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De Zoektocht 

6.1 Algemeen 

Voor dit MER is gekozen voor een aanpak waarbinnen de milieuaspecten mede sturend 

zijn voor de uiteindelijke ontwikkeling van de toekomstige glastuinbouwuitbreiding. Deze 

aanpak werd in paragraaf 2.1 beschreven. 

De eerste fase van dit selectieproces heeft bestaan uit een zoektocht naar 

onderzoekslocaties voor toekomstige glastuinbouw. Door het zoekgebied verder in te 

perken aan de hand van een aantal uitsluitende criteria en te beoordelen op grond van 

een aantal positief sturende criteria, zijn uiteindelijk vijf onderzoekslocaties geselecteerd. 

Deze locaties zullen in het vervolg van het selectieproces verder uitgewerkt en op hun 

milieueffecten beoordeeld worden. 

In dit hoofdstuk is verslag gedaan van de eerste fase van het selectieproces, het bepalen 

en selecteren van 3 tot 5 onderzoekslocaties. Fase 1 heeft bestaan uit de volgende 

stappen (zie ook nevenstaande pagina): 

a Definitie van het zoekgebied 

Op grond van een bestuurlijk overleg is het zoekgebied voor nieuwe glastuinbouw 

gedefinieerd. De exacte begrenzing van het zoekgebied is weergegeven op figuur 1.1. 

b Standaardinrichting 

Bij het toepassen van criteria is het noodzakelijk aannames te doen voor de inrichting 

van een glastuinbouwgebied. Hiervoor is een locatieonafhankelijke standaardinrichting 

gedefinieerd, die in hoofdstuk 4 is beschreven. 

c Uitgesloten gebieden 
Met het gebruik van uitsluitende criteria ("waar kan het echt niet?") is het zoekgebied 
ingeperkt. De resultaten van deze stap zijn beschreven in paragraaf 6.3. 

d Aanduiding mogelijke locaties 

Op basis van positief sturende criteria ("waar bij voorkeur glastuinbouw?") is in beeld 
gebracht welke gebieden geschikt zouden zijn voor glastuinbouw (dl) . Vervolgens zijn 
tijdens een werkatelier met gebiedspartijen en overheden alle mogelijke locaties in 
beeld gebracht (d2). De resultaten van deze stap zijn beschreven in paragraaf 6.4. 

e Selectie van locaties 
De locaties die na de vorige stap zijn overgebleven, zijn door middel van een 
multicriteria-analyse (MCA) met elkaar vergeleken. Aan de hand van deze analyse, zijn 
uiteindelijk vijf locaties benoemd, die in de volgende fase van het MER nader zullen 
worden onderzocht. De resultaten van deze stap zijn beschreven in paragraaf 6.5. 
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6.2 Uitgesloten gebieden 

De Zoektocht naar mogelijke locaties voor de glastuinbouw is begonnen met het inperken 

van het zoekgebied. Aan de hand van een aantal uitsluitende criteria vallen delen van het 

zoekgebied bij voorbaat af als mogelijke vestigingslocatie, bijvoorbeeld omdat ze te 

dichtbij de Waddenzee liggen of binnen de veiligheidszone van het vliegveld Leeuwarden 

vallen. In onderstaande tabel 6.2 is een overzicht gegeven van de gebruikte uitsluitende 

criteria en hun oorsprong. 

Tabel 6.2 Overzicht gehanteerde uitsluitende criteria 

Criterium Beleidskader Tussendocument Richtlijnen 

Waddenzee Nr. 1 9 , 2 0 . 2 1 §5.4.1; §5.4.4 • 
Milieubeschermingsgebieden Nr. 19. 26 §5.2.2; §5.2.4 

Terprestanten Nr. IS . 18 §5.3.3; §5.3.4 

Bestaande en toekomstige woon- en werkgebieden 

Veiligheidszone vliegveld Leeuwarden 

Nr. 8 

Nr. 8. 38 

§5.2.1; §5.2.4 / Bestaande en toekomstige woon- en werkgebieden 

Veiligheidszone vliegveld Leeuwarden 

Nr. 8 

Nr. 8. 38 §5.2.4 • 
Oude dijken en historische wegen Nr. I S §5.3.4 

Cultuurhistorisch gebied (Bildtdijken) Nr. 15 §5.3.1; §5.3.4 

Deze criteria zijn weergegeven op de Kaart Uitsluitende Criteria, die in figuur 6.1 en 

bijlage 1 is opgenomen. 

De in figuur 6.1 aangegeven gebieden worden in de verdere locatiekeuze niet meer 

meegenomen. Uit de figuur blijkt dat met name gebieden in het noorden en noordwesten 

van het zoekgebied afvallen vanwege de nabijheid van het Waddenzeegebied en de 

ligging van een groot milieubeschermingsgebied. Ook het cultuurhistorisch waardevolle 

gebied tussen de Bildtdijken is als uitgesloten gebied aangewezen. 

Figuur 6.1 Kaart Uitsluitende Criteria 
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6.3 Voorkeursgebieden voor glastuinbouw 

Op grond van de uitsluitende criteria uit de vorige stap is een aantal gebieden bij 

voorbaat afgevallen als mogelijke locatie voor de glastuinbouw. In de volgende stap is 

aan de hand van een aantal positief sturende criteria in beeld gebracht welke gebieden bij 

voorkeur geschikt zijn voor de glastuinbouw. Bij de locatiekeuze is expliciet gekeken naar 

die gebieden in het zoekgebied die interessant zijn voor tuinders. Daarmee is er voor 

gezorgd dat de locatiekeuze niet alleen vanuit milieu wordt gestuurd, maar uiteindelijk 

ook locaties oplevert die realistisch zijn vanuit de glastuinbouwsector. 

In tabel 6.3 zijn de gehanteerde positief sturende criteria weergegeven. 

