende milieu-effecten van zowel de Autonome als de Beoogde 
ontwikkelingen zijn op dit onderdeel nagenoeg hetzelfde. Dit omdat eventu
eel te nemen maatregelen vooral betrekking hebben op de mogelijkheden 
op individueel bedrijfsniveau (bij beide nagenoeg gelijk) en de mogelijkhe
den om hiervoor op gebiedsniveau of collectief iets te doen nagenoeg ont
breken. Dit hangt mede samen met de relatief beperkte omvang van de 
(nieuwe) glastuinbouw en het gegeven dat de glastuinbouwontwikkeling op 
basis van individuele initiatieven en niet op projectmatige basis plaatsvindt. 
Een MMA-variant geeft de mogelijkheid aan tot plaatsing van enkele wind
turbines, wat vanuit energie-oogpunt gunstig is. 

Per saldo is er geen verschil tussen beide ontwikkelingen. Op het onderdeel 
(mogelijkheden voor wind-)energie is het MMA extra gunstig. 

Verkeer, woon- en leefmilieu 
Voor dit onderdeel zijn met name wat betreft verkeersafwikkeling en veilig
heid de effecten bij de beoogde ontwikkeling wat gunstiger dan die bij auto
nome ontwikkeling. Dit vooral vanwege de inrichting van de Lavallestraat als 
hoofdontsluiting voor het plangebied. Bij de MMA-variant kan het gunstige 
effect op de verkeersafwikkeling nog wat verder versterkt worden. Ook voor 
de (extra) afscherming van assimilatieverlichting naar de omgeving is een 
aantal MMA-varianten gunstig. 
Per saldo zijn de milieu-effecten op dit onderdeel gunstiger bij de beoogde 
ontwikkeling, en met name bij toepassing van het MMA. 
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Totaalbeeld 
Het geheel aan milieu-effecten overziend kan geconstateerd worden dat de 
beoogde ontwikkeling (BO) grotendeels hetzelfde beeld vertoont als de au
tonome ontwikkeling AO). Dit is niet zo verwonderlijk daar in beide gevallen 
de ontwikkeling van glastuinbouw op individuele basis in het gehele glas-
tuinbouwconcentratiegebied respectievelijk het grootste gedeelte daarvan 
mogelijk is. Als de beoogde ontwikkeling op een aantal onderdelen aange
vuld wordt met de MMA-varianten ontstaat er vanuit milieu-oogpunt op 
meerdere onderdelen een gunstiger beeld voor het MMA. De haalbaarheid 
van de varianten die samen het MMA vormen zal, in het kader van het be
stemmingsplan, nader afgewogen worden. 
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Bodem en Water Autonome 
Ontwikkeling 
(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling 
(BO) 

Meest Milieuvrien
delijk Alternatief 
(MMA) 

Bodemopbouw 0 - -
Bodemkwaliteit + ++ n.v.t. 
Grondwntorsituatie - 0 
Oppervlaktewater 
kwantiteit 

0 0 + 

Oppervlaktewater 
kwaliteit 

+ + ++ 

Ecologie Autonome 
Ontwikkeling 
(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling (BO) 

Meest Milieuvrien
delijk Alternatief 
(MMA) 

Verstorinq Flora en Fauna 0 - n.v.t. 
Verstoring ten gevolge van 
lichthinder 

0 0 n.v.t. 

Externe effecten biologi
sche gewasbescherming 

0 0 n.v.t. 

Effect van meststoffen en 
gewasbeschermingsmid
delen 

+ + n.v.t. 

Versterking ecologische 
infrastructuur 

0 + ++ 

Landschap, Cultuurhis
torie en Archeologie 

Autonome 
Ontwikkeling 
(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling 
(BO) 

Meest Milieuvrien
delijk Alternatief 
(MMA) 

Aantasting huidige land
schappelijke identiteit 

- + 

Duurzame ruimtelijke kwa
liteit qiastuinbouwqebied 

0 • »» 

Aantasting archeologische 
waarden 

0 - n.v.t. 

Energie, Watergebruik 
en Afval 

Autonome 
Ontwikkeling 
(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling 
(BO) 

Meest Milieuvrien
delijk Alternatief 
(MMA) 

Verbruik primaire enerqie 0 0 + 
Emissie van luchtveront-
reiniqende stoffen 

0 0 n.v.t. 

Gebruik van Proceswater 0 0 n.v.t. 
Overig afval en verontrei-
niqinq 

0 0 n.v.t. 

Verkeer, Woon- en 
Leefmilieu 

Autonome 
Ontwikkeling 
(AO) 

Beoogde 
Ontwikkeling 
(BO) 

Meest Milieuvrien
delijk Alternatief 
(MMA) 

Gevolgen van extra ver
keersstromen voor de ver
keersafwikkeling 

+ t f 

Verandering van de ver
keersveiligheid 

- + ++ 

Geluidhinder bij woninqen 0 LO 0 
Emissie van stoffen naar 
de lucht 

0 0 n.v.t. 

Hinder door assimilatiebe
lichting 

0 0 + 

Hinder door overige be
drijfsactiviteiten. 

0 0 0. 

Hinder door overige agra
rische bedrijven 

+ + + n.v.t. 

Verklaring: 
- aanzienlijk negatief milieueffect 
- (beperkt) negatief milieueffect 
0 (nagenoeg) neutraal milieueffect 
• (beperkt) positief milieueffect 
•+ aanzienlijk positief milieueffect. 
n.v.t. niet van toepassing 
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6 LEEMTEN IN KENNIS, EVALUATIE 

6.1 Algemeen 

In aansluiting op de voorgaande hoofdstukken wordt in dit hoofdstuk kort 
stilgestaan bij een tweetal punten dat in directe of indirecte relatie met het 
MER van belang is. 

Van een aantal milieuaspecten kan geconstateerd worden dat daarvoor in 
de huidige situatie (nog) te weinig kennis of gegevens voorhanden zijn. Dit is 
dan medebepalend geweest voor de wijze waarop met de betreffende mili
eu- aspecten in dit MER is omgegaan. Daarom biedt een overzicht van die 
leemten de mogelijkheid om te bezien of aanvullend onderzoek in de toe
komst alsnog plaats zou kunnen vinden . 
Een andere mogelijkheid is bij toekomstige evaluatie van de betreffende 
punten gericht rekening te houden met die leemten in kennis c.q. het verkrij
gen van afdoende antwoorden daarop. 

Verder zal duidelijk zijn dat van een aantal zaken dat in het MER aan de or
de geweest is in de toekomst nog zal moeten blijken hoe de milieueffecten 
daadwerkelijk zullen zijn en of die (alsnog) aanvaardbaar zijn. Een aantal 
milieuaspecten komt daarvoor in aanmerking, en zal hierna kort besproken 
worden. 

6.2 Leemten in kennis 

Bodem en waterhuishouding 
Op dit onderdeel betreffen de leemten in kennis de volgende punten: 
- grondwatersituatie 
Over de relatie tussen het gedeelte van het plangebied met infiltratie en het 
(de) daarmee samenhangende kwelgebied(en) buiten het plangebied is 
vooralsnog weinig bekend. De precieze gevolgen van glastuinbouw in het 
infiltratiegebied voor kwel elders (zowel kwantitatief als kwalitatief), zijn 
daarmee onduidelijk. 
Nader onderzoek en overleg over mogelijk nieuwe gegevens van de water
schappen en de provincie, die zich op dit moment ook met dit onderwerp be
zig houden in het kader van de reconstructie zandgronden, zou hierin moge
lijk meer inzicht kunnen bieden. 
- oppervlaktewater, kwantiteit 
Mede in relatie tot het gebruik c.q. de opslag van regenwater als proceswa
ter door de huidige en toekomstige glastuinbouw en de ontwikkeling van het 
verharde oppervlak in het plangebied zijn er onvoldoende gegevens om de 
huidige en toekomstige situatie van oppervlaktewater ook kwantitatief vol
doende in beeld te kunnen brengen. 
Nader overleg en onderzoek in samenwerking met de waterschappen, de 
tuinbouwvereniging en individuele tuinders zou hierin uitkomst kunnen bie
den. 

Ecologie 
Mede gezien de aard en beperkte betekenis van de ecologische waarden in 
het plangebied zijn er op dit onderdeel geen noemenswaardige leemten in 
kennis. 
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Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Op dit onderdeel kan als een belangrijke leemte in kennis vooral het volgen
de punt met betrekking tot de archeologische waarden worden genoemd. 
Vooralsnog is enkel sprake van indicatieve verwachtingswaarden wat betreft 
de mogelijkheid van archeologische vondsten in het gebied. Dit geldt met 
name in het plangedeelte ten noorden van de Vlasstraat, met hoge ver
wachtingswaarden en in mindere mate voor het overige plangebied, met een 
middelmatige verwachtingswaarde. Daadwerkelijk (verkennend) archeolo
gisch onderzoek is voor het plangebied nog niet voorhanden. 
De wenselijkheid / noodzaak en uitvoerbaarheid een eerste inventariserend 
onderzoek (in de vorm van een zogenaamde aanvullende archeologisch in
ventarisatie of AAI) en de 'vertaling' van de uitkomsten van een en ander in 
het bestemmingsplan kan in overleg tussen gemeente, de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de provincie, de samenwer
kende archeologische studieverenigingen in de regio en de vereniging van 
tuinondernemers mogelijk nader bezien worden. Dit mede ook vanwege de 
tijd- en kosten(verdeling)aspecten die daarmee gemoeid kunnen zijn. 

Energie, watergebruik en afval 
Op dit onderdeel betreffen de leemten in kennis diverse onderdelen van ver
schillende relevante punten, te weten verbruik primaire energie, gebruik pro
ceswater en in mindere mate ook emissie luchtverontreinigende stoffen en 
overig afval en verontreiniging. 
Dit komt omdat sprake is van een glastuinbouwontwikkeling op niet-
projectmatige, maar individuele basis. Daarvoor is in principe een gedetail
leerd inzicht in de afzonderlijke -zowel huidige als toekomstige- bedrijfssitua
ties op voornoemde punten gewenst. Dergelijke gedetailleerde gegevens 
ontbreken tot nu toe. 
Nader overleg en onderzoek in samenwerking met de tuinbouwvereniging 
en individuele tuinders zou hierin uitkomst kunnen bieden. 

Verkeer, woon- en leefmilieu 
Mede gezien de aard en functies van plangebied zijn er op dit onderdeel 
geen noemenswaardige leemten in kennis. 

6.3 Aanzet evaluatieprogramma 

Vooraf kan opgemerkt worden dat ook bij evaluatie de inbreng van de ver
schillende hiervoor al genoemde belanghebbende instanties of partijen voor 
een goede evaluatie eveneens van belang is. 

Bodem en waterhuishouding 
De evaluatie op dit onderdeel dient zich vooral toe te spitsen op de ontwik
keling van het oppervlaktewater in kwantitatief opzicht in pieksituaties. Dit in 
relatie tot de toename van het verhard oppervlak enerzijds en het toene
mend gebruik van regenwater als proceswater anderzijds. Dit temeer als de 
betreffende MMA-variant (vergroting van de waterberging) wordt toegepast. 

Ecologie 
De evaluatie op dit onderdeel kan vooral gericht worden op de totstandko
ming en resultaten van een voldoende samenhangend ecologisch raam
werk, zeker als de betreffende MMA-variant wordt uitgevoerd. Dit zowel bin
nen als rondom het eigenlijke glastuinbouw-concentratiegebied. Ook de wij
ze van realiseren en het beheer verdient daarbij aandacht. 
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Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Wat betreft de landschappelijke kwaliteit kan een vergelijkbare evaluatie, als 
aangegeven onder ecologie, plaatsvinden. De resultaten van eventueel tus
sentijds archeologisch onderzoek binnen het plangebied kunnen daarbij dan 
meegenomen worden. 

Energie, watergebruik en afval 
Het te verwachten gebruik van warmtekrachtkoppelinginstallaties, eventuele 
resultaten van het gebruik van oppervlaktewater uit de Zuid-Willemsvaart in 
het nabijgelegen glastuinbouwgebied Kievitsakkers en concrete ontwikkelin
gen op het vlak van energiegebruik uit de intensieve veehouderij verdienen 
(blijvende) aandacht. Dit geldt ook voor de ontwikkeling in de opslag en het 
gebruik van regenwater als proceswater, mede in relatie tot het beheer van 
het oppervlaktewater in pieksituaties. 

Verkeer, woon- en leefmilieu 
Op dit onderdeel is vooral evaluatie van het gedrag van het vrachtverkeer in 
relatie tot de (nieuwe) ontsluiting en eventueel aanvullende verkeersmaatre
gelen van belang. Dit mede om te bezien of en zo ja wanneer de MMA-
variant (verbetering verkeersafwikkeling; doortrekking van de Heistraat) 
wenselijk of noodzakelijk wordt. 

Rosmalen, 15 augustus 2001 
Croonen Adviseurs b.v 
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BIJLAGE(N) 



Bijlage 1: Lijst met afkortingen en begrippen 

Agrarische Hoofdstructuur (AHS): 
Die gebieden die in het Streekplan Noord-Brabant primair zijn aangewezen 
als agrarische productieruimte. 

AHS: 
Agrarische hoofdstructuur. 

algemene milieukwaliteit: 
minimum kwaliteit van het milieu in het landelijk gebied in Nederland, waar
aan ten minste aan voldaan moet worden binnen een bepaalde periode. 

alternatief: 
een samenhangend pakket van maatregelen dat een mogelijke oplossing 
vormt voor het in de probleemstelling geformuleerde probleem. 

AmvB: 
Algemene Maatregel van Bestuur. 

AO: 
Autonome ontwikkeling. 

archeologie: 
wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravin
gen. 

aspect: 
te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van 
alternatieven. 

autonome ontwikkeling (AO): 
de ontwikkeling die het plangebied door zou maken indien de beoogde ont
wikkeling, op grond van het nieuw op te stellen bestemmingsplan niet ten 
uitvoer wordt gebracht. 

barrièrewerking: 
het terrein inclusief infrastructuur kan een grote of een minder grote barrière 
vormen voor mens, dier of plant (fysiek en visueel). 

bedrijfsgebouw: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk bedoeld voor 
(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de be
stemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is. 

beleidskader(s): 
alle beleidsstukken (nota's, plannen, etc.) van Rijk, provincie, waterschap 
etc, die hun invloed hebben op het gemeentelijk beleid. 

bestemmingsplan: 
een instrument voor regeling van de bestemming van de gronden in een 
plangebied op gemeentelijk niveau. 
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beoogde ontwikkeling (BO): 
de ontwikkeling die het plangebied door zal maken indien de voorgenomen 
opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied, met een actueel 
planologisch kader voor de glastuinbouwontwikkeling en -concentratie in dat 
gebied, doorgang vindt. 

bevoegd gezag: 
de overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en 
die de m.e.r.-procedure organiseert; (in dit geval het gemeentebestuur van 
Someren). 

biotisch: 
de levende natuur (flora en fauna). 

biotoop: 
De leefomgeving van een dieren- of plantensoort. 

