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Samenvatting e n

Aanleiding en aanpak

con c u s e s

De gemeente Stadskanaal stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het

landelijk gebled. Omdat dit nieuwe plan een kader vormt voor mogelijke

m.eJ.-plichtige activiteiten is het noodzakelijk een pianMER op te stellen.

Het pianMER richt zich vooral op plan-m.er.-plichtige activiteiten, maar

houdt tevens rekening met de ontwikkeling van andere activiteiten die

elkaar kunnen versterken. Dit pianMER richt zich op die milieuaspecten

waar wezenlijke effecten worden verwacht

Sterker nog dan de landelijke trend neemt in de gemeente het aantal

agrarische bedrijven af. De gemeente wil de bestaande agrarische bedrij

ven de mogelijkheid bieden uit te breiden. Het nieuwe bestemmingsplan

biedt daarom ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij bij

agrarische bed rijve n.

Het plan biedt plaatselijk mogelijkheden om landbouwgronden om te

zetten in natuur (Ecologische Hoofdstructuur). Het realiseren van de Ecolo

gische Hoofdstructuur vindt plaats conform landeliJk en provinciaal beleid

en wordt in het bestemmingsplan ruimtelijke gefaciliteerd. De effecten van

de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur worden in deze plan

MER meegenomen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid die het be

stemmingsplan biedt om plaatselijk landbouwgronden om te zetten in

multifunctioneel bos/houtteelt en/of dagreereatie, de zogenaamde land

schappelijk-recreatieve ontwikkelingszo ne.

In het pianMER wordt tevens aandacht besteedt aan de volgende activitei

ten, een bestaand lawaaisportcentrum, co-vergisting en een hippisch re

ereatiepark. Voor het hippisch reereatiepark heeft een aparte m.e.r.

beoordeling plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat geen milieuef

fectrapport noodzakelijk was. Het hippisch centrum wordt derhalve in

deze pianMER slechts beoordeeld ten aanzien van cumulatieve effecten

op het gebied van geluidhinder en luchtkwaliteit. Het lawaaisportcentrum

is een bestaande situatie en derhalve aileen meegenomen in de be

schouwing van de huidige situatie.

Co-vergisting is de laatste jaren sterk in opkomst. Het bestemmingsplan

biedt ruimte aan kleine installaties (maximaal 85 ton/dag) waarvoor het

244.00.01.20.06 ~ 1)lanMER bestemmingsplan l.andelijk Gebiecl Stadskanaal - 15 mei 2008



bestemmingsplan niet plan-m.e.r.-plichtig is. Ten aanzien van het aspect

luchtkwaliteit is aandacht besteed aan cumulatieve effecten.

In navolgende tabel staat aangegeven op welke activiteiten de locus wordt

gelegd en welke them a's worden behandeld. Onderzocht worden de

thema's bodem, water, landschap, cultuurhistorie, natuur, geluidhinder,

luchtkwaliteit en tot slot geurhinder. Ten aanzien van deze thema's worden

de huidige situatie, de autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen die geen

gevolg zijn van het bestemmingsplan) en de effecten die bepaalde ont

wikkelingen ten gevolge van het bestemmingsplan, in beeld gebracht.

Om deze effecten te kunnen beoordelen, is per thema eerst relevant be

leid en regelgeving als toetsingskader beschreven.

Tabel 0
Actlvltelt Thema

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur Badem

Water
Natuur
landschap

Geluidhincler

luchtkwaliteit

Landschappelljk-recreatieve ontwikkelingszone Badem

Water
Natuur
landschap

Intensieve veehouderij Badem

Water

Natuur

landschap
Geurhinder

Ammoniak

Geluidhinder

luchtkwaliteit

De effecten van co-vergisting wordt cumulatiel meegenomen in relatie tot

NO, (Iuchtkwaliteit>. De realisatie van het hippisch recreatiepark wordt

cumulatief meegenomen ten aanzien van geluidhinder en luchtkwaliteit.

Effectb esc h rijvin g

Bodem en water

Ais gevolg van het omzetten van landbouwgronden naar natuur of bas

(Iandschappelijke ontwikkelingszone) zal de bodem- en waterkwaliteit op

deze locaties licht verbeteren (minder bemesting en uitspoeling van nutri

enten). De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur heeft tevens een

gunstig effect op waterberging en afvoer.

De ontwikkelingen in de intensieve veehouderij hebben geen tot weinig

effecten op de bodem en het water, omdat hier al bemesting plaatsvindt.

De toename van ammoniakdepositie die deze ontwikkeling met zich
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meebrengt. heeft wei negat',eve gevolgen voor bodem en water In omlig

gende natuurgebieden.

Landschap, cultuurhistorie en natuur

De ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur heeft posltieve gevol

gen voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Bij de inrichting van de na·

tuurgebieden wordt rekening gehouden met landschappelljke en

cultuurhistorische sam en hang en versterklng. Ook de aanleg van een land·

schappelijk-recreatleve ontwikkelingszone kan een positief effect op natuur

hebben, mits het om multifunctloneel bos gaat. Grootschallge aanleg van

bos in dit gebied (waar het bestemmingsplan de mogelijkheid voor biedtJ

heeft een negatief effect op het landschap. Ten gevolge van de ontwikke

Iingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij neemt de bebouwing In

het landelljk gebied toe, alsmede de ammoniakdepositie op natuurgebie

den. Op landschap, cultuurhistorie en natuur hebben deze ontwlkkelingen

derhalve een negatief effect. Het Natura 2000-gebied Lieftingsbroek is op

dusdanig grote afstand gelegen dat het effect verwaarloosbaar is.

Geiuidhinder, luchtkwaliteit en geurhinder

Ten aanzien van de aspecten geluidhinder en luchtkwaliteit hebben de in

navolgende tabel genoemde activitelten geen tot zeer beperkte gevolgen.

Ais maximale capaciteit voor intensieve veehouderij zou worden benut

voor kippen, is het effect op de luchtkwaliteit het grootst. maar blijft bin

nen de gestelde normen. Ook ten aanzien van de cumuiatieve effecten

ten aanzien van de aspecten co-vergisting en hippisch recreatiecentrum

zljn wat betreft geiuidhinder en luchtkwalite·,t geen knelpunten te ver'

wachten.

De ontwikkelingen in de intensieve veehouderij kunnen in het buitenge

bled tot verhoging van de geurhinder leiden. Voor het bUitengebied is dit

niet onacceptabel. De kommen blljven voldoende beschermd. De effecten

van het nieuwe bestemmlngsplan zijn in navolgende tabel weergegeven.

TabelO.1 Beoordeling

Activiteiten EcologJsche Hoofd- LandschappeJljk-recreatleve lntensieve veehouderij On-
structuur ontwlkkelingszone clusief ammonlak en geur-

Thema
hinder)

Bodem en grondwater , 0/+

Water + 0
-----

Landschap
-

+ a
Cultuurhistorie + 0
~_.

Natuur ++ 0

Geluidhincler 0
., a

lllchtkwaliteit
.._- ....-, 0 0

Totaal ++ 0 -
-- •._--
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Het bestemmingsplan Landelijk Gebied maakt de realiserlng van de Ecolo

gische Hoofdstructuur mogelijk waardoor in zijn totaliteit op aile them a's

en deelaspecten een positief effect optreedt.

Indien de IV-max zich maximaal op basis van de ruimte die het bestem

mingsplan toestaat. ontwikkeld, heeft dit een negatief effect op de verschil

lende thema's en deelaspecten. Gezien de onzekere ontwikkelingen in de

intensieve veehouderij is het onwaarschijnlijk dat de maximale ruimte die

het bestemmingspian biedt, daadwerkelijk zal worden benut.

Derhalve kan in overweging worden genomen om niet noodzakelijkerwijs

nadere planologische beperkingen in het bestemmingsplan op te nemen.

Er is immers naast het bestemmingsplan nog generieke wet- en regelge

vlng ten aanzien van het milieu waaraan dient te worden getoetst.
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n e d n g

Waarom dit planMER? 1,1

De gemeente Stadskanaal stelt een bestemmingsplan op voor het landelijk

gebied. De verschillende dorpskernen en (nieuwe) uitbreidingslocaties

vallen buiten het plangebied. Het plangebied heeft vooral een agrarisch

karakter. In het bestemmingsplan worden de mogelijkheden geregeld voor

natuurontwikkeling (Ecologische Hoofdstructuur), schaalvergroting in de

landbouw, recreatieve activiteiten, vrijkomende agrarische bedrijfsgebou

wen en uitbreidingsmogelijkheden van niet-agrarische bedrijven. De huidi

ge bestemmingsplannen zijn in meer of mindere mate verouderd en niet

meer afgestemd op de hiervoor genoemde ontwikkelingen,

Omdat het bestemmingsplan Landelijk Gebied het kader vormt voor mo

gelijke m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten is het noodzakelijk om een

pianMER op te stellen, In hoofdstuk 2 is hierop nader ingegaan.

Het planMER is bedoeid om bij de voorbereiding van het bestemmings

plan de verwachte milieueffecten die van be lang zijn voor de besluitvor

ming, in beeld te brengen.

Dit pianMER is gekoppeld aan het bestemmingsplan dat lOa Is aangege

ven, kaderstellend is voor eventuele concrete projecten of activiteiten met

mogelijk belangrijke nadelige (milieu)gevolgen, Dit kan betekenen dat in

eerste instantie voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied een pianMER

dient te worden opgesteld en dat in een later stadium uit dat bestem

mingsplan voortvloeiende activitelten/projecten alsnog project-m.eJ.

(beoordelings)plichtig zijn waaraan besluiten zijn gekoppeld, zoals vergun

ningen,

In dit rapport zijn verschillende begrippen gehanteerd:

plan-m,eJ,: procedure voor plannen die een kader stellen voor m.eJ.

(beoordelings)plichtige activiteiten;

planMER: milieueffectrapport (het product);

project-m,e.r.: procedure voor projecten die bij de wet m,eJ,-plichtig

zijn,
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Betrokken partijen en

procedure 1.2

INITIATIEFNEMER

8EVOEGD GEZAG

PROCEDURE

Initiatiefnemer van het opstellen van het bestemmingsplan Landelijk Ge·

bied is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Stadskanaal.

Gemeente Stadskanaal

Raadhuisplein 1

9501 SZ Stadskanaal

Contactpersonen: de heer F Van Raaij en de heer P. Arkema.

De gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal vormt het bevoegd gezag.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het opstellen en het vaststellen

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied.

Een plan·m.e.r.(procedure) kent zeven stappen.

1. Open bare kennisgeving.

Het voornemen om een plan te gaan opstellen en een plan·m.eJ. te

doorlopen, wordt openbaar aangekondigd.

2. Raadpleging bestuursorganen.

Bestuursorganen die met de uitvoering van het plan te maken kun·

nen krijgen, worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detail·

niveau van het op te stellen milieueffectrapport (planMER).

3. Opstellen mlIieueffectrapport (planMER).

Het pianMER wordt opgesteld overeenkomstig de vastgestelde

reikwijdte en het vastgestelde detallniveau.

4. Terinzagelegging, inspraak en toetsing door de Commissie m.e.r. van

het pianMER en het ontwerpbestemmingsplan.

5. Motivering van de gevolgen van de plannen en de reacties op het

definitieve ontwerpplan.

De betrokken overheidsinstantie geeft aan hoe met de resultaten

van het planMER, de inspraak en eventueel de zienswijzen en het

advies van de Commissie m,e.r. is omgegaan,

6. Bekendrnaking en mededeling van het plan.

7. Evaluatie van de effecten na realisatie.

Het is verplicht om de daadwerkelijk optredende mllieugevolgen

van de ui\voering van het plan te monitoren en te evalueren.

In het kader van het bepalen van de reikwijdte en het detallniveau van het

planMER zijn de volgende bestuursorganen geraadpleegd:

de provincie Groningen;

de Inspectie VROM;

het Waterschap Hunze en Aa's;

de Milieufederatie Groningen;

het NLTO.
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De provineie heeft per br'lef gereageerd op de notitie Reikwijdte en detail

niveau. Deze binnengekomen reaetie is in de bijlagen opgenomen. De

reaetie heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen, dan wei toevoegingen

in dit planMER.

Het pianMER wordt na goedkeuring claar het bevoegcl gezag samen met

het ontwerpbestemmingsplan gepublieeerci en zes weken ter inzage ge

legcl. leclereen kan in c1eze periode een reaetie geven op het planMER. en

het ontwerpbestemmingsplan. De reaeties worden door het bevoegd

gezag in c1e verdere bestemmingsplanproeeclure meegenomen.

