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I'.anleiding voor deze nolilie vonnt het opstelien vanllet bestemmingplan 'Builengebied 2008'
van de gemeenle I/lflerden, Oit beslemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestem
mingsplan, I-Herin wordt oneler andere Ingegaan op de regeling van de inlensieve veehouderij
conform de mogelijllheden die het Reconstruclieplan Saliand-Twente bied!',

De nieuw te oni:witd<elen 'Landbou\lv Ontwi!<!<efingsgebieden', 'Sterlocmties' en 'intensieve Vee
houderijen, al dan niel mel wijzigingsbevoegdheid' kunnen worden beschouwd als m,e,I',
plichtige of m,e,r. - beoordelingsplichtige acliviteiten die de drempelwaarden overschrijden in
overeenstemming met het Besluit m,e,r,', categorie C/O 14, kolom 3, Oe vaststeliing van (een
herziening van) een bestemmingsplan voor activitelten die de m,e,r.-drempelwaarde overschrlj
den, is een plan waarvoor de m,e,r.-procedure voor plannen (I'lan m,e,I',) moet worden doorlo
pen3

,

Oaarnaast Iiggen in en nabij het plangebied Natura 2000 gebieden (Wierdense Veld en Sal
landse Heuvelrug), EI' zal een 'voortoets' gedaan worden om te beoorclelen of er mogelijl( sign/
ficante negatieve effecten plaatsvinden in de nabij gelegen Natura 2000-gebieden, Indien dit het
geval is, zal er een passende beoordeling plaats moeten vinden, die geIntegreerd wordt in het
pian MER,

De procedure van een plan m,e,r. is gestart met een openbare kennisgeving die is uitgebracht
in het huis-aan-Iluisblad De Driehoek 5 december 2007, B&W van gemeente VVierden is initia
liefnemer en raadpieegt de betrokken bestuursorganen en adviseurs over de onderhavige Noti
tie Reikwijdte en Detailniveau, De notiiie beschrijft de te volgen m,e,r. procedure, wat daarin
worelt meegenomen (reikwijdte), op welke wijze het miliieueffectrappori (MER) wordt samenge
steld (detaiiniveau),

De plan m,e,r, richt zich specifiek op de milieukundige beoordeling van mogelijke altematieven
VOOI' de mate van ontwikkeling van de intensieve veehouderij (IV) in de landbouwontwikkelings
geb/eden (LOG), op steriocaties en op bestaande iocaties met een wijzigingsbevoegdheid, De
milieukundige beoordeling wordt gerapporteerci in een milieuefFectrapporl (MER), Oit MER dient
als advies 1'001' het bevoegd gezag bij de besluilvorming over het vast te stelien bestemmings
plan,

1 Het Reconstructieplan Saliand-Twente is op 15 september 2004. vastgesteld, lOen belangrijll
onderdeeilliervan \formt de zonering voor cie intensieve v8ehouderij. Het reconstructiegebied
\'vordt opgedee:d in drie gebieden: l1e"l extensiveringsgei)ied 'Near de intensieve \/eehouderij
\:vordt afgebouv·,Id, het v8f'!vevingsgebied V;le-,er bes~a8nde i)ec1ri.illen beperkt mogen uitbreicien
en het 1encJbou\.i\fOlll'.'\lil<!<elingsgebie( (f_08) 1,'\'82;" best82i1de en ni::3uwe bZ!crrijven de [<ans kfij
c;eJ1 om (13 oroeien.
2' gev<ijLigd~3es,uit m,e,;', 1994 (2003)
3 zia lIoatnoot 2
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Hel MEH bevel de volgende onderelelen4

1. Inleldlng en aanleiding en Voorgenomen activilelt. I-iierin worden de achtergronden voor
het instellen van de voorgenomen %onering beschreven of,) basis \Ian de F{econstruc~

tiewet en gemeentelijke besluitvonnlng in ellt plan.
2. Probleem, doel en eerder vastgestelde plannen.
3. Allernatieven en voorl<eursalternatief.
4. Huidige siluatie en aulonome ontwikkelingen.
5. Milieueffecten en effectbeperkende maatregelen.
6. Leemlen in I<ennls en monitoring.

!-let I\IIEH gaal vergezeld met een publiel<svriendelijke samenvatting.

Op het MI:,H is inspraak mogelijk en het MEH wordt tezamen met het onlwerp-bestemmingsplan
ter inzage gelegd.

<1 zie voemoot 2
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Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1985" zijn op verschillende be
leidsterreinen grote veranclerlngen opgetreclen. Deze verancieringen zijn aanleicllng om te star
ten met een integrale herziening van de vigerende bestemmingsplannen in het buitengebied.
De belangrljkste redenen voor deze herziening zijn:
" een Integratie van de momenteel vigerende plannen in Mn bestemmingsplan voor 11et gehe

Ie buitengebied (Inclusief de recreatieve parllen);
o voor 11et gebied is het Reconstructieplan Salland-Twente (november 2004) vastgesteld. De

doorvertaling van dit plan heeft nog niet plaatsgevonden;
" het hUidige bestemmingsplan is op onclerdelen niet meer afgestemd op de feitelijke

situatie/behoefte;
• cle Wet op de Ruimtelijlle Orclening geeft een verplichting tot het eens in de lien jaer te her

zien van bestemmingsplannen. Sincls cle vaststelling van 11et Bestemmlngsplan Bliitenge
biecl 1985 en het artillel 30 WRO-herziening in 1993 is deze termijn ruimschoots verstreken.

Zoais al in hoofclstull 1 is aangegeven, zal het MER zich richten op verancleringen clie betrek
king hebben op Intensieve veehouderijen. Anclere planologische verancleringen clie worden op
genomen in 11et nieuwe bestemmlngsplan zullen niet in het plan MI:,R worclen beschouwd, om
clat cleze niet m.e.r-plichtlg zijn.

IV ontwi!lkeiing worclt cloor het bestemmingsplan gestuurcl cloor cle volgencle punten invuliing te
geven.
" In cle velwevingsgebieden kunnen IVs met wijzigingsbevoegclhelcl cloorgroeien tot een be

paalcl aantal hectare.
• Sterlocatles In verwevingsgebleclen kunnen een mogelijkheid bleclen voor uitbreiclen tot een

groter bouwblok clan cle IVs met wijzigingsbevoegdheicl.
" In LOG's mag hervestlglng en nieuwvestiging plaatsvinclen tot een iJouwblol1 groter dan IVs

met wijzigingsbevoegclheicl.

In het hierboven genoemcle gelclen de voigencle definities.

o Wijzigingsbevoegclheclen voor intensieve veehollclerij.
De mogelijllheclen voor intel1sieve veehouclerij beclrijven 7Jjn afgestemcl op cle mogelijllheden uit
het Reconstructieplan Saliancl-Twente (zie paragraaf 2.4). Enllel in het verwevingsgebiecl
(m.u.v. LOG's) kan 11et bouwperceel in principe worclen vergroot naar een oppelvlakte van
maximaal1 hectare, clan wei 1,5 hectare. 13edrijven kleiner clan 40 nge's waarbij nog wei sprake
is van een reele beclrijfsvoering hebben esn bouwperceel gellregen clat is afgestemd op het
bestaancl eri met een beperkie uitbreidingsmogelijllheid (15%) van cle bebollwing op ilet per
ceeL Dil is echter enkel van toepasslng op uitbreicling van een IV. Nieuwvestiging in venNe
vings- en extensiveringsgelJieci is niet toegestaan.
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" Sterlocatie intensieve veehouclerij,
I::en bestaancl agrarisch bouwperceel binnen het velwevingsgebiecl waar een perspectiefvol be
drijf met uits!uitend intensieve veehouderij is gevestigd, dat over volcioende omgevingsruimte be
SCllikt om cloor Ie kunnen groeien tot een omvang van minimaal175 nge5

, of een perspectiefvol
gemengcl beclrijf clat I<an cloorgroeien tot minimaai 175 nge en waarbij cle intensieve tal( tot mini
maal 140 nge kan groeien, zoals becloelcl inllet reconstructieplan', Het aanvragen van een sterlo
catie gebeurt cloor cle initiatiefnemer el1 vereist een apalte proceclure (Zie ook Reconstrllctieplan
Sallancl- Twente 5.6.3).

o Landbollwon~Nikl<elingsgebiecien.