BO: 
beoogde ontwikkeling. 

bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten. 

Bro: 
besluit op de ruimtelijke ordening. 

bronbemaling: 
installatie die tijdelijk grondwater onttrekt met het doel de grondwaterstanden 
lokaal te verlagen. Bronbemalingen worden vaak toegepast voor bouw- of 
graafwerkzaamheden. 

commissie m.e.r. 
onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over de richtlij
nen voor de inhoud van het MER en de beoordeling van de kwaliteit van het 
MER. 

cultuurhistorie: 
de geschiedenis van de beschaving. 

doelgroepenbeleid bollenteelt en glastuinbouw: 
met behulp van een apart beleid voor de bollenteelt en de glastuinbouw kan 
op de specifieke problematiek van de groepen ingegaan worden om zo
doende de milieudoelstellingen te bereiken. 

doorlaatvermogen: 
maat voor de horizontale doorlatendheid van zandlagen in de bodem. Een 
hoog doorlaatvermogen betekent dat de bodem goed doorlatend is. 

droog weer aanvoer (DWA): 
de gemiddelde hydraulische belasting van de zuiveringsinstallatie (in m3/d). 

ecologisch: 
heeft betrekking op de relaties tussen dieren- en plantensoorten en de rela
tie van die soorten met lucht, bodem en water. 
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Ecologische Hoofdstructuur (EHS): 
het ruimtelijk kader dat in het Natuurbeleidsplan is aangegeven, waarbinnen 
natuurwaarden beschermd en ontwikkeld worden. 

EHS: 
ecologische hoofdstructuur. 

emissie: 
hoeveelheden stoffen of geluid die door bronnen in het milieu worden ge
bracht. 

externe veiligheid: 
de veiligheid voor de omgeving van een gevaarlijke inrichting of een andere 
gevaarlijke activiteit, zoals het transport van gevaarlijke stoffen. 

fauna: 
verzameling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen. 

flora: 
verzameling van plantensoorten die in een gebied wordt aangetroffen. 

flora: 
de plantenwereld. 

fourageren: 
voedselzoeken (van dieren). 

freatisch grondwater: 
ondiep grondwater. 

functie: 
In de planologie: gebruiksvorm (zoals landbouw, recreatie, verkeer etc). 

fysieke leefomgeving: 
geheel aan ons omringende niet-levende factoren. 

gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of ge
deeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

geluidsbelasting in dB(A): 
de geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau 
op een bepaalde plaats afkomstig van bepaalde geluidsbronnen. 

gewasbeschermingsmiddelen: 
middelen die ingezet worden ter bestrijding van ziekten en plagen op ge
wassen. 

Groene Hoofdstructuur (GHS): 
Die gebieden die in het Streekplan Noord-Brabant primair zijn aangewezen 
voor de natuur. 

GHS: 
groene hoofdstructuur. 

grondwaterstand: 
de hoogte van het punt waar het grondwater een druk van nul heeft. 



grondwatertrap: 
indeling op grond van de voorkomende grondwaterstanden. 

helofytenfilter: 
natuurlijk zuiveringsmoeras waarin oppervlaktewater kan worden gezuiverd. 

HS: 
huidige situatie. 

infiltratie: 
neerwaarts gerichte stroming van bijvoorbeeld regenwater vanaf het maai
veld of een watergang naar het grondwater. 

initiatiefnemer: 
diegene(n) die de m.e.r.-plichtige activiteit wil(len) ondernemen. 

inrichtingsvariant: 
variant op inrichting van locatie-alternatief. 

integraal: 
geredeneerd vanuit de samenhang in een gebied (in plaats van vanuit de 
onderdelen). 

integraal waterbeheer: 
waterbeheer waarbij alle daarbij betrokken belangen die in hun onderlinge 
samenhang aan bod komen. 

kwel: 
opwaarts gerichte grondwaterstroming naar het drainagestelsel of het op
pervlaktewater. 

landbouwkerngebied: 
gebieden met hoofdfunctie landbouw, kenmerken zijn goede productie
omstandigheden en sterke sociaal-economische bedrijfsstructuur. 

landelijk gebied: 
gebied buiten de directe invloedssfeer van de stad of stedelijke gebieden. 

landschap: 
de waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het aardoppervlak, die 
wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding 
van de factoren reliëf, bodem, water, klimaat, flora en fauna alsmede de wis
selwerking met de mens. 

LOP: 
landbouwontwikkelingsplan (NCB, 1997). 

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA): 
alternatief voor de voorgenomen activiteit, opgesteld vanuit de doelstelling 
zo min mogelijk schade aan het milieu toe te brengen, respectievelijk zoveel 
mogelijk verbetering te realiseren uitgaande van de probleemstelling. 

m.e.r.: 
milieu effect rapportage. 

MMA: 
meest milieuvriendelijk alternatief. 
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nevenbedrijf: 
een bedrijf van een bedrijfshoofd, die twee beroepen uitoefent en daarbij 
minder dan de helft van zijn dagtaak aan het agrarisch bedrijf besteedt als 
een bedrijf van een rustende land- of tuinbouwer. 

nutriënten: 
voedingsstoffen. Hoge gehaltes voedingsstoffen in het oppervlaktewater 
vergroten de kans op sterke, ongewenste algengroei. 

perceel: 
een stuk cultuurgrond dat een gebruikseenheid vormt voor het bedrijf waar 
het bij hoort. 

plangebied: 
gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit plaatsvindt. 

recirculatiesystemen in de glastuinbouw: 
systeem waarbij afvalwater hergebruikt wordt na zuivering. 

regen weer aanvoer (RWA): 
de maximale hydraulische aanvoer die door de zuiveringsinstallatie kan wor
den behandeld (in m3/h). 

ROB: 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. 

SRE: 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. 

startnotitie: 
eerste stap in de m.e.r.-procedure, waarmee de voorgenomen activiteit 
wordt bekendgemaakt en de milieueffecten globaal worden aangeduid. 

stijghoogte: 
grondwaterstand gemeten in de deklaag of het bovenste watervoerend pak
ket (indien geen deklaag aanwezig is); de stijghoogte in een watervoerend 
pakket of een scheidende laag wordt op grotere diepte gemeten. 

streefbeeld: 
de gewenste ontwikkeling van een gebied. 

streekplan: 
een streekplan omvat de hoofdlijnen van de toekomstige ruimtelijke ontwik
keling in (een deel van) de provincie. Het is tevens een instrument voor de 
provinciale toetsing van de bestemming van gronden volgens (gemeentelij
ke) bestemmingsplannen.. 

tijdelijke effecten: 
het begrip wordt in dit verband gebruikt voor effecten die optreden bij de 
aanleg. 

variant: 
alle verdere onderverdelingen op de alternatieven worden aangeduid als va
rianten. 

verdroging: 
complex aan nadelige effecten van daling van de grondwaterstand. 
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verkaveling: 
indeling van het land in kavels en percelen. 

verkeersintensiteit: 
aantal voertuigen dat per etmaal een bepaald punt op een wegverbinding 
passeert. 

vermesting: 
verrijking van water- en bodemsystemen met voedingsstoffen. 

VINEX: 
vierde nota extra. 

VINO: 
vierde nota op de ruimtelijke ordening. 

visueel-ruimtelijke kenmerken: 
kenmerken die te maken hebben met de visuele waarneming (van het land
schap) door de mens. 

waterkwaliteit: 
de chemische en biologische kwaliteit van water. 

watersysteem: 
waterkringloop inclusief opgenomen stoffen vanaf het moment dat neerslag 
valt tot het moment dat het water uit het gebied wordt afgevoerd. 

watervoerend pakket: 
goed doorlatende zand- of grindlaag in de bodem. 

WKK: 
warmtekrachtkoppeling 

WRO: 
Wet op de ruimtelijke ordening. 

Wvo: 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
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Bijlage 3: Opties voor energieproductie 

Gasgestookte C.V.-ketel 
In de Nederlandse glastuinbouw wordt de warmtebehoefte van oudsher in 
belangrijke mate gedekt door gasgestookte CV.-ketels. In deze ketels wordt 
aardgas verbrand, waarbij de verbrandingswarmte wordt overgedragen aan 
water. Het verwarmde water wordt via een gesloten buizensysteem in de kas 
gedistribueerd, staat daar zijn warmte ar en wordt teruggevoerd naar de ketel 
om te worden opgewarmd. Ook wanneer alternatieve manieren van warmte
voorziening voorhanden zijn, blijft de C.V.-ketel een belangrijke rol spelen in 
het dekken van de warmtebehoefte met name voor het opvangen van de 
piekvraag of de totale warmtevraag wanneer het alternatieve systeem uitvalt. 

Energiebesparende maatregelen op de ketel, hebben ertoe geleid dat het ke
telrendement op basis van de onderste verbrandingswaarde van aardgas 
(=31.65 MJ/m3) thans meer dan 95% bedragen. De te installeren ketelcapaci
teit bedraagt 2-2,5 MWth/ha glas dit voldoet voor de meeste teelten (zie on
derstaande tabel). 

Teelt Gasverbruik 

[m3/m2.jr] 

Verbruik 

[MWh/jr/ha ] 

Op te stellen ca
paciteit 
[MWth/ha] 

Tomaat 55.6 5000 0.4 
Paprika 43.1 3670 2.1 
Komkommer 58.4 5250 2.9 
Overiqe qroente 38.8 3400 1.9 
Roos 65.6 5750 3.3 
Chrysant 44.^ 4000 2.2 
Orchidee 43.9 3500 2.0 
Overiqe Bloemen 26.6 2330 1.3 
Planten 27.4 2330 1.2 

Tabel 1: Warmtebehoefte per teelt 

De gasverbruiken (=primair energieverbruik) zijn gebaseerd op warmteopwek-
king middels een gasgestookte ketel en zijn exclusief de bij te stoken hoeveel
heid gas t.b.v. C02-dosering. Het gemiddeld opgenomen warmtevermogen 
bedraagt ca. 25% van het benodigde piekvermogen bepaald. 

Bij de verbranding van aardgas wordt C02 gevormd; de productie van C02 is 
derhalve gekoppeld aan de warmteproductie en bedraagt 1.8 kg per m3 aard
gas. Deze C02 wordt, voor zover benodigd, met de rookgassen in de kas ge
suppleerd, maar is niet voldoende om aan de behoefte van het gewas te vol
doen (zie tabel 2). 
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Toelt C02-verbruik 
[kg/m2.ir] 

C02-verbruik 
[ton/jr ha] 

Tomaat 51 523 
Paprika 51.4 502 
Komkommer 56.1 576 
Overiqe groente 40 399 
Roos 49.3 489 
Chrysant 44.2 455 
Orchidee 48.3 425 
Overige Bloemen 45.7 456 
Planten 45.6 446 

Tabel 2 C02-behoefte per teelt 

C02 wordt geproduceerd bij de verbranding van aardgas t.b.v. de warrmteop-
wekking. Voor onbelichte teelten kan een deel van deze geproduceerde C02 

worden benut voor de assimilatie overdag, i.e. 3000 uur per jaar. De bij te sto
ken hoeveelheid gas is om een C02 -niveau van 400 ppm in de kas te hand
haven, zonder dat de vrijkomende warmte nog kan worden benut of opgesla
gen in een warmtebuffer. 

Bij de verbranding van aardgas wordt tevens; de NO» emissie van gasge
stookte ketels bedraagt 0,55 g/m3 aardgas voor ketels uitgerust met low-
branders. 

CQ2= 1.8 kg/m aardgas NO» = 0,55 g/m 3 aardgas 

Tabel 3 Emissie gasgestookte cv-ketel (low- NO,-brander 

Centrale ketelinstallatie 
In plaats van per bedrijf een individuele ketel te plaatsen, is het ook mogelijk 
om op een centrale plaats één grote ketel te plaatsen, van waaruit alle tuin
bouwbedrijven via een warmtetransportnet van warmte worden voorzien. Het 
voordeel voor de tuinbouwbedrijven is dat de investeringskosten voor warmte-
opwekking lager zijn en dat het beheer en onderhoud van de installatie gede
legeerd kan worden. Een nadeel is echter dat de kosten voor het distributienet 
van warmte en C02 belangrijk hoger zijn. Het aanleggen van een apart 
warmtetransportnet voor lage temperatuurverwarming is financieel niet aan
trekkelijk. Hierdoor zal niet of nauwelijks gebruikgemaakt kunnen worden van 
de condensatiewarmte uit de rookgassen, waardoor het ketelrendement be
langrijk lager zal zijn (7 - 11%) dan bij individuele ketelinstallaties. Door het 
ontbreken van rookgaskoeling wordt C02-dosering uit rookgassen bemoeilijkt. 
Op basis van deze overwegingen en omdat ook bij dit alternatief sprake is van 
gezamenlijk initiatief van de tuinders wordt een centrale ketelinstallatie niet in 
de alternatieven voor de glastuinbouw opgenomen. 

Warmte-krachtkoppeling individueel 
Warmtekracht is de term welke wordt gebruikt voor installaties waarin tegelij
kertijd warmte en elektriciteit wordt geproduceerd. Onder kleinschalige warm
tekrachtkoppeling worden systemen verstaan waarbij gasmotoren worden 
toegepast. Hierbij drijft een gasgestookte motor een generator aan. De 
warmte die vrijkomt via de koeling van de motor en de rookgassen kan nuttig 
worden gebruikt voor kasverwarming. Het gebruik van warmtekrachtkoppeling 
betekent een toename van het gasverbruik van het betreffende glastuinbouw
bedrijf, maar geeft op nationaal niveau een brandstofbesparing. 
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Onderscheid moet worden gemaakt tussen tuinders die veel warmte en rela
tief weinig elektriciteit gebruiken (warmtetuinders) en tuinders die daarnaast 
veel elektriciteit gebruiken ten behoeve van assimilatieverlichting (belichtings
tuinders). 
Voor de warmtetuinder is eigen beheer van de WKK-installaties normaliter niet 
interessant omdat de opgewekte energie slechts voor een klein deel benut 
kan worden Indien terugkoppeling van energie aan het net plaatsvindt kan 
warmte-krachtkoppeling ook voor warmtetuinders rendabel gemaakt worden. 