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk aclviserencle organisatie. Formeel

heeft c1e Commissie m.e.r. in planMER.-proeedures (plan-m.e.r.) een toet

sende rol als het gaat om plannen waarvoor in het kader van de Natuurbe

sehermingswet een passencle beoordeling noodzakelijk is of die

m.e.r..(beoorcielingsJpliehtige aetiviteiten mogelijk maken in c1e Eeologisehe

Hoofclstruetuur. Het laatste is hier het gevaL

INSf'RAAK EN AI)VISERING

COMMISSIE MER

Leeswijzer 1.3

In hoofdstuk 2 is c1e aehtergrond en doelstelling bestemmlngsplan Lande

lijk Gebiecl besehreven evenals het relevante beleiclskader

In hoofclstuk 3 zijn c1e plan-m.e.r(beoorcielingsJpliehtige aetlviteiten, de

alternatievenbepaling en c1e effeetbeoorcleling afgekaclercl en besehreven.

In de navolgende hoofdstukken is per thema, het beoordelingskader, het

c1ireete relevante beleid, de hUiclige situatie, de autonome ontwikkeling en

c1e effeetbepaling besehreven.

In hoofdstuk 11 zijn de leemten in kennis en een aanzet tot een evalua

tieprogramma besehreven.
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Achtergron

doelstell ng

stemm ngs

den

b e

p I a n

Achtergrond 2.1

De gemeente Stadskanaal stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het

landelijk gebied. Deze vervangt het bestemmingsplan BUitengebied, vast

gesteld in 1990 en herzien in 1991 en in 1998.

In de loop der jaren is tevens een aantal particle herzieningen vastgesteld.

Ook is een groot aantal vrijstellingen verleend. Ais gevolg hiervan is een

'planologisehe lappendeken' ontstaan. Dit alles komt de reehtsgelijkheid

niet ten goede.

Daamaast is het landelijke gebied de laatste jaren onderhevig aan allerlei

ontwikkelingen. Meer en meer doen nieuwe funeties hun intrede in het

landelijke gebied. Er bestaat bij de gemeente nadrukkelijk behoefte aan

een bestemmingsplan BUitengebied dat inspeelt op en stu ring kan geven

aan deze nieuwe ontwikkelingen.

Ook is de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) opgenomen

verpllehting om eens in de tien jaar het bestemmingsplan BUitengebied te

herzien.

Tot slot is tussen 1990 en nu een groot aantal beleidsnota's en wetten van

kraeht geworden die relevant zijn voor het landelijk gebied.

Het opstellen van een bestem mingsplan voor het landelijk gebied is geen

doel op zieh. De betekenis van het bestemmingsplan is vooral ingegeven

door de belangrijke funetie die het plan vervult bij het realiseren van ver

sehillende doelen. Naast de brede beleidsmatlge invalshoek dient het

bestemmingsplan ook rekening te houden met de wensen en verlangens

van de gebruikers en de bewoners van het landelijk gebied. Het bestem

mingsplan stuurt de ontwikkelingsmogelijkheden van de versehillende

funeties in het gebied en traeht deze zo goed mogelijk op elkaar af te

stemmen. Het derde element waar het bestemmingsplan zijn betekenis

aan ontleent. is het veiligstellen van waardevolle gebiedskenmerken.
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12

Het plangebled

Het gebled waarop het nieuwe bestemmlngsplan betrekklng heeft, beslaat

het grootste deel van het grondgebled van de gemeente Stadskanaal. De

volgende kernen maken geen onderdeel ult van het plangebled:

Stadskanaal;

Musselkanaal;

Onstwedde;

Alteveer;

Mussel.

De klelnere kernen en buurtschappen maken wei onderdeel uit van het

plangebled. Op navolgende kaart Is het plangebled aangegeven.
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Voornemen en doelstelling 2.2

Het voomemen is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan l.andelijk

Gebied met de volgende doelen:

integreren van het bestaande planologische regiem tot een be·

stemmingsplan l.andelljk Gebied;

inspelen op recente ontwikkelingen In het landelljk gebied:

het vertalen van recente wet· en regelgeving;

het voldoen aan de in de Wet op de RUlmtelijke Ordening opge·

nomen herzieningsplicht

Enerzijds dlenen bestemmlngen die kwetsbaar zijn voor invloeden vancilt

de omgeving of waarvan het behoud om een speclfieke regellng vraagt zo

nauwkeurig mogelijk op de plankaart te worden begrensd en zo conereet

mogelijk in de voorschriften te worden geregeld. Anderzljds zullen be·

stemmingen waarvoor een zo groot mogelijke mate van dynamiek c.q.

flexibiliteit is gewenst niet meer worden vastgelegd dan strikt noodzakelljk

is. Op grond hiervan bledt het bestemmingsplan de kaders voor plan·

m.e.r.(beoorde ling)pIlchtige actlvite iten.

Beleidskader 2.3

A I gem e e n 2.3.1

Het landelijk gebled (niet aileen in de gemeente 5tadskanaaD kenmerkt

zich door een grote dynamiek. De landbouw doet over het algemeen een

stapje terug en altematieve functles (wonen. niet·agrarische bedrijven, reo

ereatie en natuur) doen In toenemende mate hun intrede. Door middel

van het bestemmingsplan l.andelijk Gebied wil de gemeente deze ont·

wikkeling mogelijk maken. Dit betekent dat het bestemmlngsplan l.andelijk

Gebied het instrumentarium bevat waarmee de hUidige ontwlkkelingen In

het landelljk gebied kunnen worden geaccommodeerd.

Dit neemt niet weg dat het bestemmingsplan l.andelijk Gebied de be·

staande sltuatie als uitgangspunt neemt De plankaart geeft derhalve de

bestaande situatie weer. In het bestemmlngsplan zljn voorschriften opge'

nomen die de bestaande situatie regelen. In die zin Is het bestemmings·

plan l.andelijk Gebied conserverend van aard. Toch bevat het

bestemmingsplan l.andelljk Gebied een ontwikkelingsregeling. In veel

gevallen bevat het bestemmingsplan mogelijkheden om bestaande func'

ties uit te breiden. Hierbij valt te den ken aan uitbreidlng van agrarlsche

bedrijven en natuurgebieden.

Bij aile mogelijke ontwikkelingen dienen in de ogen van de gemeente de

bestaande waarden van natuur. landschap en cultuurhistorie minimaal te

blijven gehandhaafd. Om die reden bevatten de In het bestemmingsplan

l.andelljk Gebled opgenomen vrijstellingen en wijzigingsbevoegdheden

een stelsel van randvoorwaarden. Op deze wijze worden de genoemde
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waarden in de afweging rond nieuwe ontwikkelingen betrokken. Voorts

bevat het bestemmingsplan afstemmingsregeis op de Flora- en faunawet

en de Natuurbeschermingswet Hiermee geeft de gemeente aan dat ont

wikkelingen mogelijk zijn, mits dit niet ten koste gaat van bestaande waar

den.

Relevant beleidskader 2.3.2

In het algemeen wordt voor de randvoorwaarden voor de verschillende

activiteiten en daarmee het relevante beleidskader voor het bestemmings

pian Landelijk Gebied integraai verwezen naar het ontwerpbestemmings

pian Landeiijk Gebied Stadskanaal. Het relevante beleid voor het

beoordelingskader voor dit pianMER is in de afzonderlijke hoofdstukken

per thema beschreven.

Volledigheidshaive zijn in de navolgende tabei de relevante beleidsplan

nen en de regelgeving op internationaa!. nationaa!. provinciaal regionaai en

gemeentelijk niveau genoemd.

Tabel1, Beleidskader

'"pTann'ivea'li'-'
Internatlonaal

Natlonaal

EU-Kaderrichtlijn Water

Nitraatrichtlijn 1991

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn

Verdrag van Malta

Europese richtlijn voar de luchtkwaliteit

Waterbeleid 21 e eeuw. Vierde Nota Waterhuishouding

Meststoffenwet
Nota Ruimte

Nota Belvedere

Natuurbeleidsplan

Flora- en faunawetiNatuurbescherrningswet

Nationaal Milieubeleidsplan 4

Wet milieubeheer

Wet geluldhlnder

Wet luchtkwaliteit/onderdeel Wet milieubeheer

Wet op de archeologische monumentenzorg

Wet ammoniak en veehouderij

Wet geurhinder en veehouderij

Provlnclaal/reglonaal Provinciaal Omgevingsplan Groningen

Waterbeheerplan Hunze en Aa's

Gemeentelljk Doelstellingen nota bestemmingsplan Landelijk Gebied

Structuurplan 1998 (De gemeente van straks: stadskanaal in 201 Q)

Agenda voor de Veenkoloni~n

Bestemmingsplan BUitengebied Stadskanaal (')

·'iilCiiJ'sierde daaro'p betrekk'illg -f1-e'bb'e'nd'e- (parti~le) flerzienillg'en
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Het gehele bestemmingsplan is plan-m.e.r.-plichtig, omdat het bestemmings

plan Landelijk Gebied een kader biedt voor nieuwe plan-m.eJ.-plichtige activi

teiten, lOals die hierna aan de orde komen. Tevens biedt het

bestemmingsplan het kader voor een bestaande functie die op basis van de

huidige situatie plan-m.eJ.-plichtig is.

Dit pianMER richt zich voornameliik op de plan-m.eJ.-plichtige activiteiten,

maar wordt niet geheel beperkt tot deze activiteiten. In sam en hang met de

ruimte die het bestemmingsplan biedt voor niet planm.eJ.-plichtige activitei

ten wordt inzicht gegeven in welke mate de milieugevolgen van de verschil

lende activiteiten elkaar versterken, dan wei verzwakken (cumulatie). De

activiteiten die relevant ziin en ziin meegenomen In de effectbepalingen ziin

In dit hoofdstuk onder het kopje 'Overlge relevante ontwlkkelingen' opgeno ..

men.

Beoordeling 3.1

In dlt hoofdstuk Is vervolgens per activlteit aangegeven op basis van welke

thema's de effecten van de verschillende actlvitelten zlin beoordeeld. De

plan-m.eJ. hoeft nlet uitpultend te zlin en kan zlch richten op die milleuaspec

ten waar wezenlijke effecten worden verwacht. Er dlent In het pianMER In

zlchtellik te worden gemaakt welke nadelige mi1leueffecten de voorgenomen

actlvlteiten kunnen hebben ten opzlchte van voorkomende functles en waar

den in dit geval in het plangeb'led en op het nabiigelegen Natura 2000 ge

bled Lieftlngsbroek.

In tabel 2 staat aangegeven op welke verschillende them a's de verschillende

activltelten mogeliik effecten kunnen hebben. De effecten van de act'lviteiten

en de alternatleven zlin beoordeeld op de genoemde thema's en dee laspec

ten mlddels een expert judgement. Dit houdt in dat naar aanleldlng van de

hUldlge situatie en de autonome ontwikkeling de effecten kwalltatlef zljn

vastgesteld. Voor enkele relevante milleuaspecten, zoals geur en ammonlak

zlin per gestandaardlseerde bedrijfsomvang berekenlngen ultgevoerd. In de
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samenvatting aan het begin van dit plan is in een overzichtelijke tabel de

beoordeling weergegeven.

Plan-m.e.r.-plichtige

activiteiten en -beoordeling

Nieuwe ontwikkelingen

3.2

INTENSIEVE VEEf-IOUDERIJ

6

In het voorontwerpbestem mingsplan Landelijk Gebied is bepaald dat per

agrarisch bedrijl binnen de gebiedsbestemming Agrarisch maximaal 4.000 m'

bij recht mag worden benut voor intensieve veehouderij. Niet grondgebon

den agrarische bedrijven (volwaardige intensieve veehouderijen) mogen bin

nen de bestemming Agrarisch bij recht tot 6.000 m' uitbreiden. Middels deze

regeiing kan niet worden uitgesloten dat de plandrempels, zoals genoemd in

het Besluit m.e.r" worden overschreden. Hiermee valt het initiatiel in catego

rie 14 van de C- en D-lijst van het Besluit m.eJ. 1994. Het bestemmingsplan

Landelijk Gebied is op dit onderdeel derhaive plan-meJ.-plichtig.

Binnen de gebiedsbestemming Agrarisch-Landschappelijke waarde mag tot

maximaal 250 m' uitbreiding van intensieve veehouderij plaatsvinden.

De effecten van de realisatie van de uitbreiding van intensieve veehoude

rij(en) zijn beschreven aan de hand van de relevante them a's en deelaspecten

van bodem, water, natuur, landschap, ammoniak, geur, luchtkwaliteit en ge

luidhinder.

De gemeente Stadskanaal is een agrarische gemeente en wil voldoende ruim

te bieden voor de ontwikkelingen op het gebied van grondgebonden en niet

grondgebonden landbouw. In de bijlagen van dit rapport is een notitie Inten

sieve veehouderij en co-vergisting opgenomen over de hUidige situatie van

de aanwezige intensieve veehouderij in de gemeente. Tevens zijn in deze

notitie de ontwikkelingen van de intensieve veehouderij binnen de gemeente

in vergelijking met Nederland beschreven om inzicht te geven 01 de situatie

voor de gemeente Stadskanaal speciliek is, dan wei de algemene trends vol

gend.