Een lanclbouwontwikkelingsgebied is een gebiecl van het een reconstrllctiegebiecl met het pri
maat lanclbouw clat geheel of gedeeltelijk voorziet, of in het kacler van reconstructie zal voorzien,
in de mogelij[(heden tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehollderij. [n
Wrerden zijn cloor cle reconstructie 2 (LOG's) vastgesteld met een opperv[alcte van 207 en 224
hectare.

Het gebiecl waarop het 13estemmingsplan 'BlIitengebied 2008' betrekking heefl wordt gegeven
in figuur'l (met uitzondering van cle bebouwde kom van Vllierclen en Enter). Hierin staan cle
LOG's en cle intensiverings en exlensiveringsgebiecien zoals aangegeven in het reconstructie
plan Sallancl Twente (2004).

5 De i\lederlandse grooUe-eenheid (nge) is een reele economische maatstaf die gebaseercl is op het bru
tostrndaadsi?ldo (bss, oporengsten minus bepeGolde Si)ecifieke kosten). :-:et is een maat waarmee de
economische oml/ang van agrarische activiteiten ,A/OrCa weergegeven
6 Zoals deze gold op het tijdstip van de terinzagelegging van het ont''\Ierpplan
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Figuur 1 Gemeente Wierden vo/gens Reconstructiep/an Salland- Twente Zonering (2004)
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Streel,plan Overijssel 2000;'
In het Streellplan Overijssel 2000+ zijn de hoofc!lijnen van het provinciaal rUimtelijll beleid ver
woord. Hoofddoel van het ruimtelijll beleid van de provincie Overijssel voor de groene ruimte is
het vinden van evenwicht tussen het bieden van ontwillkelingsruimte voor economische functies
zoals landbouw en recreatie en het Iloesteren en ontwildlelen van de natuur en het cultuurland
sch€lp in Overijssel. Het ruimtenjl< beleid vaor de gfoene ruimte van Overijssel is in het Stree!(
plan uitgewerllt in drie, elkaar aanvullende sporen.

a. Zonering
Door de provincie Overijssel is het landelijll gebied gezoneerd als voigt.
1. Landbouw
2. Landbouw en cultuurlandschap
3. Natuur, landschap, cultureel erfgoecl, landbouw
4. Natuur
EIII van de vier zones kent zijn eigen samenhangende ontwillilelingsmogelijilheelen, die vooral
bepaald zijn door een heldere keuze voor de kwaliteiten en belangen die in de betreffende zone
prioriteit moeten Ilrijgen. De provincie scllrijfl in haar streekplan dat de gemeenten de regionale
schaal van de functiellaar! in het bestemmingsplan Buitengebied moeten detailieren tot het 10
kale schaalniveau.

b. Thematische beleidsbeschrijving
De thematische beleidsbeschrijving omvat een nadere uitwerlling van het ontwikllelingsperspec
tief voor de bij de zonering betrokllen beiangrijlle functies zoals land- en tuinbouw, natuur, re
creatie en toerisme et cetera. 0011 komi een aantal specifieke beleidsondelwerpen aan bod
(plaltelandsontwiklleling, vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing enzovoort). Het accent bij
de thematische beleidsbeschrijving iigt echter op hel (doen) ontwikllelen van nieuwe plannen en
projecten die bijdragen aan de realisering van de voor de groene ruimte geformuleerde beleids
doelstellingen.

c. Beleidsmatige gebiedsbeschrijving
Voor acht deelgebieden is op regionale schaal een uitwerking van hel generiell ruimtelijk beleic!
opgeslelc!. I~ichtinggevend voor de groene ruimte in West-Twente is hel bieden van ontwiidle
lingsruimte aan economische functies met name de landbouw. Tevens zai het economisch be
lang van recreatie toenemen.

Recol1structieplan Saliand..rwente
Hoofddoel van de Heconstructiewet concenlraliegebieden elie op 1 aprii 2002 in werlling is ge
lreden, is de bevordering van een goede ruimlelijlle structuur van het concentraliegebied, in het
bijzonder mel betreilking tot landbouw, na.tuur, bos, landschap, recrealie en loerisme, waler,
milieu en infrastructuur, alsmede ter verbetering van een goed WOOI1-, v,,r6rJ<- en lee"fklimaat en
\lBJ1 de econol'rlische structuur. Earste stap in de reconstruclie van de concentrc!tiegebieden
was het opstellen van een reconstructiepl2n.

[viet het Hecoi1s(cL!cUepiai1I1Salland--i-~'\lenteH, oat sinds 4 no\/emt>er 200'.j. fonneel von kr2,cht is
geg88n, v',lii de pl'Qvincie Ovei'ijssel ruimte en onpi,'i)<!<elingsmogeiiji<heclen scheppen voor (e
landbol:\h', en tege!ijk veel pi"Oblemen 0;) !lei gebiec~ 1/8,1 milieu, ne1:ul1r, 12il(sch8p, '·,f2::er en
lee'i"b22TheiC: 82npekken,
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Centraal voor Zuidwest-Twente staat het versterl(en van de economische vitaliteit van het ge
bled. Daarnaast moet de kwalltelt van landschap en natuur behouclen worclen en moet een ge
zoncl plattelancl samen gaan met een gezoncl sociaal kllmaat waar mensen 'ian aile leeflijclen
en afkomst kunnen wonen en werken.

Via het reconstructieplan is het reconstructiegebiecl voor het onclercleel intensieve veehouderij
ingedeelcl in drie zones: lanclbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebiecl en extensive
ringsgebied. In de drie zones zijn verschillencle mogelijkheden voor intensieve veehouderijen
Cfabei 1.6 Beleicl reconstructiezonering voor IV, Reconstructieplan Sallancl Twente, 2004). Een
gedeelte van het Westerveld en het gebiecl ten noorden van I-loge Hexel zijn aangewezen als
lanclbouwontwikkelingsgebiecl. Het Wierclense Veld en het Nottelveld IIggen in extensiverings
gebied, het overige gedeelte van het VVierciense buitengebied IIgt in verwevingsgebied.

'_,II1c1inrichlingsplannen in ontwikkeling
In cle omgeving van Notter/Zuna is momenteel het landinrichtingsplan Rijssen in ontwil(kellng,
terwijl in het zuiclelljk deelvan de gemeente het lanclinrichtingsplan Enter worclt ontwikl(eld. In
beide plannen gaal hel er om door middel van ruilverl(avellng te komen tot efficiency en effecti
viteit van en voor agrarische beclrijven. Daarnaast is er ruim aandacht voor landschapsbeheer
en behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.