Voor belichtingstuinders is de situatie anders. Deze tuinders gebruiken veel 
elektriciteit en moeten de afweging maken tussen het inkopen van elektriciteit 
uit het net of het zelf aanschaffen van een WKK-installatie. WKK-installaties in 
eigen beheer bij belichtingstuinders zijn vaak gedimensioneerd op de elektri-
citeitsvraag van het bedrijf. In tijden dat minder elektriciteit gebruikt wordt dan 
geproduceerd kan terugkoppeling naar het net plaatsvinden. 

Gebruik van rookgassen 
De rookgassen van WKK-gasmotoren zijn niet direct geschikt voor suppletie in 
de kas t.b.v. C02-dosering vanwege een te hoog N0x-gehalte. Door toepas
sing van rookgasreiniging kunnen de rookgassen van de WKK-gasmotor ge
schikt worden gemaakt voor C02-dosering in de kas. Het betreft hier Selectief 
Katalytische Reductie van NO,-emissie gereduceerd tot 30 g/GJ (primaire 
energie)(RBOI, 1998). 

CQ2 = 1 -8 kg/m3 aardgas NO, = 0,9 g/m 3 aardgas 

Tabel 4: Emissie WKK-1 MWe 

Cluster WKK/C.V.-ketel 
In plaats van een individuele CV.-ketel per bedrijf kan centraal tussen enkele 
bedrijven een cv-ketel met WKK en warmtebuffer geplaatst worden. De lengte 
van de extra transportleidingen is beperkt waardoor voor ieder bedrijf afzon
derlijk een directe aansluiting op de installatie verkregen kan worden. Naast 
het investeringsvoordeel, kan door de juiste clustering van b.v. warmte- en be
lichtingstuinders de warmte- en C02-productie geoptimaliseerd worden waar
mee een verbetering in de energiebenutting van 10 a 15% mogelijk is. 
Bij de autonome ontwikkeling voor glastuinbouwlocatie Vlasakkers zal de 
haalbaarheid van een dergelijke Cluster vooral afhangen van het eigen initia
tief van de tuinders en zijn derhalve nog niet duidelijk. 

WKK: Grootschalige toepassing 
WKK kan ook grootschalig worden toegepast. Hieronder wordt verstaan de 
opwekking van warmte en elektriciteit in een STEG (stoom- en gasturbine) of 
een WKK-centrale, waarbij warmte via een warmwaternetwerk aan de afne
mers wordt gedistribueerd. Dit vindt o.a. plaats bij stadsverwarmingsprojecten 
en enkele grote tuinbouwgebieden. Exploitatie is in handen van de energie
productie of energiedistributiebedrijven. 

In enkele glastuinbouwgebieden in Asten wordt momenteel voor de aanvoer 
van warmte gebruik gemaakt van warmwaterleidingen die afkomstig zijn van 
twee warmte-krachtkopppelingcentrales in Helmond die geëxploiteerd worden 
door de PNEM / WAMOB. Dit water wordt verwarmd met de restwarmte die 
vrij komt bij het genereren van elektriciteit in de centrales die zodoende samen 
2 x 25 = 50 MWe aan energie kunnen leveren. Enkele jaren geleden is er in 
Helmond een 3e WKK-centrale bijgebouwd (30 Mwe) die in de energiebe
hoefte van een mestverwerkingsbedrijf moest gaan voorzien. Toen het plan 
van deze fabriek niet doorging is deze thermisch gekoppeld met de twee ove
rige centrales. 
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De huidige warmwaterleiding tussen Helmond en Asten zit vol en kan derhal
ve niet doorgetrokken worden voor glastuinbouwgebieden in Someren. Uit 
eerder onderzoek naar mogelijkheden van gebruik van warm water voor het 
glastuinbouwgebied Kievitsakkers bleek dat het leggen van een nieuwe 
warmwaterleiding vanuit Helmond voor een dergelijk klein glastuinbouwgebied 
niet haalbaar is. De aanleg van deze circa 7 kilometer lange leiding die ook 
nog eens onder diverse autowegen en het kanaal doorgetrokken zou moeten 
worden bleek veel te kostbaar. Bovendien zouden er in Someren niet vol
doende afnemers zijn verzekerd waardoor de PNEM niet garant kon staan 
voor een dergelijk dure voorziening. 

Inmiddels gaat het grootste aantal glastuinbouwers te Kievitsakkers waar
schijnlijk in samenwerking met de OBRAGAS over tot warmtekrachtkoppeling 
waardoor hier de aanwezigheid van een warmwaterleiding overbodig wordt. 
Ook in het glastuinbouwgebied Vlasakkers zijn er glastuinbouwbedrijven die 
gebruik gaan maken van warmtekrachtkoppeling. Voor het glastuinbouwge
bied Vlasakkers wordt derhalve warmte-energievoorziening door middel van 
een warmwaterleiding vanuit Helmond wordt in de autonome en voorgenomen 
situatie niet haalbaar geacht (mondelinge informatie OBRAGAS, dhr. J. van 
de Broek.) Verwacht wordt dat in de toekomst een groot deel van de bedrijven 
die groter zijn dan 4 ha de in energie voorzien worden door warmtekrachtkop
peling. 

De elektriciteitsproductiebedrijven beijveren zich voor verdere bijdrage van 
de opwekking van 'groene stroom' middels windenergie, waterkracht, stort-
gas en biomassa. Bij de inzet van deze bronnen is de bijdrage aan de C02 

en NOx emissie nagenoeg nihil. In navolgende worden duurzame energie
bronnen nader belicht. 

Opties voor benutting van duurzame energie 
Windenergie, zonne-energie, koude-, warmteopslag in de bodem, aardwarmte 
en het gebruik van biomassa als brandstof zijn duurzame energietechnologie-
en welke in principe voor toepassing in de glastuinbouw in aanmerking kun
nen worden genomen. Ten aanzien van de toepassingsmogelijkheden van 
duurzame energie voor de glastuinbouw wordt in het convenant glastuinbouw 
en Milieu vermeld dat deze door het ministerie van Economische Zaken en de 
Glastuinbouw verder zullen worden onderzocht. Een belangrijke basis hier
voor is reeds gelegd met het onderzoek van Ecofys naar toepassingsmoge
lijkheden van duurzame energie in de agrarische sector. Aanvullend onder
zoek moet uiteindelijk resulteren in een overzicht van de mogelijkheden van 
duurzame energiebronnen bij de Glastuinbouw en de potentiële inzet van 
duurzame energiebronnen in deze sector. Mede op basis van dit onderzoek 
zal een doelstelling voor duurzame energie voor jaar 2010 worden vastge
steld. 

•i 



Teelt Verbruik kracht 
[kWh/m2.jr] 

Verbruik 
Kracht 
[MWh/haj] 

Tomaat 6.9 69 
Paprika 7.1 71 
Komkommer 6.9 69 
Overige groente 5.6 56 
F-̂ oos 9.0 90 
Chrysant 7.6 76 
Orchidee 8.0 80 
Overige Bloemen 11.9 119 
Planten 122 122 

Uit bovenstaande onderzoek en onderzoeken naar de toepassing van duur
zame energie in glastuinbouwgebieden blijkt echter dat opwekking en benut
ting van duurzame energiebronnen binnen grote projectvestigingen in de 
praktijk nauwelijks tot de mogelijkheden te behoren (RBOI, 1998). De directe 
en commerciële inzet van windmolens, waterkracht, stortgas en biomassa als 
duurzame energiebronnen ten behoeve van elektriciteitsopwekking vergt een 
schaalgrootte die normaliter de mogelijkheden van de individuele tuinder of 
cluster van tuinders overstijgt. De elektriciteitsproductiebedrijven zijn echter 
wel in de positie om deze duurzame bronnen optimaal te exploiteren en via 
het net beschikbaar te stellen aan de gebruiker waarbij het net beschikbaar te 
stellen aan de gebruiker waarbij de locatie van de opwekking los staat van het 
voornemen voor de realisering van een glastuinbouwlocatie. Alleen 'groene 
stroom' is een mogelijkheid die de volledige energiebehoefte van glastuin
bouwgebied volledig zou kunnen dekken. De daadwerkelijke benutting van 
deze optie wordt overigens nog wel belemmer door de meerkosten van de 
groene stroom (thans 10 tot 30%). 
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Bijlage 4: Milieuregels nieuwe stijl, voor tuinbouw
bedrijven met bedekte teelt 



te» Ministerie van Volkshuisvesting, 
ÉW Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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1. MILIEUREGELS NIEUWE STIJL 

Een onderneming mag geen hinder, schade of 
gevaar voor de omgeving opleveren. Daarom heb
ben Nederlandse bedrijven en instellingen te 
maken met de Wet milieubeheer. Deze wet ver
vangt sinds maart 1993 (onder andere) de oude 
Hinderwet. Wat vroeger een hinderwetvergunning 
heette, heet nu milieuvergunning. 

Tot voor kort waren de meeste ondernemingen in 
Nederland - ook agrarische bedrijven - verplicht 
een milieuvergunning aan te vragen. Niemand is 
echter blij met die vergunningplicht: de onderne
mer is veel tijd en geld kwijt met het aanvragen 
van de vergunning en het kost de gemeente veel 
tijd om alle vergunningaanvragen te verwerken. 

Milieuregels nieuwe stijl betekent dat er algemene 
regels zijn voor groepen bedrijven. Bedrijven die 
onder die algemene regels vallen, hoeven geen 
milieuvergunning meer aan te vragen maar kun
nen volstaan met een melding. Onlangs heeft de 
overheid algemene regels vastgesteld voor de 
zogeheten 'bedekte teelten'. Deze algemene 

Zo'n 12.500 eigenaren van glastuinbouwbedrijven. 
groententrekkerijen en kwekerijen van eetbare 
paddestoelen zullen na het lezen van deze bro
chure tot de ontdekking komen dat zij geen 
milieuvergunning (meer) hoeven aan te vragen en 
dat ZIJ kunnen volstaan met een melding bij de 
gemeente. Als u tot die groep behoort, hoeft u 
ook geen legeskosten meer te betalen. 

In de praktijk blijken lang niet alle bedrijven met 
bedekte teelten een milieuvergunning te hebben. 
Volgens de letter van de wet waren die bedrijven 
in overtreding. In het verleden is daar om diverse 
redenen weinig aandacht aan besteed. Nu het 
besluit in werking treedt, wordt dat anders. Bedrij
ven die onder het besluit vallen, moeten zich mel
den en, belangrijker nog, zij moeten zich houden 
aan de regels van het besluit. Bedrijven die altijd 
al rekening hebben gehouden met het milieu, zul
len daar weinig moeite mee hebben. Maar bedrij
ven die zich nooit veel van het milieu hebben aan
getrokken. moeten misschien wel (forse) 
investeringen doen. De gemeenten zullen contro
leren of alle bedrijven zich aan de regels houden. 

regels staan in de Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) Tuinbouwbedrijven met bedekte 
teelt, ook wel: Besluit tuinbouwbedrijven met 
bedekte teelt milieubeheer. Bedrijven die onder dit 
besluit vallen, moeten zich houden aan de voor
schriften die in het besluit staan. Daarnaast hoe
ven deze bedrijven geen milieuvergunning meer 
aan te vragen, maar kunnen volstaan met een 
melding. 

In deze brochure leest u of uw bedrijf wel of niet 
onder het besluit valt en aan welke voorschriften u 
moet voldoen als u onder het besluit valt. Als uw 
bedrijf onder het besluit valt, hoeft u alleen een 
melding te doen bij de gemeente. Als uw bedrijf 
niet onder het besluit valt, moet u toch een milieu
vergunning aanvragen, tenzij u al een geldige ver
gunning heeft. 

Het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte 
teelt milieubeheer is van toepassing op glas
tuinbouwbedrijven, groententrekkerijen en 
kwekerijen van eetbare paddestoelen. 

Bedrijven die niet onder het besluit vallen, moeten 
alsnog een milieuvergunning aanvragen (tenzij ze 
al een vergunning hebben). Als een bedrijf zich 
niet aan de regels van het besluit of van de milieu
vergunning houdt, heeft dat vervelende gevolgen. 
Die gevolgen variëren van een dwangsom tot -in 
het uiterste geval- zelfs sluiting van het bedrijf. 
Dat klinkt ernstig, maar in de praktijk zal de 
gemeente dergelijke zware maatregelen natuurlijk 
alleen maar nemen bij bedrijven die zich willens 
en wetens niet aan de regels houden. 

In de tuinbouwsector werken overheid, bedrijfsle
ven (ITO en Landbouwschap) en de milieubewe
ging samen om te komen tot een convenant met 
een Integrale Milieutaakstelling en Bedrijfsmilieu
plannen. De partijen streven ernaar om met dat 
convenant de telers maximale duidelijkheid te bie
den over wat er van hen op de langere termijn 
wordt verwacht op milieugebied. Daarbii wordt 
ook gezocht naar een manier om de telers maxi
male vrijheid te geven in het bereiken van die 
lange termijn doelstellingen door het invoeren van 
Bedrijfsmilieuplannen (maatwerk per bedrijf). 

2. WAT BETEKENT HET BESLUIT VOOR DE TELER? 



3. VOOR WELKE BEDRIJVEN GELDT HET BESLUIT? 

Het besluit is van toepassing op bedrijven waar 
uitsluitend of in hoofdzaak groenten, fruit, sierge
wassen. potplanten en eetbare paddestoelen wor
den geteeld in bedekte ruimten, dat wil zeggen: 
niet in de open lucht. Ook de teelt van uitgangs
materiaal in bedekte ruimten valt onder dit besluit. 
Een bedrijf met bedekte teelten valt onder dit 
besluit als aan twee zaken tegelijk wordt voldaan: 

1. afstandscriteria: minimum-afstanden tot 
bepaalde andere bebouwing (zie 3.1.); 

2. voorwaarden a t/m I die in dit hoofdstuk wor
den beschreven (zie 3.2.). 

