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n e d n g

In 2005 heeft de heer Voesten een principeverzoek ingediend om plano

logische medewerking te verkrijgen voor de uitbreiding van zijn varkens

houderij aan de Polderweg 1 te Nijensleek. In dit verzoek werd een

bouwvlak van circa 35 ha aangevraagd. Deze oppervlakte is in strijd met

de bebouwingsmogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan Bui

tengebied.

De noodzaak voor vergroting van het bedrijf heef! een bedrijfseconomi

sche achtergrond. In het bedrijfsplan, dat als bijlage aan deze toelichting is

toegevoegd, is onder meer het volgende gesteld.

Uit het rapport 'Kiezen voor de landbouw' van het Ministerie van Land ..

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt een toenemende concurrentie in

de agrarische sector als gevolg van de globalisering. Kostprijsverlaging door

schaalvergroting is in dit licht noodzakelijk. In het rapport wordt verder

vermeld dat de schaalvergroting in hoog tempo doorgaat Het bedrijf van

de heer Voesten probeert door middel van de voorgenomen uitbreiding

aansluiting te lOeken bij de bedrijven die door middel van schaalvergro

ting hun kosten verlagen en daardoor hun opbrengsten verhogen.

Zoals uit het bedrijfsplan blijkt. is de bedrijfseconomische grondslag voor

de uitbreiding bepaald door eerst de huidige situatie in beeld te brengen.

Daama is de situatie in beeld gebracht die ontstaat indien op het bedrijf

de noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd. Uit de saldoberekenin

gen die zijn uitgevoerd, wordt geconcludeerd dat de geplande uitbreiding

noodzakelijk is voor het overleven en de toekomst van het bedrijf

Het college van burgemeester en wethouders heef! besloten om in prin

cipe medewerking te verlenen aan het vergroten van het bouwvlak tot

maximaal 2 ha, met de restrictie dat de bebouwing aan de achterzijde van

de schuren niet mag worden uitgebreid.

Bij de overwegingen medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het

bouwvlak tot 2 ha heef! ook meegespeeld dat het bedrijf door haar ligging

in een specifiek agrarisch gebied weinig ruimtelijke gevolgen heef! voor de

omgeving. Beschermde gebieden of woningen van derden bevinden zich

op grote afstand.

Om een goede landschappelijke inpassing mogelijk te maken, is een uit·

breiding aan de achterzijde ongewenst Tevens wordt een landschapsplan

uitgevoerd waarbij door middel van het aanbrengen van beplantingen een

goede landschappelijke in passing wordt gerealiseerd.
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PROJECTGEBIED

HUIDIGE 8ESTEMfV\ING

I\I\,E.R.·PROCEDURE

LEESWIJZER

De locatie aan de Polderweg 1 in Nijensleek is op het kaartje voor in het

plan aangegeven.

Het projectgebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied

van de voormalige gemeente Vledder. Het bestemmingsplan is vastgesteld

op 30 juni 1992. In dit vigerende bestemmingsplan is de locatie bestemd

als Agrarisch gebied. Hierbinnen is het oprichten van een grondgebonden

en niet-grondgebonden agrarisch bedrijf toegestaan. De plankaart geeft

een bouwvlak aan van 1 ha. In de voorschriften is een uitbreidingsmoge

lijkheid opgenomen naar 15 ha.

Aangezien een groter bouwvlak wordt gewenst. dan de mogelijkheid die

het plan biedt van 15 ha. zal de bestemmingsregeling moeten worden

aangepast. Dit geschiedt middels deze particle herziening van het be

stemmingsplan.

Voor de uitbreiding en renovatie van het varkensbedrijf is een nieuwe. de

gehele inrichting omvattende. revisievergunning in het kader van de Wet

milieubeheer nodig. In het kader van de vergunningaanvraag is een milieu

effectrapport opgesteld en wordt een project-me.r.-procedure gevolgd.

Daamaast is voor de uitbreiding van het bedrijf een plan-m.e.r.-procedure

vereist. De vereisten voor een plan-m.e.r.-procedure zijn lichter dan die

voor een project-m.e.r.-procedure. Dit betekent dat door het doorlopen

van de zwaarste procedure. die van de project-m.e.r.. tevens invul!ing wordt

gegeven aan procedurele en inhoudelijke vereisten van een plan-m.e.r.

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van het provinciale en gemeente

lijke beleidskader. In hoofdstuk 3 is de voorgestelde inrichting van het

bedrijf en het projectgebied beschreven. Hoofdstuk 4 behandelt de juridi

sche vertaling van het voomemen in de particle herziening van het be

stemmingsplan.

In hoofdstuk 5 is de toetsing beschreven van de particle herziening aan

relevante wet.. en regelgeving.

Hoofdstuk 6 handelt over de economische uitvoerbaarheid van het plan.

In hoofdstuk 7 zijn de resultaten van inspraak en overleg beschreven.
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Provincie 2,1

B e e d

Zonering

In het Provinclaal Omgevingsplan Drenthe (POP Ii. juli 2004) hanteert de

provincie voor de landbouw het ultgangspunt dat deze duurzaam, veilig en

concurrerend produceert. De ontwlkkelingsmogelijkheden voor individue

Ie gebieden vloelen voort ult de integrale functletoekenning voor het lan

delijk gebied (ruimte, water en milieu). De provlncie gaat daarblj uit van zes

zones (I tot en met vI) die verlopen volgens een geieidelijke schaal. De

zones I en II zijn ruwweg de landbouwontwikkelingsgebieden, De land

bouw heeft in brede zin ontwikkelingsmogelijkheden binnen deze zones.

De inrichting, inclusief waterhuishoudlng, wordt zoveel mogelijk op de

landbouw afgestemd. De nadruk Iigt op een goede verkaveling. Het gaat

overwegend om gebieden met een goede bodemgeschiktheid, in ieder

geval een goede basislnrichting voor de landbouw en met relatief welnig

beperkingen op grond van andere belangen.

Waarden en belemmeringen

De kaarten die als bijlage aan het POP il zijn toegevoegd, maken Inzichte

lijk welke belemmeringen en specifieke waarden voor het projectgebied

gelden. Op de functiekaart is het projectgebied aangeduid als zone I. In

deze zone staat uitoefening van grondgebonden landbouw op bedrijfs

economische grondslag voorop, Inrlchtingsmaatregelen blnnen zone I zijn

mogelijk zolang de gebiedskenmerken in hoofdzaak blijven gehandhaafd,

Een agrarisch bouwperceel voor intensieve veehouderij is niet groter dan

1,5 ha, tenzlj de noodzaak van een grotere oppervlakte wordt aangetoond,

Verder stelt het POP'. "Voor de uitbreiding van bestaande intensieve vee

houderijen worden mogelijkheden geboden, voorzover dit verenlgbaar is

met de mi1ieuwetgeving."

De overlge bijlagenkaarten van het POP II geven voor het projectgebied

het volgende aan,

gebied voor de ontwlkkeling van een robuuste ecologische verbin

ding;

aardkundlg waardevol gebled, geomorfologisch en/of bodemkundig

waardevol beekdal (of een gedeelte daarvan);

gebied met kwel;

cultuurhistorische gaafheid: wegdorpen van de laagveenontginnin

gen, hoogste gaafheidsgraad:

Indicatieve Kaart Archeologische waarden: lage verwachtlng.
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Gemeente 2,2

12

Op 14 februari 2006 is door de gemeenteraad de Kadernota BUitenge

biecl Westerveld vastgestelcl, Deze kaclernota bevat -naast een integrale,

langetermijnviSie- de uitgangspunten voor het opstellen van een nieuw

bestemmingsplan BUitengebiecl,

Het projectgeblecl Is in cle kaclernota op de kaart'De clrie ontwikkelings

gebieclen' aangecluicl als 'ontwikkeling lanclbouw en recreatie', In clit ge

bieclstype worclt gestreefcl naar een ontwikkeling waarblj cle

gronclgebonclen lanclbouw cle nocllge schaalvergrotlng kan cloormaken,

Het gebiecl 'ontwlkkeling lanclbouw en recreatie' behoort tot cle agrarlsche

hoofclstructuur en blljft of worclt hiervoor zo optimaal mogelijk Ingerlcht.

Op cle kaart 'Waarclering esclorpenlanclschap: beekclalen' is aan het pro

jectgebied een lage gaafheicl toegekencl, In cleze gebieclen ziin cle

kernkwaliteiten vanclaag cle clag niet meer herkenbaar. Dit is het gevolg

van grootschalige rUilverkavelingen clie hebben plaatsgevonden, Er wordt

niet gestreefcl naar het terugbrengen van cle thans afwezige kernkwalitei

ten,

In cle binnenkort cloor de gemeenteraad vast te stellen Nota van uitgangs

punten zijn voor het onderhavige project cle volgende ultgangspunten

relevant:

Ultbreicling van bestaancle beclriiven clle niet-gronclgebonclen lancl

bouw als hoofcltak hebben, is aileen mogelijk bij beclrijven gelegen

in POP-zone I en II. De uitbrelcling client verenigbaar te ziin met de

milieuwetgeving. Voor zone II gelclt tevens clat cle uitbreicling moge

lijk moet zijn binnen de lanclschappelijke hoofclstructuur. Hiertoe

zullen ranclvoorwaarden worclen opgenomen.

Ultbreicling van niet-gronclgebonden landbouw als hoofdtak in

POP-zone I en II client plaats te vinclen binnen de toegestane op

pervlakte van 2 ha,

Aan vorenstaande uitgangspunten worclt volclaan,
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Planbeschr j v n g

Het huidige bedrijf betreft een varkenshouderij met een milieuvergunning

voor het houden van 380 fokzeugen, 108 opfokberen, 2.390 vleesvarkens

en 150 schapen.

De voorgenomen activiteit bestaat uit de nieuwbouw van twee vleesvar·

kensstailen voor de huisvesting van 5.184 en 3.024 vleesvarkens en een

stal voor 846 dragende zeugen. De bestaande stallen worden gereno·

veerd. Na reaiisatie van de voorgenomen uitbreiding omvat het bedrijf de

volgende aantalien dieren.

Vleesvarkens

Biggen

Dragende zeugen

Opfokzeugen

Kraamzeugen

Guste zeugen

Dekberen

Schapen

8.208

4.014

846

224

253

276

11

150

De particle herziening van het bestemmingsplan behelst in feite het zoda·

nig vergroten van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf. dat de nieuwe

stallen binnen het bouwvlak kunnen worden gesitueerd. Het bouwvlak is

vergroot tot circa 2 ha.

Het bouwvlak kon niet aan de achterzljde worden uitgebreid. Het plange·

bied (projectgebied) is groter dan het bouwvlak van 2 ha. Buiten het

bouwvlak kunnen namelijk voorzieningen worden aangebracht zoals erf·

verhardingen, een waterbergingsvijver en voorzieningen voor de land·

schappelijke inpassing. Er ',s naar gestreefd deze voorzieningen zo dicht

mogelijk bij de bebouwing te situeren. Uit landschappelijke overwegingen

is de beplantingssingel aan de achterzijde direct achter de bestaande be·

bouwing geprojecteerd. Achter deze beplantingssingel is de waterber·

gingsvijver geprojecteerd. Deze vijver wordt aangelegd zonder verhoogd

talud, zodat de vijver vanuit de omgeving niet wordt waargenomen.

In de bijlagen is het Landschaps· en beplantingsplan opgenomen dat na

realisatie moet leiden tot een goede landschappeliJke inpassing.

Met de heer Voesten is een avereenkomst gesloten waarin de heer Voes·

ten ervoor zorg draagt dat gelijktijdig, dan wei uiterlijk een jaar na de reali'

satie van de nieuwbouw het Landschaps· en beplantingsplan, zoals hierna

is opgenornen, zal worden gerealiseerd.
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J u r d s c h e

vormgeving

Met betrekking tot de bouwvoorschrlften Is aangeslaten blj de bouwvoor

schrlften van het bestemmlngsplan BUitengebled Vledder.