Welslanclsnola Gemeenle Wierclen
Het welstanclsbeleicl van de gemeente Wierden is opgesteld vanuit de overtuiging dat de lol(ale
overheid het belang van een aantrekkelljl(e gel)ouwcle omgevlng dient te beharligen. Door het
opstellen van een welstandsbeleid kan de gemeente in aile openheid een effectief en inzichtelljk
welstanclstoezicht inrichten. Het welstandsbeieid in de gemeente Wierden I(ent algemene en
gebiedsgerichte welstandscriteria. In het bUitengebied worden de deelgebieden 'Heuvels', 'Heu
velranden', 'De Kolonie', 'Heideontginningen', 'Koppen en beken', 'Recreatiegebieden' en
'Sportparken' onderscheiden. Het welstandsbeleid voor het buitengebled richt zicl1 op het cree
ren van samenhang en continulteit tussen cle bebouwing en het omllggende landschap. Voor de
verschillende deelgebieclen gelden alzonderlljke welstandscriteria die in de welstanclsnota wor
clen beschreven.

Plannen in ontwikkeling
Het van relevant zijnde Landschapsontwil(l(elingsplan en het Geluidsbeleiclsplan zijn in voorbe
reiding. Het Landschapsontwii(kellngsplan zalnaar verwachting medio 2008 klaar zijn. Aspec
ten van de plannen die van belang zijn voor de IV zullen in het Plan MER behandeld worden.
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De gemeente Wierden heeft gel<ozel1 voor een parlicipatief proces voor hel vaslstellen van de
alternalieven en de efFectenbeoordeling. Hieronder wordl beschreven hoe deze allernalieven
zijn ontwil<keld en hoe de effectenbeoordeling worell uilgevoerd. Het gaat daarbij om de Inten
sieve Veehouderijen (IV) in de lal1dbouwontwil<i<elingsgebieden (LOG's) en in het verwevings
gebieel.

Ontwil<l<elingspian I_OG en alternai:ieven
Hel reconstruclieplan geeft ele IJegrenzingen van cle 2 LOG's aan. in het bestemmingsplan is
het niel mogelijl< om van eleze begrenzlngen af te wijl<en. Het is echter wei mogelijl< om een
ontwil<l<elingsplan voor het LOG te bepalen. i-lierin is het belangrijl<ste cloel om aan te geven,
waar en 110e rulmte wordt geboclen aan cle ontwil<l<eling van ele inlensieve veehouclerij in een
LOG. Het ontwil<l<elingsplan is cle Integrale atweging tussen de vraag naar rulmte vanuil cle in
lensieve veehouclerij en cle beschil<baarheicl van ruimte vanuil de huidige sltuatie en cle ver
schiliende (belelcls)doelen clie voor het LOG en cle nabij gelegen omgeving gelclen. In het onl
wil<kelingsplan wordt aangegeven welke alternatieven er zijn voor cle ontwil<i<eling van cle inten
sieve veehouclerij in cle LOG's. Op dit moment zijn deze allernatieven geformuleercl en cleze
vormen cle basis voor cle pianMER op elil onclercleel.

Deze alternatieven zijn uitgewerl<t in een workshop met experls en belanghelJbenelen (klank
borclgroep), zoals LTO, plaalselljke belangenorganisaties, walerschap, gemeenle en natuur- en
landschapsorganisaties.
Om 101 deze allernatieven te I<omen is rel<ening gehouclen mel:
" verschillen in cle ruimte en manieren van nieuwvestiging (buncleling, verspreicl);
" grooUe van de bouwblol<ken;
o landschap en natuur;
" geurbeleicl;
" ruimle voor helvesliging op beslaande locaties;
" groei van bestaanele beclrijven;
" omgaan met burgerwoningen;
" Infrastrucluur
" mlligerencle/lechnisclle rnaatregelen.

Deze allernatieven worclen gebruil<t in hel Plan MER en worclen beoore!eelcl op elfecten. De
alternalieven worden beschreven In Hoofdslul< 6 van deze Notitie.

De volgencle stap Is om betrol<kenen ult te noeligen om cle voorl<eur voor allernatieven voor de
I_OG's a2,n te geven. Hierbij worden de resultaten van ele effectenbeoordeling (in het Plan
m.e.r). meegenomen.
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iViogelijkfleden hel'v0stiging en uitbl'0iding IV in v0l'wevinfi;':igebleci en ~ilterni:ltiev0n

In bet reconstructieplan worelen mogelijkbeden gegeven voor uitbreiding van IVs in verwevings
gebieden. Deze uitbreielingsmogelijkhecJen zijn als voigt:

1. IVs l<LInnen een wijzigingbevoegdheid krijgen;
2. sterlocaties kunnen worelen aangevraagd onder bepaalde voorwaarden.

in het bestemmingsplan kan gevarieerd worden met ele ruimtelijke voolwaarden. Vanuit dit punt
is gekel<en naar de belangen van de gemeente Vllierden en zijn alternatieven 'getrechterd' tot
realistisclle mogelijkbeden in bet verwevingsgebied. Naar aanleieling van de diseussies met ver
scbillenele belangbebbenden en experts rond de LOG's in de gemeente Vllierden is dUidelijk
geworden dat er !wee belangrijke aandachtspunten zijn in bet verwevingsgebied. Ten eerste de
onlwikl<eling van IVs in bepaalde gebieden. Ten !weede het waarborgen van ianelschappelijl<e
kwaliteiten in het verv"evingsgebieel.

Daarnaast zijn er eliscussies geweest met ele I<lankborelgroep over bet bestemmingsplan. Hieruit
is gebleken wat de mogelijkbeden zijn in het kaeler van het bestemmingsplan en wat een maat
scbappelijk elraagvlak beef!.

Effecten beoordeling
De alternatieven worelen beooreleelel mieldels een expert judgement op effecten, waarna ele al
ternatieven door een multicriteria analyse met elkaar vergeleken worden op criteria. Dit boudt in
elat naar aanleiding van de buielige situatie en de autonome on!wil<l<eling ele effecten kwalitatief
worelen vastgesteld en dat er dus niet gerekend wordt met modellen.

Vervolgens worden de resultaten van de effectenbeoordeling gebruil<t in bet proces van het
on!wil<kelingsplan van de LOG's am te komen tot een keuze voor bet voorkeursalternatief. Dit
voorkeursalternatief wordt uitgewerl<l in een uitvoeringsprogramma van ele LOG's. De resultaten
11iervan worden uiteindelijk opgenomen in het definitieve Plan-m.e.1". Naar aanleieling van de
resultaten van het Plan-m.e.1". wordt het bestemmingsplan aangepast.

In bet volgende figuur is bet hierboven beschreven proces weergegeven.

" ,~
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6:I In!eiding
In dit hoofdstuk wordt de reikwijdte en het detailniveau van het MER gedafinieercl. Bij het detail
niveau worden cle verschillende aspecten toegelicht en met welke criteria de effecten bepaald
zullen worden in 11et plan MER,

6,2 Rei/<wijdte
De geografische reil<wijdte van het plan MER wordt gevormd door de grenzen van het bestem
mingsplan, De effecten van de voorgestelde activiteiten kunnen echter verder reiken dan de
grenzen van het bestemmingsplan, In het onderzoek wordt daarom, indien noodzal<elijl<, een
groter onelerzoel<sgebled aangell0uden, De omvang van het onderzoel<sgebied kan per milieu
aspect verscllillen, De grenzen kunnen lheoretisch tot het oneindige worden opgerel<t, maar
zullen worden bepaald aan de hand van de meningen van de experts,

5,3 Detailniveau
Het detailniveau richt zich op geaggregeerd gemeentelijk niveau, dus niet op niveau van indivi
dueie bedrijven, Zaken die in het individuele vergunningtraject worden behandeid/meegenomen
vallen buiten dit plan MER Zoals al is aangegeven in het voorgaande hoofdstul< zullen geen
modellen en berekeningen uitgevoerd worden, echter per gestandaardiseerde bedrijfsomvang
is dit wei uitgevoerd, De effecten worden kwalitatief beoordeeld, enkel de huidige situatie zal zo
mogelijl< /<wantitatief worden beschreven, Onderstaand wordt op het detailniveau van de afzon
derlijke thema's ingegaan, Daarnaast worden de toetsingscriteria gegeven7