Volle grondstuinbouw valt niet onder dit besluit, 
maar onder het Besluit akkerbouwbedrijven dat al 
sinds april 1994 van kracht is. Voor bedrijven die 
deels volle grondsteelt en deels bedekte teelt ken
nen, geldt: 
• een bedrijf met minder dan 1000 m 2 glasop

stand valt onder het Besluit akkerbouwbedrij
ven; 

• een bedrijf met meer dan 1000 m 2 glasop
stand valt onder het Besluit bedekte teelten 

3.1 Afstandscri ter ia 
Een aantal bedrijven met bedekte teelten valt niet 
onder het besluit en moet dus een vergunning 
hebben. Het bedrijf moet namelijk op een zekere 
minimum-afstand liggen van bepaalde bebou
wing. Het besluit is niet van toepassing als uw 
bedrijf: 
1. opgericht is na 1 mei 1996 (nieuw bedrijf) en 

ligt: 
• op minder dan 50 meter afstand van een 

gevoelig object' , of van 3 of meer woningen 
die op minder dan 5 meter van elkaar liggen 
(bijvoorbeeld lintbebouwmg of de bebouwde 
kom). 

• op minder dan 25 meter afstand van los
staande woningen. 

• in een milieubeschermmgsgebied.2 

2. opgericht is voor 1 mei 1996 (bestaand bedrijf) 
en ligt: 
• op minder dan 25 meter afstand van een 

gevoelig object, of van 3 of meer woningen 
die op minder dan 5 meter van elkaar liggen. 

• op minder dan 10 meter afstand van los
staande woningen. 

• in een milieubeschermingsgebied. 
Als u wilt uitbreiden of vernieuwen, dan gelden 
hiervoor dezelfde afstandscriteria als voor het 
bestaande deel van uw bedrijf en niet de afstan
den voor een nieuw bedrijf. 

De afstanden worden gemeten vanaf het bedrijfs
onderdeel dat het dichtst bij de woningen of 
gevoelige objecten ligt. Echter, het waterbassin, 
de (warm)wateropslagtanks en het erf worden 
hierbij niet meegeteld. 

3.2 Voorwaarden 
De overige voorwaarden om onder het besluit te 
vallen, zijn: 
a. Installaties voor ruimteverwarming of warmwa

tervoorziening (de ketel-installaties) mogen 
geen groter nominaal vermogen hebben dan 
7,5 MW per installatie. Ook mag u geen gas
turbine of gasturbine-installatie hebben. 

b. Voor de ketel-installatie mag u als brandstof 
uitsluitend aardgas, propaan, butaan, gasolie. 
petroleum of lichte stookolie gebruiken. Dus 
geen kolen of zware stookolie. 

c. Voor het stoken van de WKK-installatie of de 
warmtepomp mag u alleen gasolie of aardgas 
of een combinatie van deze twee brandstoffen 
gebruiken. 

d. De WKK-installatie of de ketel mag niet wor
den gebruikt voor het onderzoeken, testen of 
demonstreren van experimentele verbran
dingstechnieken of van technieken die de uit
stoot van SO;,, NOx of stof tegengaan. 

e. U mag niet voor anderen bloembollen of -knol
len begassen met bestrijdingsmiddelen in een 
speciale begassingsruimte. 

f. Uw bedrijf mag alleen met zonne-energie of 
met een WKK-installatie zelf elektriciteit 
opwekken. Voor het overige moet u de elektri
citeit van het openbare net betrekken. Wel mag 
er een noodstroomaggregaat aanwezig zijn. 

g . U mag geen bloemen of siergewassen op het 
bedrijf verven. 

h. U mag niet bedrijfsmatig dieren houden. 
i. Bij de teelt van champignons mag u alleen 

geënte of doorgroeide compost gebruiken. 
I Bij de teelt van eetbare paddestoelen mag 

het oppervlak van de cellen niet meer dan 
4000 m3 zijn. 

k. Motorbrandstoffen mogen alleen gebruikt wor
den voor de eigen motorvoertuigen. 

I. Voor de opslag van een aantal stoffen op het 
bedrijf geldt: 
• in totaal niet meer dan 16.000 liter vloeibare 

CO?. 
• in totaal niet meer dan 50.000 liter gasolie of 

lichte stookolie. Als dit bewaard wordt in 
ondergrondse tanks, dan moeten die van 
staal of kunststof zijn. 

' Gevoelige obieclen zijn bi|vootbeeld scholen, ziekenhuizen en bejaardencentra. De gemeente kan u vertellen welke dal zijn in uw omgeving 
•' Milieubescnermmgsgebieden zi]n door de provincie aangewezen gebieden. De gemeente kan u vertellen welke gebieden dat zi|n 
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• geen opslag van K1- of K2-vloeistoffen in 
boven- of ondergrondse tanks. K1 -vloeistof
fen zijn vluchtige vloeistoffen als aceton en 
benzine. K2-vloeistoffen zijn brandbare stof
fen, zoals bijvoorbeeld thinner. Petroleum is 
ook een K2-vloeistof, maar hiervan mag wel 
2500 liter bewaard worden in bovengrondse 
tanks. 

• in totaal niet meer dan 1500 liter afgewerkte 
olie, uitsluitend in bovengrondse tanks. 

• butaan en propaan alleen in spuitbussen of 
gasflessen. Als u zich houdt aan het Besluit 
opslag propaan milieubeheer, dan valt u ook 
onder dit besluit. 

• hooguit 400 kilo bestrijdingsmiddelen. 
• in totaal niet meer dan 24.000 liter vloeibare 

kunstmeststoffen. 
• geen andere nitraathoudende kunstmest

stoffen dan van klasse C uit CPR-richtlijn 

4. LEESWIJZER 

Uiteindelijk moeten alle glastuinbouwbedrijven, 
paddestoelenkwekerijen en groententrekkerijen 
aan de regels van het besluit voldoen, óf ze moe
ten een milieuvergunning hebben. Er geldt een 
avergangsregeling. Het gaat daarbij om de vol
gende indeling: 
• bestaande bedrijven met een milieuvergun

ning. die onder het besluit vallen (lees 4.1.) 
- melden is niet nodig. Deze bedrijven hebben 

een jaar de tijd zich aan te passen aan de 
regels van het besluit. Zij moeten dus vóór 
1 mei 1997 voldoen aan de voorschriften 
van het besluit. 

• bestaande bedrijven zonder milieuvergunning 
(lees 4.2.) 
- moeten zich vóór 1 november 1996 melden 

en vóór 1 mei 1997 aan de voorschriften van 
het besluit voldoen. 

» bedrijven die gaan uitbreiden (lees 4.3.) 
- als het bedrijf al aangemeld is, alleen 

opnieuw melden als er zaken op het mel
dingsformulier wijzigen. 

• nieuwe bedrijven (lees 4.4.) 
- moeten zich één maand voor de oprichting 

van het bedrijf melden en direct aan de 
voorschriften voldoen. 

• bedrijven die niet onder het besluit vallen 
- als u al een milieuvergunning heeft, veran

dert er niets: uw bestaande vergunning blijft 
gewoon geldig. Heeft u nog geen milieuver
gunning, dan moet u er onmiddellijk een 
aanvragen. Uw bedrijf is namelijk nu al in 

no.1, getiteld "Nitraathoudende meststoften. 
vervoer en opslag", derde druk, 1982. 

• koelinstallaties die werken op ammoniak of 
een brandbaar koelmiddel, mogen niet meer 
dan 100 kilo van deze stoffen bevatten. 

• hooguit 1 LPG-wisselreservoir per LPG-
gebruikend transportmiddel. Per wisselreser-
voir mag de waterinhoud hooguit 150 liter 
zijn. 

Als u aan de afstandscriteria en aan alle voor
waarden a t/m. I voldoet, valt u onder het 
besluit. De voorschriften uit het besluit (zie 
pagina 7 en verder) zijn op uw bedrijf van toe
passing. U hoeft geen milieuvergunning aan te 
vragen en kunt volstaan met een melding. Als 
u aan één of meer voorwaarden niet voldoet, 
moet u wel een milieuvergunning aanvragen. 

overtreding. U hoeft deze brochure niet ver
der te lezen. 

In hoofdstuk 7 leest u aan welke voorschriften u 
zich moet houden als uw bedrijf onder het besluit 
valt. 

4.1 Bestaande bedrijven met vergunning 
Als u al een milieuvergunning heeft (of een geldige 
hinderwetvergunning van voor 1 maart 1993), dan 
zal er voor u waarschijnlijk weinig veranderen. 
Als uw bedrijf onder het besluit valt (zie de 
afstandscriteria én de punten a t/m. I in hoofdstuk 
3) dan hoeft u geen meldingsformulier in te sturen, 
want uw huidige vergunning geldt als melding. 
Voor uw bedrijf gaan de voorschriften uit het 
besluit gelden in plaats van de voorschriften uit de 
vergunning. Voor de meeste bedrijven zal er ech
ter weinig veranderen: de voorschriften uit het 
besluit zijn voor een groot deel gebaseerd op de 
voorschriften uit bestaande vergunningen of prak
tijk-afspraken. Het is wel verstandig te controleren 
of u inderdaad aan alle voorschriften voldoet. 
Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft u nog tot 
1 mei 1997 de tijd om alsnog aan het besluit te 
voldoen. Sommige voorschriften kennen een lan
gere overgangstermijn, dit kunt u navragen bij de 
gemeente. 
Als uw bedrijf niet onder het besluit valt, maar wel 
een geldige vergunning heeft, dan blijft deze ver
gunning gewoon geldig. 
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Als u uw bedrijf na het verkrijgen van de vergun
ning heeft uitgebreid, moet u het meldingsformu
lier wél insturen, en wel voor 1 november 1996. 

4.2 Bestaande bedrijven zonder vergunning 
Als u op dit moment geen milieuvergunning heeft, 
dan moet u het meldingsformulier voor 1 novem
ber 1996 insturen. 
Verder moet u ervoor zorgen dat uw bedrijf aan de 
voorschriften van het besluit voldoet. Dat hoeft 
niet onmiddellijk, als u maar zorgt dat u uw bedrijf 
voor 1 mei 1997 op orde heeft. Voor sommige 
voorschriften gelden langere overgangstermijnen 
(bijv. opslag van vaste meststoffen, afvalstoffen. 
composthopen, gevelafscherming); u kunt dit 
navragen bij de gemeente. 
Als uw bedrijf niet onder het besluit valt (zie de 
afstandscriteria én de punten a t/m. I uit hoofd
stuk 3), vraag dan zo snel mogelijk een milieuver
gunning aan. U bent nu namelijk al in overtreding. 

4.3 Bestaande bedrijven die gaan uitbreiden 
Als u uw bedrijf niet heeft aangemeld omdat u al 
een vergunning heeft, maar u wilt uw bedrijf uit
breiden of wijzigen, dan moet u dat in ieder geval 
de eerste keer melden. 

Als u een nieuw bedrijf begint, moet u minstens 
vier weken voor de daadwerkelijke start een ver
kennend bodemonderzoek doen. Bestaande 
bedrijven moeten ook een verkennend onderzoek 
uitvoeren, maar krijgen hiervoor wat meer tijd: bin 
nen drie jaar nadat dit besluit in werking is getre
den. Met dit onderzoek wordt de zogenaamde 
nulsituatie van de bodem bepaald. 
Bij beëindiging van het bedrijf moet u dit melden 
en moet u binnen acht weken na de beëindiging 
ook weer een verkennend onderzoek uitvoeren. 

Heeft u uw bedrijf al aangemeld en wilt u 
(opnieuw) uitbreiden of uw bedrijf wijzigen, dan 
hoeft u dit alleen te melden als de gegevens op 
het meldingsformulier daardoor wijzigen. 
In beide gevallen moet u de uitbreiding ten minste 
één maand voor de uitbreiding melden. 

Als u door verbouwing of uitbreiding niet meer 
onder het besluit valt (zie de afstandscriteria én 
de punten a t/m. I uit hoofdstuk 3), dan moet u 
een milieuvergunning aanvragen voor het hele 
bedrijf - dus ook voor het deel dat nog wel aan de 
voorwaarden van het besluit voldoet. De gemeen
te mag overigens niet ineens met strengere regels 
en voorschriften komen voor uw bedrijf, 

4.4 Nieuwe bedrijven 
Als u een nieuw bedrijf wilt oprichten, dan moet u 
dit minimaal één maand van te voren bij de 
gemeente melden. U moet direct voldoen aan de 
voorschriften uit het besluit. Bovendien moet u 
ten minste vier weken voor de daadwerkelijke 
start van het bedrijf een verkennend bodemonder
zoek doen. De resultaten van dit onderzoek moet 
u doorgeven aan de gemeente. In het volgende 
hoofdstuk leest u meer over dit verkennende 
onderzoek. 

In ieder geval moet onderzoek gedaan worden: 
• op de plekken waar vloeibare brandstoffen 

bovengronds worden opgeslagen of overge
slagen, en waar ze permanent worden 
gebruikt; 

• op de plekken waar bestrijdingsmiddelen wor
den opgeslagen en aangemaakt: 

• op de plekken waar chemicaliën voor vloeiba
re voeding worden opgeslagen en waar de 
vloeibare voeding wordt aangemaakt en 
bewaard; 

• op de plekken waar dompelbaden zijn opge
steld. 

Het verkennend bodemonderzoek wordt niet voor 
de teeltruimten gevraagd. 

De bedoeling van de verkennende onderzoeken 
is, dat na een bedrijfsbeëindiging gekeken kan 
worden of door uw bedrijfsvoering de bodemver
ontreiniging is toegenomen in vergelijking met de 
nulsituatie. 
Het verkennend onderzoek moet gericht zijn op 
plaatsen waar bodemvervuilende handelingen zul
len gaan gebeuren, of al zijn gebeurd. 

5. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
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6. HOE MELDT U ZICH? 

Als uw bedrijf onder het besluit valt, moet u zich 
melden door het insturen van het meldingsformu
lier. U vindt dit formulier bij deze brochure, maar u 
kunt het ook aanvragen bi| uw gemeente. U stuurt 

Bedrijven die onder het besluit vallen (dus die vol
doen aan de afstandscriteria én de punten a t /m. I 
uit hoofdstuk 3) moeten zich aan een aantal voor
schriften houden. De belangri|kste voorschriften 
vindt u in deze brochure. Wilt u de precieze tekst 
van alle voorschriften op een rijtje hebben, dan 
moet u de tekst van het besluit nalezen. U kunt 
het besluit inzien bij uw gemeente. 

Het kan zijn dat er in uw huidige milieuvergunning 
andere voorschriften staan dan in het besluit. In 
dat geval gelden de regels uit het besluit en ver
vallen dus de regels uit de milieuvergunning, tenzij 
m deze brochure anders vermeld staat. 

7.1 Nadere eisen 
In sommige gevallen kan de gemeente aan uw 
bedrijf "nadere eisen" stellen. Dat mag alleen in 
uitzonderingsgevallen. Die uitzonderingsgevallen 
staan in het besluit beschreven en hebben vooral 
betrekking op de regels voor geluid- en lichthin
der. Nadere eisen zijn bedoeld om een passende 
oplossing te vinden voor problemen die speciaal 
voor uw bedrijf van belang zijn. Tegen de nadere 
eisen kunt u beroep aantekenen. De gemeente 
kan u vertellen hoe u dat moet doen. 