Aigemeen 4.1

Het plan Is overeenkomstlg artikel 12 van het Besiult op de rUlmtelijke

ordening vervat in:

a. een plankaart op schaal 1:1.000 met bljbehorende verklarlng, waar

op de bestemmlng van de in het plan begrepen gronden Is aange

wezen;

b. een omschrljvlng van de bestemmlng, waarblj het toe te kennen

doel of de toe te kennen doeleinden Is of zljn aangegeven;

c. voorschrlften omtrent het gebruik van de In het plan begrepen

grond en van de zlch daarop bevlndende opstallen.

Afstemming

Woningwet

op
4.2

de

Met het oog op de duidelijkheld, dan wei om een dubbel vergunnlngen

stelsel te voorkomen, Is ten aanzlen van de Wonlngwet (aanvullende wer

king Bouwverordenlng) aangegeven hoe het gemeentebestuur blj de

toepasslng van de daarln opgenomen regelingen rekenlng houdt met het

rUlmtelijk beleid, zoals dat met het bestemmlngsplan wordt nagestreefd.

Ingevolge de Wonlngwet (artlkel 9) blijven, blj strijdlgheld tussen de voor..

schriften uit de Bouwverordenlng en die van het bestemmlngsplan, de

voorschrlften ult de Bouwverordenlng bulten toepassing. Regelt het be

stemmingsplan nlets over het betreffende onderwerp, dan blijven de voor

schrlften uit de Bouwverordenlng wei van toepasslng, tenzij het

bestemmlngsplan anders bepaal\. Onduldelijkheld kan ontstaan Indlen het

bestemmlngsplan een algemene regel geeft, bijvoorbeeld ten aanzlen van

de hoogte van andere bouwwerken. De vraag Is dan of de specifieke rege

ling ult de Bouwverordenlng over bljvoorbeeld erfscheldlngen buiten toe

passing blljft. Met het oog op het geven van dUidelljkheld Is aangegeven

welke stedenbouwkundlge bepalingen ult de Bouwverordenlng van toe

passing blijven Overlgens wordt opgemerkt dat aanvragen om bouwver

gunning worden getoetst aan de gemeentelijke welstandsnota
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Plansystematiek 4.3

AGRARISCH

GRIOEN - OPCAANOE

BEPlANTING

Het bestemmingsplan is opgezet overeenkomstig de Standaard Vergelijk

bare Bestemmingsplannen (SVBP). De standaard heeft betrekking op de

presentatie van de plankaart en de hoofdopzet van de voorschriften. Aile

bestemmingen zijn bii deze systematiek in alfabetische volgorde opgeno

men. De kleuren van de bestemmlngen en ook de lettercoderingen ziin

aangepast ten opzichte van De Digitale leest Verder wordt onderscheid

gemaakt tussen aanduidingen en verklaringen. De laatste ziin niet juridi

sche gegevens lOals de GBKN en de plangrens.

Wat de voorschriften betreft, zit de verandering met name in de bestem

mingsbenamingen.

Bestemmingen

In het bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende

bestemmingen:

Agrarisch;

Groen - Opgaande beplanting.

De voorschriften betrekking hebbende op de agrarische bestemming ziin

ontleend aan het geldende bestemmingsplan Vledder. In afwiiking hienvan

is onder geen enkele voorwaarde bebouwing buiten het op de plankaart

aangegeven bouwviak toegestaan. Dit vanwege de omvang van het bouw

vlak.

De bestemming Groen - Opgaande beplanting is met name bedoeld voor

opgaande beplanting. Deze bestemming is tevens van be lang voor het

behoud van landschappeliike waarden.

Buiten deze plantensingel mogen geen activiteiten plaatsvinden met een

ruimteliike uitstraling, zoals opslag van materiaal en machines.
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Toetsen

Milieueffectrapportage 5.1

Zoals in de inleiding is genoemd. is voor de uitbreiding en renovatie van

het varkensbedrijf een nieuwe. de gehele inrichting omvattende. revisie

vergunning in het kader van de Wet milieubeheer nodig In het kader van

de vergunningaanvraag is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

In het MER wordt geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit op grond

van verschillende beoordelingsaspecten het meest gunstig is en kan wor

den aangemerkt als 'meest milieuvriendelijk alternatief.

Naast de MER (ten dienste van de milieuvergunning) is het tevens noodza

kelijk dat een pianMER wordt opgesteld. Dit pianMER staat ten dienste van

de besluitvorming over het bestemmingsplan. De inhoudelijke eisen van

de m.eJ. en de plan-m.eJ. verschillen niet veel. Daamm is ervoor gekozen

pianMER en MER te combineren in het (plan)MER-rapport 'MER Varkens

houderij Voesten-Kamp·. Omdat in het MER oak aan de eisen van het

plan-m.er. wordt tegemoetgekomen. is in het MER (naast de milieuaspec

ten) tevens ingegaan op de locatiekeuze en -onderbouwing. Wat betreft

de locatiekeuze kan in het voorliggende bestemmingsplan dan ook wor

den volstaan met een verwijzing naar het genoemde rapport. Aspecten die

verband houden met de landschappelijke inpassing van het bedrijf komen

uiteraard wei in het voorliggende bestemmingsplan aan de orde.

Geluidhinder 5.2

In opdracht van Voesten-Kamp bv is door Geurts Technisch Adviseurs B.v.

ten behoeve van de op te stellen m.eJ. een akoestisch onderzoek uitge

vaerd naar de geluidsernissie van het betreffende bedrijf. na realisatie van

de voorgenomen activiteit. Op basis daarvan is met een overdrachtsmodel

de geluidsbelasting berekend op de diverse ontvangerpunten gelegen op

de gevel van in de directe omgeving liggende waningen.

Uit het onderzoek blijkt dat de akoestisch rclcvante geluidsbronnen bij de

voorgenomen activiteit bestaan uit:

tra nspo rtbew eg', ngen;

brijvoerkeuken;

laad- en losactiviteiten;

ventilatoren.

Na realisatie van de voorgenomen activiteit wordt voldaan aan de richt·

waarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dag-. avond

en nachtperiode en aan de richtwaarde van het maximale geluidsniveau
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zoals opgenomen in de vigerende milieuvergunning. Indirecte hinder ten

gevolge van aan- en afrijdend verkeer is niet te verwachten. Dit geldt voor

aile in de m.eJ. onderzochte alternatieven.

Cieurhinder 5.3

De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsingskader voor geur

vanwege dierenverblijven.

In het onclerhavige gevai betreft het een bestaancle intensieve veehouclerij

clie worclt uitgebreid. In het kader van deze uitbreicling is een m.eJ. opge

stelcl. Ten behoeve van deze m.eJ. is oncler anclere onclerzoek verricht naar

de geureffecten ten gevolge van cle uitbreicling. Er zijn drie alternatieven

onclerzocht waarbij het onderscheiclt tussen cleze alternatieven bestaat uit

de wijze waarop de iuchtverversing plaatsvindt

De locatie ligt in een zogenaamd 'niet-concentratiegebiecl'. Binnen de

bebouwde kom beclraagt de maximale geurnorm 2 ouE/m'. Buiten de

bebouwde kom beclraagt cleze norm 8 ouE/m l. Indien de gemeente een

actief beleid voert ten aanzien van de geurproblematiek kan van deze

normen worden afgeweken. Binnen cle bebouwde kom bedraagt de

banclbreedte 0,1 tot 8,0 ouE/m"

Buiten cle bebouwde kom bedraagt cle bandbreeclte 2,0 tot 20,0 ouE/m'.

Toetsing van de alternatieven uit de m.eJ. aan de normen leert clat aileen

alternatief 2 resuitaten geeft clie beneden de maximaIe geurnormen blij

yen. in dit alternatief worclt in aile stallen een zogenaamd gecombineerd

luchtwassysteem met een recluctie van 70% toegepast Dit alternatief

wordt bij de realisatie van het bestem mingspian aangehouclen. De bere

kening van alternatief 2 is opgenomen in cle bijlagen.

De normen, zoals die in de Wet geurhincler en veehouderij zijn weergege

Yen, worden niet overschreden. Dit betekent clat er vanuit deze wet geen

beperkingen aan de komst van cle veehouderij worden opgelegcl.

Externe veiligheid 5.4

INRI(HTINGEN

Het Besluit externe velligheicl inrichtingen richt zich primair op inrichtingen

als becloeld in de Wet mllieubeheer. Welke inrichtingen onder de werking

van het besluit vallen, blijkt uit artikei 2, licl 1. Deze inrichtingen brengen

risico's met zich mee voor cle in cle omgeving gelegen risicogevoelige

objecten.

De varkenshouderij valt niet onder het Besluit externe velligheicl inrichtin

gen. Ook in de directe nabijheid van het plangebiecl zijn geen beclrijven

aanwezig clie onder cle werking van het besluit vallen (bron: Risicokaart

Drenthe),
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Om te bepalen of in het plangebied sprake Is van een aanvaardbaar rlslco,

kan worden gebrulkgemaakt van de gegevens ult de Rislcoatlas wegtrans

port gevaarlijke stoffen. Hlerult blijkt dat blnnen de provlncle geen weg·

vakken voorkomen waar het rislco de normen overschrijdt. Op basis hler

van is de conclusie dat sprake is van een aanvaarclbaar risico.

VE!<.vQER

Luchtkwaliteit 5.5

Het Beslult luchtkwalitelt 2005 verplicht gemeenten bij het opstellen van

rulmtelijke plannen die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwalltelt.

de grenswaarden ult dit beslult In acht te nemen (artlkel 7 van het 8eslult

luchtkwalitelt.

In het m.eJ. wordt ten aanzien van de luchtkwaliteit het volgende vermeld.

'Als gevolg van de actlvitelten van Voesten-Kamp In de hUidige situatle

(reeds vergunde sltuatie) vinden emlssles naar de lucht plaats die de lucht

kwallteit In de omgeving kunnen bernvloeden. Hlerbij dlent met name te

worden gedacht aan het vrljkomen van fljn stof als gevolg van het houden

van vee. Voor de be'fnvloedlng van de luchtkwalitelt door deze emissles

dient het 8eslult luchtkwalitelt In ogenschouw te worden genomen.

Voor dlt m.eJ. Is een onderzoek uitgevoerd ten aanzlen van de fljn stof

emlssles als gevolg van de voorgenomen actlvltelt Ult de ultgevoerde

berekenlngen blijkt dat met de voorgenomen actlvltelt de grenswaarden

ult het 8eslult luchtkwaliteit niet worden overschreden.'

Waterparagraaf 5.6

Initlatlefnemer, A.t. Voesten, vertegenwoordlger van Voesten-Kamp 8.v. is

voornemens om de bestaande varkenshouderij ult te breiden op het per

ceel gelegen aan de Polderweg 1, 8383 XS te Nljensleek. De vergroting

van het bestaande bouwblok moet worden gereallseerd via een herzie

nlng van het bestemmlngsplan. Deze waterparagraaf maakt deel ult van de

toelichtlng. Hlerln staan de relevante waterhuishoudkundlge aspecten, die

tljdens het vooroverleg met het Waterschap Reest ell Wleden In Meppel

naar voren zljn gekomen en welke zljn opgenomen In het concept van de

afsprakennot'ltie van 20 april 2005. Het waterschap is tijdlg op de hoogte

gesteld van het bouwplan en betrokken geweest bij de totstandkoming

van deze waterparagraaf Het proces Is verlopen conform de watertoets.
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WATERBELEID Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet

op de RUimtelijke Ordenlng te toetsen op water. Het doel van deze 'water

toets' is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en

op een evenwlchtige wijze in beschouwing worden genom en'. De water

hUishouding bestaat ult de overheidszorg die zich rlcht op het op en in de

bodem vrij aanwezlge water, met het oog op de daarbij behorende belan

gen'. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg

voor de waterhuishoudlng. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwanti

teit) moeten ook de gevolgen van het plan voor de waterkwallteit en ver

droging worden onderzocht.

De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishou

ding zljn de Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water:

het Waterbeleid 21 e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Beleids

lijn ruimte voor de rivier en de Nota Ruimte. De provlncie Drenthe bena

drukt in het Provinciaal Omgevingsplan II de beekdalen, die zoveel

mogelijk gevrijwaard moeten blljven van kapitaalintensieve functies. Daar

naast past de provlncie in haar rUimtelijke beleid zones toe. in het bestuur

lijke platform Vecht-Zwarte Water is een stroomgebiedsvisie opgesteld

waarin onder andere de rislco's op wateroverlast zijn omschreven.