Zoals uit de notitie blijkt neemt het aantal bedrijven in de gemeente in snel

tempo ai, sneller dan gemiddeld in Nederland. Ook voor het aantal bedrijven

met een intensieve veehouderij (zowel volwaardig als neventak) neemt ai.

De gemeente wil de agrarische bedrijven die op dit moment aanwezig zijn in

ieder geval de mogelijkheid blijVen bieden om uit te breiden.

Op grond hiervan is in het ontwerpbestemmingsplan de regeling opgeno

men, loals hiervoor is beschreven.

Redeiijkerwijs kan worden aangenomen dat er geen alternatieven kunnen

worden beschreven die afwijken van het voornemen.
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Wei wordt verwacht dat Ind',en de volled"ge ru',mte die het bestemmlngsplan

bledt voor de ultbreldlng van Intensleve veehouderlj de effecten van geur op

gevoelige functles (woongebled) en de effecten van ammonlak op natuur.

bodem en water significant zullen 'Ijn.

Op grond hlervan zljn ten aanzlen van gevolgen voor geur en ammonlak

alternatieven beschreven.

Hlervoor wordt verwezen naar de volgende paragraaf.

De gemeente 5tadskanaal Is voornemens om medewerklng te verlenen aan

de vestlglng van een hlpplsch recreatlepark ten noorden van de Kettlngwljk.

Het park zal na afrondlng een oppervlakte van 25 ha omvatten en bledt dan

rulmte aan 150 recreatlewonlngen. Ten behoeve van het realiseren van een

recreatleplas zal zandwlnnlng plaatsvlnden van circa 20 ha. Hlermee valt het

Inltlatlef In de categorleen D 10.1 en D. 16.1 van de D·lljst van het Beslult

m.e.r. 1994.

Voor de beoordeling wordt verwezen naar HP.F. Projecten BV MER beoorde·

ling Hlpplsch recreatlepark 5tadskanaal van november 2007, Bureau van Drof·

felaar.

De elndbeschouwlng van deze beoordeling omvat de elndconclusle dat het

Inltlatlef lOweI rulmtelijk als mllieuhyglenlsch verantwoord kan worden Inge'

past en dat het geen belemmerlng vormt voor de al In het gebled aanwezlge

functles. Er zljn geen bijlOndere omstandlgheden die een milleueffectrapport

noodzakelijk maken. Extra onderzoek zal namelljk naar verwachtlng nlet lelden

tot nleuwe Inzlchten over de wljze waarap het recreatlepark In de omgevlng

dlent te worden Ingepast en dlent te worden beheerd.

Derhalve Is deze actlvltelt in het kader van de plan·m.e.r. nlet aflOnderlljk

beoordeeld, maar enkel bekeken In het kader van cumulatleve effecten. Het

gaat hler speclflek om de cumulatleve effecten ten aanzlen van geluldhlnder,

luchtkwalitelt als gevolg van wegverkeer.

Het bestemmlngsplan Landelijk Gebled bevat een wljzlglngsbevoegdheld

waarmee de agrarlsche gebledsbestemmlng, voorlOver aangeduld met 'wljzl·

glngsbevoegdheld I', kan worden gewljzlgd In de bestemmlng Natuur 1. Deze

functlewljzlglng heeft betrekklng op granden die deer ultmaken van de Eco·

loglsche Hoofdstructuur. De oppervlakte van het op de plankaart met 'wljzl·

glngsbevoegdheld I' aangegeven gebled Is groter dan 125 ha. Het

bestemmlngsplan Is voor dlt onderdeel derhalve plan·m.eJ.·

(beoo rdellngslpllchtlg.

In het kader van de reallsatle van de Ecologlsche Hoofdstructuur Westerwol·

de zal het beekdal van de Rulten Aa In de perlode van 2006 tot 2018 op·

nleuw worden Ingerlcht voor de realisatle van de Ecologlsche Hoofdstructuur

Westerwolde wordt momenteel In opdracht van de provlncle Gronlngen

door Royal Haskonlng een prajectMER/planMER opgesteld. De project·

MER/planMER Westerwolde heeft ook betrekklng op de reallsatie van de
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VE ONTWIKKElINGSZONE
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8

Ecologische Hoofdstructuur In het landelijk gebled van Stadskanaal. De pro

jectMER is noodzakelijk In verband met de benodlgde ontgrondlngen. De

plan-m.eJ.-pllcht hangt samen met het opstellen van nieuwe bestemmlngs

plannen Landelljk Gebled, dan wei het wljzlgen van bestaande plannen van

de verschillende gemeenten op grond waarvan de Ecologlsche Hoofdstruc

tuur kan worden gerealiseerd.

Op grond van het bestemmlngsplan Landelijk Gebled Is het mogelijk om de

Ecologische Hoofdstructuur te realiseren voor het deelgebled dat binnen de

gemeente Stadskanaal Ilgt. In dlt pianMER Is de mogelljkheld tot realisatle van

de Ecologlsche Hoofdstructuur daarom In de effectbeschrljvlng meegenomen.

Voor nadere Informatle wordt verwezen naar projectMER/planMER ontwlk

kellng Ecologlsche Hoofdstructuur Westerwolde. In dlt planMER Is derhalve

geen nadere aandacht besteed aan de betreffende projectMER/planMER.

Daarnaast kent het bestemmlngsplan een aanduldlng 'Iandschappelljke recre

atleve ontwlkkelingszone'. De oppervlakte van deze aanduldlng betreft meer

dan 125 ha. Derhalve Is ook deze actlvltelt m.eJ.-plichtlg. In het 8eslult m.eJ.

staat omtrent de m.eJ.-(beoordelings)plicht het volgende vermeld.

81nnen de zone Landschappelijke recreatleve ontwlkkeling gaat het om be

houd en herstel en ontwlkkeling van multlfunctioneel bos. De inrlchtlng en

waterhuishouding wordt afgestemd op de houtteelt en/of dagrecreatle, dan

wei op de functie natuur. Hoewel houtteelt een tljdelljk karakter heeft en

dlent te worden geschaard onder de agrarlsche activltelten Is houtteelt aileen

mogelljk In deze zone. Zoals al aangegeven In het beleldskader, Iigt deze zone

vast In het gemeentelijk structuurplan en het POP. 8osaanleg/houtteelt kan

enkel plaatsvinden binnen de vastgelegde zone en de opgestelde (rulmtelijke

en functlonele) criteria.

De effecten van de realisatle van de Ecologlsche Hoofdstructuur en het Invul·

len van de landschappelijke recreatleve ontwlkkellngszone zljn beschreven

aan de hand van de relevante thema's bodem, water, natuur en landschap,

geluldhlnder en luchtkwalitelt als gevolg van wegverkeer.

Bestaande act.iviteit.en

In het landelljk gebled van Stadskanaal Is een lawaaisportcentrum gevestlgd.

Dit centrum omvat een motorcrossterrein en een kartbaan.

De openingstijden van het terreln overschrljden de acht uur die als drempel

waarde In het 8eslult m.eJ is genoemd. Hlermee valt het Inltlatief nlet In cate

gorle 43 van de D-Iijst van het 8esluit m.eJ. 1994.

In het voorontwerpbestemmingsplan wordt de hUldlge sltuatle bestemd. Het

gebrulk wordt gecontlnueerd. De mllieuvergunnlng die Is afgegeven door de

provlncle wordt nlet gewijzlgd. Er Is geen sprake van verhuur van karts of

motoren. Het lawaalsportcentrum is een reeds bestaande functle die planolo-
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glsch is vastgelegd voor het continueren van de functie. Op grond h',ervan

worden In het pianMER geen alternatieven rneegenomen die op hoofdlijnen

verschillen van het voornemen.

De aanwezigheid van het lawaaisportcentrum is niet een gevolg van het ont·

werpbestemmingsplan. Het betreft hler een bestaande situatie. In de beschrij

ving in de effectbepaling van de activitelten op de verschillende them a's is

dan ook niet meer aandacht besteed aan deze actlviteit.

Overige relevante nieuwe ontwikkelingen

Co-vergisting is een fenomeen dat de laatste jaren sterk in opkomst is. Hier

voor wordt ook verwezen naar de notitie Intensieve veehouderij en co

verglsting in de bijlagen van dit rapport. De provincie Groningen heeft

hieromtrent een handreiking opgesteld. Deze handreiking heeft model ge

staan voor de in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen regeling op

grond waarvan de gemeente heeft besioten enkel co-vergistinginstallaties toe

te staan met een maximale capaciteit van 85 ton per dag.

Er kunnen op grond van het besternmingsplan geen co-vergistinginstaliaties

met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag worden gereallseerd.

Hiermee valt het Initiatief niet in categorie 18.2 van de D-lijst van het Besluit

m.eJ. 1994. Op dit onderdeei Is het voorontwerpbestemmingsplan dan ook

niet pian-m.eJ.-plichtlg. Co-vergisting als opzichzelfstaande activlteit is dan ook

niet ter beoordeling meegenomen in het planMER. Er is specifiek aandacht

besteed aan de cumulatleve effecten van NO, (onderdeel iuchtkwaliteit! die

kunnen ontstaan indien de volledige ruimte die het bestemmingsplan biedt

voor de reallsat,e van co-vergistinglnstallaties worden benut. In de berekenin

gen voor luchtkwaliteit voor het aspect NO, is dit meegenomen, alsmede de

potentiele verzunngsbijdrage van NO,.

CO·VERGISTING

Alternatieven 3.3

Artikel 7.10 van de Wet milieubeheer stelt dat ',n een planMER alternatleven

voor de voorgenomen actlviteit worden beschreven die redelijkerwijS in be

schouwing dienen te worden genomen en een motiverlng van de keuze voor

de in beschouwing genomen alternatieven.

In dit kader zijn ten aanzien van de verschillende activiteiten geen redelijke

alternatieven te beschrijven die afwijken van het voornemen. Dit is in de vori

ge paragraaf aan de orde geweest.

Een ultzondering hierop is de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt

voor intensleve veehouderij. Gezien redelijkerwijs kan worden ingeschat dat

de effecten van geur en ammoniak als gevolg van uitbreiding van de Intensie·

ve veehouderlj signlficante gevolgen kunnen hebben voor gevoelige functies

(hinder: woonfunctie) en bijzondere (natuur)waarden (negatieve effecten) zljn

hiervoor in eerste instantie twee scenario's relevant geacht om de effecten

inzlchtelijk te maken.
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INTENSIEVE VEEI-lOUDERIJ

ALTERNATIEF KNElPUNTBEPA

LING MAXIMAlE UITBREIDING

INTENSIEVE VEEI-lOUDERIJ

(IV-MAX)

AlTERNATIEF GEVOELIGE

FUNCTIES (lV-8EPERKT)

Zoals aangegeven, is in het voorontwerpbestemmingsplan bepaald dat per

agrarisch bedrijf binnen de gebiedsbestemming Agrarisch maximaal 4.000 m'

bij recht mag worden benut voor intensieve veehouderij. Niet grondgebon

den agrarische bedrijven (volwaardige intensieve veehouderijen) mogen bin

nen de bestemming Agrarisch bij recht tot 6.000 m' uitbreiden. Sinnen de

gebiedsbestemming Agrarisch-Landschappelijke is een uitbreiclingsruimte van

250 m' geboden voor intensieve veehouclerij.

Dit scenario (IV-max) gaat uit van cle maximale benutting van de uitbreiclings

ruimte die het bestemmingsplan bieclt voor intensieve veehouderij.

Dit scenario (IV-max) is beoorcleelcl op bodem, water, natuur, lanclschap, geur,

ammoniak en geluidhinder en luchtkwaliteil.

Reclelijkerwijs werd verwacht clat dit met betrekking tot geur, luchtkwaliteit en

ammoniak behoorlijke effecten kan hebben op gevoelige functies en natuur

waarden.

Aan cle hand van rekenmodellen is berekend of er zich (ruimtelijke) knelpun

ten met betrekking tot woongebieden en natuur in relatie tot geur en ammo

niak voorcloen. Vervolgens is ge'inventariseerd waar de knelpunten zich ten

aanzien van de woonfunctie (hincler) en natuur (negatieve effecten) voordoen.

Uit de berekeningen van geur en ammoniak is gebieken clat er zich geen

onacceptabele knelpunten voordoen. Er is clan ook geen reden om een be

perkt scenario te berekenen. Er is ook geen naclere aanclacht aan het scenario

alternatief gevoelige functies (lV-beperktJ besteed.

label 2

Actlvitelt Thema

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur Bodem

Water

Natuur

Landschap

Geluidhinder

Luchtkwaliteit

Landschappeiijke recreatieve ontwikke- Bodem

lingslone Water

Natuur

Landschap

Verkeer

Intensieve veehouderij (IV-max) Bodem

Water

Natuur

Landschap

Geur

Ammoniak

Geluidhinder

Luchtkwaliteit
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Bodem en grondwater 4.1

Bel e ide n b e 0 0 r del i n g s k ad e r 4.1.1

Bel eid

De Nltraatrichtlijn is in 1991 in werking getreden. Het doel van de richtlijn

Is het verminderen en het verder voorkomen van nitraatverliezen uit de

landbouw om het aquatisch milieu te beschermen. Het onderschrijden

van 50 mg nitraat per liter grondwater en het voorkomen van eutrofiering

van oppervlaktewater, Is de maatstaf om na te gaan of afdoende vermlnde

ring van nltraatverliezen heeft plaatsgevonden.