Tabel 6.3 Overzicht gehanteerde positief sturende criteria 

Criterium Beleidskader Tussendocument Richtlijnen 

Complexvorming en/of aansluiting bestaande 

bebouwing en bedrijventerreinen 

Ontsluitingsmogelijkheden 

Inpasbaarheid in de waterhuishouding 

(drooglegging) ^ 

Beschikbaarheid restwarmte en 

ontwikkelingsmogelijkheden voor duurzame 

energie (benutten van acquifers', aardwarmte en 
windpotentieel) 

Aanwezigheid arbeidspotentieel 

Geschiktheid van het klimaat 

Nr. 1 

Nr. 12, 13 

Nr. 8, 23 

Nr.7. 22,29. 31, 
32 

Nr. 4 , 7 . 9 

Nr. 7 

§5.2.1; §5.2.4 

§5.6 

§5.5.2; §5.5.4 

§5.2.3; §5.2.4 

§5.2.1 

§6.4 

• 

Aan de hand van deze criteria is een Kaart Sturende Criteria vervaardigd, die in figuur 6.2 

en bijlage 1 is opgenomen. Het criterium Geschiktheid van het klimaat is niet op de kaart 

weergegeven. Grofweg geldt hiervoor dat de warmte/zonneuren afnemen van noordwest 

naar zuidoost. 

Figuur 6.2 Kaart Sturende Criteria 

Bij de totstandkoming van de Kaart Sturende Criteria is tevens onderzocht in hoeverre gebieden zijn aan te 

wijzen die meer of minder geschikt zijn voor het opslaan van restwarmte in de bodem. Gebleken is echter 

dat dit voor wat betreft de locatiekeuze onvoldoende onderscheidend is. 
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6.4 Aanduiding van mogelijke locaties 

Aan de hand van beide bovenstaande kaarten, zijn tijdens een gezamenlijk werkatelier op 

7 oktober 2004 door gebiedspartijen en overheden (gemeenten, waterschappen, 

landbouworganisaties en provincie) locaties aangedragen die in het selectieproces 

opgenomen zouden moeten worden. Hierbij zijn de bovenstaande criteria en de 

Themakaarten uit hoofdstuk 4 positief en negatief sturend geweest, maar niet dwingend. 

Ook locaties die in eerste instantie minder voor de hand liggen, konden worden 

ingebracht en zijn in de eerste selectie meegenomen. Het credo hierbij was vooral geen 

locaties te vergeten, die later alsnog interessant kunnen blijken te zijn. In totaal zijn 22 

locaties aangedragen, die als "brandpunten" op figuur 6.3 zijn weergegeven. 

De brandpunten geven het zwaartepunt aan van een gebied waarbinnen een of meerdere 

locaties later begrensd kunnen worden. 

Figuur 6.3 Mogelijke locaties voor de glastuinbouw 

— < 

" '̂  " '^J" ""V'* 
Voor de gebieden dien niet worden uitgesloten op basis van de uitsluitende criteria én 

niet als mogelijke locatie zijn aangewezen, gelden vaak overwegende argumenten 

waardoor op voorhand kan worden ingeschat dat deze locaties niet bij de beste vijf 

locaties zullen horen. Voorbeelden zijn gebieden die bekend staan als cruciaal voor 

beschermde soorten of gebieden die zowel op geschiktheid voor de glastuinbouw als 

vanuit uitsluitende criteria laag worden ingeschat, zoals de slecht ontsloten gebieden ten 

noorden van de Bildtdijk in de nabijheid van de Waddenzee. In figuur 6.4 zijn de Kaart 

Uitsluitende Criteria, de Kaart Sturende Criteria gecombineerd met de locaties. 
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Figuur 6.4 Vergelijking Uitsluitende en Sturende Criteria met geselecteerde locaties 

6.5 Selectie van onderzoekslocat.es 

Om te bepalen welke van de 22 mogelijke locaties het meest de moeite waard zijn om 

ander te onderzoeken, is het nodig een rangschikking tussen deze locaties aan te 

brengen. Daarbij kunnen de locaties op meerdere criteria onderling worden vergeleken. 

Zo zal vanuit de geschiktheid voor de glastuinbouw een andere rangschikking ontstaan 

dan vanuit natuur of landschap geredeneerd. Daarom is gebruik gemaakt van het 

instrument Multicriteria Analyse (MCA). 

MCA is een beslissingsondersteunend instrument, dat het mogelijk maakt verschillende 

aspecten met elkaar te vergelijken en uitspraken te doen over de effecten van de ene 

locatie ten opzichte van de andere. Daarbij is enerzijds gekeken naar de geschiktheid voor 

de glastuinbouw en de effecten op het milieu anderzijds. Daarbij is een groot aantal 

rangschikkende criteria opgesteld, gebundeld tot zes thema's. De gehanteerde criteria 

zijn in tabel 6.4 weergegeven 

Tabel 6.4 Overzicht gehanteerde Rangschikkende criteria 

Criterium Beleidskader Tussendocument 

Glastuinbouw 

Complexvorming/aansluiting bestaande bebouwing Nr. 1 

Nr 7 10 

§5.2.1; §5.2.4 

55 2 1 

Beschikbaarheid arbeidskrachten Nr. 4, 7, 9 §6.4 

Nabijheid voorzieningen energie en teruglevering Nr. 7, 22. 29, 30, 31 , 

32 

§5.2.3; §5.2.4 

Beperking door leidingen en andere economische functies 
Nr 1H 17 11 

§5.2.4 

ucScniKineiu locaie inrrasiruciuur 

Klimaat 

n r . i u , i --. ! * 

Nr. 7 §6.4 
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Criterium Beleidskader Tussendocument 