Het Waterschap Reest en Wieden heef! haar beleid in het Waterbeheer

plan 2002-2006 omschreven. De zonering van de provincie Drenthe

heef! het waterschap vertaald naar een eigen zonerlng met water als be

langriJkste element. Het waterschap benadrukt in haar functlezonering de

volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen en het gewenste

grondwaterregime (GGOR). een optimale wateraanvoer en -alvoer (water

kwantiteltJ. de waterkwaliteit voor verschillende functies en de in passing

van water in het landschap. Om de functles landbouw en natuur optlmaal

te bedienen, heeft het waterschap een zone van hydrologlsche be'invloe-

1 Ministerie van Verkeer en Waterst,lilt (2003), Handreiking Watertoets II. Den Haag.

2 lie de Wet op de waterhuishouding.
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ding Ingesteld. Sinnen deze zone kunnen Ingrepen In de waterhulshou

ding extra gevoelig zijn voor de aanwezige functies in de omgeving van

het plan.

De Kaderrichtlijnrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van

aile wateren door middel van het stellen van haalbare doelen die In 2015

worden bereikt. De kaderrichtlijn gaat daarbij uit van een benadering van

uit de stroomgebieden.

De bestaande varkenshouderij aan de Polderweg 1 in Nijensleek (hierna:

de locatie) zal worden gerenoveerd en worden uitgebreid met twee nieu

we vleesvarkensstailen en een nieuwe zeugenstaL Verder is voorzien in de

opslag van krachtvoeders, alsmede vochtrljke veevoeders in bunkers.

De nieuwe varkensstailen kornen aan de noordoostelijke zijde van de

bestaande bebouwing te liggen Zie hiervoor de Situatieschets nieuwe

situatie.

De bestaande bebouwing heeft een verhard oppervlak van 5.613 m'. De

bestaande erfverharding heeft een oppervlak van 1.375 rn'. Het bestaand

verhard oppervlak kornt hiermee op 6.988 m'. De nieuw te bouwen ge

bouwen hebben een oppervlak van 11.244 m'. Van de bestaande erfver

harding wordt 330 rn 2 weggehaald, orndat hierop gebouwen kornen. De

erfverharding na uitbreiding heeft een oppervlak van 2.075 m'. Het ver

hard oppervlak na uitbreiding kornt hierrnee op ongeveer 13.000 rn'.

De locatie ligt In de gerneente Westerveld en is omringd door agrarisch

gebled. Het plangebled ligt 'In de Nljensleker polder ten westen van Wap

serveen. De provincle hanteert hier een 'nee-tenzij'-beleid voor intensleve

veehouderljen (POP II). Het plangebied Is gelegen in een beekdaL Met

betrekking tot het kwantitatieve wateraspect is het gebied in principe niet

geschikt om op te bouwen. Sij hevige en intensieve neerslag zal het beek

dal over de hele lengte wateroverlast ondervinden. Om afwenteling van

de waterlast op de orngevlng te voorkornen, zal bij nleuwe initiatieven het

hernelwater moeten worden geborgen en vertraagd moeten worden afge

voerd.

Ten noorden van het plangebied Ilgt een gernaal dat het gebled ontwatert

en het waterpeil kunstmatig In stand houdt. Het afvoerkanaal loopt strak

langs de westkant van het plangebled rlchting de beek. Sij een storing aan

dit gemaal 'al een groot deel van de polder onder water lopen. Naast

deze interne bedrelging vormt het water van de beek bij hevige en inten

sieve neerslag een externe bedreiglng. Deze beek ligt hoger dan het plan

gebied. Ten westen van het plangebied ligt een dijk die van het gemaal

richting de beek de Wapserveense Aa loopt. De kruinhoogte van de dijk

ligt gerniddeld op + 1,60 m NAP. Deze dijk rnag geen negatieve Invloed

ondervinden van het bouwplan.
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De polder heeft een zomerpeil van - 0,25 m NAP. en een winterpeil van

- 055 m NAP. In het gebied komt grondwatertrap IIlb VOOL De hoogste

grondwaterstand Iigt tussen de 0,25 m en de OAO m onder maaiveld. De

laagste grondwaterstand Iigt tussen de 0,80 m en 1,20 m onder maaiveld.

Bij een opkomende waterstand tot + 1,00 m NAP. In het poldergebled Is

vooral het noordelijke gedeelte het natst Het plangebied blijft redelijk

droog, maar er moet wei rekening worden houden met nalte voeten.

Het plangebled Is nlet gelegen in een natuurgebled of een buffer daarvan

en er Is ook geen sprake van een watervvingebied of grondwaterbescher

mlngsgebied. Hierdoor spelen de kwalitatieve wateraspecten een minder

grote rol. De gebiedskenmerken voor het gebied waarln de locatie Is gele

gen volgens bljlage evan het POP II zljn als voigt:

verdroglng: niet verdroogd;

kwel: geen kwel van enlge omvang;

sloten: welnig sloten van be lang aanwezig. Wei een dralnerende

werking;

wateroverlast: delen van het gebied hebben bij hoog water en/of

overvloedige regenval kans op wateroverlast

Verder bevlndt het plangebied zich in een veengebied. In dit gebled daalt

de bodem vrlj snel, waardoor de kans op wateroverlast groter wordt Blj de

bouw van nieuwe stallen moet daarom rekening worden gehouden met

voldoende vloerhoogte. Verder mag het gebled niet uitdrogen.

Het beleid van het waterschap is gericht op het vasthouden van water in

het gebled. Blj hevige en Intensieve neerslag zal daardoor wateroverlast

optreden. Het meest kwetsbare deel van het gebied Iigt echter ten noor

den van het plangebied. Hierdoor is het onder voorvvaarden wei mogelijk

om In het plangebied te bouwen. Wei houdt het waterschap vast aan het

beleid 'vasthouden, bergen en afvoeren'.

Hemelwater van schone oppervlaktes ter plaatse moet worden vastge

houden door middel van infiltratle of berging. Op de locatie zal dus ruimte

moeten worden gerealiseerd voor het bergen van hemelwater am het

middels Infiltratie vertraagd af te laten vloeien.

Hydrologlsch neutraal bouwen betekent dat het hUidlge watersysteem de

nulsituatle vormt en dat het schone hemelwater afkomstig van nleuw

verhard oppervlak op het perceel moet worden vervverkt door middel van

Infiltratie of waterberging. Gezorgd moet worden dat voldoende berglngs

capaciteit aanwezig is.

Het is nlet gewenst dat het hemelwater via het rlool wordt afgevoerd en

dient te worden afgekoppeld. Voor hemelwater gelden de volgende

(voo rke urs)o p10 ssl ngs ric hti ngen:

1. ter plaatse infiltreren;

2. lozen op oppervlaktewater;

3 lozen op (gescheiden) riool.
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BESTAANDE WATERGANGEN

Gestreefd wordt om water vast te houden, zodat dlt ter plaatse kan Infiltre

ren In de bodem om verdroglng te voorkomen. Zowel In de oude als In

de nleuwe sltuatle Is sprake van een enkelvoudlg systeem, wat betekent

dat het hemelwater nlet wordt afgevoerd op het rlool. maar deels wordt

ge'inflltreerd en deels vertraagd wordt afgevoerd via de om Iiggende sloten.

Tljdens de bouwfase wordt de bouwput droog gehouden door een bron

bemallng. Het hlerult vrljkomende grondwater zal op de omllggende 510'

ten worden geloosd, zodat het omliggende grondwaterpell nlet wordt

verstoord. Hlervoor dlent een onthefflng te worden aangevraagd voor zo

wei de Keur als de Wet verontrelnlglng oppervlaktewateren (Wvo).

Het gebrulk van nlet ultlogende materlalen Is conform het advles van de

Dubo-rlchtlljn (Duurzaam Bouwen). In het Lozlngenbeslult Bodembe

schermlng staat dat nlet verontrelnlgd hemelwater In principe In de bo

dem kan worden ge'infiltreerd of kan worden afgevoerd naar het

oppervlaktewater, ook als dat In contact Is geweest met oppervlakken als

daken. Blj de bouw zal geen gebrulk worden gemaakt van onbehandelde

ultlogende materlalen zoals koper, zlnk en lood, teerhoudende dakbedek

king (PAK's) en van met verontrelnlgde stoffen verduurzaamd houl. Door

dat het hemelwater nlet Is vervulld, Is het geen probleem om het

hemelwater af te voeren naar de omliggende slaten.

Ten noordoosten van de hUldlge Inrlchtlng loopt een sloot die moet wor

den gedempl. Deze sloot Is over het gedeelte dat wordt gedempt 200 m

lang, 3,50 m breed (op zomerpeil) en 1,50 m dlep en heeft een Inhoud

van 1.050 m'. Blj de bepallng van de bouwhoogte moet rekenlng worden

gehouden met grondwateroverlasl. aangezlen de te dempen sloot een

dralnerende werking heeft, waardoor het land droog blijfl.

J ... 4
I

Slaten Waterschap Polclerweg 1
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De hUidige situatie vormt de nulsituatie. Het verhard oppervlak neemt na

uitbreiding toe met 13.000 m2
. Ter eompensatie dient 13.000 m' x

0,035 m (T~1 0) ~ 455 m3 aan extra bergingseapaeiteit te worden gereali

seerd. Uitgaande van een peilstijging van 0,3 m komt dat neer op een

oppervlakte van 455 m' / 0.3 m ~ 1517 m 2,

Ten oosten van de inriehting wordt een nieuwe watergang gegraven. Dele

watergang wordt met een verbindingsduiker verbonden met de bergings

vijver. Bij extreme situaties kan via deze watergang het overtollige water

alsnog via het bestaande watersysteem worden afgevoerd, De watergang

heeft exelusief de vijver een lengte van 340 m, Bij een breedte op lOmer..

peil van 3,50 men een diepte van 150 m levert dit een inhoud op van

1785 m3
. De vijver heeft een oppervlakte van 1.610 m' (70 m lang en

23 m breed). Dit oppervlak is voldoende voor de waterbergingseis, mits

een peilstijging van 30 em mogelijk is.

Het hemelwater dat op het plangebied vall. moet in de bergingsvijver

worden geborgen. Dit betekent dat het water dat op de verharde opper

vlaktes valt riehting de vijver moet worden geloosd, Dit kan via een afvoer

pijp of een afvoersloot. De voorkeur van het watersehap gaat uit naar een

afvoerpijp om te voorkomen dat vuile stoffen in het oppervlaktewater

tereeht komen. Om ervoor te lorgen dat het water niet via de regenpijp

terugstroomt. lal de verbindingspijp boven de verbindingsduiker in de

vijver moeten uitkomen. Random de vijver moet een kade komen te Iig

gen, De vijver mag niet reehtstreeks in verbinding staan met het bestaande

watersysteem, aangelien anders de waterberging niet kan worden gereali

seerd, D·,t is eenvoud',g te realiseren door de vijver te isoleren van het be·

staande watersysteem, waarbij ten oosten een verbindingsduiker wordt

geplaatst die ongeveer 30 em tot 40 em boven de Gemiddeld Hoogste

Grondwaterstand (GHG) ligt. lOdat biJ een teveel aan water een koppeling

ontstaat met het bestaande watersysteem.

De verbindingsduiker verbindt de bergingsvijver met de watergang ten

noordoosten van de vijver, Dele watergang voert het water uiteindelijk af

riehting het gemaal Nijensleek. lie de navolgende figuur

Bij de bepaling van de bouwhoogte moet ook rekening worden gehouden

met de peilstijging van 30 em ter hoogte van de vijver, weike gronclwater·

overlast kan veroorlaken. Ook moet rekening worden gehouden met het

verval van de afvoerpijp riehting de bergingsvijver.
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AFVALWATER

VERGUNNINGEN

PLANOLOGIE

Plaatsing dlliker en afvoer vanllit bergingsvijver

Het hUishoudelijk- en bedrijfsafvalwater wordt geloosd op het riool. Het

water waarmee de stallen worden schoongespoten. wordt geloosd op de

mestput en met de mest afgevoerd. Het afvalwater blijft hierdoor geschei

den van het hemelwater. waardoor het hemelwater niet wordt verontrei

nigd

Op grond van jurisprudentie is voor lozingen van nlet verontreinigd he

melwater in oppervlaktewater geen vergunning vereist Dit is aan de orde

aangezien conform de Dubo-richtlijn wordt gebouwd (duurzame. niet

uitiogende materialenJ. Voor de bronnering kan via een meldingsformulier

een toestemmingsbrief worden aangevraagd. mits de lozing niet langer

duurt dan zes maanden.