7.2 Bestr i jdingsmiddelen 
Op de opslag van bestrijdingsmiddelen is het 
Bestrijdingsmiddelenbesluit van toepassing. Dit 
stelt regels voor de opslag van maximaal 400 kilo 
bestrijdingsmiddelen. Het Besluit tuinbouwbedrij
ven met bedekte teelt stelt een aantal aanvullende 
regels: 
• Als gevolg van het opslaan, aanmaken en 

gebruiken mogen geen bestrijdingsmiddelen 
terecht komen in de bodem, de riolering, het 
oppervlaktewater, of in een afvoer naar riole
ring, septic tank, openbare weg of oppervlak
tewater, 

• Het aanmaken van mengsels of oplossingen 
van bestrijdingsmiddelen moet gebeuren in 

1 kopie naar de gemeente en 1 kopie naar de 
Regionale Inspectie Milieuhygiëne. De laatste 
kopie houdt u zelf. 

speciaal daarvoor bestemde vaten. 
• Leidingen voor bestrijdingsmiddelen (of 

-oplossingen) moeten bovengronds liggen. 
• Als u onverhoopt bestnjdmgsmiddelen morst. 

moet u deze onmiddellijk opruimen. Droge 
stoffen moet u droog opnemen. Bi) gemorste 
vloeistoffen moet u er direct voor zorgen dat 
deze zich niet verder kunnen verspreiden, bij
voorbeeld door ze op te nemen met een 
absorberende doek. Er moet in de opslagruim
te een vat aanwezig zijn waar u de gemorste 
bestrijdingsmiddelen in kunt deponeren. Ook 
moet er voldoende materiaal in de opslagruim
te zijn om gemorste middelen direct te kunnen 
opruimen en eventueel te kunnen neutralise
ren. 

• Pompen, vaatwerk en leidingen voor het aan
maken en doseren van bestrijdingsmiddelen 
mogen geen rechtstreekse verbinding hebben 
met een drinkwaterleiding. Drinkwater mag 
allen via een onderbreektank uit de waterlei
ding worden gehaald. 

• Als u dompelbaden gebruikt voor het werken 
met bestrijdingsmiddelen, moeten deze op eer 
vloeistofdichte vloer staan. 

• Gedompelde produkten moet u boven het 
dompelbad of boven een vloeistofdichte vloer 
laten uitlekken. 

• Als u bestrijdingsmiddelen gebruikt voor ruim
tebehandeling. moeten de ramen, deuren en 
ventilatie-openingen gesloten zijn. Ze moeten 
tot 2 uur na de behandeling gesloten blijven. 

7.3 Meststoffen 
Er zijn voorschriften voor het opslaan van vloeiba
re meststoffen in tanks of emballage en voor het 
opslaan van vaste meststoffen (geen vaste kunst
mest). 

Vloeibare meststoffen: 
De regels voor het opslaan van vloeibare mest
stoffen zijn gebaseerd op praktijkregels, die door 

7. AAN WELKE VOORSCHRIFTEN MOET U ZICH HOUDEN? 



leveranciers en tuinbouwbedrijfsleven al enkele 
jaren toegepast worden. 
• Op elke tank moet duidelijk leesbaar staan: de 

chemische naam en de handelsnaam van de 
inhoud, met de concentratie. Ook moet het 
bijbehorende gevaren-symbool erbij staan. 

• De hele installatie van tank en leidingen mag 
niet lekken. Voor het in gebruik nemen of na 
een grote reparatie moet dit uitgetest worden 
door tank en leidingen met water te vullen. 
Deze test moet van tevoren gemeld worden 
aan de gemeente, zodat die erbij aanwezig 
kan zijn. 

• De tank moet sterk genoeg zijn om het 
gewicht van de opgeslagen vloeistof te dragen 
en om schadelijke vervorming bij het vullen te 
voorkomen. 

• De ondersteunende constructie van de tank 
moet onbrandbaar zijn. Op plaatsen waar kans 
op verzakking bestaat, moet een fundering 
worden aangelegd. 

• Een tank moet in een vloeistofdichte lekbak 
staan, die uiteraard bestand moet zijn tegen 
de vloeistof uit de tank. Als er binnen de lek
bak slechts 1 tank staat, dan moet de capaci
teit van de lekbak even groot zijn als de tank-
inhoud. Als er binnen de lekbak meerdere 
tanks staan, dan moet de capaciteit van de 
lekbak even groot zijn als de inhoud van de 
grootste tank plus 10% van de gezamenlijke 
inhoud van de andere tanks. 

• Tanks met zure stoffen mogen niet in dezelfde 
lekbak staan als tanks met basische stoffen. 

• Leidingen moeten bovengronds of in een spe
ciale goot gelegd worden. 

• Elke tank moet een overstortleiding hebben 
van 50 mm diameter, die uitkomt tot op 5 cm 
van de bodem van de lekbak. 

• Een tank voor zure kunstmeststoffen moet een 
ontluchtingsleiding hebben die uitmondt in de 
buitenlucht, zodat er altijd een open verbin
ding tussen tank en buitenlucht is. De ontluch
tingsleiding van een tank voor zure kunstmest
stoffen mag nooit in verbinding staan met een 
ontluchtingsleiding van een tank voor basische 
kunstmeststoffen. 

• Een eventuele niveau-aanwijzing of peil-inrich-
ting moet zó zijn aangebracht dat er nooit 
vloeistof uit de tank kan stromen, ook niet bij 
verkeerd gebruik of breuk. 

• In elke aansluiting op de tank beneden het 
hoogste vloeistofniveau moet een afsluiter zit
ten, zo dicht mogelijk bij de tankwand. Dit 
geldt ook voor de toevoerleiding naar het ver-
bruikstoestel. Het moet duidelijk te zien zijn of 
de afsluiter open of dicht is. 

• Een tank mag ten hoogste voor 95% worden 
gevuld en het vullen of aftappen moet zonder 
morsen gebeuren. Vulleidingen moeten met 
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een goed sluitende dop of afsluiter zijn afge
sloten. Vlakbij de vulopening moet op de vul-
leiding aangegeven zijn wat de chemische 
naam en de handelsnaam van de vloeistof is, 
met het bijbehorende gevarensymbool. U 
moet voorkomen dat bij het vullen een ver
keerde aansluiting wordt gemaakt, waardoor 
een meststof in de verkeerde tank zou komen. 

• Vulleidingen moeten op afschot worden 
gelegd, aflopend naar de voorraadtanks. Als 
dat niet mogelijk is, moet na het vullen de lei
ding worden doorgeblazen. 

• Bij dosering van kunstmeststoffen in doseer-
vaten moet eerst het water in het vat worden 
gegoten en daarna pas de kunstmest worden 
toegevoegd. 

• Als de vloeibare kunstmest in emballage wor
den bewaard, moet deze in een vloeistofdichte 
lekbak staan die minstens even groot is als de 
inhoud van de emballage. 

Vaste meststoffen (geen vaste kunstmest) 
Hiermee wordt vaste dierlijke mest bedoeld en 
andere organische mest. De opslag voor vaste 
meststoffen mag niet te dicht liggen bij woningen 
en dergelijke. De volgende afstanden moet u aan
houden: 
• meer dan 100 meter afstand tot een gevoelig 

object (zie hoofdstuk 3) of tot 3 of meer 
woningen die minder dan 5 meter van elkaar 
liggen; 

• meer dan 50 meter afstand tot losstaande 
woningen. 

Voor bestaande mestopslagen krijgt u tot 1 mei 
1999 de tijd om aan deze afstandsvoorschriften te 
voldoen. Als dat door ruimtegebrek niet mogelijk 
is, en verplaatsing is ook onmogelijk, dan gelden 
de afstandseisen niet. Deze eisen gelden ook niet 
als de opslag een omvangrijke constructie is die 
alleen tegen hoge kosten verplaatst kan worden. 
In al deze gevallen moet wel een minimale afstand 
van 25 meter tot woningen of gevoelige objecten 
worden aangehouden. In zo'n situatie kan de 
gemeente nadere eisen stellen aan de omvang 
van de opslag, de afdekking van meststoffen en 
aan het aantal malen dat mest afgevoerd wordt. 

7.4 WKK- of warmtepomp- installaties 
• Bij gebruik van vloeibare brandstof voor de 

WKK of warmtepomp mag geen brandstof 
terecht komen in de riolering, het oppervlakte
water, of in de afvoer naar riolering, oppervlak
tewater, septic tank of openbare weg. 

• In de ruimte waar de installatie staat, mag niet 
meer dan 200 liter gasolie of 20 liter benzine 
aanwezig zijn. Bij de installatie moet een 
draagbare poederblusser van minstens 6 kg 
aanwezig zijn, of een vergelijkbaar blusmiddel. 



• De installatie moet 1 keer per jaar vakkundig 
worden onderhouden en afgesteld. Minimaal 1 
keer per jaar (en zo nodig vaker) moet de 
installatie worden schoongemaakt, zonder dat 
roet of ander vuil buiten het bedrijf wordt ver
spreidt. 

• Als op aardgas wordt gestookt, moet de 
installatie voldoen aan de VISA-eisen, deel C, 
1994. Nieuwe installaties (die na de ingangs
datum van dit besluit in gebruik worden geno
men) moeten vóór ingebruikname en vervol
gens elke 2 jaar worden gecontroleerd. 
Controle gebeurt aan de hand van de hierbo
ven genoemde VISA-eisen. De opzet hiervoor 
is vergelijkbaar met de APK-keuring: een door 
de Waarborgregeling REG-94 erkende installa
teur of door de gemeente geaccepteerde des
kundige kan deze controle uitvoeren. Een 
afschrift van het controle-rapport moet binnen 
4 weken naar de gemeente worden verstuurd. 
Bestaande installaties moeten binnen 2 jaar na 
ingang van dit besluit volgens bovenstaande 
voorschrift worden gekeurd, en vervolgens 
elke 2 |aar. 

• Als de zuigermotor van de installatie een uit-
laatdemper heeft, moet de motor zo zijn opge
steld dat er geen gevaar voor brand is. 

• Er zijn regels voor de ruimte waar de installatie 
staat, de afvoer van verbrandingsgassen en de 
concentratie van bepaalde stoffen in de rook
gassen. 

• De afvoer van verbrandingsgassen moet regel
matig schoongemaakt worden, zonder dat roet 
of ander vuil buiten het bedrijf wordt verspreid. 
Als op olie wordt gestookt moet deze schoon
maak minstens 1 keer per jaar gebeuren. 

7.5 Ketel-installaties 
De voorschriften hieronder gelden voor ketel-
installaties met een gezamenlijke nominale belas
ting van meer dan 130 kW op bovenwaarde. De 
extra voorschriften voor oliegestookte ketels gel
den oók voor ketels met een gezamenlijke nomi
nale belasting van minder dan 130 kW op boven
waarde. 

Alle ketels 
• Voor alle ketels gelden regels voor de opstel

ling en de afvoer van verbrandingsgassen, 
zoals NEN-normen. Deze zijn bekend bij de 
installateur. 

• De ketel-installatie moet 1 keer per jaar vak
kundig worden onderhouden en afgesteld. 
Minimaal 1 keer per jaar (en zo nodig vaker) 
moet de installatie worden schoongemaakt, 
zonder dat roet of ander vuil buiten het bedrijf 
wordt verspreidt. 

• Als de ketel in een aparte stookruimte staat, 
moet er buiten de stookruimte op een goed 

bereikbare plaats een afsluiter in de brandstof
toevoer zitten. Bij brand kan deze dan geslo
ten worden, zodat er geen olie of gas door 
lekkage of leidingbreuk in de stookruimte kan 
stromen. Bij de stookruimte moet duidelijk 
staan aangegeven waar de afsluiter is 
geplaatst. Bij de afsluiter moet duidelijk staan 
aangegeven hoe deze werkt. 

• Het afvoersysteem voor verbrandingsgassen 
moet zo vaak als nodig is van binnen worden 
schoongemaakt, en bij oliegestookte ketel in 
ieder geval 1 keer per jaar. Hierbij mag zich 
geen roet of ander vuil buiten het bedrijf ver
spreiden. 

Stoken op aardgas 
• Nieuwe ketels op aardgas met een nominale 

belasting van hooguit 660 kW op bovenwaar
de, moeten vóór ingebruikname en vervolgens 
elke 4 jaar worden gecontroleerd. Controle 
gebeurt aan de hand van de Model Aansluit
voorwaarden Gas 1994. De opzet hiervoor is 
vergelijkbaar met de APK-keuring: een door de 
Waarborgregeling REG-94 erkende installateur 
of door de gemeente geaccepteerde deskun
dige kan deze controle uitvoeren. Een afschrift 
van het controle-rapport moet binnen 4 weken 
naar de gemeente worden verstuurd. 

• Nieuwe ketels met een nominale belasting van 
meer dan 660 kW op bovenwaarde, moeten 
vóór ingebruikname en vervolgens elke 2 jaar 
worden gecontroleerd op de manier zoals hier
boven beschreven. 

• Bestaande installaties moeten binnen 2 jaar na 
ingang van dit besluit volgens bovenstaande 
voorschrift worden gekeurd. Ketels met een 
nominale belasting van minder dan 660 kW op 
bovenwaarde moeten vervolgens elke 4 jaar 
gecontroleerd worden. Ketels van meer dan 
660 kW op bovenwaarde moeten elke 2 jaar 
gecontroleerd worden. 

Stoken op olie 
• Ketels die op olie worden gestookt, moeten zo 

zijn ingericht en onderhouden, dat de verbran
ding over het hele regelbereik (bijna) rookloos 
is. Er gelden regels voor het maximale roetge-
halte van de verbrandingsgassen. 

• Bij wegvallen van de vlam van een handbe
diende, oliegestookte ketel, mag deze pas 
weer worden aangestoken als: 
- de verdampingsbrander is afgekoeld tot de 

omgevingstemperatuur; 
- een teveel aan olie in de vergassingsbrander 

is weggehaald; 
- de ketel voldoende is geventileerd. 

• Olieleidingen moet van sterk metaal zijn, 
behalve de verbindingsstukken. De verbindin 
gen moeten even sterk zijn als de rest van de 
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leidingen. De leidingen en appendages moe
ten uiteraard oliedicht zijn. 