De verplichte maatregelen volgend uit de Nitraatrichtlijn bevatten onder

andere voorschrlften ten aanzien metsopslag en van de periode waarin en

omstandigheden waaronder het verboden Is mest uit te rijden. De twee

meest belangrljke voorschriften betreffen:

de gebruiksnorm van (maximaa!) 170 kg N/ha uit dierlijke mest

stikstofbemesting (dierlijke mest en kunstmestJ geent op een balans

tussen de stlkstofbehoefte van het gewas en stikstoftoevoer.

Kaderrichtlljn Water

In december 2000 is de Europese Kaderrlchtlijn Water (KRW) van kracht

geworden. De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de kwaliteit van het

aquatisch milieu In aile wateren in de Europese Unie In stand te houden

en te verbeteren. Onderdeel van de richtlijn zijn ook grondwater en de

relatie tussen grond- en oppervlaktewater. De provlncies zijn verantwoor

delijk voor de invulling van de doelen en maatregelen voor het grondwa

ter.

De doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water moeten in 2015

zijn bereikt Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden worden ver

lengd met maximaal twee periodes van zes jaar, waarmee de uiteindelijke

deadline op 2027 komI. Vanaf 2009 moet voor elk stroomgebied eens in

de zes jaar een stroomgebledbeheersplan worden opgesteld. Het plange

bied valt onder het internationale stroomgebied Eems. Het grondwater in

het plangebied valt in hetzelfde groot grondwaterlichaarn (GWL).
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NATIONAAL

PROVINClf:

De narmen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water voor de grondwa

terkwaliteit is een maximaal nitraatgehalte van 50 mg/l en maximaal ge

halte van een bestrijdingsmiddel van 0,1 flg/l.

Meststoffenwet

In de Meststoffenwet is een indicatief traject vastgelegd voor aanscherping

van de fosfaatgebruiksnormen zodat in 2015 evenwichtsbemesting wordt

bereikt. Door de implementatie van de wet beoogt Nederland een bijdra

ge te leveren aan de ecologische opgave uit de Kaderrichtlijn Water die in

2015, uiterlijk 2027, moet worden geleverd.

De belangrijkste onderdelen van het nieuwe mestbeleid zijn voorschriften

voor de hoeveelheden stikstof en fosfaat die mogen worden toegepast bij

de teelt van gewassen (gebruiksnormen). Tot 2015 worden deze normen

meerdere malen verlaagd (9).

Nationaal Milieubeleidsplan

In het derde Nationaal Milieubeleidsplan van het Ministerie van VROM

zijn twee belangrijke doelstellingen voor de bodemkwaliteit opgenomen.

In de eerste plaats moet de omvang van de bodemverontreiniging voor

2005 iandsdekkend in kaart zijn gebracht. In de tweede plaats moet de

bodem blijvend worden beheerd. Het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan

heeft vervolgens nog een aantal uitgangspunten voor de gewenste situatie

in 2030 gegeven. Bij ernstige bodemverontreiniging in de bovengrond

wordt gesaneerd tot de vastgestelde bodemgebruikswaarden. Bij niet ern

stige verontreiniging wordt gestreefd naar een geleideiijke verbetering van

de bodemkwaliteit via actief bodembeheer.

Provinciaal Omgevingsplan (POP)

De doelstelling van het grondwaterregiem is zodanig dat:

duurzaam gebruik voor aigemene doeleinden mogelijk is:

duurzame ontwikkeling van natuur en landschap zijn gewaarborgd.

De grondwaterkwaliteit moet voldoen aan de streefwaarden uit de Vierde

Nota Waterhuishouding. Het is echter niet te voorzien wanneer aan de

kwaliteitsnormen kan worden voldaan. Dit is grotendeels afhankelijk van

de resultaten van het landelijk beleid.

Beoor.delingskader

Zowel het Europees beleid, het nationaal beleid als het provinciaal beleid

is er. op gericht am de kwaliteit van de bodem en het gr.ondwater. te be

scher.men en te ver.beter.en. Voor. gr.ondwater. geldt dit ook voor. de kwanti

teit am te beoor.delen of de activiteiten die zijn toegestaan door. het

bestemmingsplan Landelijk Gebied in lijn zijn met het beleid, zijn de vol-
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gende criteria ten aanzien van bodem en grondwater opgesteld waarop

de activitelt wordt beoordeeld: risico op bodemverontrelniging, uitspoeling

van nutrlenten en verontreiniging grondwater.

In het beleid wordt gestreefd naar een geleidelljke verbetering van de

bodemkwaliteit. De risico op bodemverontreiniglng dient hiertoe zoveel

mogelijk te worden beperkt. De rislco op bodemverontreiniging wordt

bernvloed door het aantai activitelten waarbij milieubelastende stoffen

vrljkomen.

In het beleid wordt er naar gestreefd om de kwaliteit van het aquatisch

milieu te verbeteren. am de kwaliteit van het aquatisch milieu te verbete·

ren, dienen de stikstof· en fosfaatgehaltes In het water beperkt te zljn. Een

grote bron van stikstof en fosfaat in het water is het uitspoelen van nutrien·

ten van landbouwpercelen naar het oppervlaktewater, am het aquatisch

milieu te beschermen, dlent de uitspoeling van nutrienten zoveel mogelijk

te worden beperkt. De uitspoeling van nutrienten wordt veroorzaakt door

de bemesting van landbouwpercelen. Het beperken van bemesting van

percelen leidt uitelndelijk tot een vermlnderde uitspoeling van nutrienten

In het beleid wordt getracht de grondwaterkwallteit te beschermen en te

verbeteren. am de grondwaterkwaliteit nlet te laten verslechteren, dient

verontreiniglng van het grondwater te worden voorkomen. Het gebruik

van bestrijdingsmlddelen in de landbouw is een grote bron van grondwa·

terverontrelniging. De verontreiniging van grondwater wordt vermlnderd

bij minder gebrulk van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

rabel 3 geeft het beoordelingskader en de methode van bodem en

grondwater kort weer.

Tabel 3. Beoordelingskader bodem en grondwater

RI$ICO or BODEMVERONTREI·

NIGING

UITSPOELING NUTRlfNTEN

VERONTREINIGING GROND·

WATER

Criterium
Ri$ico op bodemverontrelniging

Uitspoeling van nutri~nten

Verontreiniging grondwater

Methode
kwaJitatief

kwalitatief

kwalitatief

Huidige situatie 4.2

Aigemeen

In het plangebied kunnen twee geomorfologisch verschillende gebieden

worden onderscheiden. Dit zijn het relatief hooggelegen Westerwolde en

het 'Iaaggelegen' Veenkoloniale gebied. Er is een groot hoogteverschll. De

hoogte van het maalveld daalt van NAP. +10,0 m In het zuiden van het

plangebied naar circa NAP. + 2,0 m in het noorden. Echter ter plaatse van

Onstwedde heeft het maaiveld een hoogte van meer dan NAP. +5,0 m

(2). De bodem be staat uit twee grondsoorten: een humuspodzolgrond met
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een veenkolonlaal dek en een moerige tusseniaag of een moerlge eerd

grond met veenkolonlaal dek en moerlge tussenlaag op zand.

De dlkte van de deklaag In het plangebled varleert tussen 5 m en 10m.

Onder de deklaag Iigt een bljna 200 m dlk watervoerend pakket begrensd

aan de basis door de kleilagen van de Formatle van Breda. Het watervoe

rend pakket bestaat ult fljne tot grove zanden. In een dee I van het plange

bled Is het watervoerend pakket geschelden In een eerste en tweede

watervoerend pakket door de potkleilagen van de Formatle van Peelo.

Deze formatie Is een complexe eenheld, bestaande ult potklei en fljne tot

grove zanden.

De stljghoogte van het watervoerend pakket varleert van NAP. +6,0 m In

het zulden van het plangebled tot NAP. +15 m ten noorden van Alteveer.

Het dlepe grondwater stroomt daardoor In noordelijke rlchtlng. Door het

verloop van het maaiveld Is In het plangebled sprake van wegzljglng In

hogergelegen gebleden en sprake van kwel In lagergelegen gebleden.

Bodemverontrelnlging

De bodem In het plangebled is tot 2 m onder het maalveld onderzocht

op milieuhyglenische kwalitell. Ult dlt onderzoek blijkt dat de streefwaar

den gesteld in het Derde Natlonaal MilieuPlan nlet worden overschreden.

Verontrelnlglng grondwater

De grondwaterkwalitelt voldoet nlet aan de normen voor nltraat en be

strijdlngsmiddelen, lOa Is gesteld In de Kaderrlchtlijn Water.

Autonome ontwikkelingen 4.3

Effect hUldlge maatregelen

De maatregelen om de grondwaterkwallteit te verbeteren, kunnen pas

jaren nadat ze zljn genomen effect hebben op de kwaliteil. Naar verwach

tlng voldoet de grondwaterkwalitelt aan de normen voor nltraat en bestrij

dlngsmlddelen door de hUldlge landelljke maatregelen, zoals de

implementatle van de nleuwe Meststoffenwet In 2006 en de Wet gewas

beschermlngsmlddelen en bloclden, In de toekomst wei aan deze nor

men.
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Effecten van het

bestemmingsplan Landelijk
Ciebied 4.4

Uitbreiding intensieve veehouderij

In het voorontwerpbestemmingsplan is bepaald dat per agrarisch bedrijf

binnen de gebiedsbestemming Agrarisch maximaal 4.000 m' bij recht

mag worden benut voor intensieve veehouderij. Niet grondgebonden

agrarische bedrijven (volwaardige intensieve veehouderijen) mogen bin

nen de bestemming Agrarisch bij recht tot 6.000 m' uitbreiden.

In het plangebied bestaat de bodem veelal uit zandgronden. In de praktijk

is op zandgronden de gemiddelde bemesting de wettelijke bemestings

ruimte dicht genaderd (9). Hierdoor kan worden gesteld dat in het alge

meen zandgronden maximaal worden bemest Wanneer wordt

aangenomen dat in het plangebied maximaal gebruik wordt gemaakt van

de beschikbare mestrechten, zal door de uitbreiding van de intensleve

veehouderij de bodem niet meer worden bemest dan nu het geval is. De

uitspoeling van nutrienten van de perce len met als functie landbouw zal

daardoor nlet toenemen.

De invloed van lokale veehouderijen op de ammoniakdepositie in het

gehele plangebeid is beperkt. De ammoniakdeposit.ie wordt voornamelijk

bepaald door bronnen gelegen bUlten het plangebied. Ais de jaarl'ijkse

gemiddelde ammonlakdeposit.ie in de gemeente Stadskanaal van circa

9 kg/ha wordt vergeleken met de maxlmaal toegestane jaarlijkse stikstof

belasting vanuit dierlijke mest van 170 kg /ha Is de toename van de am

moniakdepositie venwaarloosbaar. De invloed van een veehouderij op de

ammoniakdepositie in haar directe omgeving kan echter wei zeer groot

zijn, maar is ook daar vergeleken met de toegestane stikstofbelasting vanuit

dlerlijke mest slechts van beperkte invloed op het stikstofgehalte van de

bodem. Dit geldt natuurlijk niet voor de gronden die geen landbouwfunc

tie hebben, met name de natuurgebieden. Hier heeft de toename van de

ammoniakdeposltie ten gevolge van meer intensieve veehouderij wei een

negatief effect op de bodem.

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur en land

schappelijke recreatieve ontwikkeling

De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur is in het plangebied vooral

gericht op het aanwijzen van landbouwlocaties waafVan de functie kan
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worden veranderd naar natuur. Dit betref! circa 250 ha landbouwgrond

vooral gelegen ten noorden en ten oosten van Onstwedde. Door de func

tie van de percelen van landbouw in natuur te veranderen, zal naar ver

wachling de uitspoeling van nutrienten van de desbetreffende percelen

minimaal halveren. Voor de bodemkwaliteit heef! dit gunstige gevolgen.

Dit geldt ook voor die landbouwpercelen gelegen tussen Stadskanaal en

Onstwedde die kunnen worden omgezet ten behoeve van landschappe

lijke en recreatieve ontwikkeling. Verandering van landbouwgrond in bos

heef! gunstige gevolgen voor de bodemkwaliteit

Co-vergisting

Een mestvergistingsinstallatie is een gesloten systeem. Hierdoor komen

geen extra milieubelastende stoffen vrij in de omgeving.

Beoordeling 4.5

Tabel 4 geef! een overzicht van de beoordeling van de effecten.