Ruimte en Milieu 

Verlies aan recreatieve mogelijkheden 

Aansluiting bij bestaande bebouwing/bedrijventerreinen 

Nr. 14 §5.2.1 Verlies aan recreatieve mogelijkheden 

Aansluiting bij bestaande bebouwing/bedrijventerreinen Nr. 1,8 §5.2 .1 ; §5.2.4 

Invloed op milieubeschermingsgebieden Nr. 8 ,19 . 38 §4.4; §5.2.2 

Verlies aan ontwikkelingsmogelijkheden Nr. 5,8 §5.2 .1 ; §5.2.4 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Aantasting kernkwaliteiten Nr. 6,14 

Nr 15 18 

§5.3.1 

§5 3 2- §5 3 4 

Aantasting archeologische waarden Nr. 15 §5.3.3;§5.3.4 

Bijdragen aan nieuwe landschappelijke structuren Nr. 14 .16 .17 §5.3.1 

Flora, fauna en ecologie 

Invloed op de Waddenzee Nr. 2 ,15 .19 . 38 §4.4; §5.4 

Habitatverlies Nr. 2 .15. 20. 21 §5.4.3 

Verstoring in de omgeving van de locatie Nr. 38 §4.4;§5.4.3 

Invloed op /waar beschermde soorten Nr. 21 §5.4.3 

Bodem en water 

Verzilting Nr. 19. 23, 24. 25. 33 

Nr. 8, 23.24, 25. 26 

§5.5.2; §5.5.3 

§5.5 Beïnvloeding kwaliteil bodem en water 

Nr. 19. 23, 24. 25. 33 

Nr. 8, 23.24, 25. 26 

§5.5.2; §5.5.3 

§5.5 

Bergings mogelijkheden Nr. 21 .24.25 §5.5.3; §5.5.4 

Verkeer en Vervoer 

Afstand tot hoofdinfrastructuur Nr. 7 ,10 ,12 ,13 §5.6 

Geschiktheid van hel omliggende wegennel Nr. 10,13 §4.4; §5.6 

Vermijden van ontsluitingsroutes door woonkernen Nr. 13 §5.5 

Voor elke locatie is een beoordeling gegeven aan de hand van de resultaten van de 

omgevingsanalyse, variërend van — (duidelijk ongunstig) tot ++ (duidelijk gunstig). Deze 

beoordeling is vervolgens vertaald naar een score van 1 tot 5. Een score beneden 3 duidt 

daarbij op een negatieve beoordeling op het betreffende criterium. 

Welke thema's/criteria het zwaarst wegen is per definitie een arbitraire zaak. Daarom is in 

de MCA gebruik gemaakt van verschillende gewichtensets. Op deze manier kan per 

milieu-thema worden bepaald hoe zwaar zij moet meewegen in de keuze voor de vijf 

meest geschikte locaties. Door verschillende gewichtensets toe te passen kan vervolgens 

een zogenaamde gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd. Locaties die hoog scoren op 

natuur kunnen bijvoorbeeld weer laag scoren op landschap. De gewichtensets zijn 

verbonden aan een viertal thema's, die verschillende mogelijke maatscahppelijke 

belangen en standpunten vertegenwoordigen. Vanwege de karakteristieken van het 

zoekgebied en de aard van de voorgenomen activiteit zijn de volgende gewichtensets 

gebruikt: 

• Neutraal, waarbij aan alle thema's evenveel gewicht is gegeven; 

• Natuur, met vooral gewicht voor het hoofdthema Natuur en het daaraan gerelateerde 

thema Bodem en Water; 

• Landschap, waarbij vooral waarde wordt toegekend aan het hoofdthema landschap 

en het daaraan gerelateerde thema Flora, fauna en ecologie; 

• Ruimte en Milieu, waarbij het grootste gewicht is toegekend aan het thema Ruimte en 

Milieu. Ook de thema's Verkeer en Vervoer en Bodem en Water spelen hierin een 

belangrijke rol. 

Figuur 6.4 geeft enkele gewichtensets weer die in de gevoeligheidsanalyse zijn toegepast. 
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Figuur 6.4 Overzicht gewichtensets 
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De resultaten van de MCA zijn per gewichtenset uiteengezet in een grafiek, waarbij op de 

horizontale as de effecten voor het milieu zijn weergegeven en op de verticale as de 

geschiktheid van de glastuinbouw. Per gewichtenset ontstaat zo een puntenwolk, waarin 

de geschiktheid voor de glastuinbouw is afgezet tegen de effecten voor het milieu. In 

figuur 6.5 is een voorbeeld weergegeven. 

Figuur 6.5 Voorbeeld rangschikking locaties. 
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De locaties die in kwadrant I vallen, scoren slecht op zowel de geschiktheid voor de 

glastuinbouw als op de effecten voor het milieu. In dit voorbeeld valt locatie l i n deze 

categorie. De locaties in kwadrant II scoren goed op milieuaspecten, maar zijn vanuit het 

oogpunt van de glastuinbouw minder geschikt (locatie 2). Voor de locaties in kwadrant III 

geldt, dat deze geschikt zijn voor de glastuinbouw, maar negatief scoren op 

milieuaspecten. Dit is in het voorbeeld het geval voor locatie 3. De locaties in kwadrant IV 

tenslotte scoren positief op zowel de geschiktheid voor de glastuinbouw als op 

milieuaspecten. Locatie 4 is een voorbeeld van zo'n positief scorende locatie. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de opzet en resultaten van de MCA wordt verwezen 

naar bijlage 3. 

6.6 Analyse resultaten 

Op de figuren op de pagina hiernaast zijn de resultaten van de MCA weergegeven voor elk 

van de gewichtensets. De locaties die rood zijn gekleurd vallen in kwadrant I en scoren 

dus slecht op zowel de geschiktheid voor de glastuinbouw als op de effecten voor het 

milieu. De locaties die groen zijn gekleurd vallen in het kwadrant IV en scoren dus goed 

op zowel de geschiktheid voor de glastuinbouw als op de effecten voor het milieu. 