,

5,3,1 Cultuurhistorie
Dragers van de cultuurhistorie in de gemeente VVierden vormen de oude buurtschappen die op
de hogere gronden langs de Regge zijn ontstaan, Ook de verschillende landgoederen vermen
cultuurhistorische dragers, De buurlschappen en landgoederen hebben door sociaal
economische ontwikl<elingen (onder andere globalisering, netwerk-samenleving) enigszins aan
sociale samenllang ingeboet, maar zijn nog steeds van grote betel<enis als basis van het land
schap van Wierden,

In het oude agrarische cultuurlandschap I<wamen nog relatief gave delen voor, zoals I<amponl
ginnlngen en essenlandschappen, Door ruilverl<aveling en schaalvergroting is dit landschap
eleels verdwenen, Ook de uitbreiding van de kernen en de aanleg van wegen heeft invloed ge
had op het landschap, In 11et bUitengebied van de gemeente VVierden is op eliverse plaatsen
nog I<arakteristiel<e bebouwing aanwezig zoals boerelerijcomplexen,

Toetsingscriteria
De alternatieven in het plan MEF~ worden 11001' het aspect cultuurllistorie aan de lIolgende crite
ria getoetst.
() Aantasting van cultuurhistorisch waardevoJle eJementen en pc!tronen.

Aantasting van l<arakteristie!<e boerderijcornplexsn/geboL!\;vensembles.
Aantz.si:ing van aardlwndig vl/aafctevolle eiementen en patronen.
Aantastin9 van oucie lin(en eil onigiilniilgsc:ssen.

-----------
7 Indien bij de toetsingscriteria over aantasting wordi. gesproken, kan een positief effect ook toegekend
If'lorden
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5.3.2 Landschap
Het landschap in de gemeente Wierden is tot stand gekomen door abiotische factoren als bo
dem, water, klimaat en relief. Daarnaast zijn menselijke ingrepen sterk bepalend geweest voor
het huidige landschap. Door ontginningen en abiotische factoren zijn in de gemeente de vol
gende landschapstypen te onderscheiden.

Kampenlandschap.

Essenlandschap.

Ontginningenlandschap.
Maten en flierenlandschap.

beekdallandschap.

In figuur 2 worden de landschappelijke waarden van gemeente Wierden weergegeven.

,-
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Figuur 2 Landschappelijke waarden in gemeente Wierden

Bewerking van bran: Inventar/satie en analyse concept LOP Wierden, mei 2007
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Toelsingscriteria
De allernalieven in hel plan MER worden voor het aspect lanclschap aan de volgende crileria
geloels!.
D' Verandering van de regionale landschapsstructuur, in het bijzonder op de variatie in de

lanclschepsslructuur en op cle herkenbaarileid en iclenlileit van het lanclschap,
" Verandering van cle openheici van het ontginningslandschap en malen- en f1ierenlanclschap

(effecl op cie schaal van het gebied).
o Veranclering van de I<leinschaligheid in cielen van het gebied (vooral kampenlandschap,

deels 001< essenlancischap) (effect op de schaal van hel geIJiecl).
" Verandering van Ilarallterislielle sleilranden/microrelief in het gebied.
o Verandering van I<leine landschapselemenlen.
" Verandering van ilaral<terislieke beelldalpatronen.

5.3.3 Natuur

Natura 2000
In hel buitengebied van Wierden zijn verschillende gebieclen met wclardevolle naluur aanwezig.
Voorbeelcl hiervan is hel Natura 2000-gebiecl het 'Vllierdense Velcl'. Hel Vllierdense Velcl is via de
Naluurbeschermingswet in proceclure om aangewezen te worden voor enllele habitattypen (na
tuurtypen) clie op Europees niveau beschermd moeten worden. Hel gaat hierbij om:
" vochtige heicle;
" clroge heide;
o aangetast hoogveen waar herstel nog mogeiijll is;
o (aciief hoogveen, voorlopig nog niet aanwezig maar wei een doel).

De Sailanclse Heuvelrug iigt weiiswaar niel binnen cle gemeentegrenzen van Vllierclen, maar ligt
clermate clicht bij het plangebied da! oak hier reilening mee gehouden moet worden. Habitattypen
en soorten waarvoor cle Sallandse Heuvelrug wordt aangewezen zijn:
$ dysotrofe natuuriijke poelen en meren;
, vochtige heide;
c droge heicle;
" jeneverbesformaties;
" heischrale graslanclen;
'.' actief hoogveen;
\';' kamsG'llamander;
'" IlOrhoen;
o nachtzwaluw;
o roodborsttapuil.
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Voor deze habitatlypen en soorten zijn instandhoudingsdoelstellingen in voorbereiding. I-Herin
staat omschreven wet de doelen zijn met betrel<king tot het oppervlal<te en cle I<waliteit van de
habitatlypen. Voor sommige doelen betrefl dat behoud van oppelvlakte en kwaliteit. lVIaar ook
uitbreicling van oppelvlal<te en verbetering van l<waHleit of een combinatie daarvan zijn mogelijl<
heden. Nieuwe ontwil<kelingen mogen geen negatief effect hebben op de instandll0udingsdoel
stellingen van de habitattypen en soorten en in he! plan MER moet deze getoetst worden aan de
Natuurbeschermingswet. Omdat de nieuwe ontwil<l<elingen buiten de Natura 2000-begrenzing zijn
gelegen, speell met name externe werking in de vorm van verzuring en vermesting (I<waliteitsafc
name habitattype) als gevolg van een eventuele toename van ammoniakdepositie een belangrijl<e
1'01 (zie 001< tekstbox 1). In bijlage 1worden de Natura 2000-gebieden Wierdense Veld en Sailand
se Heuvelrug aangegeven.

Tel<stbo)( 'I. 8eschi'ijvlng van besluiten en wetten !:>et!'el<l<ing l1e!:>!:>ende op ,lIn
monial<depositie van IVs

Bcsluit. Ammonj~k~mjssje HnisvesHng VecholHle,ojj
Besluit Ammoni8kemissie Huisvesting Veehouderij (december 2005) ofwel AivlvB Huisves
ting is nog niet in werking getredell. Ais hoofdregel geldt dat op grand V8n dit bes!uit be
staande l1Uisvestigingssystemen uiterlijk op 1jal1uari 2010 moeten voldoen aan de maximale
emissiewaarden. Het besluit zal bepalen dat dierenvel'blijven, W~lar emissie-arme huisvesting
systemen beschikbaal' zijn, op den duu!' emissie--arm meet Zijll uitgevoerd.

Vogel-en Habitntrichtlijn
De Vogel-en Habitatrichtlijn (richtJijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG) schrijven voor dat pas
sende maatregelen getl'Offen moeten worden am de kwaliteit van de natLllll'lijke habititats bil1R

nen de aangewezen beschermingsgebieden te wffi'lrborgen en waarbij geen storen(le factoren
optreden die tot eell significant effect kunnen leiden. Dit betekent dat elke individuele toena
me van de ammoniakdepositie niet is toegestaan zolang de totale depositie hoven de kritische
depositiewaarde zit. Hierdoor zal in veel gebieden in Nederland de landbouw op slot zitten.
Om toch enige dynamiek in de landbouw te behouden wordt er gedach! over een drempel
waarde vaal' de maximale depositie van een individueel bedrijfte hanteren, waarbij na over~

schl'ijding pas een passende beoordeling gemaakt dient te worden.