Tabel 4. Overzlcht beoordeling effecten

Risko op bodem~

verontrelnlglng
Ecologische Hoofdstruc

tuur

Ultspoellng van

nutrlenten
+

Verontrelnlging

grondwater
0/+

reere

atieve ontwikkeling
-Vm~l-x------------------ - -:.-/0----- - - _.. ---~--~··-·~_··~··.::7b--·-~···--"~--~- -- o· -----
i3-eter<e-;lis--s0nbolen~--ieer---n-egatier(:f-n-ega"tieT(:fne-u-tra-iiT(-6rposTtieTftfzee'r"pOs-ltieTT~~~Y-

De effecten van de activiteiten die zijn toegestaan in het bestemmingsplan

Landelijk Gebied vergeleken met de autonome ontwikkelingen, zijn be

perkt Aileen het effect van iV-max wordt op aile op criteria als licht nega

tief beoordeeld. Het uitbreiden van de stallen leidt door de toe name van

de ammoniakuitstoot tot een toename van de ammoniakdepositie in de

nabije omgeving en daarmee tot een toename van de stikstofbelasting in

de nabije omgeving. Dit leidt uiteindelijk tot een toename van de uitspoe

ling van nutrienten. De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur heef!

juist positieve effecten op de uitspoeling van nutrienten.

Op de andere criteria hebben de activiteiten Ecologische Hoofdstructuur

en landschaprecreatieve ontwikkeling nagenoeg geen effect of een licht

positief effect Het effect op deze criteria wordt daarom (licht) positief, dan

wei als neutraal beoordeeld.
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Beleid en

W ate r

beoordelingskader 5.1

Kaderrichtlijn Water

In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. De

Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de kwaliteit van het aquatisch milieu

in aile wateren in de Europese Unie in stand te houden en te verbeteren.

De KRW-opgave geldt voor de waterkwaliteit in zijn algemeenheid voor

de grotere watereenheden. zoals rivier- en beeksystemen, meren en kana

len. Om dit te bereiken, worden ecologische doe len en maatregelen voor

de waterlichamen opgesteld. De ecologische doelen voor sterk verander

de en kunstmatig wateren worden op regionaal niveau afgeleid door de

waterbeheerder: het waterschap.

Het Waterschap Hunze en Aa's heeft drie waterlichamen in het plange

bied ge'ldentificeerd: Kanalen Westerwolde, Kanalen Veenkolonien en

Pagediep/Mussel Aa. Voor de oppervlaktewateren die onder deze waterli

cham en vallen, worden door het waterschap andere normen voor nutrien

ten gesteld dan de geldende normen. In het plangebied varieerl de norm

voor fosfaat tussen 0,05 mg/I en 0,15 mg/I en voor stikstof tussen 2,0

mg/I en 3,5 mg/I

Vierde nota waterhuishouding

De Vierde Nota Waterhuishouding is vastgesteld in 1998 en heeft als

doelstelling het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en

het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersys

temen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd.

Met het vaststellen van de Vierde Nota Waterhuishouding is de systema

tiek voor de onderdelen van het Nederlandse normenstelsel die niet wet

telijk zijn vastgelegd en die betrekking hebben op de kwaliteit van het

oppervlaktewater, enigszins aangepast. In het waterkwaliteitsbeleid wordt

voor microverontreinigingen sindsdien uitgegaan van \wee vaste ijkpunten:

het maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR) als minimumkwaliteitsniveau

en het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) als streefwaarde. Voor nutrienten

is aileen een minimumkwaliteitsniveau gedefinieerd te weten voor fosfaat

0,15 mg/I en voor stikstof 2,2 mg/I Binnen de regio is een zekere Vrijheid

gegeven om prioriteiten te stellen bij het realiseren van deze doelen.
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WATERSCHAP HUNZE EN AA'$

WATERBERCoING EN AFVOER

INRICHTINC WATERSY$TEEiVI

Waterbeheer 21' eeuw

In 2003 zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water afspraken gemaakt

over de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem op orde te bren

gen en klimaatbestendig te maken (Waterbeheer 21' eeuwJ. Het hUidige

watersysteem is niet voldoende toegerust om water vast te houden en te

bergen, waardoor er risico's zijn op wateroverlast en er ziin veel mogelijk

heden voor afwenteling. Verdroging en verzilting zorgen ten gevolge van

watertekorten voor problemen met de waterkwaliteit In het kader van

Waterbeheer 21" eeuw ziin gebiedsprocessen georganiseerd die hebben

geresulteerd in voorstellen voor maatregelen die prim air tot doel hebben

om Nederland te beschermen tegen overstromingen (wateroverlast), maar

daarnaast is ook aandacht voor maatregelen ter bestrijding van verdroging

en verzilting.

De inundatienorm is afhankelijk van het type watergang en de functies in

het betreffende gebied. Voor inundaties vanuit de boezem geldt een norm

van ccnmaal in de 100 jaar en voor inundatie vanuit kleinere watergangen

varieert de norm afhankeliik van de functie in het betreffende gebied tus

sen ccnmaal in de 10 jaar en ccnmaal in de 50 jaar.

In maart 2006 heeft het bestuur van het waterschap besloten dat in haar

beheersgebied een streefnorm voor inundatie vanuit klein ere watergangen

van ccnmaal in de 75 jaar geldt ongeacht de functie van het gebied.

Beoordelingskader

Het Europees en het landelijk beleid zijn er op gericht om de kwaliteit van

het water te verbeteren. Het landelijk beleid en het waterschapsbeleid zijn

daarnaast gericht op het verbeteren van de veiligheid van het watersys

teem. Om te beoordelen of de activiteiten toegestaan door het bestem

mlngsplan Landelijk Gebied in lijn zijn met het beleid, zijn de volgende

criteria ten aanzien van water opgesteld waarop de activiteit wordt beoar

deeld: waterberging en afvoer, inrichting watersysteem, verontreiniging

oppervlaktewater en afvalwater aansluiting op riolering en zuivering.

De waterberging en de afvoercapaciteit van een watersysteem bepalen

mede de kans op inundatie vanuit het oppervlaktewater. In het beleid

wordt er naar gestreefd om veiligheid van het watersysteem te verbeteren.

Het watersysteem wordt veilig geacht als de kans op inundatie lager is dan

de gestelde inundatienorm. Wanneer de hoeveelheid waterberging of de

afvoercapaciteit verandert, verandert de kans op inundatie en daarmee de

veiligheid van het watersysteem.

Het beleid streeft naar een verbetering van de waterkwaliteit en naar een

verbetering van de veiligheid van het watersysteem. Beide worden bern-
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vloedt door de inrichting van het watersysteem. Bij een verandering in de

inrichting van het watersysteem dient rekening te worden gehouden welk

effect dat heeft op de waterkwaliteit en op de veiligheid van het watersys

teem.

Het beleid is erop gericht de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbe

teren. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beinvloedt door de

mate van verontrelniging van het oppervlaktewater. Om de oppervlakte

waterkwalitelt niet te laten verslechteren, dient verontreiniging van het

oppervlaktewater te worden voorkomen. Activiteiten in de landbouw zijn

een grate bron van oppervlaktewaterverantreiniging.

In het beleid wordt er naar gestreefd om de waterkwallteit te verbeteren.

De waterkwaliteit wordt be'lnvloedt door het lozen van afvalwater in de

omgeving. De mate van aansluiting op de riolering en de zuivering geeft

aan in welke mate het oppervlaktewater wordt belast door afvalwater.

Wanneer het aantal lozingen van afvalwater in de omgeving toeneem!.

neemt de kwaliteit van het oppervlaktewater af.

Tabel 5 geeft de criteria en de methode van het beoordelingskader water

kort weer.

Tabel 5. 8eoordelingskader water

Criterium Methode
--;w';-":'atC'e'i:rb"'er'cg;c:ng:-::-:en,.-a"fvc:oc:er,.------------~Kwalitatief

Inrichting watersysteem Kwalitatief

Verontreiniging oppervlaktewater Kwalitatief

Afvalwater aansluiting op rio Iering en luivering Kwalitatief

VERONlREINIGING OPPER

VlAKHWATER

AFVALWATER AANSlUITING OP

RIOLERING EN ZUlvERING

Huidige situatie 5.2

Het plangebied ligt in de regio Zuidoost van het beheersgebied van het

Waterschap Hunze en Aa's. De regio is onderverdeeld "n twee watersys

temen: Westerwolde en Veenkolonien.

Het oppervlaktewater in het plangebied is onderdeel van beide watersys

temen. De watersystemen lozen onder vrij verval uiteindelijk op de Eems

kanaal-Dollardboezem. De boezem wordt in grate lijnen gevormd door

het Winschoterdiep, Eemskanaal en de Westerwoldese Aa. De boezem

zelf loost haar water op de Dollard bij Nieuwe Statenzijl en bij extreme

situaties ook via de Eemskanaalboezem bij Delfzijl. in tijden van droogte

wordt via het Kanaal Veendam-Musselkanaal water vanuit het IJsselmeer

naar beide watersystemen aangevoerd.

Van de 131 peilgebieden in het plangebied vallen 102 peilgebieden in

het watersysteem Westerwolde. Het stroomgebied Westerwolde is van
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VERONTREINIGING OPPER·

VLAKTEWATER

WATERBERGING EN AFVOER

AFVALWATER AANSLUITING OP

RIOLERING EN ZUIVERING

oorsprong een bekenstelsel. Binnen het stroomgebied worden grote hoog

teverschillen aangetroffen. Het oorspronkelijke beekkarakter is door kanall

satie van de beken sterk aangetast. Het huldige peilbeheer en de

waterhuishoudkundige inrichtlng zljn vooral gericht op de landbouw. Bij

regenval wordt het water snel algevoerd en bij droogte wordt water aan

gevoerd Het Mussel-Aa-kanaal en het Kanaal Veendam-Musselkanaal

vormen hiervoor de belangrijkste watergangen voor al- en aanvoer van

water.

Het westelljk deel van het plangebied valt onder het watersysteem Veen

kolonlcn. In totaal vallen 29 peilgebieden in dit watersysteem. Het water

systeem is ontstaan door veenontginning. De veenontginning heeft een

landschap achtergelaten dat wordt gekenmerkt door grootschalige open

heid en langgerekte kanalen. Het watersysteem watert al op het Winscho

terdiep. Via het AG. Wildervanckkanaal en het Pekelder Hoolddiep wordt

het water algevoerd.

Voor de verschillende waterlichamen is onderzocht 01 stoffen vermeldt op

de prioritaire stoffenlijst van de Kaderrlchtlijn Water (14) en de Iljst overige

milieugevaarlijke stoffen de gestelde narmen overschrijden. Hleruit bleek

dat in een deel van het oppervlaktewater de norm voor koper wordt over

schreden. In een deel van het oppervlaktewater kon van de stoffen lood

en nikkel niet worden bepaald 01 deze aan de normen voldeden.

Het loslaatgehalte varieert in het gebied tussen 0,12 mg/l en 0,23 mg/l

en het stikstofgehalte tussen 2,8 mg/l en 4.5 mg/l. Aangezien de MTR

norm voor het losfaatgehalte 0,15 mg/l en voor het stikstolgehalte

2,2 mg/l is, worden de normen in veel gevallen overschreden. De opge

stelde gebiedsgerlchte normen voor nutrienten In de Kaderrichtlijn Water

zijn strenger dan de MTR-normen.

De veiligheidsnormen opgesteld in het Nationaal Bestuursakkoord Water

worden nlet in het gehele plangebied gehaald. De kans op inundaties

vanuit de boezem waarop beide watersystemen lozen, Is hoger dan de

gestelde veillgheidsnorm van eenmaal in de 100 jaar. Echter wordt aan de

gestelde veiligheidsnormen voor inundatles vanuit klein ere watergangen in

het plangebied wei voldaan.

Het Waterschap Hunze en Aa's heeft voor Inundatles vanuit kleinere wa

tergangen een eigen streefnorm van eenmaal in de 75 jaar opgesteld, waar

in het plangebied aan wordt voldaan.

In het landelijk gebied zljn nog enkele huishoudens niet aangesloten op

het riool. Deze huishoudens lozen vrij al op de wateren.
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Autonome ontwikkelingen 5.3

Inrlchting (noodJbergingsgebieden

Vanwege het niet halen van de in het Nationaal Bestuurakkoord gestelde

veiligheidsnorm voor boezemwater worden in de komende jaren door het

Waterschap Hunze en Aa's (noodJbergingsgebieden ingericht. Naar ver'

wachting wordt met het inrichten van de (nood)bergingsgebieden aan de

gestelde veiligheidsnormen voldaan.

Kli m aatsverand e ringen

In 2050 zal de neerslagintensiteit met maximaal 10% toenemen, eveneens

zal de zeesplegel stiigen, Dit heef! tot gevolg dat de kans op inundatie van

de boezem langzaam zal toenemen en de boezem niet aan de gestelde

veiligheidsnorm voldoet [1 31.

Effect genomen maatregelen tot 2015

Maatregelen om eutrofiering van het oppervlaktewater tegen te gaan, kun·

nen pas iaren nadat ze ziin genomen effect hebben op de waterkwaliteit.