Uit een analyse van de resultaten van de MCA blijkt dat de beoordeling van de locaties vrij 

robuust is: toepassing van verschillende gewichtensets leidt telkens tot een vergelijkbaar 

beeld van de rangschikking van locaties, it de figuren blijkt bovendien dat een aantal 

locaties/clusters van locaties in nagenoeg alle gevallen goed scoren op zowel 

glastuinbouw als milieu. Uit deze locaties zijn uiteindelijk de vijf onderzoekslocaties 

geselecteerd. 

In de navolgende paragrafen wordt per locatie/cluster van locaties ingegaan op de 

resultaten van de MCA en de selectie van de uiteindelijke vijf onderzoekslocaties. 

Allereerst worden daarbij de niet geselecteerde locaties besproken, waarna nader 

ingegaan wordt op de vijf geselecteerde onderzoekslocaties. Voor elke locatie is telkens 

allereerst aangegeven hoe ze scoort op de verschillende thema's, waarna een nadere 

beschouwing hierop is gegeven. 

6.7 Niet geselecteerde locaties 

Locatie a (ten noordoosten van Harlingen) 
Glastuinbouw Ruimte pu 

Milieu 

Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

fauna 

Bodem en 

water 

Verkeer en 

vervoer 

a 4.5 2,3 2.6 2.0 2.0 5.0 

Locatie a is vanuit het oogpunt van de glastuinbouw zeer interessant. Met name de 

gunstige ligging ten opzichte van hoofdinfrastructuur, de klimatologische 

omstandigheden en de aanwezigheid van arbeidspotentieel maken deze locatie 

aantrekkelijk voor de glastuinbouw. Op de milieuaspecten scoort de locatie echter 

enigszins negatiever, waardoor de locatie is afgevallen. Met name de mogelijke invloed 

op de Waddenzee en de mogelijke invloed op de bodem- en waterkwaliteit liggen hieraan 

ten grondslag 
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Locaties d,e,f (ten noordoosten van Sexbierum) 
Glastuinbouw Ruimteen 

Milieu 
Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

fauna 

Bodem en 

watei 

Verkeer en 

vervoer 

d 4.2 3,3 2.2 2.0 1.5 4.2 

e 3.8 3,2 1.8 1,5 1,5 3,4 

1 3.1 3,0 1.8 1.5 1.5 1.8 

Het cluster van locaties dat is gelegen ten noordoosten van Sexbierum scoort weliswaar 

positief op de geschiktheid voor de glastuinbouw (mogelijkheid tot complexvorming, 

energievoorzieningen en klimatologische omstandigheden), maar is toch afgevallen 

omdat de milieueffecten neutraal tot negatief scoren. Met name de mogelijke invloed op 

de Waddenzee en de beïnvloeding van bodem- en waterkwaliteit zijn hierop van invloed. 

Locaties g, h en j 
Glastuinbouw Ruimteen 

Milieu 

Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

fauna 

Bodem en 

w.ilei 

Verkeer en 

vervoer 

8 2.6 2,5 2,2 1,2 1,8 1,2 

h 2.9 3.0 3,0 1,3 1,3 3.8 

i 2,7 3.8 2.4 1.3 1.5 2.0 

De locaties g, h en j scoren negatief op zowel de geschiktheid voor de glastuinbouw als op 

de effecten op het milieu. Met andere woorden, deze locaties vallen in alle gevallen in 

kwadrant I en zijn daarom afgevallen als onderzoekslocatie. 

Locaties i, k, I en m (zuidoosten van het zoekgebied) 
Glastuinbouw Ruimteen 

Milieu 

Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

fauna 

Bodem en 

water 

Verkeer en 

vervoer 

1 3,2 2,8 2.4 1.2 1.3 4.4 

k 3,2 3,2 2,4 1,3 1.3 4,4 

1 3.2 2,8 3,2 1.3 2.5 4.6 

m 3,0 4,5 2.6 1.7 2.5 5,0 

De locaties i, k, I en m scoren neutraal tot licht positief op de geschiktheid voor de 

glastuinbouw, met name veroorzaakt door de ongunstige klimatologische 

omstandigheden. Voor wat betreft de milieu-effecten scoren de locaties met name 

negatief op nagenoeg alle criteria voor flora, fauna en ecologie. Om deze redenen zijn ook 

deze locaties afgevallen 

Locatie r (ten noordoosten van Sint Annaparochie) 
Glastuinbouw Ruimte en 

Milieu 
Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

fauna 

Bodem en 

water 

Verkeer en 

vervoer 

' 3.1 3,3 4.0 2,7 3.8 2,0 

Locatie r komt op zich positief naar voren uit de MCA. Een nadere analyse laat echter zien 

dat de locatie niet uitgesproken scoort op zowel glastuinbouw als milieueffecten. De 

locatie scoort nagenoeg neutraal op geschiktheid voor de glastuinbouw en de scores voor 

de milieueffecten variëren van 3,0 tot 3,6. Daar komt nog bij dat de locatie een 

ongunstige ontsluiting kent en bovendien in de nabijheid van de Waddenzee is gelegen. 

Daarom is de locatie afgevallen als onderzoekslocatie. 

^ a 
oranjewoud 
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Locatie s, t, v (rond Vrouwenparochie) 
Glastuinbouw Ruimte en 

Milieu 

Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

fauna 

Bodem en 

water 

Verkeer en 

vervoer 

s 2.7 3.7 

3.8 

3.4 2.7 3.8 2.0 

t 2.9 

3.7 

3.8 3.« 2.8 3.5 2.0 

V 2,7 3.3 3.0 2.5 2.8 4.0 

De locaties s, t en v liggen rond locatie u, die als onderzoekslocatie is aangewezen. Alle 

drie de locaties scoren negatiever op de geschiktheid voor de glastuinbouw dan locatie u 

en om die reden zijn ook deze locaties niet bij de selectie betrokken. Wel kan bij de latere 

begrenzing van de locatie een overlap met een van deze locaties ontstaan. 