!PPC- j'ichtlijn
Het doel van de JPPC richtlijn (richtlijn 96/6l!EG) is om <Ioor mi<ldel van maatl'egelen emis
sies in lucht, water, bodem te voorkamen ofte beperken am zo afwenteling van emissies tus
sen de milieucompartimenten te voorkomen en tot een zo haog mogelijke bescherming van
het milien in zijn geheel te komen. Dit houdt in dal de Best Beschikbal'e Technieken (BET)
toegepast moet worden, een omgevingstoets uitgevoerd moet worden en belangrijke veront
reinigingen voorkomen moeten worden. IPPC is enkel van toepassing bij vel'gunllingverlening
aan grate varkens- en pluimveebedrijven (>40.000 plaatsen voor pluimvee, >2000 plaatsen
voor vleesval'kens of> 750 pl£latsen VOOl' zeugen.
Hierin zijn enkele ondnidelijkheden:

De beoordeling (omgevingstoets) dient gemaakt te worden om te achterhalen of er
sprake is van een belangrijke verontl'einiging. Dit staal in de rppc richtlijn niet pre
des gedefinieerd. In principe wordt dit aan het bevoegd gezag overgelaten.
Hoe moet omgegaan worden met de mate van bescherming in relatie tot de status van
de natllurgebieden. (SVGV doet een voors!e! in de handreiking toetsing VHR en
IPPC (2005) voor een aantal illdicatieve drempelwaarden bij vel'schillende natuurge
bieden).

Bran: Allerra, 2006

Stree!<plan
in het Streekplan is aengegeven (\et ilet buitengebied vcn gemeenie V\frercien deals begrensci is
als Pro\!inciaie ::=cologischa hoof(s(i·uctUL!j· (i:i::HS) en gam:engebjecJ. De grotei'e gebieden als
hat lAlierdeilse Veld en j\lodervelc~ Ifc;ileil !)jili1en c:a :JegreilL:ing Vc:.il (e ::>::::-:S.
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Reikwijdte en detailniveau

Vercier zijn bestaande bossen aangewezen als besiaancle naluur. Nieuwe Ilatuur is voorziell
langs cie Benecien Hegge ell EJ(sosclle Aa. De cioelstelling bestaat l1ier globeal uit 1100ilanclell met
een bolaniscl1e waarde. In bijlage 2 is de Provinciale Ecologiscl1e Hoofdstructuur rond de ge
meenle Wierden gegeven.

Het ruimtelijl< beleid voor de PE:I-IS is ais voigt vastgesteld.
o Het 11andl1aven van de rust en l1et tegengaan van verstoring en versnippering door l1et we

ren van grootschalige nieuwe onlwil<J(elingen.
" Bestaallde agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Nieuw vesti

ging van landbouwbedrijven binnen de PEHS is aileen mogelijk ais onderdeel van een inte
grale gebiedsgerichte aanpak waarbij per saldo de natuurwaarden worden verslerkt. In het
reconstructieplan is verder de onlwikkeling van zogenaamde 'sterlocaiies' voor de intensieve
veehouderij binnen de EHS uitgesloten.

" Opl1effen van de bestaande barrierewerl<ing door infrastructuur en hel autoluw maken van
cle bos- en natuurgebieden.

" Het afstemmen lIan de water- en milieuomstandigheden op de natuurdoelen die voor het
gebied zijn geformuleerd.

Tussen l1et lNierdense Veld en de Enbeltdijl<svenen is een ecologische verbindingszone (evz)
gelegen, Om deze gebieden met elkaar te verbinden. De verbindingszone is niet opgenomen in
11et Naluurgebiedsplan wat betel<ent dat de zone op vrijwillige basis gerealiseerd moet worden en
dal er geen gelden voor bescl1i1<baar 7-ijn.

De provincie gaat de ecologische hoofdstructuur herbegrenzen. Het concept van deze herbe
grenzing is op 11 september 2007 door gedeputeerde staten vastgesteld. Gemeenten, water
scl1appell en adviescommissies is advies gevraagd over dit voorstel. Op basis van dit advies
gaan Gedeputeerde Staten omstreeks mei 2008 een concept begrenzing vaststelien. Hler zui
len belanghebbellden op basis van de Aigemelle Wet Bestuursrecht zienswljzell over i<ullnen
indienen. Omdat l1et nog geen definitief beleid is, wordt de herbegrenzing nog Iliet meegeno
men.

De iandbouwgronden ten oosten van het natuurgebied lNierdense veld zijn in het streel<plan
aangewezen als ganzengebied en/of gebied voor andere wintergasten. Het beleid voor dit ge
bied is gericht op l1et handhaven van de condiiies voor de instandhouding van de weidevogel
en ganzenpopulaties (waterpeil, openheid en rust.) In IJijlage 3 is het ganzengebied gegeven.

Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. In deze wet zijn (nagenoeg) aile van
nature In het wild voorkomende vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieen beschermt. Daar
naast zijn er selectieve lijsten van beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelde die
reno De beschenllde soorten en hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen mogen niet opzettelijl< worden verstoord of vernietlgd. Plannen en onlwikl<elin
gen I<unnen pas aan de 1=lora- en faunawet getoetst worden op 11et moment dat de exacte in
greep min of meer bel<end is. Om die reclen wordt de Flora- en faunawet in deze fase slechts
globaai beschouwd. Er vindt een beoordeling plaats op basis van bestaande inventarisatie ge
gevens, er wordell geen veldinventarisaties uitgevoerd.

Toetsingcriteria
De alternaiiellen In het plan MEH wordell voor het aspect natuur aan de volgencle criteria ge
toets!.
" Effect op de instandhoudillgscloelell van Natura 2000-gebiecl VVierdense Veld:

o mate van 8mn1oniaJ<depositie is belangrijl<, maar er 'Nordt ook naa!" andere iTIogelij!< effec-
ten gei<el<en (bijvoorbeeld l1ydrologlsc11e be'fnvloecling en verstoring).

'=ffec"t op Cig Pi:::HS:
o venlietiging, verstoring, versnipperiil9 en verdroging.
Effec( op gcii1::::8ilgeiJied:
o rL'Slversto(ing, versnippei'ing en h~fdrol09ische eNect':'lil,
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Reikwijdte en detailniveau

EHect op bescl1ennde soorten F!ora- en faunawet:
o vernietiging en verstoring.

5.3.4 Water
De waterhuishouding in de gemeente \Nierden wordt sterk bepaald door de hoogteverscilillen in
het landschap en de bodemopbouw. Het oppervial<tewater loopt via diverse beken en vele slo
ten cloor het bUitengebieci van cle gemeente.

Bepalend voor de stroming van het grondwater zijn de ondergroncl, cle hoogteligging en de tel'
reinhelling. Door de glooiing in het landschap (afhellend van de Sallandse Heuvelrug) stroomt
het grondwater vanuit het oosten, westen en vanuit zuidoosten door de ondergrond naar de
Regge. In het gebied Iiggen waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. IVs zijn
toegestaan in intrekgebieden van (potentie;[e) wateiWinning (Vitens). Binnen de grondwaterbe
schermingsgebieden wordt in het verwevingsgebied in principe geen nieuwe vestiging en uit
breiding toegestaan. Enkel als er wordt voldaan aan het Slap vooruit principe voor de grondwa
terbescherming is er mogelijkheid tol uitbrelding (Zie tekstbox 2).