Het effect van genom en maatregelen, zoals het aanpassen van de rioolwa·

terzuiveringsinstallaties, het uitvoeren van het landbouwbeleid, het saneren

van overstorten en het baggeren van sloten, op de waterkwaliteit is dat de

stikstot- en fosfaatgehaltes in het oppervlaktewater de komende iaren af

zullen nemen,

Effecten

Landelijk

van bestemmingsplan
G e b i e d 5.4

Uitbreiding intensieve veehouderij

in het voorontwerpbestemmingsplan is bepaald dat per agrarisch bedriif

binnen de gebiedsbestemming Agrarisch maximaal 4.000 m' bij recht

mag worden benut voor intensieve veehouderij, Niet grondgebonden

agrarische bedrijven (volwaardlge intensieve veehouderijen) mogen bin·

nen de bestemming Agrarisch bij recht tot 6,000 m' uitbreiden. De uit·

breiding heef! gevolgen voor zowel de waterberging als de waterkwaliteit.

Door het uitbreiden van het staloppervlak wordt het percentage verhard

oppervlak in het plangebied verhoogd, Een vergroting van het verhard

opperviak leidt tot een versnelde afstroom van de neerslag naar het op·

pervlaktewater en daarmee tot een toename van de piekafvoer. Een hoge·

re plekafvoer resulteert in een sneHere stiiging van de waterstand tlidens

neerslagsituaties. Dit verhoogt de kans op inundatie. Mocht door de ver·

hoging van de kans op inundatie plaatselijk de inundatienormen n'let meer
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worden gehaald, dan kunnen aanvullende maatregelen worden genomen,

zoals het vergroten van de berglngscapaciteit

De toename van de ammoniakdepositie in de directe omgeving van een

veehouderlj, die wordt uitgebreid, leldt tot een toename van het stikstof

gehalte van de bodem in de directe omgeving van deze veehouderij en

tot een toename van de ultspoeling van nutrienten vanult de bodem. De

toename van uitspoeling van nutrienten is slechts beperkt doordat de

jaarlijkse gemiddelde ammoniakdepositie In de gemeente Stadskanaal van

circa 9 kg/ha veellager is dan de maximaal toegestane jaarlljkse stikstofbe

lasting vanuit dierlijke mest van 170 kg/ha. Dlt is ook het geval als de

ammoniakdeposltie fors toeneemt Daarnaast is de uitspoeling van nutrien

ten niet de enige bran van stikstof voor het oppervlaktewater. Het stikstof

gehalte in het oppervlaktewater In het plangebled wordt ook bernvloed

door het stikstofgehalte van het water aangevoerd van buiten het plange

bied. In perioden van droogte wordt water vanuit het IJsselmeer via het

Kanaal Veendam-Musselkanaal aangevoerd. Het stikstofgehalte van het

oppervlaktewater in het Kanaal Veendam-Musselkanaal is 35 mg/I, dit

gehalte is ver boven de MTR-norm van 2.2 mg/I voor het stikstofgehalte.

De toename van de ultspoeling van nutrienten in de directe omgeving van

veehouderljen die ultbreiden, resulteert daarmee slechts in een lichte ver

hoging van het stikstofgehalte van het oppervlaktewater in het gehele

plangebied. De verhoging van het stikstofgehalte leidt tot een verlaglng van

de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door de verhoging van het stikstof

gehalte kunnen de normen, zoals de MTR-norm en de gebiedsgerlchte

normen vanuit de Kaderrichtlijn Water, worden overschreden.

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur en land

schappelijke recreatieve ontwikkeling

De reallsatie van de Ecologlsche Hoofdstructuur is in het plangebled vooral

gericht op het aanwljzen van landbouwlocaties waarvan de functie kan

worden veranderd naar natuur. Het heeft een effect op de waterhulshou

ding, de waterberging en de waterkwalitelt

Door de functie van de percelen van landbouw In natuur te veranderen,

zal de uitspoeling van nutrlenten minimaal halveren. Dit heeft tot gevolg

dat de fosfaat· en stlkstofgehaltes in het oppervlaktewater op den duur

zullen verminderen en de daarmee de waterkwaliteit zal verbeteren.

Beoordeling 5.5

Tabel 6 geeft de beoordeling van de effecten.
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Tabel 6. Overzicht beoordeling effecten

Waterberging Inrichting Verontreiniging Afvalwater

en afvoer watersysteem oppeNlaktewater aansilliting op

riolering en

zuivering

Ecologische 0/+ 0 + 0
Hoofdstrllctulir

~chappelijke 0 0 0/+ 0
reGeatieve

ontwikkeling

iV-max 0 -10

Betekenls symbolen: zeer negatlef (.'), neg<ltlef (-), neutraal (0), posltlef (I), zeer posltlef (~ ~)

De effecten van de activlteiten die zijn toegestaan in het bestemmingsplan

Landeiijk Gebied vergeleken met de autonome ontwikkeiingen, zijn be

perkt.

Het uitbreiden van het verhard oppervlak in het landeiijk gebied van Stads

kanaal door grotere staloppervlaktes toe te staan, leidt tot een versnelde

afstroom van regenwater naar het oppervlaktewater. Dit zorgt voor hogere

pieka!Voeren tijdens neerslagsituatles en een hogere kans op inundaties

vanUit het oppervlaktewater. Daarom wordt het effect van IV-max negatlef

beoordeeld op het criterium waterberging en a!Voer.

Het uitbreiden van de Intensleve veehouderij leidt tot een forse toename

van de ammoniakdepositie ter plaatse van deze veehouderijen. Dit leldt

tot een Ilchte toename in de uitspoeiing van stikstof naar het oppervlakte

water, welke een verhoging van het stikstofgehalte in het oppervlaktewater

tot gevolg heeft. Een verhoging van het stikstofgehalte in het oppervlakte

water verlaagt de kwaiitelt van het oppervlaktewater. Daarom wordt het

effect van IV-max negatief beoordeeld op het criterium verontreinlglng

oppervlaktewater.

Op de andere twee criteria hebben de activiteiten die zijn toegestaan in

het bestemmingsplan Landeiijk Gebled nagenoeg geen effect. Het effect

op deze criteria wordt daarom als neutraal beoordeeld.
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Lan d

cultuu

schap en

rh storie

Beleid en

landschap

beoordelingskader,
6.1

Nota Belvedere

In de Nota Belvedere is Westerwolde vanwege zijn cultuurhistorische

potenties aangewezen als Belvederegebied. De volgende maatregelen

worden voorgesteld:

in stand houden en ontwikkelen van karakteristieke cultuurhistori'

sche waarden bij beekdalherstel in het kader van de herinrichting

Westerwolde langs de Ruiten Aa:

het herstellen van met essen samenhangende beplanting als stijlran·

den met eikenbeplanting;

het bodemarchief beter beschermen door het benutten van teelaar·

de voor het ophogen van essen:

zoeken naar structurele middelen voor onderhoud en herstel van

grote boerderijen om verval als gevolg van kostbaar onderhoud. ge·

wijzigde woonwensen en functieverandering tegen te gaan;

ontwikkelen van cultuur· en natuurtoerisme en perspectief voor de

landbouw op lange termijn;

kansen benutten voor de herbestemming van boerderijen.

In zijn algemeenheid is behoud en waar mogelijk versterking van de actue·

Ie cultuurhistorische waarden in het gebied Westerwolde een belangrijk

beleidsdoel.

Provinciaal Omgevingsplan (POP)

De provincie tracht via het Rijk financiele middelen te verkrijgen voor het

beheer van cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Aan de gemeenten

wordt gevraagd cultuurhistorische (maar ook archeologische en land·

schappelijke) waarden vast te leggen in het bestemmingsplan.

Het provinciale beleid op het gebied van archeologie is gericht op de

bescherming van waardevolle archeologische vindplaatsen. De Archeolo·

gische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische

Waarden OKAW) zijn daarbij richtinggevend.

Bij aile ontwikkelingen en ingrepen zal de provincie het streekeigen karak·

ter van het gebied als vertrekpunt nemen. Uitgangspunten zijn:
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een historisch gegroeide ruimtelijke inrlchting is de basis voor nieu

we rUimtelijke ontwikkelingen;

de diversiteit aan landschapstypen wordt zoveel mogelijk in stand

gehouden en versterkt.

Het karakter van het landschap zal In de afweging worden betrokken.

Lan d scha psbe leld sp Ian

In 1993 is door de raad het Landschapsbeleidsplan Gemeente 5tadskanaal

vastgesteld. Doel van dit landschapsbeleidsplan is te komen tot een sa

menhangend beleid ten aanzien van landschapsontwlkkeling en ··beheer.

Het plan heeft geen juridische status, maar een beleidssturend karaker. Het

vormt een kader waaraan ontwikkelingen in het landschap kunnen wor·

den getoetst. In paragraaf 4.2 van het bestemmingsplan Landelljk Gebied is

veelvuldig gebruikt van het landschapsbeleldsplan als bron blj de beschrij

ving van de hUidige situatle.

Het vorengenoemde beleld zal als toetsingskader dlenen bij de effectana

lyse.

Huidige

cultuur

situatie
6.2

landschap en

In het plangebied komen herkenbare waarden op het gebied van land

schap en cultuurhistorie voor.

Het es- en beekdallandschap

Het es- en beekdallandschap wordt gerekend tot de kleinschalig open

landschappen: afwlsselend open, besloten en verdichte ruimten in kleine

eenheden, waarbij het relief een belangrljke ral speelt. De versprelde be

plantingselementen maken het tot de meest besloten gebieden van de

gemeente. Ais onderdelen van dit landschapstype zijn nog steeds de ele

menten van het oude landbouwkundig systeem herkenbaar: de essen, de

beekdalen en de veldgronden.

Aan dit landschapstype zijn de randveenontglnningen gebonden. Dit zijn

namelijk de eerste kleinschallge ontginnlngen van de veengebieden vanult

de zandgronden. Randveenontginningen komen voor ter weerszijden van

Alteveer en in de nabijheid van Braam berg.
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Es- en beekdalenlandschap nabl] buurtschap Blekslage

Esse n

Op de glaclale heuvelrug blj Onstwedde, die rulm 10m hoog Is, IIggen

verschillende oude esgronden: de Onstwedder Es, de Onstwedder Holte

en Tange. Ook de Achteres en de HOchte zljn essen. Deze esgronden ziJn

grootschalige open rulmten (zonder beplanting) blnnen het kleinschalige

esdorpenlandschap. Rond Smeerling en Ter Wupping Iiggen kleinere es

sen.

Beekdalen

In de gemeente Iiggen, de beekdalen van de Ruiten Aa de Mussel Aa en

het Pagediep. Het stroomgebied van de Ruiten Aa bestaat uit een laaglig

gend smal beekdal met dekzandruggen, -vlakten en -welvingen. Het grote

aantal verdlchtlngen wordt gevormd door natuurlljk rell~f, weg- en kavel

beplantlngen, boselementen, beekdalbegeleldende beplanting (onder

andere broekbosjes) en geconcentreerde, agrarlsche bebouwlng met erf

beplantlng. Het contrast tussen de open rulmten en de verdlchtlngen Is

nlet groot: ze vloelen geleidellJk in elkaar over. Het dorp Onstwedde vormt

het centrum van het relatlef dichte wegenpatroon.

Het beekdalgebied van het Pagediep en de Mussel Aa Is nauwelijks meer

herkenbaar In het landschap. Het gebled bevat voornamelijk intensief ge

bruikte bouw- en graslanden. Langs de Mussel Aa Iiggen enkele bosele

menten.

Veldgronden

De hoofdstructuur van de veldgronden wordt gevormd door de wegen,

die het gebled ontsluiten. Het landschap Is opgebouwd uit grootschalige

ruimten met relatlef veel Iijnvormige verdichtlngen, gevormd door de
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wegdorpen, wegbeplanting, singels en kanaalbeplanting. Hlerdoor wordt

het landschap opgedeeld In een aantal compartimenten. De begrenzingen

tussen de open ruimten en de verdichtlngen verlopen veelal geleldelljk.

De schaal van de rulmten Is kleiner dan die in de Veenkolonien. Het relief

is zwak golvend door de licht glooiende dekzandvlakten met plaatselijk

een zandrug. De verkavelingsvorm is een opstrekkende verkaveling, die op

veel plaatsen is omgezet in een blokverkaveling. Kenmerkend voor dit

relatief jonge landschap is de gerlnge bebouwlngsdlchtheid.

Het Veenkolonlale landschap

Het Veenkoloniale landschap bestaat uit grootschallge tot zeer grootschali

ge ruimten, met voornamelijk lijnvormlge verdlchtingen gevormd door de

ontglnnlngsassen (kanalen) met wegen, lintdorpen, weg-, singel- en erfbe

planting. De singelbeplanting wordt voornamelijk door bomen gedomi

neerd.