• Nieuwe ketels moeten vóór ingebruikname en 
vervolgens elke 2 jaar worden gecontroleerd 
op een goede werking. De controle moet wor
den uitgevoerd door een door de gemeente 
geaccepteerde deskundige. Een afschrift van 
het controle-rapport moet binnen 4 weken 
naar de gemeente worden verstuurd. 

• Bestaande ketels moeten binnen 2 jaar na 
inwerking treding van dit besluit worden 
gecontroleerd, en vervolgens elke 2 jaar. 

• De gemeente kan eventueel nadere eisen stel
len aan de hoogte van de afvoer, bijvoorbeeld 
als de gassen anders niet goed verspreid wor
den. 

Stoken op propaan, butaan of een mengsel hier
van. 
• Ketels met een nominale belasting van 130 kW 

of meer, moeten vóór ingebruikname en ver
volgens elke 4 jaar worden gecontroleerd door 
een door de gemeente geaccepteerde des
kundige. 

7.6 Afvalstoffen 
De regels voor afvalstoffen zijn erop gericht om 
geen milieuvervuiling en geen hinder te veroorza
ken. De belangrijkste regels zijn: 
• Afvalstoffen mogen niet worden verbrand, ten

zij het volgens de gemeentelijke verordening 
wel mag. 

• Afvalstoffen mogen niet in de bodem komen, 
met uitzondering van snoeihout, bladeren. 
afgedragen gewas e.d. Bij het bewaren van 
afval op de bodem mag er geen verontreini
ging in de bodem ontstaan. 

• Afvalstoffen moeten regelmatig van uw bedrijf 
worden afgevoerd, met uitzondering van 
snoeihout, bladeren, e.d. 

• Afval moet op een nette manier bewaard wor
den. Dat betekent dat geen stank of andere 
hinder mag ontstaan. 

• De riolering moet vloeistofdicht zijn. 
• Als afvalwater via een vet- of olieafscheider 

wordt afgevoerd, of langs een slibvanger, dan 
moet deze afscheider of slibvanger regelmatig 
worden schoongemaakt. 

• Het composteren van plantaardig afval moet 
gebeuren op: 
- minstens 5 meter van de erfafscheiding; 
- minstens 5 meter van de insteek van een 

sloot; 
- minstens 100 meter van een gevoelig 

object (zie hoofdstuk 3) of van 3 of meer 
woningen die minder dan 5 meter van elkaar 
sta.in 

- minstens 50 meter van losstaande wonin
gen. 

Als u al langer plantaardig afval composteert, dan 
moet u binnen 3 jaar na inwerking treding van dit 
besluit aan deze afstanden voldoen. Dit geldt niet 
als verplaatsing redelijkerwijs niet mogelijk is en 
het composteren gebeurt op minstens 25 meter 
afstand van een woningen of gevoelig ob|ecten. 
Wel kan de gemeente is zo'n situatie nadere eisen 
stellen aan de omvang en de afdekking van de 
compost-plaats en aan de duur van het compos
teren. 

7.7 Bodembescherming 
U moet vervuiling van de bodem en het grondwa
ter voorkomen. Daarom is een aantal regels opge
steld voor het recirculeren van drainwater door 
onderbemaling bij substraatteelt, en voor het 
bewaren van bepaalde stoffen. 

Recirculatie via onderbemaling 
• Het drainagestelsel moet een verzamelput 

hebben en een afvoer naar een centrale 
opvang. Het systeem moet al het drainwater 
kunnen verwerken. 

• De drainagekokers moeten op een diepte lig
gen die niet meer dan 25 cm verschilt van de 
gemiddelde grondwaterstand. Ze mogen ech
ter niet lager dan 125 cm onder maaiveld lig
gen. 

• De hoeveelheid drainwater moet op 4 plaatsen 
worden gemeten. Aan de hand hiervan wordt 
de totale drainwaterstroom berekend. 

• De hoeveelheid opgepompt water moet wor
den geregistreerd. 

• Op basis van de berekende hoeveelheid drain
water en de opgepompte hoeveelheid water 
moet 90% recirculatie plaatsvinden. 

Bewaren van stoffen 
Onderstaande regels gelden voor het bewaren of 
composteren van plantaardig afval, het bewaren 
van vaste meststoffen en van gebruikt substraat
materiaal. 
Als deze stoffen langer dan 5 dagen bewaard 
worden, moet dat gebeuren op een vloeistofdichte 
vloer met opstaande randen (of een gelijksoortige 
opslag). De stoffen moet zó worden opgeslagen 
dat er geen uitzakkend vocht van de opslag af 
kan lopen. Het vocht moet ook in een vloeistof
dichte opslag worden bewaard. 
Als u dergelijke stoffen al bewaart of composteert, 
dan gelden de regels met ingang van 1 mei 1999, 
tenzij u volgens uw milieuvergunning of hinder
wetvergunning nu ook al zo'n opslag moet heb
ben. 

7.8 Geluidhinder 
Uw bedrijf mag geen nodeloze geluidhinder voor 
derden veroorzaken. Dit betekent dat toestellen 
en machines binnen een straal van 50 meter niet 
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méér geluid mogen veroorzaken dan er zonder uw 
bedrijf op die plaats zou zijn (het zogenaamde 
referentieniveau). 

Er zijn drie referentieniveau's voor verschillende 
periodes van de dag. Voor iedere periode is er 
een minimum en een maximum geluidsniveau. Als 
het referentieniveau onder het minimum ligt, dan 
geldt voor uw bedrijf het minimumniveau voor die 
periode. Als het referentieniveau boven het maxi
mum ligt, dan geldt voor uw bedrijf het maximum 
voor die periode. Als het referentieniveau tussen 
het minimum en het maximum ligt, dan geldt voor 
uw bedrijf het referentieniveau. 
Hieronder vindt u de minima en maxima voor de 
verschillende periodes: 

minimum maximum 
• tussen 06.00 en 19,00 uur 40 dB(A) 50 dB(A) 
• tussen 19.00 en 23.00 uur 35 dB(A) 45 dB(A) 
• tussen 23.00 en 06.00 uur 30 dB(A) 40 dB(A) 

Als uw bedrijf is opgericht voor 1 mei 1996, dan 
zijn de maximaal toegestane waarden respectie
velijk 55. 50 en 45 dB(A), tenzij er voor uw bedrijf 
andere waarden genoemd zijn in de milieuvergun
ning. 
Op zon- en feestdagen gelden tussen 06.00 en 
19.00 uur de geluidniveaus van de periode tussen 
19.00 en 23.00 uur. 

Incidenteel mag u boven deze waarden uitkomen. 
Ook die "pieken" zijn echter aan maxima gebon
den. namelijk 70, 65 en 60 dB(A). Bij het laden en 
lossen voor de afvoer van tumbouwprodukten 
door groepsvervoer tussen 19.00 en 06.00 uur 
mag u éénmaal per nacht boven de piekwaarden 
uitkomen. Ook voor het laden en lossen tussen 
06.00 en 19.00 uur mag u boven de piekwaarden 
uitkomen. 

De gemeente kan nadere eisen stellen om 
geluidshinder door laden en lossen tussen 19.00 
en 06.00 te beperken. Die nadere eisen kunnen 
betrekking hebben op een periode waarin laden 
en lossen niet wordt toegestaan, het aanwijzen 
van een andere plaats binnen het bedrijf waar 
gelaad en gelost moet worden, of het aanwijzen 
van een bepaalde route voor af- en aanrijdende 
verkeer. 
Als u voor grondstomen een installatie van ande
ren gebruikt, zoals van gespecialiseerde grond-
stoombedrijven. dan kan de gemeente ook daar
aan nadere eisen stellen. Die nadere eisen kunnen 
betrekking hebben op het toestaan van hogere 
maximale geluidsniveaus, de plaats waar de 
installatie moet worden opgesteld en de periode 
waarin het grondstomen mag gebeuren. 
Tot slot kan de gemeente nog nadere eisen stellen 

voor het aanbrengen van voorzieningen en 
gedragsregels om de geluidshinder te beperken. 

7.9 Lichthinder 
Het gebruik van assimilatieverlichting kan leiden 
tot hinder bij omliggende woningen. Er is een aan
tal regels opgesteld om deze lichthinder te beper
ken. 

Aan de gevel, of binnen 10 meter van de gevel, 
van een verlichte kas moet u een voorziening aan
brengen waardoor de lichtuitstraling met 95% ver
mindert en er van buitenaf geen zicht is op de 
belichtingslampen. Meestal wordt hiervoor een 
gevelscherm gebruikt, maar andere voorzieningen 
die hetzelfde effect hebben, zijn ook toegestaan. 
De gemeente kan nadere eisen stellen, waarin 
afscherming direct aan de gevel gevraagd wordt. 

Als er een andere afscherming is binnen 10 meter 
van de gevel, zoals een blinde muur of een 
bomenrij, dan is afscherming niet nodig. Dit kan 
ook het geval zijn als er op korte afstand van de 
gevel een andere kas staat, waardoor de lichtuit
straling naar de omgeving wordt beperkt. In zo'n 
situatie kan de gemeente door het stellen van 
nadere eisen besluiten dat de gevel niet of slechts 
gedeeltelijk hoeft worden afgeschermd. 

De gemeente kan ook besluiten dat gevelafscher
ming in redelijkheid niet van u kan worden ver
langd. In dat geval kan ze via nadere eisen andere 
voorzieningen of maatregelen van u vragen. Als 
dat redelijkerwijs ook niet mogelijk is, dan moet u 
voor 1 mei 1999 de kasconstructie zó aanpassen, 
dat zulke voorzieningen wel mogelijk worden. Als 
u dat niet doet, dan mag u na die tijd geen assi-
mihtiebelichting meer gebruiken. 

De regels voor afscherming van de gevels gelden 
tussen zonsondergang en zonsopgang. Maar als 
er binnen korte afstand woningen en dergelijke 
staan, kan de gemeente door nadere eisen van u 
verlangen dat u de gevel aan de kant van de 
woningen afschermt op elk moment dat de assi
milatiebelichting in werking is. De afstanden waar
voor dit geldt, zijn: 
• als er binnen 50 meter van de kas een gevoe

lig object (zie hoofdstuk 3) is. of 3 of meer 
woningen die minder dan 5 meter van elkaar 
staan: 

• als binnen 25 meter van de kas losstaande 
woningen zijn. 

Tussen 1 september en 1 mei mag u tussen 20.00 
en 24.00 uur geen assimilatiebelichtmg gebruiken 
(donkerperiode). Als dit belichtingsverbod redelij
kerwijs niet van u kan worden gevraagd, kan de 
gemeente in nadere eisen een andere periode van 



4 aaneengesloten uren binnen het tijdvak tussen 
19.00 en 02.00 uur kiezen. In plaats van een 
belichtingsverbod kan de gemeente ook in de 
nadere eisen bepalen dat u bovenafscherming 
moet aanbrengen, waardoor de lichtuitstraling met 
minstens 95% afneemt. Een derde mogelijkheid is 
dat de gemeente in de nadere eisen een periode 
van 10 aaneengesloten weken tussen 1 septem
ber en 1 mei aanwijst, waarin het belichtingsver
bod niet geldt. 

7.10 Opslag van vloeibare kooldioxide in 
reservoirs 
De opslag van vloeibare C02 is aan een aantal 
regels gebonden omdat gevaar bestaat voor 
bevriezing en verstikking als een hoeveelheid van 
deze stof ontsnapt. De regels zijn afkomstig uit de 
praktijk en worden al langer toegepast door leve
ranciers van C02 en C02-tanks. Zo mag vloeibaar 
C02 alleen worden bewaard in een speciale tank, 
die bestand is tegen hoge druk. De tank moet in 
de open lucht staan, zodat eventueel ontsnap
pend C02 zich niet kan ophopen. De tank, de lei
dingen en de appendages moeten aan bepaalde 
veiligheidseisen voldoen, om te voorkomen dat er 
C02 kan lekken. De tank moet goedgekeurd zijn 
door de Dienst voor het Stoomwezen of door een 
erkende instantie. Als de tank meer dan 6 jaar 
geleden is goedgekeurd, mag hij niet meer wor
den gebruikt. Reparatie mag alleen gebeuren door 
deskundigen. 
Als het terrein vrij toegankelijk is. moet om de 
tank een hek van 2 meter hoogte staan met een 
bord "VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN, 
KOOLDIOXIDE". 

7.11 Opslag van brandstoften 
Voor het opslaan van gasolie. lichte stookolie, die
selolie en petroleum in bovengrondse tanks van 
meer dan 200 liter is de richtlijn CPR 9-6 van toe
passing. Dit is een richtlijn van de Commissie Pre
ventie van Rampen door gevaarli|ke stoffen. 
Voor het opslaan van gasolie, lichte stookolie en 
dieselolie in ondergrondse tanks gelden de regels 
van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 
(BOOT). 
Meer informatie over deze regels kunt u krijgen bij 
de afdeling milieu van uw gemeente. 

Voor het opslaan in een bovengrondse tank in een 
gebouw (binnenopslag) geldt, dat de tank niet 
groter dan 15.000 liter mag zijn. Petroleum mag 
niet binnen worden opgeslagen. 

Afgewerkte olie moet worden bewaard in vaten 
die in een vloeistofdichte lekbak staan. Er mag 
geen regenwater in de lekbak komen. Als u meer 
dan 400 liter afgewerkte olie bewaart, dan moet 
dat in een dubbelwandige tank of een stalen tank 
met stalen opvangbak. 

7.12 Eetbare paddestoelen 
Voor de teelt van eetbare paddestoelen gelden. 
naast bovenstaande voorschriften, een aantal 
extra regels. 
• Stellingen en bedden mogen niet van hout 

zijn. Voor stellingen die al in gebruik waren 
voor 1 mei 1996 geldt een overgangstermijn 
van 3 jaar. 

• Champignon-compost of champost mag 
alleen bewaard worden op een speciale, vloei
stofdichte compostplaat. Aan de zijkant moet 
deze een keerwand van 0.5 meter hebben. De 
compostplaat moet op minstens 100 meter 
afstand liggen van een gevoelig object (zie 
hoofdstuk 3) of van 3 of meer wonigen die 
minder dan 5 meter van elkaar staan, en op 
minstens 50 meter afstand van losstaande 
woningen. 
Voor een compostplaat die al in gebruik was 
op 1 mei 1996 geldt een overgangtermijn van 
3 jaar. 