Werkzaamheden binnen 5 m van een watergang zijn vergunningplichtig.

Er dient een vergunning te worden aangevraagd op de grond van de Keur

van het Waterschap. Initiatiefnemer dient voor aanvang van de bouwactivi

teiten de vergunning aan te vragen en dient hiervoor contact op te nemen

en overleg te plegen met het district De exacte uilvoering van het water

systeem, de exacte plaatsing van de verbindingsduiker en het ontwerp van

de bergingsVijver zal dan verder worden bepaald.

In het bestemmingsplan BUitengebied Vledder is een aantal grotere water

gangen positief bestemd. De te dempen sloot is niet positief bestemd. Hier

hoeft dus niets te worden gewijzigd, Het aanleggen van een waterber

gingsvijver en een nieuwe watergang is niet zonder meer toegestaan. De

gemeente is voornemens de wijzigingen door te voeren via een particle

herziening van het bestemmingsplan. Hierin zal ruimte zijn voor zowel het

te bebouwen gebied. als waterberging en landschappelijke inpassing. Dit

gebied zal dus een dusdanige bestemming moeten krijgen zodat water-
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berging mogelijk wordt. Welke bestemming dit zal worden, is vooralsnog

nlet bekend.

Ult deze waterparagraaf kan worden geconcludeerd dat het betreffende

gebled hydrologlsch gezlen geen beperklng vormt voor de beoogde lIlt

breldlng. Het plangebled Is weliswaar gelegen In een beekdal, waar een

'neHenzlj'-beleld voor Intensleve veehouderljen wordt gevoerd, maar In

dlt project wordt op verschillende manleren rekenlng gehouden met de

wateroverlast die kan ontstaan.

Het hemelwater wordt ter plaatse behouden door een waterberglngsvljver

met een oppervlak van 1.610 m2 te realiseren. Het hemelwater dat op het

verharde oppervlak terecht komt. wordt via een afvoerpljp of een verbln

dlngssloot afgevoerd naar de berglngsvljver. Door mlddel van een dulker

op 30 em tot 40 em boven de GHG wordt de vljver In verblndlng gesteld

met de bestaande watergang ten noordoosten van het plangebled, waar

door aileen een koppellng ontstaat blj te veel aan water. Het hemelwater

wordt nlet verontrelnlgd doordat gebrulk wordt gemaakt van duurzame,

nlet-ultlogende materlalen. Het exacte ontwerp van de watergangen en de

berglngsvljver zal In overleg met het district (blj de aanvraag am de beno

dlgde Keur-onthefflng) worden bepaald.

Het hemelwater en afvalwater worden geschelden afgevoerd. Volgens het

bestemmlngsplan Is het aanleggen van een berglngsvljver en het nlellw

graven van slaten nlet zander meer toegestaan. Via een particle herzlenlng

van het bestemm'mgsplan zal een passende bestemmlng worden gegeven

aan het plangebled, waardoor waterberglng en nleuwe slaten magelijk

worden.

Ultgaande van de door de Inltlatlefnemer geleverde waterparagraaf en

Inrlchtlngstekenlng komt het Waterschap Reest en Wleden tot het vol

gende advles:

"De procedure In het kader van de watertoets Is gevoerd conform de

Handrelklng Watertoets II. Waterschap Reest en Wleden geeft een posltlef

wateradvles."

Dlt wateradvles Is door het waterschap verzonden naar de gemeente

Westerveld.

CONCLUSIE

Ecologie 5.7

Ten behoeve van de m.e.r. heeft een onderzoek In het kader van de Flora

en fallnawet plaatsgevonden. In het onderzoek zlj de volgende punten aan

de orde gekomen.
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FLORA· EN FAUNAWET

OVERIGE REGELGEVING

Welke beschermde planten en dleren komen voor In het gebled?

Welke effecten heeft de voorgenomen Ingreep?

Kunnen negatleve effecten zoveel mogelijk worden gemltlgeerd?

Welke eventuele gevolgen zljn er met betrekklng tot de Vogel- en

Habltatrlchtlijn, de Natuurbeschermlngswet en de Ecologlsche

Hoofdstructuur en op welke wljze kunnen die worden gecompen

seerd?

In het navolgende worden de belangrljkste conclusles van het onderzoek

weergegeven (voor ultgebreldere Informatle wordt naar het onderzoeks

rapport verwezen dat Is opgenomen In de bljlagen)

Beschermde dleren ult de categorle 'algemene soorten', waarvoor een

vrljsteiling geld!.

Voor het vernletlgen van holen et cetera en het verstoren van beschermde

zoogdleren (en amflbleen) van de categorle 'algemene soorten' voor rulm

telljke Ingrepen, bestaat een vrljsteiling op grand van 'AmvB artlkel 75' van

de Flora- en faunawe!. Er hoeft daarom geen onthefflng te worden aange

vraagd.

Vogels: geen directe schade

Door de bomen en overlge vegetatle bulten de perlode van 15 maart tot

september (het braedselzoen van de bulzerd en andere vogels) te verwlj

deren, wordt dlrecte schade aan vogels. hun nesten en eleren voorkomen.

Voorkomen doden of verwonden dieren

De In de Flora- en faunawet genoemde 'algemene zorgplicht' Is ook op de

beschermde soorten ult de categorle 'algemene soorten' van toepasslng.

Aangetroffen beschermde dlersoorten (ook die van de categorle 'algemene

dlersoorten') moeten tljdens het verwljderen van vegetatle en het vergaven

van grand direct worden gevangen en na afloop van de werkzaamheden

In het aangrenzende gebled worden vrljgelaten.

Provinciale regelgeving en Natuurbeschermings

wet

Het plangebled maakt geen deel ult van de Ecologlsche Hoofdstructuur.

Vanult het provlnclale natuurbeleld Is daarom geen bezwaar tegen de

voorgenomen Ingreep.

Omdat er geen beschermd Natuurmonument of Vogel- of Habltatrlchtlljn

gebled In de direct nabljheld van het plangebled aanwezlg Is. Is geen ver

gunning nodlg op grond van de Natuurbeschermlngswet (ex artlkel 19d,

lid 1)
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Archeologie 5.8

Op de Indieatleve Kaart Areheologisehe Waarden is het plangebied aan~

geven als 'Iage verwaehting', Dit houdt in dat geen areheologiseh vooron~

derzoek hoef! plaats te vinden voor het uitvoeren van werkzaamheden

waarbiJ de grond dleper worclt geroerd clan 30 em,
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De kosten die aan de ultvoerlng van dlt bestemmlngsplan zljn verbonden,

zljn geheel voor rekenlng van de Inltiatlefnemers.
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De resultaten van de Inspraak en het overleg zullen te zljner tijd in dit

hoofdstuk worden opgenomen.
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Geurhinder

Ais gevolg van het houden van vee in de voorgenomen activiteit treedt

geuremissie op. Deze geuremissie treedt op aile negen stallen.

De geuremissie is bepaaid door middel van het aantal te houden dieren,

het toegepaste stalsysteem, de toegepaste zuiveringstechniek en de bijho·

rende emissiefactoren. Een en ander is weergegeven in navolgende tabeL

ALTERNATlEF 2
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De geurbelasting is berekend en getoetst met het Verspreidingsmodel V·

stacks vergunningen. De inputgegevens voor de verspreidingsberekening

zijn opgenomen aan het eind van deze bijlage in tabel1. De resultaten van

de verspreidingsberekening zijn weergegeven in tabel 2 en figuur 1. Hierin

is vermeld welke geurgevoelige locaties er 'In de nabijheid zijn gelegen,

welke geurnorm bij deze locaties van toepassing is en de bijbehorende

berekende geurbelasting op deze iocaties. Daarnaast zijn de resultaten

grafisch weergegeven als punten in het gekozen rekengebied. De won in

gen behorende bij een veehouderij zijn niet meegenomen in de bereke

ning, omdat hieNoor een vaste afstand geldt van 50 m. In onderhavige

situatie wordt hieraan voldaan.

Seide woningen blijven onder de geurnorm van respectievelijk 2 ouE/m J

en 8 ouE/m J De normen zoals die in de Wet geurhinder en veehouderij

zijn weergegeven, worden niet overschreden. Dit betekent dat er vanuit

deze wet geen beperkingen aan de komst van de veehouderij worden

opgelegd



Berekening

Gegenereerd op: 2"11 "2007 met V·STACKS Vergunning

Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland SV

Naam van de berekening:

Voesten-Karnp bv Polderweg 1 Nijensleek - Alternatief 2

Gemaakt op: 2-11-2007 12:54:08

Rekentijd, On003

Naam van het beclrijf:

Voesten-Kamp bv Polderwcg 1 Nijenslcek

Berekencle ruwheicl: 0,06 m

Meteo station: Schiphol

Tabel1 - Brongegevens

Voig BronlD X-coord. V-coord. lP Gem,geb, EP EP uittr. E-

nr. hoogte hoogte diam. snelh. aanvraag

1 stal1 207 537 5.3 2.9 0.5 4.03 655

362 424

2 stal 2 207 537 3.0 2.9 0.5 17.92 952

346 441

3 stal3/4 207 537 3.3 2.9 0.8 4.18 2260

339 415

4 stal 5 207 537 3.0 2.5 0.4 37.98 1 411

333 413

5 stal6 207 537 8.8 5.2 2.0 1.22 9232

304 467

6 stal8.1 207 537 9.9 5.2 2.4 4.77 15898

354 493

7 stal 8.2 207 537 9.9 5.2 2.7 4.69 19872

329 505

8 stal 9.1 207 537 7.8 5.2 1.8 6.00 9274

397 468

9 stal 9.2 207 537 8.8 5.2 2.1 455 11 592

384 443

10 stal10 207 537 9.7 5.2 2.0 4.75 4738

372 443

Tabel 2 - Geurgevoellge locatles

Volgnr GGLID X-coord. Y·coord. Geurnorm Geurbelasting

11 De Wulpen 1 206858 537 258 8.00 3.97

12 Hoofdweg 83<1 206685 538 264 2.00 1.14





Gemeente Westerveld
t.a.v. mevrouw R, Ipema
Postbus 50
7970 AS HAVELTE

LrReesk~¥ieden
waterschap

Meppel, 25 juli 2006

verzonden op: 2 6 JUL 2006

uwkenmerk:
uw brief van:
cns kenmerk: WSH,wOPIMMaI2945

eek

onderwerp: watertoets 'agrarische bedrijfsuitbrediing Polderweg l' te Nijensleek

Geachte mevrouw Ipema,

De initiatiefnemer van het plan 'bedrijfsuitbreiding Polderweg l' te Nijensleek heeft ons gevraagd
wateradvies te geven op het plan in het kader van de watertoets. Het plan Iigt in een risicogebied waardoor
compensatie voor waterberging noodzakelijk is. Hierover is overleg gevoerd met de initiatiefnemer.

Uitgaande van de door de initiatiefnemer geleverde waterparagraaf en inrichtingstekening komt waterschap
Reest &Wieden tot het voigende advies:
"De procedure in het kader van de water/oets is gevoerd conform de Handreiking Water/oets II.
Het waterschap Reest & Wieden geeft een positief wateradvies".

We willen de initiatielnemer erop wijzen tijdig contact op te nemen met de aldeling West van het waterschap
ten behoeve van de aanvraag van een keurvergunning en de exacte inrichting van de bergingsvijver.

Voor nadere inlormatie kunt u contact opnemen met de heer M. Manenschijn, Medewerker stedelijk
waterbeheer en ruimtelijke ordening, teleloonnummer 0522·276819.