Tel<slbox 2. Bescl1l"ijving van Slap-vooruil beginsel VWl de PI'ovincie Ovel'ijssel

SlfJp-Voo"uit beginsel
Voor het slap-vooruit beginsel is een methodiel< opgesteld die staal bescllreven in hel rapport' !VIe
thodiel< voor gebiedsgericllte grondwalerbescllerming' (opgesteld door Tauw (2006) in opdracht
van de provincie Overljssei). In dit rapport slaan 2 methodieken beschreven, Ie welen Reflecl en
Respond. Met Reflect kunnen risico's van ruimtelijke functies op een I<walilatieve manier in beeld
gebracht worden die l\LInnen worden gekoppeld mel gebiedskenmerken, zoals bodemopbouw en
verblijftijd. Hiermee kan 001< een saldo aanpak worden gehanleerd. Hierdoor is Llilruil mogelijk van
functies: een rlsicovoile funclie op een klein en niell<welsbaar gebied, wordl gecompenseerd door
een risicoarme functie op een groler, kwelsbaar gebied. Met de Reflect methodiek wordt vooral
gekeken near de relatieve risico's. De Respond methodiek worelt momenteel ontwil<keld om inzicht
te l<LInnen geven in I<wantilatieve risico's, met name functies met verschillende soorten milieube
lasting (bestrijdingsmlddelen, zware metalen elc.

in figuur 3 worden de grondwaterbeschermingsgebieden en (potentiefe) waterwingebieden
aangegeven
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Reikwijdte en detailniveau
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Figuur 3 Waterkaarl van gemeente Wierden
Bewerking van bronc Streekplan Overijssel2000+

Deerdat een IV niet grendgebenden is en een gesleten systeem is zullen de effecten van de
bedrijfsveering ep water niet werden behandeld in dit MER. Deze aspecten kemen aan de erde
bij vergunningverlening. Echter het risice van uitsteet van vervuilende steffen in grendwaterbe
schermingsgebieden zullen wei beschouwd werden in het Plan- m.e.r met de kwalitatieve Re
flect methede.

Teetsingscriteria
De alternatieven in het plan MER werden veer het aspect water aan het velgende criterium ge
teetst:
• Risice op negatieve effecten veer grondwater kwaliteit veor drinkwaterwinning

5.3.5 Infrastructuur
Het plangebied werdt deersneden deor enkele deergaande wegen. De A1 ten zuiden van Enter
zergt veer de oest-westverbinding. De Neerd-Zuid verbindingen werdt gevermd deer de N347
langs Enter en (aansluitend) de N350 tussen Rijssen en Wierden. Eveneens zijn er diverse 10
kale wegen, entsluitingswegen en zandpaden in het buitengebied van Wierden aanwezig.
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Reikwijdte en detailniveau

D0101rn0101st liggen er enl<ele voet- en fietspaden in het buitengebied. De I<ern \lllierclen heeft een
station, hier I<omen cle spoorlijnen uit Deventer en Zwolle richting Almelo samen.

Er wordt aangenomen dat cle verl<eerstoename eioor IVs in het verwevingsgebied minimeal is,
a01ngezien er nu 001< 011 O1grarisclle bedrijven a01nwezig zijn. In het plan MER zal wei de toename
van het verl<eer op de wegen clie gebruil<t worden 1'001' aan en afvoer in cle LOG's worelen be
handeld cloor I<nelpunten te O1nalyseren en mitigerende maatregelen voor te stellen. Hierin wordt
001< cle verl<eersveiligheid meegenomen aan de hand van de CROIN" normen voor plattelands
gebieden.

Toetsingscriteria
De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect infrastructuur aan de volgende criteria
getoetst.
o Verandering van verl<eer op de wegen van en naar de LOG's.
o Verandering in de verl<eersveiligheid.

5.3.6 Geluid
Door vergrotlng of nieuwvestlglng van IVs is er een toename aan geluid. Dit wordt vooral ver
oorzaal<t cloor ventilatoren en voennachines. Da01rnaast I<01n 001< vr01clltverl<eer een bijclrage
leveren aan geluidoverlast.

De etfecten van geluid op geluidsgevoelige objecten zal nader worden behandeld in het even
eens als de mogelijl<e mitigerende maatregelen.

Toetsingscriteria
De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect geluid aan de volgende criterium ge
toetst.
o Toename/atname geluidshinder.

5.3.7 Geur
De Wet geurhincler en veehouderij (Wgv) vormt vanat 1 januari 2007 het toetsingsl<ader 1'001' de
milieuvergunning, ais het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouclerijen. De
Wgv vervangt de Wet stanl<emissie veehouderijen die van toepassing is in reconstructiegebie
den en de drie 'stanl<richtlijnen' die van toepassing zijn in de rest van Nederland.

Uit de overleggen en worl<shops waarin de ontwil<l<elingen van de LOG visies besprol<en zijn is
geblel<en dat de 1<lanl<bordgroep de voorkeur heete uitgesprol<en 1'001' het niet versoepelen van
de geurnorm in de gemeente \A!!erden. Daarom \JI!ordt er hier aangencmen d@t de geurnormen
van 3 Odour Units voor objecten binnen ele bebouwde I<om en 14 Odour Units voor objecten
buiten de bebouwde I<om gewaarborgd blijven.

In het plan MER worden bestemde IVs en nieuwvestiglng geanalyseerd op mogelijl<e geuremis
sie. Er wordt gewerld met geurcontouren rondom bedrijven rei<ening houdend met well<e geur
normen in het gebied heersen. Daarnaast worelt het effect van de alternatieven op de acllter
grondconcentratie meegenomen.

Toetsingscriteria
De alternatieven in het plan MER worden 1'001' het aspect geur aan de volgende criterium ge
toetst.
" Aantal geurgehinderden.
" Toename/afname van de geur achtergrondconcentratie.

8 :<ennisinstituut voar "erkeer en ver'oer
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Reikwijdte en detailniveau

5.3.8 Lucllt
Sinds 15 november 2007 is cle Wet luchtkwaliteit (WI) van toepassing (vervangt het Besluit
Luchtkwalitelt 2005). De Wet Miliellbeheer, 5.2 11Ichtkwaiiteitseisen geeft grenswaarden voor
stikstotoxlde (NO), stikstotdioxide (NO,), koolmonoxide (CO), fijn stot (PM,,), benzeen (C,I-I,),
zwaveldioxide (SO,) en lood (Pb). Er zijn grenswaarden voor jaargemiddelde en uurgemiddelde
concentraties. Voor stikstofoxide, I<oolmonoxicle, benzeen, zwavelclioxide en lood zijn blj lande
lijke metlngen en berekenlngen geen overschrijdingen van de grenswaarden geconstateerd of
te verwachten. Hierbij I<an worden verwezen naar het Nationaal LlIchtkwaliteitsplan 2004 van
het ministerie van VROM uit tebrllari 2005.

De toename van verkeer en Intensieve veehouderlj zal door het plan een mogelijl<e toename
van vooral N02 en tijn stof I<unnen veroorzaken. Vooral lijn stof kan worden veroorzaakt door
pluimveebedrijven. In VVierden zal het vermoedelijk met name gaan om uitbreiding en nieuw
vestiging van varkensbedrijven.

Gelet op de situerlng van het plangebied (het betreft geen sterl< verkeersbelaste locatles in ste
delijk gebied), op de aard van het gebied (Iandelijk gebled met incidentele bebollwing) en de
achtergrondconcentratie9 (volgens CAR) worden voor het gebied door het instellen van het be
stemmlngsplan geen gezondheidsrisico's ot ecologische risico's velWacht. Doordat fijn stof een
maatschappelijk gevoeiig ondelWerp is wordt deze echter wei meegenomen in het plan MER

Toetsingscriterla
De aiternatleven in het plan MER worden voor het aspect lucht aan de volgende criterium ge
toetst.
o Verandering van de concentratle lijn stot.