• Als de compostplaat op 1 mei 1996 al in 
gebruik was en redelijkerwijs niet verplaatst 
kan worden, kan de gemeente besluiten dat 
verplaatsing niet nodig is. De compostplaat 
moet dan wel minstens 50 meter verwijderd 
zijn van een gevoelig object, losstaande 
woningen of 3 of meer woningen die minder 
dan 5 meter van elkaar staan, en minstens 25 
meter van een agrarische woning. De gemeen
te kan dan nadere eisen stellen aan de afdek
king van de champost of champignon-com
post of aan de afvoer van de champost. 
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8 OVERIGE VOORSCHRIFTEN 

Deze brochure geeft een overzicht van de belang
rijkste regels in het Besluit tuinbouwbedrijven met 
bedekte teelt. De brochure is niet volledig. In ver
band met de veiligheid en het voorkomen van 
milieuvervuiling bevat het besluit bijvoorbeeld ook 
regels voor: 
• noodstroomvoorzieningen, zoals noodstroom-

aggregaten 
• gebruik van vorkheftrucks 
• bewaren van LPG-wisselreservoirs voor voer

tuigen 
• gasinstallaties en gasflessen 

Op bedrijven met bedekte teelt zijn naast dit 
besluit uiteraard nog andere wetten en regels van 
toepassing. De belangrijkste zijn: 

Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES) 
Dit besluit stelt eisen aan de uitstoot van S02. 
NOx en stof van kolen-, olie- en gasgestookte 
installaties. Ook zijn er voorschriften voor het 
meten van deze stoffen. 

Besluit inzake stoffen die die ozonlaag aantasten 
Dit besluit stelt het gebruik van bepaalde koelstof-
fen aan banden omdat deze de ozonlaag aantas
ten. Ook regelt het besluit dat installatie en onder
houd van koelinstallaties is voorbehouden aan 
erkende installateurs. 

Besluit veihgheidssignalenngen op de arbeids
plaats 
Dit besluit geeft precies aan hoe verschillende 
waarschuwingsteksten op het bedrijf moeten lui
den. 

Besluit verwijdering dompelvloeistoffen bloembol
len en -knollen 
Hierin wordt het lozen van restanten bestrijdings
middelen uit dompelbaden geregeld. 

Bestrijdingsmiddelenbesluit 
Het bestrijdingsmiddelenbesluit bevat regels voor 
de opslag van maximaal 400 kilo bestrijdingsmid
delen. 

• brandbestrijding 
• bewaren van chemicaliën en brandbare en/of 

vluchtige vloeistoffen (zoals benzine, thinner. 
enzovoorts) 

• opslag van ammoniak als koelmiddel 

Voor wat betreft de voorschriften die in deze bro
chure beschreven staan, gelden soms nog meer 
gedetailleerde regels. Wilt u alle voorschriften op 
een rijtje hebben, dan kunt u het Besluit tuin
bouwbedrijven met bedekte teelten inzien bij uw 
gemeente. 

Bouwbesluit woningwet 
In dit besluit staan richtlijnen voor het bouwen van 
uiteenlopende soorten gebouwen, zowel woonhui
zen als bedrijfsgebouwen. 

Richtlijn van de commissie voor de preventie van 
rampen door gevaarlijke stoffen (CPR), 
Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) 
Besluit opslag propaan 
Deze richtlijn en beide besluiten kunnen van 
belang zijn voor de opslag van bepaalde brand
stoffen en bij het opruimen van niet meer inge-
bruik zijnde brandstoftanks. 

Richtlijn voor het gebruik van aardgas in gasmoto-
ren, commissie veiligheid industriële stookinstalla
ties (VISA), uitgave 1976 
Deze richtlijn geeft aan waar u zich aan moet hou
den als u een noodstroomaggregaat op aardgas 
stookt. 

Lozingenbesluit bodembescherming 
Hierin staan regels voor het lozen van afvalwater 
in de bodem. 

Lozingenbesluit WVO Glastuinbouw (Wet Veront
reiniging Oppervlaktewateren) 
Hierin staan regels voor het lozen van afvalwater 
in het oppervlaktewater. 

Sfoombes/u/f 
Dit besluit stelt eisen aan constructie en gebruik 
van stoomketels. Voor ketels boven een bepaalde 
omvang moet u een vergunning hebben. 

9 ANDERE WETTEN EN REGELS 
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MEER INFORMATIE 

U kunt meer informatie krijgen bij: 

• Dienst Landbouwvoorlichting 

Overzicht telefoonnummers DLV-kantoren 

DLV team Bloemisterij Aalsmeer 0297 - 320858 
DLV team Bloemisterij Naaldwijk 0174 -621920 
DLV team Bloemisterij Eist 0481 - 377101 
DLV team Glastuinbouw Emmen 0591 - 643444 
DLV team Groenteteelt onder glas Naaldwijk 0174 - 622400 
DLV team Groenteteelt onder glas Horst 077- 3984700 
DLV team Vollegrondsgroenteteelt Horst 077- 3987500 
DLV team Bloembollenteelt Lisse 0252 - 419066 
DLV team Boomteelt Boxtel 0411 - 685485 
DLV team Paddenstoelenteelt Horst 077- 3986191 

• SEV-dienst van uw landbouworganisatie 

SEV-DIENSTEN 

hoofdkantoren 

SEV van de NLTO 
Assen 
tel.:0592-311721 

SEV van de FLTO 
Leeuwarden 
tel.:058-2133441 

SEV van de LTO MidOost 
Deventer 
tel : 0570-662888 

SEV van de ZMO 
Wageningen 
tel.:0317-479659 

feam/canforen 

SEV van de NLTO 
Groningen 
tel.: 050-5735900 

SEV van de FLTO 
Emmeloord 
tel.: 0527-613121 

SEV van de LTO MidOost 
Wageningen 
tel.: 0317-412515 

SEV van de ZMO 
De Bilt 
tel.:030-2219600 

SEV van de ZMO 
Zelhem 
tel.: 0314-623277 

SEV van de ZMO 
Goes 
tel.:0113-247700 

SEV van de ZMO 
Waalwijk 
tel.: 0416-651811 
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SEV-DIENSTEN (vervolg) 

hoofdkantoren 

SEV van de WLTO 
Haarlem 
tel.: 023-5162244 

teamkantore 

SEV van de WLTO 
Heerhugowaard 
tel : 072-5743537 

SEV van de WLTO 
Rijswijk 
tel.: 070-3985555 

SEV van de NCB 
Tilburg 
tel.:013-5836583 

SEV van de WLTO 
Rotterdam 
tel.:010-4791733 

SEV van de NCB 
Roosendaal 
tel : 0165-56777 

SEV van de LLTB 
Roermond 
tel.:0475-381777 

SEV-Bureau 
Den Haag 
tel.:070-3382710 

SEV van de NCB 
Veldhoven 
tel.: 040-2587111 

SEV van de NCB 

Ml 
tel.: 0485-455400 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Bureau Persoonlijke Voorlichting 
telefoon 070 - 3395050 



Bijlage 5: Windberekening 



Aan de gemeente Someren 
t.a.v. Dhr. F. van Engelshoven 
Wilhclminaplein 1 
5711 EK Someren 

Lierop, 14 april 2001 

Geachte heer van Engelshoven, 

Bijgaand stuur ik u de windberekening voor het glastuinbouwgebied Vlasakkers te Someren. 
Zoals in deze berekening is aangegeven, is de windsnelheid op een hoogte van 80 meter 6,08 
meter per seconde. Op een hoogte van 100 meter is de windsnelheid 6,36 m/s. Hieruit blijkt 
dat de windsnelheid hoger dan 80 meter marginaal toeneemt en geen (reële) optie is. 

In de berekening heb ik gekozen voor twee type windmolens: 
• Enron Wind; de windmolen die door Siemens in Zoetermeer geplaatst is. Deze molen 

staat langs de snelweg Utrecht - Den Haag. 
• Nordex; een duitse molen, uitermate geschikt voor binnenland-locaties. 

Uit de berekening blijkt dat jaarproductie van de Nordex het grootst is, namelijk 3,9 miljoen 
kWh op jaarbasis. In vergelijking met de jaarproductie van bestaande windmolens in 
Nederland scoort de combinatie goed (locatie en windmolentypc). Dit biedt mogelijkheden. 
Tevens is in de berekening een parkproductie opgenomen. Indien er meerdere molens 
geplaatst worden, moet rekening gehouden worden met een parkverlies. In de berekening is 
uitgegaan van een parkrendement van 96%. 

Deze berekening geeft een indicatie van de windsnelheid op basis van aannames en 
schattingen. Indien er meer duidelijkheid is, wordt een nauwkeurigere windberekening 
aanbevolen. 

Bijgaand stuur ik eveneens de door mij betaalde rekening van deze windberekening. Gezien 
het feit dat deze berekening ook van belang is voor de gemeente en conform ons eerder 
gesprek waarin u de mogelijkheden zou bezien deze kosten over te nemen verzoek ik u dit 
bedrag over te maken op mijn bankrekening. Mijn rekeningnummer is 14.96.25.030 bij de 
Rabobank te Lierop. Het staat de gemeente vrij deze berekening te benutten. 

Met vriendelijke groet, 

Kristel Meijers 
Lijestraat 43 
5715 AW Lierop 
0492-331854 

Qen!6ör.to dameren 
I N G P K ^ V B N j 

18 ;'?:. 2001 
Nr. l 



WIND SERVICE HOLLAND 

Windaanbod Someren 

Schollevaarweg 29 

In opdracht van Kristel Meyers heeft WSH een schatting gemaakt van het windaanbod op een 
mogelijke windparklocarie bij Somcren nabij de Ervenweg. Met de geschatte windsnelheid is de 
energieproductie berekend van een tweetal typen windturbine, te weten een Enron Wind 1,5 s en 
een Nordex 80/2500, beiden op ashoogten van 80 en 100 meter. 

a. Windaanbod 

Het windaanbod op de locatie is voor Nederlandse begrippen niet hoog. Het betreft een zoge
naamde binnenland-locatie (grote afstand tot de Noordzee) en de omgeving van de locatie be
staat tot op grote afstand uit nogal ruw terrein zoals bosgebieden, steden, dorpen en lintbebou
wing. Vooral vanuit het belangrijke zuidwesten en westen wordt de snelheid van de aangevoerde 
wind flink geremd door uitgestrekte bosgebieden. Vanuit het noorden zorgen Someren en Asten 
voor remming. 
Voor de schatting van het windaanbod is gebruik gemaakt van de windaanbodkaart van het 
KNMI op 60 meter hoogte. Op deze kaart zijn de effecten van terreinruwheden al verwerkt. Voor 
de hoogte van 60 meter kan een waarde van ca. 6,7 m/s worden afgelezen. Uit praktijkopbreng
sten van windturbines elders blijkt echter dat de waarden op de kaart 1,0 - 1, 2 m/s te hoog zijn. 
We gaan uit van 5,7 m/s op 60 meter. Omrekening naar de ashoogten van 80 en 100 meter (bij 
een geschatte gemiddelde terreinruwheidslengte van 0,5 meter) geeft dan respectievelijk waarden 
van 6,08 en 6,36 m/s. 

b. Energieproductie 

Met de jaargemiddelde windsnelheden op ashoogte zijn de windfrequcntieverdelingen berekend 
(k-parameter 1,8 op 10 meter hoogte en a-parameter 1,13 maal de windsnelheid op ashoogte), 
welke vervolgens werden vermenigvuldigd met de vermogenscurves van de turbines. Hieronder 
staan de belangrijkste resultaten voor een solitaire turbine genoemd. In bijgevoegde tabellen 
staan alle gegevens en resultaten, evenals de resultaten voor een opstelling met vijf turbines bij 
een geschat parkverlies van 5 %. 

Energieproducties 

Enron Wind l,5i Nordex 
80 
6,08 
3.909.806 
778 

80/2.500 
100 Ashoogte 80 100 

Nordex 
80 
6,08 
3.909.806 
778 

80/2.500 
100 meter 

m/s 
kWh 
kWh/m2 

V-as 6,08 6,36 
3.277.006 
839 
3,26 

Nordex 
80 
6,08 
3.909.806 
778 

6,36 
4.317 595 

meter 
m/s 
kWh 
kWh/m2 

Jaarproductie 2.941.640 
6,36 
3.277.006 
839 
3,26 

Nordex 
80 
6,08 
3.909.806 
778 

6,36 
4.317 595 

meter 
m/s 
kWh 
kWh/m2 Specifieke Productie 761 

6,36 
3.277.006 
839 
3,26 

Nordex 
80 
6,08 
3.909.806 
778 859 

meter 
m/s 
kWh 
kWh/m2 

C* 3,38 

6,36 
3.277.006 
839 
3,26 3,45 3,33 

meter 
m/s 
kWh 
kWh/m2 

* C is een maat voor het totale rendement van de turbine en kan met Ej, •» C X V-as1 x A berekend wor
den Hierin is Ejr de energie-productie in kilowatturen (kWh) per jaar, V-as is de jaargemiddelde windsnel
heid op ashoogte in meters per seconde (m/s) en A is het bestreken rotoroppervlak in vierkante meters 

Pingjum, 29 maart 2001 Rapportnummer: '01 - 0 3 / 5 0 

Hijlagen: windtrequentteverdelingen en vermogenscurves (4x) 

Burenlaan 4 8749 GA Pingjum 

Telefoon: 0517 - 579 299 Fax: 0517 - 579 518 



WIND SERVICE HOLLAND 

Someren, Ervenweg 
Nooatortxoadte : -.Ji 9 km. Oostetlengts 123.7 km 

Nordcx N 80/2.500 
ENERGIEPRODUCTIE WINDAANBOD WINDTURBINE 

kWh/jr 4317.595 k-10: 1,80 Ashoogte : 100,0 m 

kWh/m2 859 k-as: 2,56 Rotoropp : 5.027 m» 

C 
Vollasturen 

3,33 
1 7?7 

a 7,19 
V-as 6,36 

Diameter : 
Vermogen 

80,0 m 
2500 KW 

l.uchtdichthe id 1.225 kg/m' 

l'arkproductie met geschat parkverlies Aantal turbines : 5 

Parkrendement : 96,0 % Parkproductie: 20.724.458 kWh 

kWh m- 825 Gemidd. p.turbine: 4.144.892 kWh 

Windfrrquentieverdeling, verniogenscurve, Cp'i en energieproductie per wind klasse 

Vermenigvuldiging van het aantal uren met het bijbehorende vermogen (P) 
geeft het aantal kilowatturen (kWh) dat bij de diverse windsnelheden wordt 

geleverd. Cp is het totale rendement van de turbine. 