Het landschap van de Veenkolonien is zeer open, met een duidelijk con

trast tussen de open ruimten en de lijnvormige verdichtingen. Vooral het

gebied rand Vledderveen en tussen Alteveer en Stadskanaal is heel open.

Het Veenkoloniale landschap is over het algemeen ook zeer vlak De vroe

gere hoogteverschillen in de dekzandondergrond zljn door het agrarisch

gebruik sterk genlvelleerd.

Veenkoloniaal landschap nabi] Mussel

Het wegenpatroon is rechtlijnig en opgebouwd uit blokken.
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Smeerllng

Het buurtschap Smeerling is een cultuurhistorisch belangrijke nederzetting,

gelegen aan de westzijde van de landstreek Westerwolde en bestaat uit

acht boerderijen in de vorm van een hoevenzwerm. De voor dit type ne

derzetting kenmerkende situering van de verschillende boerderiJen is in

Smeerling vrijwel ongewijZigd gebleven. Om deze hoevenzwerm en het

omliggende landschap te beschermen, is Smeerling bij besluit van

11 september 1972 aangewezen als beschermd dorpsgezicht Vijl van de

boerderijen zijn rijksmonumenten, de overige drie hebben een zodanig

traditionele vorm dat zij volkomen bij de beschermde objecten aansluiten.

Een aantal boerderijen is inmiddels gerestaureerd.

BoerderJj van buurtschap Smeerllng

De paden die de boerenerven begrenzen, zijn veelal onverhard 01 halfver

hard en dragen door hun slingerend verloop bij aan het karakter van dit

type nedef7etting.

Autonome

landschap

ontwikkeling
6.3

Het Kanaal Veendam-Musselkanaal, de evenwijdig lopende autoweg en de

hoogspanningsleiding verstoren de landschappelijke structuur van het

om liggende gebied; het oude wegenpatroon wordt doorbroken. Deze

zone verandert ook onder invloed van de verschillende luncties die plaats

vinden in de stadsrandzone van Stadskanaal en Musselkanaal. Er treedt een

geleidelijke verdichting op van het grootschalige open landschap en

daarmee een schaalverkleining.
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Effectbeschrijving landschap 6.4

CO-VERGISTING

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

REALISATIE ECOLOGISCHE

HOOFDSTRUCTUUR

LAN DSC HAPPELlJK-REC REATI EVE

ONTWIKKELlNGSZONE

Aileen kleine installaties voor eigen gebruik zijn toegestaan. Op het bouw

perceel van agrarische bedrijven kan de bebouwing ten behoeve van deze

installaties toenemen. Rond bestaande agrarische bebouwing zal dit der

halve een enige verdichting van bebouwing tot gevolg hebben. Voor het

overige onbebouwde landbouwgebied zijn de landschappelijke effecten

gering. Het totale effect op het landschap is gering.

Binnen de gebiedsbestemming Agrarisch mogen agrarische bedrijVen tot

6.000 m' worden benut voar intensieve veehouderij, via planwijziging,

voor grondgebonden bedrijven en bij recht voor bestaande intensieve

bedrijVen. Dit kan een sterke toename van de oppervlakte bebouwing in

het bUitengebied tot gevolg hebben. Hoewel de toename van bebouwing

vooral wordt geclusterd rond de bestaande bebouwing van de bedrijven

kan dit met name in het Veenkoloniale landschap een aantasting van de

grootschalige openheid tot gevolg hebben. Ook biedt het nieuwe plan

mogelijkheden voar inplaatsing van nieuwe bedrijven in de bestemming

Agrarisch. Ook dit heeft verdichting van het landschap tot gevolg en aan

tasting van de openheid. De gevolgen voor het landschap worden derhal

ve als negatief beoordeeld.

Gedurende de planperiode wordt ten noorden en noordoosten van

Onstwedde circa 250 ha landbouwgebied verworven voor natuur. Het

bestemmingsplan biedt ruimte voor deze ontwikkeling. De gronden be

staan nu nog hoofdzakelijk uit bouwland en zullen grotendeels worden

omgevormd tot zilverschoon-kamgrasweilanden en bloemrijk schraalland.

Plaatselijk zullen akkers worden gehandhaafd en zal wat ontwikkelings

ruimte zijn voor singels en kleine bosjes. Het huidige open karakter van het

gebied blijft in hoofdzaak gehandhaafd. Door een meer natuurlijk beheer

zal het landschap een afwisselender en aantrekkelijker karakter krijgen. De

gevolgen voor het landschap worden derhalve als positief beoordeeld

Tussen Stadskanaal en Onstwedde en ten noorden van Onstwedde is een

zone opgenomen ten behoeve van landschappelijk-recreatieve ontwikke

ling. in het plan geldt een wijzigingsbevoegdheid om de agrarische be

stemming te wljzigen In de bestemmingen Bos en Dagrecreatieve

actlviteiten. Mits deze bosontwikkeling plaatsvindt aansluitend aan be

staande dorpskernen of bestaande bosgebieden, past deze ontwikkeling in

het provinciaal beleid, Deze zone vaIt hoofdzakelijk in het landschapstype

'randveenontginningen' en voor een klein deel in de veldgronden (noorde

lijk deel plangebied). Het betreft hier een grootschalig open gebied, onder

andere het gebied de Zijdstukken: een gebied met een grofmazige op

strekkende verkaveling en een karakteristiek wijkenpatroon. Afhankelijk van

het oppervlak dat zal worden bebost kan een forse aantasting van deze
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landschappelijke en cultuurhistorische waarden plaatsvinden. Indien de

oppervlakte bos wordt beperkt en aansluiting vindt bij bestaande kemen

of bestaande bosgebieden is de aantasting gering. De landschappelijk

waardevolle essen zijn in het plan van deze ontwikkeling uitgesloten.

Ultbreiding van dagrecreatieve voorzieningen kan in geringe mate tot aan·

tasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden leiden. Te den·

ken valt aan aanleg van parkeerplaatsen, picknickbanken,

informatiepanelen en dergelijke. Indien deze voorzieningen goed land·

schappelijk worden ingepast wordt de aantasting tot een minimum be·

perkt

Ais een groat oppervlak van dit gebied wordt bebost is het totale effect

op het landschap negatief.

Tabel 6. Ovcrzicht beoordeling effecten

Landschap

Realisatle Ecologische Hoofdstructuur +

Intensieve veehouderij

Ontwikkelingszone recreatie/bos

----

Cultuurhlstorle

+

0/·
o
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Beleid en

Natuur

beoordelingskader 7,1

Vogel- en Habitatrichtlijn

Binnen het landelijk gebied van de gemeente 5tadskanaal zijn geen Vo

gel- en Habitatrichtlijngebieden gelegen. Wat betreft de externe werking

is het gebled Ueftlngsbroek in de gemeente Vlagtwedde van belang. Ont

wlkkellngsmogelijkheden in het bestemmingsplan zullen derhalve aan de

Natuurbeschermingswet worden getoetst.

Flora- en faunawet

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden.

Hierln Is het soortenbeleid uit de Vogel- en Habitatrlchtlijn van de Europe

se Unie in de nationale wetgeving verwerkt Achter de Flora- en faunawet

staat het idee van de zorgplicht voor In het wild levende beschermde

dleren en planten en hun leefomgeving. De zorgplicht betekent dat zoda

nlg moet worden gehandeld dat geen afbreuk wordt gedaan aan de goe

de staat van instandhoudlng van de soort.

Provinciaal Omgevingsplan (POP)

in het provinciale natuurbeleid wordt de nadruk gelegd op de Ecologische

Hoofdstructuur. De provincle zal zich Inzetten voor het realiseren van de

Ecologische Hoofdstructuur en de daarin gewenste natuurkwaliteit door

het uitvoeren van een pakket aanvullende maatregelen.

Voor ingrepen In de Ecologische Hoofdstructuur geldt een afwegingskader:

Ingrepen die schade toebrengen aan de wezenlijke waarden van een

gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake Is van een zwaarwegend maat

schappelijk belang.

De Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is afgebeeld op navolgende

kaart.

Ook buiten de Ecologische Hoofdstructuur wordt echter natuur aangetrof

fen. In deze gebieden wordt minimaal gestreefd naar een basiskwaliteit

van natuur en landschap. De agrarische sector kan een belangrijke bijdrage

leveren aan het realiseren en handhaven van de basiskwaliteit.

Bij ingrepen in deze gebieden geldt dat rekening wordt gehouden met de

aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie. Behoud en

herstel van deze waarden wordt zodanig ingepast in de hoofdfunctie dat

geen belangrijke beperkingen ontstaan voor die hoofdfunctie.

Op navolgende kaart zijn de natuurgebieden die buiten de Ecologische

Hoofdstructuur zijn gelegen, aangeduid als 'overig natuurgebied'.
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Binnen bosontwikkelingszones wordt de mogelijkheid geboden voor de

aanleg van bij voorkeur permanent bos met meerdere funeties. Binnen de

gemeente Stadskanaal zijn een aantal bosontwikkelingszones gelegen. te

weten tussen Stadskanaal en Onstwedde, aan de noordZijde van Mussel

kanaal, rondom Smeerling en op het EliersinghuizeNeld. Bulten deze zones

is bosaanleg aileen mogeliJk als onderdeel van meer omvattende funetie

veranderingen en indien dit plaatsvindt in aansluiting op bebouwd gebied

en aangrenzende bebouwingsllnten. DaarbiJ Is altljd een ondersteunende

ruimtelijke visle van de gemeente nodlg. Houtteelt wordt door de provin

ele gelljkgesteld aan permanent bos en Is derhalve aileen mogeliJk In bos

ontwikkelingszones.

H u i dig e 5 i t u a tie nat u u r 7.2

Es- en beekdallandschap

Het gevarieerde beekdallandsehap bevat een relatief grate diehtheid aan

min of meer natuurlijke elementen. Hier hebben zieh bijZOndere soorlen,

gerelateerd aan de speeifieke milieuomstandigheden. kunnen handhaven.

In de middenloop en de benedenloop van het beekdal van de Ruiten Aa

komt nog karakteristieke kwelafhankelijke vegetatie voer. Op de hogere
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gronden komen nog restanten schraalland voor die zlin gerelateerd aan de

oorspronkeliike voedselarme omstandigheden. Het functioneren van deze

systemen is, naast bctoren als grootte en vorm van de elementen, sterk

afhankelijk van de relaties met de omgeving. Deze relaties bestaan uit de

uitwisseling van stoffen via (grond)water en lucht en uit de uitwisseling van

soorten tussen natuurterreinen onderling en tussen natuurterreinen en het

landelijk gebied. De conditie van de terreinen wordt sterk be'lnvloed door

het omliggende agrarische gebied.

Essen en beekdalen

Een aantal kleinere essen ziin van botanische waarde, zoals de Tichelberg.

Op de Onstwedder Holte is de heischrale vegetatie, die plaatselijk nog

langs zandpaden voorkom!. van waarde.

In de beekdalen komen natuurwaarden met name geconcentreerd langs

de Ruiten Aa voar. In ecologisch opzicht is dit gebied door de gevarieerde

opbouw met vochtige hooilanden en schrale graslanden, boscomplexen

en kleine landschapselementen van grote actuele en potentiele betekenis.

Reden ook waaram dit gebied deel uitmaakt van de Ecologische Hoofd

struetuur (zie navolgende).

Belangrijke waarden zijn ook aanwezig in Ter Wupping: een restant van de

oorspronkelijke, meanderende loop van de Ruiten Aa met een goed ont

wikkelde water- en oevervegetatie en met aangrenzend kruidenrijke gras

landen en voormalige stuifduinen (Ruigeberg-Kieberg). Van betekenis is

tevens Smeerling-Metbroekbosch, een complex van oude bosgebieden

langs de Ruiten Aa met een bijzondere botanische waarde.

Naast een botanlsche beteken',s Is de beekdalzone van de Ru',ten Aa In

samenhang met de aanliggende bossen en akkers van grote waarde voor

veel vogelsoorten, waaronder diverse bljzondere soorten.

Het beekdalgebied van het Pagediep en de Mussel Aa bevat voornamelijk

intenslef gebruikte bouw- en graslanden. Langs de Mussel Aa liggen enkele

boselernenten. Deze beeklopen bevatten een algemene en weinig ken

merkende oever- en watervegetatie.

Veldgronden

Op de veldgronden blijVen bos- en natuurgebieden beperkt tot kleine

eenheden. Van be lang zijn enkele restanten van het vroegere heidegebied

(onder andere 01 Tange) en een zandopdulking bij Braamberg, die tevens

geologische waarde heeft

Veenkoloniaal landschap

In het grootschalige Veenkoloniale landschap zijn allereerst door de verve

ningen en later door het intensieve gebruik de oorspronkelijke natuur

waarden grotendeels verdwenen. Door de geringe variatie in natuuriijke

omstandigheden Is het landschap welnig afwisselend. De huidlge natuur
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waarden zijn veelal gerelateerd aan menselijke activiteiten, zoals de vloei

velden en de aanleg van bos. De landbouwgebieden herbergen een lage

dichtheid aan broedvogels, over het algemeen weinig kwetsbare soorten,

Vermeldenswaard is de gele kwikstaart (Rode lijst) die incidenteel in de

akkerbouwgebieden broedt Daarnaast vormen de landbouwgebieden een

foerageergebied voor vogels, lOals patrijs en grauwe kiekendief, beide

bedreigde en kwetsbare soorten.