6.8 Onderzoekslocaties 

Aan de hand van de analyse van de resultaten van de MCA, zijn uiteindelijk vijf 

onderzoekslocaties benoemd, die in de volgende fase van het MER (Selectie inrichting per 

locatie) nader op hun milieueffecten zullen worden bekeken. De vijf onderzoekslocaties 

zijn hieronder beschreven. Overigens moet worden opgemerkt dat de locaties op de 

figuren globaal zijn begrensd en dat het derhalve hier niet om "vaste" grenzen gaat. 

Locatie b (tussen Har l ingen sn Franeker) 
Glastuinbouw Ruimteen 

Milieu 

Landschap, cult.hist, 

,,,( heologie 

Flora en 
1.inn,) 

Bodem en 

W.ltP, 

Verkeer en 
vervoer 

b 4.5 2.5 4.6 1.8 1.8 5,0 

De locatie tussen 
Harlingen en Franeker 

scoort in nagenoeg alle 
gevallen positief op de 

geschiktheid voorde 

glastuinbouw als op de 

geschiktheid voor het 

milieu. Voordelen van 

deze locatie zijn de goede 

ontsluitingsmogelijk-

heden door de directe 

ligging aan de snelweg 

A31 Harlingen-Leeuwarden, de mogelijkheden tot aansluiting op de bestaande 

bedrijvigheid in Harlingen en de aanwezigheid van voldoende arbeidspotentieel. Ook 

bestaan er goede mogelijkheden voor het benutten van restwarmte en C02 van het 

nabijgelegen Frisia Zout en zijn de klimalologische omstandigheden gustig. 

De locatie scoort op milieu redelijk neutraal (variërend van 2,3 voor de gewichtenset 

Natuur tot 3,1 op de andere gewichtensets). De aspecten Flora, fauna en ecologie en 

Bodem en Water scoren het slechtst (1,8). Vanuit het oogpunt van landschappelijke 

inpassing en verkeer en vervoer is de locatie juist uitermate geschikt (respectievelijk 4,6 

en 5,0). Binnen de locatie is een glastuinbouwgebied mogelijk in de ordegrootte van 

200 - 400 ha. 
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Locatie c (Ten zuiden van Sexbierum) 
Glastuinbouw Ruimte en 

Milieu 

Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

launa 

Bodem en 

water 

Verkeer en 

vervoer 

c 4.4 4.3 3.8 1.8 l.S 4.7 

De locatie ten zuiden van 

Sexbierum is eveneens 

vanuit het oogpunt van de 

glastuinbouw zeer geschikt 

te noemen. Met name de 

aansluiting op het 

bestaande 

glastuinbouwcomplex van 

Sexbierum maken deze 

locatie interessant. 

Bovendien kent de locatie 

een goede ontsluiting via 

de snelweg A31 Harlingen-

Leeuwarden en bestaan er 

goede mogelijkheden voor het benutten van restwarmte en C02 van het nabijgelegen 

FrisiaZout. 

De locatie scoort voor nagenoeg alle gewichtensets positief op milieu-effecten. Alleen bij 

de gewichtenset Natuur scoort de locatie enigszins negatief (2,3), maar dit is nog altijd 

een relatief hoge score vergeleken met de andere locaties. De meest negatieve effecten 

voor deze locatie worden verwacht op de aspecten flora, fauna en ecologie (1,8) en 

Bodem en water (1,5). De omvang van de locatie ligt in de ordegrootte van 100 tot 

200 hectare. 

Locatie n (Tussen Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie) 
Glastuinbouw Ruimte en 

Milieu 
Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

(au ii.i 

Bodem en 

watet 

Verkeer en 

vervoer 

n 3.4 3.2 3.8 1.8 4.0 3,8 

Ook de locatie tussen 

Sint Jacobiparochie en 

Sint Annaparochie scoort 

positief op zowel de 

geschiktheid voorde 

glastuinbouw als op de 

effecten voor het milieu, 
hoewel de locatie vanuit 

de geschiktheid voor de 

glastuinbouw iets minder 

geschikt is dan de vorige 

twee locaties. Met name 

de klimatologische 
omstandigheden dragen 

bij aan deze score. Wel kan hierbij de kanttekening worden geplaatst dat het wenselijk is 

de locatie op voldoende afstand van de Waddenzee te ontwikkelen. Aan de zuidzijde is 

afstand gehouden van het natuurgebied bij de Blikvaart. De locatie zal (zeker na realisatie 

van de rondweg rond Sint Annaparochie) een goede ontsluiting kennen en scoort goed op 

klimatologische omstandigheden (lichtopbrengst). 
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De locatie scoort op milieueffecten zeer goed; Alleen bij de gewichtenset Natuur is een 

licht negatieve score berekend (2,8). De locatie scoort op alle milieuaspecten goed, met 

name op Landschap, cultuurhistorie en archeologie en Bodem en water. De locatie heeft 

een globale omvang van circa 200 - 300 hectare. 

Locaties o, p, q (tussen Bertikum en Sint Annaparochie) 
Glastuinbouw Ruimte en 

Milieu 

Landschap, cult.lust. 

archeologie 

Flora en 

fauna 

Bodem en 

water 

Verkeer en 

vervoer 

0 3,7 3.3 3.4 0.8 3.S '..o 
p 3.9 S,0 3,4 2.3 3.5 •>.o 

q 3,8 3.5 3.8 2.7 3,5 5,0 

De drie locaties o, p en q 

hebben allen een 

positieve score voor de 

geschiktheid voor de 

glastuinbouw. Dit is met 

name te wijten aan de 

gunstige ligging ten 

opzichte van het 

bestaande 

glastuinbouwcomplex van 

Berlikumen de 

aanwezigheid van 

toeleverende bedrijven. 