V-as P Cp Kans Tijd Energie 
(m/s) (kW) (%) (%) (uren/jr) (kWh) 

0 - 1 0 0 0,6 56 0 
1 - 2 0 0 3.1 270 0 
2 - 3 0 0 6,4 563 0 
3 - 4 0 0 9,9 864 0 
4 - 5 60 21 12.6 1.106 66.352 
5 - 6 179 35 14.1 1234 220 905 
6 - 7 346 41 14,0 1.224 423.001 
7 - 8 557 43 12.4 1.089 606.585 
8 - 9 830 44 9,9 871 723.310 
9 - 10 1159 44 7.2 628 727.252 

10 - 11 1513 42 4,6 407 615.099 
11 - 12 1858 40 2.7 236 439.393 
12 - 13 2170 36 1,4 123 267.148 
13 - 14 2408 32 0,7 57 137.829 
14 - 15 2500 27 0,3 24 59.234 
15 - 16 2500 22 0,1 9 21.753 
16 - 17 2500 18 0,0 3 7.065 
17 - 18 2500 15 0,0 1 2023 
18 - 19 2500 13 0,0 0 509 
19 - 20 2500 11 0,0 0 112 
20 - 21 2500 9 0,0 0 22 
21 - 22 2500 8 0,0 0 4 
22 - 23 2500 7 0,0 0 1 
23 - 24 2500 6 0,0 0 0 
24 - 25 2500 6 0(0 0 0 

TOTAAL 100,0 8 766 4317595 

PV-curve. Fabrikant 99-08 29/03/01 

Burenlaan 4 8749 GA Pingjum 
Telefoon: 0517 - 579 299 Fax: 0517 - 579 518 



WIND SERVICE HOLLAND 

Someren, Ervenweg 
NoordettM eedlfl 531.9 km Oostoriengte 123.7 H 

Nordex N 80/2.500 
ENERGIEPRODUCTIE W1NDAANBOD WINDTURBINE 

kWh/jr 3 909.806 k-10: 1,80 Ashoogte : 80,0 m 

kWh / m1 : 778 k-as: 2,39 Rotoropp. 5.027 m' 
C 3,45 a: 6,88 Diameter : 80,0 m 
Vollaslucen 1564 V-as: 6,08 Vermogen : 2.500 KW 
Luchtdichtheid 1.225 kg/m' 
Parkproductie met geschat parkverlies Aantal turbines : 5 

Parkrendement 96,0 % Parkproductie: 18.767.068 kWh 

kWh/ma : 747 Gemidd. p.turbine 3.753.414 kWh 

Wiiulfrrqiinitif verdeling, vermogenscurve, Cp's en energieproductie per windklasse 

Vermenigvuldiging van het aantal uren met het bijbehorende vermogen (P) 
geeft het aantal kilowatturen (kWh) dat bij de diverse windsnelheden wordt 

geleverd Cp is het totale rendement van de turbine 

V-as P Cp Kans Tijd 
(m/s) (kW) (%) (%) (uren/jr) 

Energie V-as P Cp Kans Tijd 
(m/s) (kW) (%) (%) (uren/jr) (kWh) 

0 - 1 O 0 1,0 87 0 
1 - 2 O 0 4,1 360 0 
2 - 3 0 0 7,8 682 0 
3 - 4 0 0 11,1 973 0 
4 - 5 60 21 13,3 1.170 70.195 
5 - 6 179 35 14,1 1.236 221.316 
6 - 7 346 41 13,3 1.170 404.317 
7 - 8 557 43 11,4 1.001 557.561 
8 - 9 830 44 8,9 777 645 140 
9 - 10 1159 44 6,3 549 635.977 

10 11 1513 42 4,0 353 533.682 
11 - 12 1858 40 2,4 206 383.373 
12 - 13 2170 36 1,3 110 237.966 
13 - 14 2408 32 0,6 53 127.465 
14 - 15 2500 27 0,3 23 57.934 
15 - 16 2500 22 0,1 9 22.959 
16 - 17 2500 18 0,0 3 8 225 
17 - 18 2500 15 0,0 1 2.659 
18 - 19 2500 13 0,0 0 775 
19 - 20 2500 11 0,0 0 203 
20 - 21 2500 9 0,0 0 48 
21 - 22 2500 8 0,0 0 10 
22 - 23 2500 7 0,0 0 2 
23 - 24 2500 6 0,0 0 0 

1 24 - 25 2500 6 0.0 o 0 1 24 - 25 2500 

TOTAAL 100.0 8.766 3 909.806 

|PV-curve: Fabrikant 99-08 29/03/01 || 

Burenlaan 4 8749 GA Pingjum 
Telefoon: 0517 - 579 299 Fax: 0517 - 579 518 



WIND SKRVICE HOLLAND 

Someren, Ervenweg 
Noordal bf—cHl : 531.e km Oofitertengte 123.7 km. 

Enron Wind 1,5 s 

ENERGIEPRODUCTIE WINDAANBOD WINDTURBINE 

kWh/jr 3.277.006 k-K) 1.80 Ashoogte : 100,0 m 

kWh/m1 : 839 k-as 2,56 Rotoropp 3904 ml 

C 3,26 a 7.19 Diameter 70.5 m 
VoUasturen: 2.185 V-as 6,36 Vennoten 1500 KW 

Luchtdichtheid 1,225 kg/m1 

Parkproductie mei geschat parkverlies Aantal turbines : 5 

Parkrendement : 96,0 % Parkproductie: 15.729.628 kWh 

kWh/m2 . 806 Gcmidd p.turbine. 3.145.926 kWh 

WindfrequentieverdeUng, vermogenscurve, Cp's en energieproductie per wind klasje 

Vermenigvuldiging van het aantal uren met het bijbehorende vermogen (P) 
geeft het aantal kilowatturen (kWh) dat bij de diverse windsnelheden wordt 

geleverd. Cp is het totale rendement van de turbine 

V-as P Cp Kans Tijd Energie 
(m/s) (kW) (%) (%) (uren/jr) (kWh) 

0 - 1 0 0 0,6 56 0 
1 - 2 0 0 3.1 270 0 
2 - 3 0 0 6,4 563 0 
3 - 4 14 14 9,9 864 12.098 
4 - 5 61 28 12.6 1.106 66.905 
5 - 6 145 36 14,1 1.234 178 945 
6 - 7 262 40 14,0 1 224 320.158 
7 - 8 424 42 12,4 1.089 461.201 
8 - 9 637 43 9,9 871 555.118 
9 - 10 887 43 7,2 628 556.817 

10 - 11 1165 42 4,6 407 473.575 
11 - 12 1391 38 2,7 236 328.835 
12 - 13 1487 32 1,4 123 183.044 
13 - 14 1500 25 0,7 57 85.875 
14 - 15 1500 21 0,3 24 35.541 
15 - 16 1500 17 0,1 9 13.052 
16 - 17 1500 14 0,0 3 4239 
17 - 18 1500 12 0,0 1 1.214 
18 - 19 1500 10 0,0 0 305 
19 - 20 1500 8 0,0 0 67 
20 - 21 1500 7 0.0 0 13 
21 - 22 1500 6 0,0 0 2 
2 2 - 2 3 0 0 0,0 0 0 
2 3 - 2 4 0 0 0,0 0 0 
2 4 - 2 5 0 0 0,0 0 ii 

TOTAAL 100,0 8.766 3.277.006 

PV-curve: DEWI 00-02 29 /03 /01 

Burenlaan4 8749 GA Pingjum 
Telefoon: 0517 - 579 299 Fax: 0517 - 579 518 



WIND SERVICE HOLLAND 

Someren, Ervenweg 
N»xxdoibrcodt8 . 531.9 km. OostKtrnigto 123.7 km. 

E n r o n Wind 1,5 s 

ENERGIEPRODUCTIE WINDAANBOD WINDTURBINE 
kWh/jr 2.971640 k-10: 1,80 Ashoogte : 80,0 m 
kWh/m» : 761 k-as: 2,39 Rotoropp 3.904 m2 

C 3,38 a 6,88 Diameter 70,5 m 
Vermogen. 1.500 KW Vollasturen 1 '>81 V-as. 6,08 
Diameter 70,5 m 
Vermogen. 1.500 KW 

Luchtdichtheid 1,225 kg/m' 
Parkproductie met geschat parkverlies Aantal turbines : 5 
Parkrendement 96,0 % Parkproductie: 14.263.871 kWh 

|kWh/ma 731 Gemidd p turbine 2.852.774 kWh 
II 

Windfrequentieverdeling, vermogenscurve, Cp's en energieproductie per windkbuse 

Vermenigvuldiging van het aantal uren met het bijbehorende vermogen (P) 
geeR het aantal kilowatturen (kWh) dat bij de diverse windsnelheden wordt 

geleverd. Cp is het totale rendement van de turbine. 1 
V-as P Cp Kans Tijd Energie 

(m/s) (kW) (%) (%) (uren/jr) (kWh) 

0 - 1 0 0 1,0 87 0 
1 - 2 0 0 4.1 360 0 
0 - 1 0 0 1,0 87 0 
1 - 2 0 0 4.1 360 0 
2 - 3 0 0 7,8 682 0 
3 - 4 14 14 11,1 973 13624 
4 - 5 61 28 13,3 1.170 70.780 
5 - 6 145 36 14,1 1236 179 278 
6 - 7 262 40 13,3 1.170 306017 
7 8 424 42 11,4 1.001 423.926 
8 - 9 637 43 8.9 777 495.125 
9 - 10 887 43 6,3 549 486.932 

10 - II 1165 42 4,0 353 410.891 
II - 12 1391 38 2,4 206 286.910 
12 - 13 1487 32 1,3 110 163 050 
13 - 14 1500 25 0,6 53 79.418 
14 - 15 1500 21 0,3 23 34,761 
15 - 16 1500 17 0,1 9 13.775 
16 - 17 1500 14 0,0 3 4.935 
17 - 18 1500 12 0,0 1 1595 
18 - 19 1500 10 0.0 0 465 
19 - 20 1500 8 0,0 0 122 
20 - 21 1500 7 0,0 0 29 
21 - 22 1500 6 0.0 0 6 
2 2 - 2 3 0 0 0.0 0 0 
23 - 24 0 0 0,0 0 0 
24 - 25 O ü 0,0 0 o 

TOTAAL 100,0 8 766 2.971640 

flPV-curve: DEWI 00-02 29/03/01 

Burenlaan4 8749 GA Pingjum 
Telefoon: 0517 - 579 299 Fax: 0517 - 579 518 



6 



Bijlage 4: Milieuregels nieuwe stijl, voor tuinbouw
bedrijven met bedekte teelt 





KAARTEN 



bestaande situatie 

© 

• 
N 
b 

w 
+ s 

glastuinbouwbedrijf (uitsluitend glas) 

glastuinbouwcombinatiebedrijf 
(glas + onbedekte teelt) 

tuinbouw bedrijf 
(met ondersteunende voorzieningen) 

r = rundveehouderij 
v=varkenshouderij 
p = pluimveehouderij 
n = nertsenhouderij 

agrarisch bedrijf 

niet-agrarisch bedrijf 

bedrijfswoning 

burgerwoning 

te verplaatsen sloperij 

waterloop 

verharde weg 

onverhardetialfverharde weg 

erf (bebouwdVerhard/onderst.vz'beplanting) 

kassen 

regenwateropslag 

intensieve teelt (vollegrond) 

weilandtoouwland 

gemeente Someren 
MER glastuinbouw Vlasakkers 

augustus 2001 kaart 1 
leK02-SOM00122-01a 

strategie, ordening & vorm 
CROONEN 

ADVISEURS 

Telefoon: 073 523 39 00 Hotlvan Holantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen 

Telefax: 073 523 39 99 E-mail: bureau@cfOonen.nl 

mailto:bureau@cfOonen.nl
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bedrijfswoning 

/erharde 

• o 
kassen 

weiland-bouwland 

autonome ontwikkeling (indicatief) 
Veranderingen t.o.v. bestaande situatie zijn in zwart aangegeven 

f 4 - Q uitbreiding-omschakeling 
f __Q, nieuwvestiging 

p^i 50% bedrijven stopt naar verwachting 
,-,-, (wordt woning) 

? gemeente Someren 
MER glastuinbouw Vlasakkers 

augustus 2001 kaart 2 
»K0S-SOM00122-02a 

f plangebied (voorlopig) 

0 100 200 300m 

schaal 1:10.000 

glastuinbouwconcentratiegebied 
(beoogde omvang ca. 143 ha) 

strategie, ordening & vorm 

CROONEN 
ADVISEURS 

Telefoon: 073 523 39 00 Hotfvar HoJantJaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen 

Telefax: 073 523 39 99 E-mail: bureau@croonen nl 
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N niet-agrarisch b: 

r| b bedriji 
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verharde weg 

1 onverhardet 

\° 
erf (bebc. . • iting) 

kassen 

1 l o regenwateropslag 

intensieve teelt (vollegrond) 

weiland-bouwland 

beoogde ontwikkeling (indicatief) 
Veranderingen t.o.v. bestaande situatie en autonome ontwikkeling 
zijn in zwart (vet) aangegeven 

f < - Q uitbreiding/bmschakeling 

co 
El 

•'" verharde weg 

nieuwvestiging 

50% bedrijven stopt naar verwachting 
(wordt woning) 

\ gemeente Someren 
MER glastuinbouw Vlasakkers 

augustus 2001 kaart 3 
MM»-SOM00122-O3a 

CROONEN 
strategie, ordening & vorm ADVISEURS 

Telefoon: 073 523 39 00 Hoftvan Holanaaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen 

Telefax: 073 523 39 99 E-mal: bureau@croonen nl 



varianten (indicatief) 
bij beoogde ontwikkeling 

jyjw* w a t e r m e t meer natuurlijke oever/ 
* ^ ^ ^ waterberging /eventuele paden 

( W ) mogelijkheid collectieve waterberging 

landschappelijke beplanting 
/ met eventuele paden 

CCCCO wegbeplanting 

landschappelijke inpassing 
direct langs-bp perceelsranden 

doortrekking /keerlus Heistraat 

vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige 
tuinbouwverwante bedrijvervfuncties 

A~ A~ mogelijke plaatsing windturbines 

•': gemeente Someren 

MER glastuinbouw Vlasakkers 

augustus 2001 kaart 4 
»K*-SOM00122-O*a 

I plangebied (voorlopig) 

0 100 200 300m 

schaal 1:10.000 

glastuinbouwconcentratiegebied 
(beoogde omvang ca. 143 ha) 

strategie, ordening & vorm 

CROONEN 
ADVISEURS 

Telefoon: 073 523 39 00 Hoffvan Holantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen 

Telefax: 073 523 39 99 E-mai: tx*eau@croonen nl 
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