Waterschap Reesf en VWeden, Bfankenstein 540, Pastbus 120, 7940 AC Meppel, tet. 0522-276767, fax 0522-276799,
iHTlail: Waterschap@Reest-Wieden,nl. 87WnummerNL 808373894 8 01



Legenda

AMK (ROB)

_ archeologische betekenis

o archeologische waarde

liiOl...." hoge archeologische waarde

_ zeer hoge archeologische waarde

IKAW

o niet gekarteerd

o lage trefkans

o middelhoge trefkans

o hoge trefkans

o water
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A

I VakA

B

Yak B

C

VakC Yak D Yak E Yak F

G

VakG

Singel S-C
Lengte singel

250 meter
Type singer: essen/alsen singel

Enkele rij bosplantsoen, maat 80/100
Gemengd te planten.

Plantafstand 1.0 meter
Samenstelting:

Vak A, 35 meter
35 % €lIs, Alnus g!utlnosa, 9 stuks

35 % ESt Fraxinus excelsior, 9 stuks
10 % Zomereik, Quercus rabur, 4 stuks

5% me/doorn, Crataegus monogyna, 2 stuks
5% Vuilboom, Rhamnus frangula, 2 stuks

10 % Gelderse roos, Viburnum opulus, 4 stuks
Vak S, 20 meter

Niets planten
Vak C. 80 meter

35 % els, Alnus glutinosa, 28 stuks
35 % Es, Fraxinus excelsior, 28 stuks

20 % Zomereik, Quercus rcbur, 16 stuks
5% meidoorn, Crataegus monogyna, 4 stuks

5% Vuilboom, Rhamnus frangula, 4 stuks
10 % Gelderse roos, Viburnum opulus, 8 stuks

Yak 0, 15 meter
Niets pJanten

Yak E, 29 meter
35 % els, Alnus glutinosa, 10 stuks

35 % Es, Fraxlnus excelsior, 10 stuks
20 % Zomereik, Quercus robur, 6stuks

5% meidoorn, Crataegus monogyna, 2stuks
5% Vuilboom, Rhamnus frangula, 2 stuks

10 % Getderse roos, VIburnum opulus, 3 stuks
Yak F.13 meter

Niets planten
Yak G, 22 meter

35 % els, Alnus glutinosa, 8 stuks
35 % Es, Fraxinus excelsior, 8 stuks

20 % Zomerelk, Quercus robur, 4 stuks
5% meidoorn, Crataegus monogyna, 1 stuk

5% Vuilboom, Rhamnus frangula, 1 stuk
10 % Gelderse roos, Viburnum opulus, 3stuks

Londschopsbeheer Drenthe
Beplantingsplan, Varkenshouderij Voesten-Kamp BV

Projectleider A.P. Kleijn
9 januari 2007

2007-c2-01

Singel A-S
(Iangs de polderweg)

Lengte singel
80 meter

Type singel: essen/etsen/wilgen singel
En~ele rij bosptantsoen, maat 80/100

Plantafstand 1.0 meter
Samenstelling:

35 % Els, Alnus glutinosa, 28 stuks
35 % Es, Fraxinus excelsior, 28 stuks

15 % meidoorn, Crataegus monogyna, 12 stuks
15 % Grauwe wilg, Salix sinerea, 12 stuks

singer A-D
VakK

,30 meter
Niets planten

Yak L
,70 meter

Type singel: essen/elsen?wilgen singel
Enkele rij bosplantsoen, maat 80/100

Plantafstand 1.0 meter
Samenstelling:

35 % Els, Alnus glutinosa, 14 stuks
35 % Es, Fraxinus excelsior, 14 stuks

15 % meidoorn, Crataegus monogyna, 6 stuks
15 % Grauwe wilg, Salix sinerea 6 stuks

VakM
,35 meter

Niets planten
VakN

,40 meter
Type singet: essen/elsen?wilgen singeI
Enkele rij bosplantsoen, maat 80/100

Plantafstand 1.0 meter
Samenstelling:

35 % Els, Alnus glutinosa, 7 stuks
35 % Es, Fraxinus excelsior, 7 stuks

15 % meidoorn, Crataegus monogyna, 3 stuks
15 % Grauwe wilg, Salix sinerea 3 stuks

SlngelD
·C (transparant)
Yak I, 70 meter

(Tussen opstallen en bergingsvljver)
Type singel: essen/elsen/wilgen singel
Enkele rlj bosplantsoen, maat 80/100

Plantafstand 1,0 meter
Samenstelting:

35% Els, Alnus gtutinosa, 14 stuks
35 % Es, Fraxinus excelsior, 14 stuks

15 % meidoorn, Crataegus monogyna, 6 stuks
15 Ilj() Grauwa wilg, Salix sinerea, 6 stuks
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1 Inleiding
Onderzoeksvragen
Hendrix UTO BV heeft namens Voesten-Kamp BV aan Faunaconsult gevraagd een flora- en
faunaonderzoek uit te voeren voor de uitbreiding van een varkenshouderij op het perceel gelegen aan
de Polderweg 1 te Nijensleek. Faunaconsult is gevraagd het volgende aan te geven:

welke beschermde dieren en planten komen voor in het gebied
welke effecten heeft de voorgenomen ingreep
kunnen negatieve effecten zoveel mogelijk worden gemitigeerd (verzacht)
welke eventuele gevolgen zijn er met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn, de
Natuurbeschermingswet en de EHS en op welke wijze kunnen die worden gecompenseerd.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het huidige beleidskader en van de Flora- en
faunawet. Hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en de werkwijze van de inventarisaties van de
natuurwaarden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de beIeids- en veldinvental'isaties
weergegeven en in hoofdstuk 5 de effecten van de voorgenomen ingreep op de aanwezige
natuurwaarden. Hoofdstuk 6 behandelt de consequenties van wet- en regelgeving.
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2 Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het natutll'beleid van de diverse overheden, dat van
belang is bij de voorgenomen uitbreiding van de varkenshouderij op het perceel aan de Polderweg 1 te
Nijensleek. Het natuur- en soortenbeleid is in Nederland geregeld in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hiermee wordt onder andere invulling
gegeven aan de Europese wet- en regelgeving, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijngebieden
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEO) richt zich op de bescherming van aile natuurlijk in het wild
levende vogelsoorten en in het bijzonder op de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare vogelsoOiten.
In de richtlijn worden nadere regels gesteld aan de bescherming, het beheer en de regulering van
vogelsoOiten. Voor beschermde vogelsoorten kan geen ontheffing worden aangevraagd voor
uitvoering van werkzaamheden.

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEO) richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats,
habitats van soorten en de bescherming van plant- en diersoorten, met uitzondering van vogels. In
bijlage I van deze richtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen voor kwetsbare, bedreigde
ofzcldzame habitattypen. Bijlage II vermeldt de kwetsbare, bedreigde ofzeldzame dier- en
plantensoorten die beschermd moeten worden door speciale beschermingszones aan te wijzen. Bijlage
IV vermeldt in het wild voorkomende kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en plantensoorten die
strikt beschermd moeten worden.

Aile Vogel- en Habitatrichtlijngebieden maken onderdeel tIit van Natura 2000, het ecologische
netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor Natura 2000 gebieden bestaat een afwegingskader voor
nieuwe activiteiten. Van nieuwe activiteiten moet onderzocht worden ofze geen duidelijke
schadelijke gevolgen hebben voor de natuUf. Zo'n onderzoek wordt passende beoordeling genoemd.
Hoofdregel daarbij is dat als tIit dit onderzoek blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het
richtlijngebied worden aangetast, er geen toestemming mag worden verleend. Uitzonderingen hierop
zijn die gevallen waarbij er geen alternatief is voor de nietIwe activiteit, er een dwingende reden is van
groot openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen. Ook nieuwe activiteiten die
geen significante gevolgen hebben, maar weI gevolgen kunnen hebben, moeten getoetst worden. Voor
deze minder schadelijke categorie van nieuwe activiteiten geldt een minder zwaar afwegingskader. Ais
er sprake is van kwaliteitsverlies ofverstoring van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen,
moeten passende l11aatregelen worden genol11en.

Flora- en faunawet
De Habitat- en Vogelrichtlijn zijn geYmplementeerd in de Flora- en faunawet (Stb. 1998,402), die op I
april 2002 in werking is getreden. Deze wet bundelt onder meer de bepalingen over
soortenbescherming die voorheen in verschillende wetten waren opgenomcn, namelijk de Vogelwet
1936, de Jachtwet, de Natuurbescherl11ingswet, de Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet bedreigde
uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet richt zich op de beschcrming van circa 500
plant- en diersoorten. Het gaat hierbij om aile inheemse zoogdieren (uitgezonderd bruine rat, zwarte
rat en huismuis), aile inheemse vogelsoorten, aile amfibieen en reptielen, een aantal vissen en enkele
bij AMvB (Stb. 523, 2000) speciaal aangewezen plant- en diersoorten. Uitgangspunt van de wet is het
'nee, tenzij'- beginsel. Slechts voor een beperkt aantal handelingen kan op basis van artikel 75 van de
Flora- en faunawet ontheffing worden verleend van de verboden uit artikel 8 tim 18 van de wet (voor
zover hiervoor niet reeds op basis van een ander artikel vrijstelling of ontheffing kan worden
verleend). Voorwaarde daarbij is dat met de voorgenomen activiteit geen afbreuk wordt gedaan aan
een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Kort gezegd worden de onder de Flora- en faunawet beschennde plant- en diersoorten in drie
categorieen opgedeeld, met elk een ander regime wat betreft ontheffingen:

I. algemene soorten (FF I);
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2. overige soorten (FF2);
3. streng beschermde soorten (FF3).

De categorie 'algemene soorten' -zoals mol en konijn - is voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor
een ontheffingsaanvraag.

De categorie 'overige soorten' is eveneens voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een
ontheffingsaanvraag, mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. In zo'n code geef! een
sector zelf aan welke gedragslijnen men voigt om het schaden van beschermde soorten zo veeI
mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld: altijd eerst inventariseren waar de soorten precies voorkomen en
daar met de werkzaamheden rekening mee houden, bijvoorbeeld door een hoI afte schermen of de
standplaats van planten aan te geven. Omdat de bouwsector nog niet beschikt over een goedgekeurde
gedragscode, moet er bij ruimtelijke ingrepen voor eventueel voorkomende verblijfplaatsen van
beschermde soorten van de categorie overige soorten een ontheffing worden aangevraagd. Daarbij kan
worden volstaan met een zogenaamde Iichte toetsing. Dat houdt in dat de voorgenomen maatregelen
'geen afbreuk doen aan gunstige staat van instandhouding van de soort'.

De categorie 'streng beschermde soorten' omvat de soorten die worden genoemd in bijlage 4 van de
Habitatrichtlijn ofbijlage I van AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet en aile inheemse vogels.
Voor de categorie 'streng beschermde soorten' wordt slechts in een beperkt aantal situaties een
vrijstelling verleend. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt geen vrijstelling en moet dus altijd een
ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffingaanvraag voor streng beschermde soorten wordt
getoetst aan drie criteria (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 200S-A):
I) de werkzaamheden brengen het voortbestaan van de soort niet in gevaar
2) er is geen alternatiefvoor de activiteit
3) de activiteit past binnen een van de hierna genoemde belangen:
• onderzoek en onderwijs
• repopulatie en herintroductie
• bescherming van flora en fauna
• veiligheid van het luchtverkeer
• volksgezondheid of openbare veiligheid
• dwingende redenen van openbaar belang
• voorkomen van ernstige schade aan vonnen van eigendom
• belangrijke overlast veroorzaakt door dieren
• uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en

bosbouw
• bestendig gebruik;
• uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
Deze drie criteria vormen de zg. uitgebreide toets en aan aile drie criteria moet worden voldaan.

In sommige gevallen gelden bovendien aanvullende toetsingscriteria. Als het gaat om een
ontheffingaanvraag in het kader van

bestendig beheer en onderhoud in landbouw of bosbouw, of
bestendig gebruik, of
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling,

en het gaat om 'streng beschermde soorten' en/ofvogelsoorten, dan wordt extra getoetst op het
volgende criterium:

4) de werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van 'zorgvuldig handelen'.