Ook de verwachte milieu

effecten van deze locatie zijn beperkt. Alleen locatie o scoort bij de gewichtenset Natuur 

negatief vanwege de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en waardevol 

natuurgebied in de nabijheid van deze locatie. Bij deze locatie dient dan ook de 

kanttekening te worden geplaatst dat een verhoogde aandacht voor beschermde soorten 

is gewenst. Met name de invulling in het westelijke deel (ter hoogte van locatie o) dient 

zoveel mogelijk beperkt te worden. Binnen de locatie is ruimte voor circa 300 - 450 

hectare. 

Locatie u (ten zuiden van Vrouwenparochie) 
Glastuinbouw Ruimte en 

Milieu 

Landschap, cult.hist, 

archeologie 

Flora en 

fauna 

Bodem en 

water 

Verkeer en 

vervoer 

u 3,0 ?./ 3.0 2.8 3,5 4,0 

Locatie u scoort neutraal op de 

geschiktheid voorde 

glastuinbouw, maar is toch in 

de selectie meegenomen. Met 

name de komst van de 

Noordwest-tangent zal de 

locatie aantrekkelijker maken 

voor de glastuinbouw. 

Bovendien zijn de 

klimatologische omstandig

heden (lichtopbrengst) gunstig 

te noemen. 

De locatie scoort voor alle gewichtensets positief op milieueffecten, hetgeen de locatie 

het onderzoeken waard maakt. Met name de neutrale score op Flora, fauna en ecologie 
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draagt bij aan deze positieve beoordeling. De locatie is daardoor bij alle gewichtensets in 

kwadrant IV terechtgekomen. Binnen de locatie kan ongeveer 200 - 300 hectare glas 

gevonden worden. 

6.9 Invulling locaties 

De uit de selectie naar voren gekomen onderzoekslocaties zullen in fase 2 nader worden 

begrensd en vervolgens worden uitgewerkt tot een basisvariant en plusvariant per locatie. 

De nadere begrenzing van de locaties zal op basis van de volgende uitgangspunten 

plaatsvinden. 

Maat en schaal 

Het is van belang aan te sluiten bij de maat en schaal van het landschap. Zo is 

onderscheid te maken tussen het oude kwelderlandschap waar een fijne, kleinschalige 

structuur aanwezig is en de meer rationele, grootschalige structuur van het 

dijkenlandschap en het landschap van de oude Middelzee. 

Begrenzing 

De exacte begrenzing van de locatie is (zoveel mogelijk) gekoppeld aan bestaande en 

kenmerkende lijnen in het landschap, zoals kavelgrenzen, wegen, waterlopen enz. 

Nieuwe infrastructurele werken liggen vaak op het landschap zonder enige binding, deze 

worden dan ook niet verstaan onder kenmerkende lijnen. 

Zonering 

Een glastuinbouwgebied oefent allerlei invloeden uit op zijn omgeving. Door bij de 

begrenzing van de onderzoekslocaties hier al rekening mee te houden, kunnen veel 

negatieve effecten bij voorbaat al voorkómen worden. Denk hierbij aan het aanhouden 

van een afstand ten opzichte van woonbebouwing in verband met geluidseffecten. 

Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de Kaart Uitsluitende Criteria. 

Vorm 

De vorm van de locatie kan een aanleiding geven voor de uiteindelijke invulling. Door de 

vorm van de kassen en de ideale inrichting van een kassengebied brengt een dergelijk 
gebied een grote mate van structuur met zich mee. In het dijkenlandschap en het gebied 

van de oude Middelzee is deze structuur al deels aanwezig. Aansluiten bij deze structuur 

om een evenwichtige vorm te krijgen is hier van belang. 

In het gebied van de kwelderwallen is de structuur door de onregelmatige blok- en 

mozaïekverkaveling veel willekeuriger en fijner. De ideale inrichting voor het 

glastuinbouwgebied zal hier moeilijker in te passen zijn in het bestaande patroon van het 

landschap. Een vorm waarbij ruimte is in de randen zal een betere ruimte voor inpassing 
geven. 
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Beleving 

Beleving vindt vaak plaats vanaf een weg, dorpsrand of een hoger gelegen punt. Door 

rekening te houden met de vorm en richting van het glastuinbouwgebied wordt de 

beleving beïnvloed. Vanaf de weg wordt een kassengebied ervaren als een muur wanneer 

deze in de lengterichting (over grotere lengte) langs de weg ligt, terwijl wanneer de 

kassen dwars op de weg gesitueerd staan (verder het landschap in) een meer luchtige 

omgeving ontstaat. 

Heerenveen, 9 maart 2005 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
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Begrippenlijst 

fc abiotisch : Behorend tot de niet-levende natuur (vergelijk: biotisch) 

alternatief : Één van de mogelijke oplossingen 

archeologie : Wetenschap van oude historie op grond van 

bodemvondsten en opgravingen 

autonome ontwikkeling : Toekomstige ontwikkeling die men redelijkerwijs kan 

verwachten indien geen extra ingrepen op het systeem 

plaatshebben; het betreft alleen dfe ontwikkelingen die 

kunnen worden afgeleid uit vastgesteld beleid 

g barrière 

biotisch 

biotoop 
bodembeschermingsge 

bieden 

Q conflict 

congestiekans 

criterium 

cultuurhistorie 

CU WVO 

D dB(A) 

debiet 

depositie 

doelsoort 

: Belemmering voor fauna op migratieroutes (bijv. Een 

weg); verkeerskundig wordt gesproken over een 

barrière als de oversteekbaarheid van een weg slecht is 

: De levende natuur betreffende 

: Leefomgeving van een groep planten en/of dieren 

: Gebieden die met betrekking tot de bodem een 

bijzondere bescherming verdienen 

: Punt waar verkeersstromen elkaar kruisen 

: De kans voor een automobilist om met vertraging van 

het verkeer geconfronteerd te worden 

: De wijze waarop een ruimtelijke eenheid vanuit een 

bepaald milieueffect gewaardeerd wordt 

: Het benoemen en verklaren van (resultaten van) de 

bewonings- en ontginningsgeschiedenis 

: Commissie uitvoering WVO 

: Afkorting van decibel A, een maat voor de sterkte van 

geluid zoals het door de mens wordt waargenomen. 