5.3.9 Archeologle
In het bllitengebied van VVierden zijn diverse deelgebieden te onderscheiden met een hoge ar
clleologlsche velWachtlng. Met name de essen en kampen worden beschouwd als de archeo
logisch meest waardevoJle gebieden.

Blnnen de gemeente komen diverse archeologische monumenten voor, zo zijn op diverse loca
ties vuurstenen aangetroffen. De archeologlsche monumenten mogen niet aangetast worden
door de nleuwe activiteiten van het nlellwe bestemmingsplan en zijn uitgesloten voor nlellwves
tiging en uitbreiding van IVs.

De archeoiogische waardevolle gebieden moeten voordat activiteiten plaatsvinden die schade
aanl<unnen brengen, eerst archeologisch onderzocht worden. Indien er dlls een lIitbreiding
danwel niellwvestlging van een IV plaatsvindt, moet er een arclleologisch onderzoel< worden
uitgevoerd. Omdat clit van belang is op bedrijfsniveau en niet op planniveau wordt archeologie
niet meegenomen in het plan MEI~

5.3.10 Bodem
De bodemopbollw In de gemeente VVierden worelt voor een groot deellJepaald door cle ligglng
van de stuwwallen en het dekzand e1at in e1e gemeente is afgezet. De boelem worelt e100r aspec
ten als verdroglng en vermesting bernvloed. Echter e100rdat een IV niet grondgebonelen land
bOllw betreft, en dlls niet onderscheidend zijn voor alternatieven, zal het aspect boelem niet be
scllreven worden In het plan MER De mogelijke/eventuele specifrel<e effecten van de inelivielue
Ie IVs op e1e bodem zllJlen op vergllnningnlveau van e1e IVs in beschollwing worden genomen.

91n het buitengebied Iiggen de waercJen rand de 18.80 ug/m 3 voor i\I02 en 23.60 v£;/m 3 voor PiV110. Bei~

de liggen ruim onder de jaargemiddelcie norm van 40 ug/m3
]

11/99036405/PvC:H/AvP, revisie 0

Pagina 22 van 31



Reikwijdte en detailniveau

5.3. i i Verder te beschouwen

Energie
Het verbruii< van energie in (Ie gel11eente Werden Lal, door het vergroten van bedrijfsaetivileiten
en met name door het loepassen van mitigerende maatregelen, beschouwd worden. Mogelijl<
heden iot hel opwekken van duurzsme energie en de relaiie tussen technische maatregeien en
energieverbrui!< Lal worden beschreven In het plan MER.
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Overzicl1t van effecten en criteria

Reikwijdte en detaifniveau

Aspect Criteria
Cultuurl1istorie 0 Aantastlng van cultuurl1istoriscll waarclevol-

Ie elementen en patronen
0 Aantasting van karakteristiel<e boerclerij-

complexen/gebouwensembles
0 Aantasting van aarci!<unclig waarclevolle

elementen en patronen
0 Aant8sting van oucle linten en ontginnings-

assen
Lanclscl1ap G Veranclering van cle regionale lanclscl1aps-

structuur, in l1et bijzoncler op cle varialie in
cle lanclscl1apsstructuur en op cle l1erl<en-
baarl1eicl en iclentiteit van l1et lanclscl1ap

0 Veranclering van cle openl1eicl van 11et ont-
ginningslandscl1ap en maten- en meren-
landscl1ap (effect op de scl1aal van l1et ge-
blecl)

0 Veranclering van cle kleinscl1aligl1eid van in
clelen van l1et gebiecl ( voral kampenland-
scl1ap, deels ook essenlandscl1ap) (effect
op de scl1aal van l1et gebiecl)

0 Verandering van karakteristieke steilran-
den/microrelief in l1et gebied

0 Verandering van 1<leine lanclscl1apselemen-
ten

• Verandering van I<arakteristieke beel<clalpa-
tronen

Natuur Mbt Natura 2000-gebied Wierclense Veld:
0 mate van ammoniakclepositie en andere

effecten zoals l1ydrologiscl1e beinvloe-
ding en verstoring;

Mbt PEHS:
0 vernietiging
0 verstoring
0 versnippering
0 verdroging;

Mbt ganzengebied:
0 rustverstoring
0 versnipperlng
0 l1yclroioglscl1e effecten;

Mbt bescl1ermcle soorten 1010ra- en faunawel:
0 vernietiging
0 verstoring

Water 0 Risico op negatieve effecten voor gronclwa-
ter kwaliteit voor drinl<waterwinning

infrastructuur 0 Veranclering van verkeer op cle wegen van
en naar cle LOG's

0 Veranclering in de verl<eersveiligl1eicl
Geluicl ~~ Toenarne/afnarne geluidshincler
Geur Aanta! geurgehinderden

Toename/afname van cle £leur aclltergronc:-
concentratie

Lucil'e Ver2ncleriil~; \.'c.i1 de concen'ti"c<ie '(Un 5"(0"1" ,.._
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Afternatieven

De alternatieven zijn uit verschillende hoel,en bekeken. In dit hoofdstuk is beschreven hoe de
alternatleven zijn gevonnd. Het kader van de alternatleven vormt het bestemmingsplan, waarin
aileen cle ruimtelijl,e aspecten worden vastgelegd en daarom zullen de alternatieven enkel rulm
lelijl, van elkaar verschilien.

Zoals al in hoofdslul, 4 vermeld, zijn bij hel bepalen van alternalieven specifiek vaal' de 1.0G's
diverse belanghebbende organisatles en experts betrokl,en. Zij hebben bijgedragen (door middel
van worl,shops) aan hel formuleren van de LOG visies en de alternalleven. De meningen van de
belanghebbenden en experts zijn oak meegenomen in het formuleren van de allernalieven speci
fiel, vaal' het verwevingsgebied.

De belangrijl,e alternalieven clie beschouwd moeten worden zijn de volgende.
o De mogelijke iocatles en de omvang van IVs in het LOG.
o Mogelijkheid tot uitbreidingen en de omvang van IVs In de verwevingsgebieden.

LOG's
In de LOG's zijn alternatieven beschouwd waarin hervesliging, nieuwvestiging, bundeling en clus
tering van IVs zijn bekeken.

Hervestiging
In hel altemalief waar enkel11elvestiging mogelijk is, is gekel<en naar aile bestaande agrarische
bedrijven. Op deze bedrijven is IV mogelijl< en uitbreiding tal een bepaald aantal heclare. In dit
allernatief zal er geen ruimle zijn vaal' nieuwvestiging.

Nieuwvesliging gespreid
In hel alternatlef waar enkel gebundelde nieuwvestiging mogelijk is, is gekeken naar de mogelijke
nieuwe localies waar IV geplaalst I<an worden. Deze localies van nieuwvestiging zullen worden
verspreid over de LOG's. Hervesliging wordt in dit alternalief 001< meegenomen.

Nieuwvestiging gebundeld
In hel alternaliefwaar enkel gebundelde nieu~Nestiging mogelijl< is, worden de mogelijke nieuw
vestigingen en hervestigingen in bundelingen van 4 IV of meer worden bescl10uwd.

IV in verwevingsgebied
Vaal' de IV in cle verwevingsgebleden zijn allernatieven beschouwd waarin de mogelijkheid wordt
geboden am het aanlal dieren te verhagen. Daarnaast is gekeken naar allernalieven die uit land
schappelijl< oogpunl gewenst zijn.

Toename aantal dieren
De maximaIe bedrijfsonlvifil<l<eling I<an worden behaald door verschillende aspecten die I<unnen
worden vaslgelegd in hel beslemmingsplan. Hel vergroten van een bouwblok van IV I,an resulle
ren in het houden van rneer dieren. Ook het verhogen vgn de stallen van IV !<an een aanzlenlijl<e
toename V211 bet aantal c!ieren tevJeeg brengen.