Natuurbeschermingswet
Op I oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschenningswet in werking getreden, waannee Nederland de
Europese Vogelriehtlijn en Habitatrichtlijn volledig in nationale wetgeving heef! verankerd. Aile
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lidstaten van de Europese Unie wijzen beschermde natuurgebieden aan die waardevol zijn voor het
behoud van biodiversiteit in Europa. Deze gebieden vonnen een samenhangend netwerk van
natuurgebieden: Natura 2000. De Natuurbeschermingswet regelt de aanwijzing en bescherming van
deze Natura 2000-gebieden.

Nederland heef! sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het onder andere mogelijk
om gebieden aan te wUzen als Beschermde en Staatsnatuurmonumenten en ze zo te beschermen.
Omdat de Natuurbeschermingswet 1967 niet aan aile verplichtingen voldeed die in internationale
verdragen en Europese verordeningen aan de bescherming van gebieden en somien worden gesteld, is
een nieuwe Natuurbeschermingswet tot stand gekomen, de Natuurbeschermingswet 1998. In deze
gewijzigde Natuurbeschermingswet zijn de beschermingsregimes van Natura 2000 gebieden en
beschermde natuurmonumenten op elkaar afgestemd. Samen met de Flora- en faunawet uit 2002 zijn
daarmee de regels voor soorten- en gebiedsbescherming in Nederland duidelijk (Ministerie van LNV,
200S-B).

Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging maken rand
projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden
verleend door de provincies of door de minister van LNV. Daarnaast zal Nederland in de komende
jaren voor aile gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheersplannen opstellen. Deze
beheersplannen maken duidelijk welke activiteiten weI en niet mogelUk zijn in en om die gebieden.
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3 Werkwijze
3.1 Beschrijving van het plallgebied
De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur I en 2.

Figuur I. Ligging van het plangebied aan de Polderweg in Nijensleek (rood omcirkeld)

Het plangebied (zie foto voorkant) ligt ten widen van Nijensleek, buiten de bebouwde kom en wordt
omringd door agrarisch landschap. De Amersfoortcoordinaten van het perceel zijn (x; y) = (207,4;
537,4). Het plangebied bestaat nit een verhard erf, mai'sakker en een ertussen gelegen sloot met
daarnaast een rij bomen (wilgen en essen). Op de sIootoevers groeien onder andere vogelmuur en
liesgras.
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Figuur 2. Tckclling van de bcstaande en de nieuwe situatie.

In rood zijn de bestaande varkens~ en schapenstallen weel'gegeven; op de maisakker worden nieuwe
varkensstallen gebouwd. De bestaande sloot is in liehtblauw weergegeven, de nieuw te graven sloat en de
verbindingsduiker naar de te graven waterbergingsvijver in paars. De bomen langs de bestaande sloat die gekapt
gaan worden zijn weergegeven met liehtgroene stippen; dit gedeelte van de sloat zal worden gedempt. De bomen
Iangs de sloat die behouden blijven zijn weergegeven met donkergroene stippen.

3.2 Veldinventarisatie
Op 9 april 2007 heeft Faunaconsult het plangebied en direete omgeving afgezoeht naar (tekenen van
aanwezigheid van) bcschcrmde planten, zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieen. Vogels werden
herkend aan de hand van hun zang en op zieht. Met betrekking tot zoogdieren werd speeiaal gelet op
pootafdrukken, krabsporcn, wissels, uitwerpselen, haren, graafsporen, holen, en potcntiecl gcsehikte
verblijfplaatsen. De sloot in het plangebied is circa tienmaal met behulp van een steeknet (met een
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breedte van eirca 70 cm) bemonsterd op het voorkomen van vissen en amfibieen. De daarbij gevangen
vissen werden ter plekke gedetermineerd en direct weer losgelaten.

Daarnaast is de aanwezige biotoop beoordeeld op haar geschiktheid als eventuele habitat voor
beschennde diersoorten. Aan de hand van relevante (verspreidings)literatuur (Bijlsma et a!., 2001;
Broekhuizen et a!., 1992; Limpens et a!., 1997; RAVON, 2001, 2003, 2004 en 2005; Van Roomen et
a!., 2000 en SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002) is vervolgcns illgesehat welke beschennde
diersoorten mogelijk tijdens de veldinventarisatie over het hoofd zijn gezien, maar toch in het
plangebied voorkamen.

8



4 Resultaten inventarisatie
4.1 Resultaten beleidsinventarisatie
Het plangebied ligt niet in of nabij een Vogelriehtlijn- of Habitatriehtlijngebied en valt ook niet onder
de Natuurbesehenningswet. Zie figuur 3.

Figuur 3. Het plangebied (zwarte cirkel) ten opzichte van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
(respectievelijk rood gearceerd en blauw gearceerd).

Het plangebied is geen onderdeel van de Eeologisehe Hoofdstruetuur (EHS). De EHS is opgebouwd
uit bestaande bos- ennatuurgebieden, het gebiedsplan Drenthe en ecologisehe verbindingszones. Zie
figuur 4.
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Figuur 4. Het plangebied (zwarte cirkel) ten opzichte van de EHS (Gebiedsplan Pl'Ovincie Drenthe)

4.2 Resultaten veldinventarisatie
Zoogdieren
Sporen, wissels, uitwerpselen etc. van zoogdieren, die behoren tot de categorieen 'streng bescherrnde
sootten' of 'overige soorten' zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. De te kappen bornen
bevatten geen holten, zodat het voorkornen van vleerrnuizenverblijven is uitgesloten. Het is
onwaarschijnlijk dat de rij bornen langs de bestaande sloot die gekapt gaan worden deel uitmaakt van
een aanvliegroute voor vleerrnuizen, aangezien deze bornenrij in de akkers doodloopt en de
aansluitende orngeving weinig voedsel voor vleerrnuizen biedt.

Op grond van de aanwezige biotopen en verspreidingsgegevens is het rnogelijk dat een aantal
algemeen in Nederland voorkornende zoogdiersoorten in het plangebied voorkornt. Tabel I geeft een
overzicht van de zoogdiersoorten die rnogelijk in het plangebied voorkornen.

Tabel 1. (Potentieel) in het gebied voorkornende beschermde zoogdiersoorten. De status van de
soorten in de Flora- en faunawet is eveneens weergegeven.
Nederlandse naam en wetenschappelijl<e FFl FF2 FF3
naam

Mol (Talva eurovea) X
Aardrnuis (Microtus a9restis) X
Veldrnuis (Microtus arvalis) X
Woelrat (Arvicola terrestris) X
FF I = algemene soorten
FF2 = overige soorten
FF3 = streng beschermde sOOlien

Vogels
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek de volgende vogelsoorten waargenomen: huismus,
zwarte kraai, buizerd en houtduif. Nabij het plangebied bevonden zieh kieviten, een veldleeuwerik en
een wulp. Deze vogelsoorten zijn aile beschermd krachtens de Flora- en faunawet, maar geen van deze
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soorten wordt genoemd in de VogelrichtlUn. De hllismlls en de veldleellwerik staan vermeld op de
Nederlandse Rode LUst, in de categoric gevoelig.

De waargenomen bllizerd betrof een broedend exemplaar op drie eieren, in een van de bomen langs de
sloot aan de zuidkant van het plangebied. Deze bomen blijven behollden en het nest bevindt zich circa
30 meter vanaf de grens waar gebollwd gaat worden. In het plangebied bevinden zich geen
spechtenholen.

Vissen en amfibieen
De sloot in het plangebied is ondiep (circa 40 em) en op de bodem beyond zich een dikke rottende laag
met daarboven zeer troebel water. Hierin werd een IO-doornige stekelbaars aangetroffen; deze
vissoort is niet beschermd onder de Flora- en faunawet. De 1O-doornige stekelbaars is een vissoort die
in dergelijk zUUl'stofloos water kan overleven omdat andere vissoorten (deze prederen / concurreren
met tiendoornige stekelbaars) hierin niet kunnen overleven. Ais voortplantingswater voor amfibieen is
de sloot ongeschikt. Voor overige beschermde diersoorten is de biotoop ongeschikt. In het plangebied
werden tUdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten aangetroffen en de biotoop is daarvoor
ook ongeschikt.
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5 Effecten van de voorgenomen ingreep
5.1 De ingreep
De bestaande varkenshollderij aan de Polderweg I in Nijensleek zal worden llitgebreid met twee
nieuwe vleesvarkensstallen en een nieuwe zeugenstal. VerdeI' is voorzien in de opslag van
kraehtvoeders en vochtrijke veevoeders in bunkers. De nicuwe varkensstallen komen aan de
noordoostelijke zijde van de bestaande bebouwing te liggen (zie figuur 2). De sloot die midden door
het plangebied loopt zal gedeeltelijk worden gedempt; de bomen die langs het te dempen gedeelte van
de sloot staan zullen in de periode september-iS maart (buiten het broedseizoen van de buizerd en
andere vogels) worden gekapt. De boom met het buizerdnest en de ernaast gelegen bomen blijven
behouden (de bouwgrens Jigt circa 30 meter van het buizerdnest at). Verderop in het perceel wordt een
groter aantal nieuwe bomen aangeplant. Er wordt een nieuwe sloot en een grote waterbergingsvijver
(1610 m2

) aangelegd met natuurlijke waterkanten (zie figuur 2). Het hemelwater dat op het verharde
oppervlak tereehtkomt wordt via een afvoerpijp of een verbindingssloot afgevoerd naar de
bergingsvijver. Door middel van een duiker wordt de vijver in verbinding gesteld met de bestaande
watergang ten noordoosten van het plangebied, waardoor aileen een koppeling ontstaat bij te veel aan
water. VerdeI' is er een erfbeplantingsplan uitgewerkt.

5.2 Effeeten op algemeen bcsehermde soorten in het plangebied
In het plangebied komen geen beschermde planten VOOI'. Het foerageergebied van enkele algemeen
voorkomende besehermde zoogdieren zal (deels) verdwijnen. Holen en individuen van algemeen
voorkomende zoogdieren zullen mogelijk worden verstoord ofverdwijnen. Voor al deze sOOlien biedt
de direete omgeving van het plangebied voldoende andere foerageergebieden.

5.3 Effecten op de buizerd en andere vogcls in het plangebied
Het foerageergebied van enkele algemeen voorkomende besehermde vogels zal (deeIs) verdwijnen.
Door de vegetatie buiten het broedseizoen (15 maart - september) te verwijderen, wordt sehade aan
vogelnesten, eieren en vogels voorkomen. Het aangetroffen buizerdnest bevindt zich in een boom die
niet zal worden gekapt en die circa 30 meter vanaf de bouwgrens staat. Het is niet waarsehijnlijk dat
de geplande uitbreiding van de varkenshouderij nadelige effecten heef! op dit nest.

Ook is het niet waarschijnlijk dat de geplande uitbreiding nadelige effecten heeft op de Rode
LijstsoOlien huismus (waargenomen binnen het plangebied) en de veldleeuwerik (waargenomen ten
zuiden van het plangebied): de ma'isakker waar gebouwd gaat worden is geen gesehikte biotoop voor
de huismus, zodat er voor deze vogelsoort geen geschikte biotoop verioren gaat. Voor de
veldleeuwerik blijft er na de uitbreiding nog voldoende 'diepte' in het landschap over, doordat de
uitbreiding in een andere richting plaatsvindt.
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6 Consequenties vanuit de wet- en regelgeving
6.1 Flora- en fannawet
Beschermde dieren uit de categorie 'algemene soorten ': vrijstelling
Yoar het vernietigen van holen etc. en verstoren van beschermde zoogdieren (en amfibieen) van de
categorie 'algemene soorten' voor ruimtelijke ingrepen, bestaat een vrijstelling op grond van 'AMvB
artikel 75' van de Flora- en faunawet (Ministerie van Landbouw, Natuur en Yoedselkwaliteit, 2005).
Er hoeft daarom geen ontheffing te worden aangevraagd.

Vogels: geen directe schade
Door de bomen en overige vegetatie buiten de periode 15 maart-september (het broedseizoen van de
buizerd en andere vogels) te verwijderen, wordt directe schade aan vogels, hun nesten en eieren
voorkomen.

Voorkomen doden ofverwonden dieren
De in de Flora- en faunawet genoemde 'algemene zorgplicht' is ook op beschermde soorten uit de
categorie 'algemene soorten' van toepassing. Tijdens het verwijderen van vegetatie en het vergraven
van grand aangetroffen beschermde diersoolten (ook die van de categorie 'aIgemene soorten') moeten
direct worden gevangen en na afloop van de werkzaamheden in het aangrenzende gebied worden
vrijgelaten.