Geluidssterkte wordt gemeten en uitgedrukt in decibels 

(db). Het menselijk gehoor is niet even gevoelig voor 

alle frequenties. Om de subjectieve geluidwaardering in 

een grootheid te vangen wordt op het 

geluidsdrukniveau bij een bepaalde frequentie een 

correctie toegepast op basis van de gevoeligheid van 

het menselijk oor. Er zijn verschillende correcties, 

waarvan de A-weging de meest toegepaste is. Het 

hiermee bepaalde niveau noemt men het geluidsniveau 

in db(A). 

: Hoeveelheid water (kubieke meters) water per 

tijdseenheid dat een bepaald oppervlak passeert 

: Hoeveelheid (van een stof) die neerslaat per 

tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid 

: Soort waarvoor bijzondere aandacht vanuit het 

natuurbeleid nodig is vanwege het huidige (inter)-

nationale voorkomen, de trend en de nationale 

zeldzaamheid en die tevens dient als 

kwaliteitsparameter voor natuurdoeltypen in het kader 

van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur 
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H 

drooglegging 

duurzaam veilig 

dwa 

ecologie 

ecologische 
hoofdstructuur (EHS) 

effect 

emissie 

fauna 

flora 
freatisch pakket 

geluidhinder 

(geluids)contour 

geohydrologie 

GHG 
GLG 

Grondwaterbeschermin 

gsgebieden 
grootschalig 

Holoceen 

hydrologie 

immissie 

infrastructuur 

: Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een 

waterloop en het grondoppervlak 

: Een weg is duurzaam veilig als functie, vormgeving en 

inrichting van de weg zodanig met elkaar in 

overeenstemming zijn, dat mogelijke conflicten tussen 

weggebruikers zo veel mogelijk voorkomen worden 

: Droogweer-afvoerriool 

: De wetenschap van de relaties tussen planten, dieren 

en hun omgeving 

: Het samenhangend netwerk van in (internationaal 

opzicht belangrijke, duurzaam te behouden 

ecosystemen, zoals opgenomen in het 

Natuurbeleidsplan; het is opgebouwd uit kerngebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones 

: Uitwerking op het milieu van de voorgenomen activiteit 

of één der in beschouwing genomen alternatieven 

: Uitworp van stoffen of de geluidsproductie van een bron 

of inrichting (de hoeveelheid die op een bepaald punt 

ontvangen wordt is de immissie) 

Dierenwereld 

Plantenwereld 

Water onder de grondwaterspiegel in de deklaag 

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 

Lijn langs een weg, spoorlijn of andere geluidsbron, die 

punten met een zelfde geluidsniveau verbindt 

De samenhang tussen de geologie van een gebied en 

het gedrag van de grondwaterstromingen 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

Gemiddeld laagste grondwaterstand 

Gebieden die met het oog op de grondwaterkwaliteit 

een bijzondere bescherming bezitten 
In visuele landschapsstudies is deze term in gebruik ter 

aanduiding van ruimten waarvan de begrenzende 

elementen (zeer) ver van elkaar verwijderd zijn 

Eerste tijdvak in de periode Kwartair, zo'n 2 miljoen jaar 

geleden, wordt gevolgd door Pleistoceen 

Wetenschap die het voorkomen, het gedrag en de 

chemische en fysische eigenschappen van water op en 

beneden het aardoppervlak bestudeert 

Belasting met verontreinigingen van het milieu (bodem, 

wateren lucht) 

Systeem van voorzieningen en verbindingen als 

spoorwegen en vaarwegen, hoofdtransportleidingen, 

waterleidingen e.d. 
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Tussen document 

provincie Fryslin 2& 
oran|«woud 

inspraak 

K 

M 

Isohypsen 

ISP 

Klasse 2 bagger 

Klasse 3 bagger 

kleinschalig 

km-hok 

kwel 

landschap 

landschapstype 

leefgebied 

lichthinder 

maaiveld 

meest milieuvriendelijk 

alternatief (MMA) 

Mogelijkheid om informatie te verkrijgen en op basis 

daarvan een mening, wensen of bezwaren kenbaar te 

maken, bijvoorbeeld ten aanzien van een activiteit 

waarover (door de overheid) een besluit zal worden 

genomen 

Lijnen van gelijke stijghoogte van het grondwater 

Integraal Structuurplan Noorden des Lands 

voldoet aan de toetsingswaarde. De toetsingswaarden 

zijn om te beoordelen of de baggerspecie in 

aanmerking komt om verspreid te worden. Op termijn 

zal nog worden nagegaan hoe de beoordeling van 

baggerspecie verder geïntegreerd kan worden met de 

milieukwaliteitsnormen op basis van risico's (MTR), en 

hoe een beoordeling met het gebruik van bioassays 

daarin kan worden geïmplementeerd. Op dit moment 

kennen deze beoordelingscriteria nog geen 

inspanningsverplichting. 

voldoet aan de interventiewaarde. De interventiewaarde 

geeft het niveau aan waarboven sprake kan zijn van een 

ernstige bodemverontreiniging. 

In visuele landschapsstudies wordt deze term gebruikt 

ter aanduiding van ruimten waarvan de begrenzende 

elementen dicht bij elkaar staan 

Nederland is voor inventarisatiedoeleinden ingedeeld 
in km-hokken, waarbij elk hok een grootte heeft van 

lx l km 
Omhoog dringen van onder druk staand grondwater 

Het zichtbare geheel gevormd door abiotische 

kenmerken, planten, dieren en mensen, met inbegrip 

van de onderlinge betrekkingen in een herkenbaar deel 
van het aardoppervlak 

Het gebied dat door een eigen historische ontwikkeling 
een specifieke opbouw heeft gekregen 

Het gebied waar een individu of (deel)populatie leeft 

(biotoop) 
Hinder door een toename van het nachtelijk 

achtergrondniveau qua licht bij hindergevoelige 

objecten 

De oppervlakte van een natuurlijk of aangelegd terrein 

Alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden 

ter bescherming van het milieu worden toegepast (Wet 

milieubeheer); aangezien het hier gaat om een 

alternatief, gelden dezelfde beperkingen die zijn 

omschreven voor andere alternatieven: dat betekent 

dat het niet louter een referentie is (de ideale oplossing 

voor het milieu) maar behoort tot de alternatieven die 

redelijkerwijs bij de besluitvorming een rol spelen 
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Tussen document 

provincie FrysUn 
orar»|«woud 

N 

0 

m.e.r.-plicht 

Milieu 

Milieueffecten 

Milieueffectrapportage 

(m.e.r.) 