Landscilappeiijl<e OI11V·.!i!<i<eling
De lancJschappeiij!<e K'!\/atiteiten \Ian het buitengebieci in \I\flerden kunnen V/oi·c!sn ge,,1/22r'Jorg( of
lIei"stei"l<{: c!oor verschiHenc1e 2sqectal1 van !Vs ~o geed iTIogeiijl< in te p"ss·3n in i1e( iandsci1c:p.
Gedachi 1<211 'Morden .::e'i1 c:e amI/Eng, de il00glS, c:e uitstr2:iing, de 2rci~iiectuut ei~ e'e ;ai1c!sch'f)-
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Alternatieven

pelljl<e Inpasslng van de buitenrand van iVs. In het bestemmlngsplan kan enkel het ruimtelijke
aspect worden vastgelegd

De volgende mogelijkhecien om de IVs In het velwevingsgebied zijn beschouwd:

1. Het vergroten van het bouwblok
Zoals vastgelegd in het Reconstructieplan kan het vergroten van het bouwblok van iVs met een
oppervlak meer dan ., ,5 ha enkel door het aanvragen van een Sterlocatle. Hielvoor moet een be
drljf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op dit moment ligt er een aanvraag en eleze wordl mee
genomen In het plan MER.
De gemeente kan vaststellen of er ele mogelijl<heid bestaat om meer sterlocalies te vestigen, elan
wei sterlocalies niet meer mogelijl< te maken. Ook kan ele gemeente een maximaIe oppervlal< voor
ele slerlocalies aanduiden.

2. Het verhogen van de gebouwen om zo tot meer vercliepingen van een stal te komen.
Het Reconstructieplan 11eeH de hoogte van gebouwen niet vastgelegd. De gemeente I<an bepaal
de hoogten vastleggen voor IVs zodat hoogbouw niet of wei kan worelen loegestaan.
Er is echler geblei<en uit discussies met belangen organisalles en expelis (I<1anl<bordgroep) dal,
ull lan<lschappelijk en maatschappelijk oogpunt, 11el verhogen van de nu loegestane gool en nok
hoogle niet acceptabel is.

In het plan MER worden twee alternatleven bescllreven waarin
1. de grooUe van het bouwblok vastgelegd is tot 1,5 ha en elus enkel de IV met wijzingsbe

voegdheid loe te slaan en geen nieuwe sterlocalles. Omdal er echter al een slerlocatie is
aangevraagd wordl deze wei meegenomen.

2. iV mel wijzigingsbevoegelheid en slerlocalies (waar mogelijl<) in hel plangebied toe te
staan. De mogelijke uilbreiding op een sterlocatie worelt echler gelimileerd 1012 hectare.

Hel alternatief om hel aanlal dieren te reduceren danwel hetzeifde Ie houden door hel bouwblol<
zonder lIilbreldingsbevoegelheld vast Ie stellen, wordt nlel als een pral<tische mogelijkheid gezien.
Dit pasl nlet binnen de kadel'S van de reconstructie en zal de positie van de agrarier Ie slerk be
naelelen.

Allemalieven
De volgenele alternatleven worden In het plan MER beschol.lwd:

O. Nulalternatief (huidige silualie plus autonome onlwil<keling volgens het Reconstructieplan
Salland- Twente 2004)

'1. Alternalieven in relatie met de LOG's:
o Hervestiging van IV op beslaande locaties
o Verspreide vestlging van IV (maximaal 2 bestaande en nieuwe bedrijven bij ell<aar)
G Gebundelde vestiging van IV (minlmaal 4 bestaande en nieuwe iV bedrijven bij eil<aar)

2. Alternatieven in relatie tot de hervestiging en lIilbreieling van IV In het velwevingsgebied
o 1 sterlocatle en IV met wijzigingsbevoegell1eld
o Definitieve bepaling van meer slerlocaties en IV met wijzigingsbevoegdl1eiel
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Alternatfeven

De allernatieven ;cullen gecombineerd op effeclen worden beoordeeicl volgens de voigende la
bel:

t,lt\:;i'iiatief in LOG's in verweving~fjebiecl

0 IVs op elke locatie Slerlocalies op elke mogelijlce
localie en IV mel wijzingsbe-
voegclheicl

'Ia Helvesliglng van IVs op be- 1 slerlocatie en IV mel wljzi-
slaancle localles gingsbevoegdheicl

'ib Helvesliging van IVs op be- Definitieve bepaling van meer
staancle localies slerlocalies (opp. 1012 ha) en

IV wiizi9!'lgsbevoefjclheid
2a Verspreide vesliging van iV 1 slerlocatie en iV met wijzi-

gingsbevoegdheid
2b Verspreide vesliging van IV Definilieve bepaling van meer

sterlocaties (opp. tot 2 hal en
IV wik!9!'lgsbevoegdheid

3a Gebundelcle vestiging van IV 1 sterlocalie en IV mel wijzi-
gingsbevoegdheid

3b Gebunclelde vesliging van IV Definilieve bepaling van meer
sterlocaties (opp. tot 2 hal en
IV wiizi9!'lgsbevoegdheicl
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Verdere procedure

Voor deze Notilie Reil<wijdte en het cletailniveau van het MER worclen nog voor begin 2008 cle
volgencle bestuursorganen en aclviseurs geraaclpleegcl:
o De Commissie voor cle milieueffectrapportage;
" De Rijksclienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monul1lentenzorg;
e De Inspectie Milieuhygiene VROM;
" Ministerie van LNV;
c Provincie Overijssel;
" Waterschap Regge en Dinkel;
" Hel coliege van B&W van gemeente All1leJo;
o Het college van B&W van gel1leente Twenterancl;
" Het college van B&W van gel1leente I,(ijssen-Holten;
o Het college van B&W van gel1leente Hoi van Twente;
" Het college van B&W van gemeenle Hellencloorn;
~} Vitens;
" LTO Noorcl;
o Slichting Natuur en Milieu VIIierden;
o Milieulederatie Overijssel;
o Landschap Overijssel.

De adviezen van de verschillende bestuursorganen en aclviseurs worclen meegenomen bij 11et
maken van het uiteindelijke Millieueffeclrapport. Daarnaast zal er begin 2008 een expertmeeling
plaalsvinden met cliverse experts van Allerra, Gronlmij, LTO, gel1leente, waterschap en provin
cie om de effeclen van cle alternatieven te bepalen.

De vaststelling van het ontwerp Ileslemmingsplan 'Buitengebied 2008'en het Milieueffectrapport
door 8&Wworclt voorzien in medio 2008. Het ontwerp-bestel1lmingsplan 'Buitengebied 2008' en
Ilet Milieueffectrapport worden daarna tel' visie gelegd. Op het ontwerp-bestemmingsplan en hel
iVlilieueffectrapport is gedurencle 6 weken inspraak mogelijk. Het milieueffeclrapport wordt ver
volgens getoetst door de Commissie voor cle milieuelfectrappoltage. Daarna worclt bestem
mingsplan 'Builengebiecl 2008' al clan niet gewijzigcl vastgeslelcl cloor cle gemeenleraacl.

VIIij vernemen graag uw (schriftelijke) reactie. Voor verclere inlichlingenkunt u conlact opnemen
met cle heel' Ten Tije van gemeenle Wierclen (teleloon 0546 58 08 00).
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Bijfage 2

Provin«,;i~le EcologHsche Hloofdst,n~ctI\llMW'!y"ond de
gemee~deWierden
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Bijrage 2
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