6.2 Overige regelgeving
Provinciale regelgeving en Natuurbeschermingswet
Het plangebied maakt geen deel uit van de EHS. Yanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen
bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Omdat er geen beschermd natuurmonument of Yogel- of
Habitatrichtlijngebied in de directe nabijheid van het plangebied aanwezig is, is er geen vergunning
nodig op grond van de Natuurbeschermingswet (ex attikel 19d lid 1).
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Bedrijfseconomische grondslag voor de geplande uitbreiding van het bedrijf.

Inleiding:

"Kiezen voor de Landbouw" is een rapport uitgebracht door Dr. Cees P. Veerman, minister van
Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteiL Dit rapport wijst o.a. op de toenemende concurrentie in de
agrarische sector wegens de globalisering. Kostprijs verlaging door schaalvergroting is in dit licht
noodzakelijk. In het rapport staat verder vermeld dat de schaalvergroting in een hoog tempo doorgaaL Het
bedrijf van Voesten - Kamp BV probeert door mlddel van de voorgenomen uitbreiding aansluiting te
zoeken bij de bedrijven die door middel van schaalvergroting hun kosten verlagen en daardoor hun
opbrengsten verhogen.

Oat de schaalvergroting noodzakelijk is blijkt ook uit de zienswijze van het praktijkonderzoek veehouderij
die achter dit document als bijlage is bijgevoegd.

De bedrijfseconomische grondslag voor de uitbreiding is bepaald door eerst de huidige situatie in beeld te
brengen. Vervolgens is in beeld gebracht de situatie die ontstaat indien op het bedrijf de noodzakelijke
aanpassingen worden uitgevoerd. Ais laatste is de situatie in beeld gebracht die ontstaat nadat het plan is
gerealiseerd.
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Huidige situatie:

Saldoberekening huidig bedrijt.

Fokvarkens
Toelichting: Het saldo wordt berekend per gemiddeid aanwezige zeug.

Omschrijving

Opbrengsten
Afgeleverde biggen (25 kg)
Slachizeugen
Uitgeselecteerde opfokzeugen

Totaal opbrengsten

hoeveelheid

24,5
0,40
0,02

prijs bedrag
(euro's) (euro's)

41,50 1.017
140 56
114 2

1.075

At: kosten aankoop optokzeugen en voer
Aankoop opfokzeugen (7 mnd) 0,45
Voer opfokzeugen 38 kg
Voer zeugen 1140 kg
Voer biggen 650 kg
Beer 0,01

Totaal kosten aankoop

Voerwinst per gemiddeld aanwezige zeug per jaar

At: overige toegerekende kosten
KI
Gezondheidszorg
Heffing gezondheidszorg
Elektriciteit
Verwarming (brandstoffen en strooisel)
Water

Totaal overige toegerekende kosten

Saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar1)
1) Zonder rente:

At: kosten atlossing en rente
Rentekosten levende have, voer- en kasgeld
per gemiddeld aanwezige zeug per jaar

240 108
0,18 7
0,18 205
0,285 185

516 5

510

565

21
48

6
23
34
6

138

427

22

Saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar, na aftrek rente

I juni2006

405
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Vleesvarkens
Toelichting: Het saldo wordt berekend per gemiddeld aanwezig vleesvarken.

Omschrijving

Opbrengsten
Afgeleverde vleesvarken

Totaalopbrengsten

At: kosten aankoop big en voer
Aankoop big (25 kg)
Transport
Voer
Uitval

Totaal kosten aankoop

Voerwinst per afgeleverd varken

At: overige toegerekende kosten
Gezondheidszorg
Heffing gezondheidszorg
Elektriciteit
Verwarming (brandstoffen en strooisel)
Water

Totaal overige toegerekende kosten

Saldo per atgeleverd varken1)
1) Zonder rente:

hoeveelheid

90 kg

1
1

240 kg
3,2 %

prijs
(euro's)

1,26

41,50
0,0
0,18

64

bedrag
(euro's)

113,4

113,4

41,5

°43,1
2,1

86,7

26,7

2,0
0,2
0,9
1,0
0,6

4,7

22

Aantal varkens per jaar per plaats afgeleverd
Saldo per vleesvarkensplaats per jaar.

At: kosten atlossing en rente
Rentekoslen levende have, voer- en kasgeld
per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar

Saldo per gemiddeld aanwezige vleesvarken per jaar, na aftrek rente

IJuni2006

3,04
67

3,8

63
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Huidig bedrijtsresultaat:

Aanwezig:
Saldo per fokvarken [Euro):

Aanwezig:
Saldo per vleesvarkenplaats [Euro):

Bedrijtsresultaat [Euro]:

360 fokvarken
405

2.390 vleesvarkenplaatsen
63

296.370

At: personeelskosten
Totaal aantal medewerkers
Loonkosten werkgever per medewerker / jaar

Totale personeelskosten

At: kosten gebouwen en rente
Investeringskosten (bestaande lasten)
Totaal: Euro 850.000,
afschrijving 20 jaar, gemiddelde aflossing 5 %
Rente, gemiddeld 3 % over de totale investering.
Onderhoud 2 %

Totaal kosten gebouwen en rente

2
35.000.-

42.500
25.500
17.000

70.000

85.000

At: kosten mestatzet
Jaarlijks af te zetten
Afzetkosten / m'

Totale kosten mestatzet:

Totaal bedrijtsresultaat:

Noodzakellike aanpassingen:

5.100m'
15

76.500

64.870

Zoals bekend zal het bedrijf in 2007 aan de IPpe richtlijn moeten voldoen. Daarnaast voldoet het huidige
bedrijf op langere termijn niet aan de welzijnswetgeving. Met name moet de huisvesting van de dragende
zeugen aangepast worden (groepshuisvesting). am te kunnen blijven voldoen aan aile wetgeving zal op
het bedrijf ge'tnvesteerd moeten worden in huisvestingssystemen en in emissiearme stalsystemen.

Uitgaande van de huidige bedrijfsomvang en de welzijnswetgeving zijn investeringen noodzakelijk in:
Groepshuisvesting voor de dragende zeugen

• Uitbreiding van bedrijfsgebouwen i.v.m. het volgens de welzijnswetgeving benodigd oppervlak
voor guste- en dragende zeugen.

• Uitbreiding in bedrijfsgebouwen i.v.m. het volgens de welzijnswetgeving benodigd oppervlak
voor biggen.

• Uitbreiding in bedrijfsgebouwen i.v.m. het volgens de welzijnswetgeving benodigd oppervlak
voor vleesvarkens.
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Zoals bekend moeten, bij nieuwbouw, aile nieuwe bedrijfsgebouwen emissiearm worden uitgevoerd. Dit
betekent in onderhavige situatie dat bovengenoemde nieuwbouw voorzien moet worden van green label
systemen.

Uitgaande van het feit dat het bedrijf in 2007 moet voldoen aan de IPpe richtlijn is het noodzakeiijk dat:
Aile bestaande bedrijfsgebouwen voorzien worden van emissiearme stalsystemen.

De conclusie is dat, gelet op het bovenstaande er nieuwbouw moet plaats vinden en dat het bedrijf in het
geheel omgeschakeld moet worden naar emissiearme stalsystemen. De daarmee gepaard gaande
investeringen zijn geraamd op

Uitbreiding gebouwen t:b.v. het vergroten van hokoppervlak:
Aanpassen huisvesting bestaande bedrijfsgebouwen (o.a. groepshuisvesting zeugen)
Aanpassen bestaande bedrijfsgebouwen met groen labelsystemen.
Bijkomende kosten, zoals besturing luchtwassers, systeem voor opslag zuur etc.

Totaal exel. STW:

€ 345.000,-
€ 50000,-
€ 115.000,-
€ 90.000.-

€ 600.000,-

Saldoberekening na renovatie I aanpassing bedrijf bij gelijkblijvend aantal dieren.

Huidig bedrijfsresultaat:

Af: kosten gebouwen en rente
Investeringskosten (bestaande lasten)
Totaal: Euro 600.000,
afschrijving 20 jaar, gemiddelde aflossing 5 %
Rente, gemiddeld 3 % over de totale investering.
Onderhoud 2 %

Totaal extra kosten gebouwen en rente:

Totaal bedrljfsresultaat na verbouwing:

Nieuwe gewenste situatie:

30000
18.000
12.000

64.870

60.000

4.870

Uit bovenstaande berekening blijkt dat er een zeer slecht saldo ontstaat indien aile wettelijke
noodzakelijke veranderingen worden uitgevoerd en het aantal te houden dieren gelijk blijft:
Dientengevolge is er een plan opgezet wat uitgaat van uitbreiding van het bedrijf in combinatie met aile
noodzakelijk aanpassingen.

Voor dit plan zijn de investeringskosten geraamd op
Verbouw I renovatie stal 1
Verbouw I renovatie stal 2
Verbouw I renovatie stal 3
Verbouw I renovatie stal 4
Verbouw I renovatie stal 5
Verbouw I renovatie stal 6
Nieuwbouw stal 8
Nieuwbouw stal 9
Nieuwbouw stal 10
Bestaande financiering

I jUlli 2006

Totaal excl. STW:

€ 50000,-
€
€ 40.000,-
€ 35000,-
€ 210000,
€ 375.000,
€ 1820.000,
€ 1.020.000,
€ 920000,
€ 850.000,-

€ 5.320.000,-
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Saldoberekening (nieuwe, gewenste situatie).

Bedrijfsresu Itaat:
Aanwezig:
Saldo per fokvarken [Euro]:

Aanwezig:
Saldo per vleesvarkenplaats [Eura]:

Bedrijfsresultaat [Eurol:

1.300 fokvarken
425'

8.200 vleesvarkenplaatsen
68'

1.110.100

Af: personeelskosten
Totaal aantal medewerkers
Loonkosten werkgever per medewerker I jaar

Totale personeelskosten

Af: kosten gebouwen en rente
Investeringskosten
Totaal: Euro 5.320.000,-
afschrijv',ng 20 jaar, gemiddelde aflossing 5 %
Rente, gemiddeld 3 % over de totale investering.
Onderhoud 2 %

Totaal kosten gebouwen en rente

7
35.000.-

266.000
159.600
106.400

245.000

532.000

Af: kosten mestafzet
Jaarlijks af te zetten
Afzetkosten I m3

Totale kosten mestafzet:

Totaal bedrijfsresultaat:

17.500 m3

15

262.500

70.600

Uit deze berekening blijkt dat er in die situatie een goed positief resultaat ontstaat.

Conclusie:
Uit de saldoberekeningen blijkt dat de geplande uitbreiding noodzakelijk is voor het overleven en de
toekomst van het bedrijf.