Milieueffectrapport 

(MER) 

-mv 

Mvt/etm. 

N.A.P. 

Natuurgebied 

Natuurdoeltype 

Natuurontwikkeling 

Natuurontwikkelingsge 
bied 

NW4/ NW3 

Ontwateringsdiepte 

oversteekbaarheid 

PAK 

PKB 

plangebied 

Pleistoceen 

De verplichting tot het opstellen van een 

milieueffectrapport voor een bepaald besluit over een 

bepaalde activiteit 

Het geheel van en de relaties tussen water, bodem, 

lucht, mensen, dieren, planten en goederen (Wet 

milieubeheer) 

Gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, 

gezien vanuit het belang van de bescherming van 

mensen, dieren, planten, goederen, water, bodem, 

lucht en de relaties daartussen, alsmede de 

bescherming van esthetische, natuurwetenschappelijke 

en cultuurhistorische waarden (Wet milieubeheer) 

De procedure om te komen tot een milieueffectrapport 

volgens wettelijk voorgeschreven stappen 

Een openbaar document waarin van een voorgenomen 

activiteit en van redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven de te verwachten gevolgen voor het milieu 

in hun onderlinge samenhang op systematische en zo 

objectief mogelijke wijze worden beschreven 

Beneden maaiveld 

Motorvoertuigen per etmaal. Graadmeter voor de 

intensiteit van een weg. 

Normaal amsterdams peil 

Gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden 
die in hun planologische functieaanduiding (mede) tot 

uiting komen 

Een nagestreefde combinatie van abiotische kenmerken 

(bodem, reliëf, voedingstoestand, hydrologie, 

erosie/sedimentatie) en biotische kenmerken (soorten 

en soortcombinaties) op een bepaalde ruimtelijke 
schaal 

Het zoveel mogelijk ruimte geven aan de natuurlijke 

processen die vormgeven aan het landschap en aan de 
leefgebieden voor planten en dieren 

Gebied dat geschikt is voor het opnieuw ontwikkelen 
van natuurwaarden van nationale of internationale 

betekenis 

Vierde / derde nota waterhuishouding 

Het verschil tussen maaiveldhoogte en 

oppervlaktewaterpeil 

De mate waarin het voor verkeer mogelijk is om een 

bepaalde weg veilig over te steken. Als de 

oversteekbaarheid van een weg slecht is wordt 

gesproken over een barrière. 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Planologische kernbeslissing 

Het gebied waarop het voornemen betrekking heeft 

Tweede tijdvak in de periode Kwartair, zo'n 2 miljoen 

jaar geleden; periode van ijstijden (zie ook Holoceen) 
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Tussendocument 

provincie Fryslän 
oranjewoud 

R 

populatie 

POP 

rechtstand 

referentie 

Richtlijnen 

Rode Lijst 

rwa 

SGR 

stank 

Startnotitie 

streefbeeld 

studiegebied 

T toetsing 

w variant 

verbindingszone 

VINEX 

voornemen 

\fl waterhuishouding 

warmte/kracht

installatie 

w/k 

WVO 

Groep individuen van één soort in een bepaald gebied 

Provinciaal omgevings plan 

Weggedeelte zonder bochten incidentele 

(snelheidsremmende) maatregelen 

Vergelijking (maatstaf) 

De door het bevoegd gezag na het vooroverleg te 

bepalen wenselijke inhoud van het op te stellen 

milieueffectrapport 

Lijst per soortgroep van in Nederland verdwenen of 

ernstig dan wel potentieel bedreigde soorten 

Regenwaterafvoer-riool 

Structuurschema groene ruimte 

Een als hinderlijk ervaren geur 

Eerste stap in de m.e.r.-procedure, waarmee de 

voorgenomen activiteit bekend wordt gemaakt en de 

milieueffecten globaal worden aangeduid 

Een beschrijving van het gewenste ecosysteem in 

samenhang met geaccepteerde menselijke activiteiten 

Dat gebied, waarbinnen de milieugevolgen dienen te 

worden beschouwd; de omvang ervan kan per 

milieuaspect verschillen (zie ook plangebied) 

Beoordeling van het opgestelde milieueffectrapport op 

onder meer juistheid en volledigheid en toegespitst op 

de besluitvorming over de activiteit waarvoor het 

milieueffectrapport is opgesteld 

Een variatie op een alternatief, indien een alternatief op 

onderdelen is gewijzigd 

Zone die deel uitmaakt van de EHS en dienst doet als 
migratieroute voor organismen tussen kerngebieden en 

natuurontwikkelingsgebieden 

Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 

Komt overeen met het begrip 'voorgenomen activiteit' 

waarmee evenwel vaak een concreet voornemen wordt 

aangeduid; bij een voornemen op beleidsniveau wordt 

veel minder vaak over de voorgenomen activiteit 

gesproken als aanduiding van het voornemen 

Berging en beweging van water met opgeloste stoffen 

in de bodem 
Installatie voor gecombineerde opwekking voor warmte 

en elektriciteit; dit is bedoeld om de ingezette energie 

(aardgas) beter te benutten 

Afkorting voor warmte/kracht installaties 

Wet verontreiniging oppervlaktewater 
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