I Door de renovatie ell de nieuwbouw za! het bedrijfsresultaat bij de fokvarkens stijgen tnet € 20,~ per aanwezig
fokvarken. Redcncn hiervoor zijn dat de ziektedruk afnecmt (minder zieke dieren waardoor oak minder uitval),
bctere huisvesting waardoor bctcre rcsultaten etc. VerdeI' worden door de voorgenomcn schaalvergroting de kosten
verlaagd.
2 Doorelat de vleesvarkens in cen nicuwe stal komen za! het bcdrij fsresultaat bij de vleesvarkens stijgcn met € 5,- per
vleesvarkenplaats. Dc redcncn hiervoor zijn hetzelfde als de redenen bij de fokvarkens.
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Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

a. het plan:

het bestemmingsplan Polderweg 1 in Nijensleek van de gemeente

Westerveld;

b. de plankaart:

de kaart met bijbehorende verklaring, bestaande uit een blad, waar

op de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn

aangegeven;

c. agrarisch bedrijf:

een bedrljf dat is gericht op het voortbrengen van producten door

middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

d. bebouwing:

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. bestaand bouwwerk:

een bouwwerk, dat ten tijde van de terinzagelegging van het ont

werp van dit plan bestaat. wordt gebouwd, dan wei nadien krach

tens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is

ingediend, kan worden gebouwd;

f. bestaand gebru ik:

het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het

betreffende gebrulksverbod;

g. bestemmingsgrens:

een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een

beste mmingsvlak;

h. bestemmingsvlak:

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming;

I. bijgebouw;

een opzlchzelfstaand, al dan nlet vrijstaand gebouw, dat door de

vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; func

tionele ondergeschiktheid is nlet vereist. tenzij in de voorschrlften

anders is bepaald;

268.00.01.20.36.vrs . Bestemmingsptan Polderweg 1 Ins Nljensleek - 23 april 2008
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j, bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of

veranderen en het vergroten van een bouwwerk; (alsmede het ge

heel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en vergro

ten van een standplaats);

k, bouwgrens:

een op de plankaart als zodanig aangewezen lijn, welke door ge

bouwen niet mag worden overschreden, behoudens overSChrijdin

gen die krachtens deze voorschriften zijn toegestaan;

I, bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een

zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan;

m, bouwvlak:

een door bebouwingsgrenzen op de plankaart omgeven oppervlak,

binnen wat volgens deze voorschriften bepaalde gebouwen mogen

worden opgericht;

n, bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout steen, metaal of ander

materiaal. welke hetzij direct of indirect met de grond is verbonden,

hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

o. dienst(bedrijfs)woning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bestemd

voor (het gezin van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de

bestemming van het gebouw of het terrein, is gewenst;

p, gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel

of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

q, grondgebonden agrarisch bedrijf:

een veehouderij-, varkenshouderij-, akkerbouw- of tUinbouwbedrijf,

dat geheel of nagenoeg geheel is gebonden aan de bewerking

en/of beweiding van cultuurgrond; onder een tUinbouwbedrijf

wordt mede verstaan een bloemen-, kruiden-, bloembollen- en knol

lenkwekerij, voorzover de teelt van de gewassen in of op volle grand

en/of onder plat glas plaatsvindt;

268.QO.01.20.36.vrs - Bestemmingsplan Polderweg 1 Ins Nljensleek· 23 april 2008
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r. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf:

een veehouderijbedrijf, varkenshouderijbedrijf. dat geheel of na

genoeg geheel niet is gebonden aan de bewerking en/of be

weiding van cultuurgrond;

een veehouderijbedrijf, varkenshouderijbedrijf dat is gebonden

aan de bewerking en/of beweiding van cultuurgrond en tevens

is gericht op het mesten en fokken van kalveren, varkens, pluim

vee en/of pelsdieren, als een op de bedrijfsvoering gericht on

derdeel van dat bedrijf;

s. p e i I:

1. voor een bouwwerk. waarvan de hoofdtoegang direct aan de

weg grensl: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoe

gang;

2. voer een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan

de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die

hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

t. perceelgrens:

een grens van een bouwperceel.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als voigt gemeten:

a. lengte, breedte en die pte van gebouwen:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of tot het hart van schei

dingsmuren;

b. oppervlakte van gebouwen:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van schei

dingsmuren;

c. inhoud van gebouwen:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken, harten van scheidingsmuren

en dakvlakken en boven begane grondvloeren;

d. goothoogte van gebouwen:

van de Snijlijn van dakvlak en gevelvlak tot aan het van gemeente

wege aangegeven peil;

e. hoogte van gebouwen en/of andere bouwwer

ken:

van het hoogste punt van de gebouwen (ondergeschikte bouwwer

ken lOa Is schoorstenen. ventilatiekappen. liftkokers en antennes hier

onder niet begrepen) en/of andere bouwwerken tot aan de

gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein.

268.00.Q1.20.36.vrs· Bestemmingsplan Polderweg 1 Ins Nljensleek - 23 april 2008
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Artikel 3

Agrarisch

1 BestemmlngsomschrlJvlng

De op de plankaart voor agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd

voor:

a. de uitoefening van een grondgebonden en niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf;

b. open bare nutsvoorzieningen;

c voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

d. landbouw- en kavelontsluitlngswegen;

e. waterberging, voorzover op de plankaart voorzien van de aandul

ding 'waterberging'.

2 Bouwvoorschrlften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepallngen:

1. gebouwen mogen siechts worden gebouwd binnen het op de

plankaart aangegeven bouwvlak;

2. per bedrljf mag niet meer dan een bedrijfswoning worden ge

bouwd;

3. de goot- en bouwhoogte van een bedrijfswoning mag nlet meer

dan 35 m en 85 m bedragen en de dakhelling mag niet min

der dan 30· bedragen; een afwijkende hoogte overeenkomstig

de bestaande situatie is toegestaan, voorzover de bestaande af

wijking niet wordt vergoot;

4. de goothoogte en hoogte van de bedrijfsgebouwen mag niet

meer bed rag dan respectievelljk 55 m en 12 m en de dakhel

ling mag niet minder dan 20· bedragen;

5. bij een bedrijfswonlng mogen bijgebouwen worden gebouwd

met een oppervlakte van niet meer dan 50 m' en een goot

hoogte van niet meer dan 3 m.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zljnde, gelden

de volgende bepallngen:

1. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, -met uitzondering van

erf- en perceelscheidingen- mogen slechts worden gebouwd

binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak;

2. op of in de granden mogen uitsluitend bouwwerken, geen ge

bouwen zljnde, worden opgericht die noodzakelijk zijn voor:

a. de agrarische bedrijfsvoering (algemeen);

b. mestopslagplaatsen;

268.00.Q1.20.36.vrs - Bestemmlngsplan Polderweg 1 Ins Nljensleek - 23 april200B
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c. torensilo's;

d. sleufsilo's;

e. ert- en perceelscheidingen;

f. tunnelkassen;

3. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt

sub 2, onder a maximaal12 m;

sub 2, onder b maximaal 12 m;

sub 2, onder c maximaal 12 m;

sub 2, onder d maximaal 2 m;

sub 2, onder e maximaal 2 m;

sub 2, onder f maximaal 3.5 m.

3 VrlJstelllng van de bouwvoorschrlften

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting

plaatsvindt van:

de gebru iksmogelijkheden van de aangrenzende gebouwen;

het straat- en bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

natuur en landschap;

vrijstelling verlenen van het bepaalde in;

a. lid 2, sub a, onder 2:

voor de bouw van een tweede bedrijfswoning, welke dient te vol

doen aan de eisen gesteld aan de eerste bedrijfswoning, mits;

het noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering;

de tweede bedrijfswoning op een afstand van niet meer dan

40 m ten opzichte van de bestaande bedrijfsgebouwen wordt

opgericht;

b. lid 2, sub c, 0 n d e r 3:

voor het oprichten van de bouw van torensilo's en andere naar de

aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken van geringe horizontale

afmetingen tot een hoogte van 25 m, mits vooraf een verklaring van

geen bezwaar van Gedeputeerde Staten is ontvangen.

4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van

de mestopslagplaatsen en andere bouwwerken voor de agrarische be

drijfsvoering, teneinde een zo goed mogelijke landschappelijke in passing

te verkrijgen.
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Artikel 4

Groen Opgaande beplanting

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor groen - opgaande beplanting aangewezen gron

den zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen en open bare nutsvoorzieningen;

b. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

2 Bouwvoorschrlften

a. Voor deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden

gebouwd.

b. Voor het bouwen van bouwwerken. geen gebouwen zijnde. geldt

dat de hoogte van de bouwwerken ten hoogste 2 m bedraagt

268.QO.o1.20.36.vrs - Bestemmlngsplan Polderweg 1 ins Nijensleek - 23 april 2008
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Artikel 5

Antidubbeltelbepaling

Geen bouwwerk of complex van bouwwerken mag worden opgericht.

indien daardoor een ander bouwwerk of complex van bouwwerken met

het daarbij behorende bouwperceel, hetzij niet langer zal blijven voldoen

aan, hetzij in grotere mate zal gaan afwijken van het plan.
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Artikel 6

Uitsluiting aanvullende wer

king Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen

van stedenbouwkundige aard blijven, overeenkomstig het gestelde in arti

kel 9, lid 2 van de Woningwet, buiten toepassing, behoudens ten aanzien

van de volgende onderwerpen:

a. richtlijnen voor de verlening van vrijstelling van de stedenbouwkun-

dige bepalingen;

b. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer;

c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;

d. ruimte tussen bouwwerken;

e. erf- en terreinafscheldingen;

f. bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse

hoofdtransportleidingen;

g. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of In gebou

wen.
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Artikel 7

Algemene gebruiksbepalingen

A Het is verboden granden of opstallen te gebruiken op een wijze of

tot een doel. strijdig met de in het plan aan de grand en/of bouw

werken gegeven bestemming.

Ais strijdig gebruik wordt in elk geval aangemerkt het gebruik van

vrijstaande bijgebouwen voor bewoning.

B Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde

in lid A. indien strikte toepassing van de verbodsbepalingen zou lei

den tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet

door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 8

Aigemene vrijstellingsbe

voegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting

plaatsvindt van:

de bebouwingskarakteristiek van de straat:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende grand en en bouw

werken;

vrijstelling verlenen van het plan:

1. ten aanzien van ondergeschikte punten met het oog op de aanpas

sing aan de werkelijke afmetingen in het terrein, met dien verstande

dat de op de plankaart aangegeven afstand tussen enige bebou

wingsgrens en enige weggrens niet wordt verkleind, de structuur van

het plan niet wordt aangetast de belangen van derden in redelijk

heid niet worden geschaad en de vrijstelling gewenst en noodzake

lijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;

2. voor afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven afmetingen van

de bebouwing, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan

10% bedragen van de in deze voorschriften genoemde, dan wei op

de plankaart aangegeven maten;

3. ten aanzien van het bepaalde over het bouwen van

(hoofd)gebouwen binnen het bouwvlak en toestaan dat de grenzen

van het bouwvlak naar de bUitenzijde worden overschreden door:

a. plinten, pilasters, kOZijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en

schoorstenen;

b. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

c. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, lui

fels, balkons en galerijen, mits de bebouwingsgrens met niet

meer dan 1,5 m wordt overschreden;

4. ten aanzien van het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan

de voorgevel en het verlengde daarvan voor het bouwen van

(hoek)erkers, mits de diepte van de (hoekJerker, gemeten uit de zij

gevel. niet meer bedraagt dan 1,5 m.
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Artikel 9

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 7, onder A wordt aangemerkt als

een strafbaar leit in de zin van artikel 1a, onder 20 van de Wet op de eco

nomische delicten.
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Artikel 10

Overgangsbepalingen

A Overgangsbepallngen ten aanzlen van bouw

werken

Beslaande bouwwerken, die in enigerlei opzichl van hel plan afwijken,

mogen, mils de beslaande afwijkingen naar de aard en omvang niel wor

den vergroot:

1. gedeellelijk worden vernieuwd of veranderd:

2. na het lenielgaan len gevoige van een calamiteil geheel worden

vernieuwd of veranderd, mils de bouwaanvraag geschiedl binnen

18 maanden na hellenielgaan.

B Overgangsbepallng ten aanzlen van het ge

brulk

Hel beslaande gebruik van gronden en bouwwerken, dal in Slrild is met

de aan die gronden en bouwwerken gegeven beslemming en dat In eni

gerlel opzichl afwijkl van hel plan, mag worden voortgezet of gewljzigd zo

lang en voorzover de Slrijdigheid van dat gebruik len opzlchte van hel

gebruik overeenkomstig de beslemmingen in dit plan naar de aard en

omvang niel wordl vergroot

C Ultzondering op het overgangsrecht

1. Lid A (overgangsbepalingen len aanzien van bouwwerken) is niel

van loepassing op bouwwerken, welke weliswaar beslaan op het

lijdstip van de lerinzagelegging van hel ontwerp van dil bestem

mingsplan, doch zljn gebouwd in Slrijd mel hel loen geldende be

slemmlngsplan, daaronder begrepen de overgangsbepallng van dat

beslemmingsplan.

2. Lid B (overgangsbepaling len aanzien van het gebruik) is niel van

loepassing op hel gebruik dal reeds in Slrijd was mel hel voorheen

geldende beslemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepa

ling van dal beslemmingsplan.
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Artikel 11

Siotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: 'Voorschriften beho

rende bij het bestemmingsplan Polderweg 1 in Nijensleek, gemeente

Westerveld'.

Vastgesteld ter open bare vergadering van de raad d.d.

, voorzitter

, griffier
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