Natuurwaarden zijn geconcentreerd binnen het natuurgebied Veenhuizer

stukken (eigendom van 5taatsbosbeheer). Deze voormalige vloeivelden

hebben zich ontwikkeld tot een zeer waardevol broedbiotoop voor veel

vogelsoorten en tot een slaap-, rust- en foerageergebied voor grate aantal

len wintergasten en doortrekkers. De vegetatie is gevarieerd door de afwis

seling van slibvelden, hogere zandkoppen en enkele hoogveenrestanten.

Plaatselijk zijn oak de berm- en oevervegetaties langs wijken goed ontwik

keld. Wijken, slootkanten en bermen kunnen dienen als wijkplaats voor

soorten die zich elders in het gebied niet langer kunnen hand haven. Veel

faunasoorten, zoals kleine lOogdieren en vlinders, gebruiken de beschut

ting van deze vegetaties am andere grotere leefgebieden te bereiken. De

kwaliteit van deze elementen is afhankelijk van het gebruik van het omlig

gende gebied en van de beheersvorm.

Het gebied tussen 5tadskanaal en Musselkanaal wordt in de wintermaan

den gebruikt als foerageergebied voor kleine groepen rietganzen. Vermel

denswaardig zijn verder de muurvegetaties op een aantal sluiscomplexen

met bijzondere varensoorten en mossen.

Autonome ontwikkeling

natuur 7,3

Ten gevolge van regulier beleid op nationaal niveau zal de waterkwaliteit

naar verwachting langzaam verbeteren. Oak door de verscherpte mest

wetgeving zullen de nutrienten in het oppervlaktewater naar verwachting

afnemen. In welke mate is mOeilijk te voorspellen. Deze ontwikkelingen

zullen in nog onbekende mate positieve gevolgen voor de natuurwaarden

hebben. Anderzijds is momenteel nog steeds een landelijk proces gaande

van een netto afname van een aantal soorten planten en dieren onder

meer ten gevolge van recente ontwikkelingen met betrekking tot toene

mende verstedelijking, intensivering en schaalvergroting van de landbouw.

in de bestaande natuurgebieden wordt een beleid gevoerd om de be

staande waarden te versterken. Maatregelen zijn: verhoging van de grond

waterstanden, het waar mogelijk herstellen van kwelstromen, het

vasthouden van gebiedseigen water en een verschralingsbeheer Deze

maatregelen leiden tot een verhoging van de natuurkwaliteit in deze ge-
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bleden en behoud en herstel van een kwetsbare en streekelgen flora en

fauna.

Effectbeschrijving natuur 7.4

In het plan worden rulme ontwlkkellngsmogelljkheden geboden voor

Intensleve veehouderlj (zle vorenstaandei Het Is moeilljk In te schatten

hoe dit In de praktljk voor de komende perlode uitwerk! In het scenario

IV-max moet rekenlng worden gehouden met een bepaalde ultbrelding

van de veestapel waardoor een toename In de ammoniakdeposltle op

treed! De toename in ammonlakemlssle Is berekend. Hlervoor wordt ver

wezen naar hoofdstuk 9 Ammonlak.

De maxlmaal toelaatbare waarden voor ammonlakdeposltle waarblj geen

slgnlflcante negatleve effecten optreden, zijn In onderstaande tabel weer

gegeven.

Natuurdoeltype N/h./I··r
Droog schraalland 1.000

Nat schraalland 1.100

Bloemrijk grasland 1.400

Eiken/eikenbeukenbos 1.400

Ammoniakdeposltle In bodem en water heeft In het gehele plangebled

een negatlef effect op de natuurwaarden, omdat het de dlversltelt In flora

en fauna vermindert. Buiten de bestaande, grotere natuurgebieden gaat het

In het plangebied om oever- en watervegetaties, wljken, houtwallen en

singe Is en overhoekbosjes. Omdat deze elementen worden omrlngd door

Intensleve landbouwgronden, zijn de actuele natuurwaarden betrekkelijk

laag in vergelijklng met de grotere eenheden natuur. De negatleve effecten

als gevolg van een toename In ammoniakdeposltle worden hier dan oak

als betrekkelijk laag beoordeeld. Anders Is het met de bestaande natuur

gebleden en de gebieden In de Ecologlsche Hoofdstructuur. Het gaat

onder meer am waardevolle en soortenrljke schraallanden en kamgras

welden bli Ter Wupping en In de beekdalgronden. Deze vegetatles zljn

gevoelig voor verzurlng. Een toename van de ammonlakdepositle zal lei

den tot kwaliteitsverlles van de graslanden, hetgeen zlch ult In een verar

mlng van het aantal soorten planten en dieren. De Veenhulzerstukken zlin

lets minder gevoelig voor verzurlng, maar oak hier zal blj een sterke toe

name van ammoniakdeposltle de kwalitelt achterult gaan. Het totale effect

op de natuur In het scenario IV-max wordt beoordeeld als negatlef O.

De Ecologische Hoofdstructuur Is In de gemeente Stadskanaal nog nlet

geheel verworven ten behoeve van de natuur. Dlt proces zal de komende

planperlode doorgaan. Zoals blj het thema landschap Is beschreven, bledt

het bestemmlngsplan hlervoor de rUlmteliike kaders. Gedurende de plan-
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RECREATIEVE ONTWIKKELINGS

lONE

periode zal circa 250 ha landbouwgebied worden omgevormd naar na

tuur.

De actuele natuurwaarden van het betreffende landbouwgebled zljn rela

tief laag. Het betreft betrekkelijk soortenarme graslanden en bouwlanden.

De doelen voor dlt gebied na verwerving voor natuur, betreffen schraal

landen, bloemrijk grasland, biologische akkers en singels. De schraallanden,

singels en bosjes zijn tevens van groot be lang voor de fauna, lOals vogels,

vlinders en vJeermuizen.

Op deze gronden zal een verschralingsbeheer plaatsvinden. Naast de hier

voor genoemde natuurtypen zullen vegetaties ontwikkelen in de richting

van dwerghaver verbonden en plaatselijk heide. Daamaast zullen percelen

als akker worden beheerd met de bljbehorende flora en vogels, lOa Is geel

gors en patrijs. Deze soorten komen nu als broedvogel voor In de omrin

gende natuurgebieden, evenals grauwe klauwler en boomvalk. Tevens is

dit de enige locatie in Nederland waar de ortolaan zlch nog incidenteel als

broedvogel laat zien. Een forse areaaluitbreiding van de bestaande natuur

gebieden rond Ter Wupping betekent een belangrijk verhoging van de

natuurwaarden.

Deze ontwikkeling heeft derhalve een zeer positief effect voor de natuur.

Tussen Onstwedde en 5tadskanaal en ten noordoosten van Onstwedde is

in het bestemmingsplan een brede zone aangeduid waar met een wijZi

gingsbevoegdheid mogelijkheden voor bosaanleg en dagrecreatie kunnen

worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op de

bestaande landbouwgronden. De actuele natuurwaarde van deze gronden

Is over het algemeen vrij laag. De hoogste waarden zijn aanwezig in de

watergangen, langs slootoevers, de wijken en de perceelsranden en over

hoekbosjes. Ontwikkelingen in het kader van de landschappelijke en re

creatieve ontwikkellngslOne zullen in principe niet ten koste te gaan van

deze waarden. De open landbouwgebleden vormen wei een foerageer

gebied voor een aantal vogelsoorten, lOals patrijs, grasmus, gele kwikstaart

en veldleeuwerik. Gele kwikstaart broedt mogelijk in het gebled. Genoem

de soorten staan op de Rode lijst van bedreigde vogels. Ook de zeer zeld

zame grauwe kiekendlef wordt incidenteel foeragerend waargenomen.

Bij bebossing van het gebied gaan deze waarden verloren en komen er

andere waarden terug, afhankelijk van het oppervlak en het type bos dat

wordt aangeplant. Indien het om houtteelt gaat (populier), zijn de waarden

beperkt en wegen ze niet op tegen het verlies van vorengenoemde actue

Ie waarden van het landbouwgebled. Indien het om multifunctionele bos

sen (gevarieerd loofhout) gaa!. afgewisseid met open rulmten (akkers,

graslanden), kan een gevarieerde flora en fauna ontstaan met hoge, nieuwe

waarden. In dat geval is het gebied niet aileen van be lang als foerageerge

bied voor dieren, maar ook als broed- en leefgebied. Te den ken valt aan
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zoogdieren als vleermuizen, ree, marterachtigen en vogels als patr'rjs, w·re·

lewaal en wespendief. In dat gevai is het netto·effect voor de natuur posi'

tief. Randvoorwaarde hierbij is dat de dagrecreatieve ontwikkelingen

(routes, parkeerplaatsen en andere voorzieningen) in balans zijn met het

nieuw aan te leggen bas; sommige delen van het bosgebied dienen recre·

atieluw te blijven.

Samenvattend kan ten aanzien van het effect op de natuur van de land·

schappelijk·recreatieve ontwikkelingszone worden gesteld dat in het ergste

geval in de gehele zone uitsluitend populierenbos met een hoge dichtheid

aan dagrecreatieve voorzieningen, als negatief kan worden beoordeeld. In

een ander scenario, waarbij voor een afwisselend landschap wordt geko·

zen met een gevarieerd sortiment aan loofhout gecomblneerd met een

beperkte dichtheid aan dagrecreatieve voorzieningen, is het effect op de

natuur positief. Het verdient derhalve aanbeveling de betreffende wijzi·

gingsbevoegdheid in het bestemmingsplan te voorzien van passende

randvoorwaarden.

label 7. Overzicht beoordeling effecten

CO-VERGISTING

.,-_...-.~ .._------ ------_ ..--.._,~~.-
Realisatle Ecologische Hoofdstructuur

Intensieve veehouderij

Ontwikkelingszone recreatie/bos

Natuur

1'+

- (populier)

~ (mf bas)
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G e u dh nder en

uchtkwa iteit

Geluidhinder als gevolg van
w e g v e r k e e r 8.1

Indien sprake is van geluidhinder ten gevoige van verkeer van en naar een

inrichting Is de Wet milieubeheer van belang. Het gaat hier dan om zoge

naamde indirecte hinder.

Bel e ids k a de r 8.1.1

Onder indirecte hinder wordt verstaan (artikeI1.1.lid 2 van de Wet mili

eubeheer) de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door actlvitei

ten die. hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrlchting. aan de

inrichting zijn toe te rekenen. Gezien vanuit het perspectief van geluidhin

der. zijn verkeersbewegingen van en naar Inrlchtingen een belangrijke

vorm van indirecte hinder.

Voor indlrecte hinder ten gevolge van mobiele geluldsbronnen geldt een

beperking van de reikwijdte van de milieuvergunning. Die relkwijdte is op

verschillende manieren vast te stellen.

1. De afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder veroorzaakt

door een bedrijf blijft beperkt tot die afstand waarbinnen de her

komst van de veraorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan

worden teruggevoerd op de aanwezigheid van het bedrijf in kwestie.

Taepasslng van dit criterium houdt voor transportverkeer van en naar

inrichtingen in dat de reikwijdte van de milieuvergunning beperkt

blijft tot die afstand. waarblnnen voertuigen (met in acht name van

de maxlmumsnelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben

bereikt

2. De reikwijdte blljft beperkt tot dat gebled waarbinnen de vaertuigen

van en naar de Inrichting vaor het gehoor nog herkenbaar zljn ten

opzichte van andere voertuigen op de open bare transportroutes.

3. De reikwijdte blljft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen

van en naar de inrlchting nog niet zljn opgenomen in het heersend

verkeersbeeld. bijvoorbeeld tot de eerste kruising; de relkwijdte blijft

beperkt tot de akoestische herkenbaarheld (2 dB-eriterium. zoals ook

bij de recanstructies in het kader van de Wet geluldhlnder wordt

toegepast).

4. De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarblnnen de voertuigen

van en naar de inrlchting nog nlet op een voor meerdere bedrljven
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functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wei het geval. dan zou

de afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaan

de geluidsbelasting niet op het microniveau van de individuele ver

gunninghouder moeten worden gemaakt. maar op macroniveau in

een structuurplan of bestemmingsplan.

Van be lang voor de onderhavige situatie is methode 2: de reikwijdte blijft

beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting

voor het gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van andere voertuigen

op de open bare transportroutes.

Indirecte hinder zou kunnen ontstaan als gevolg van de transportbewegin

gen van de personenauto's van en naar de inrichting. De Circulaire indlrec

te hinder van 29 februari 1996 geeft richtlijnen omtrent de wijze van

beoordelen van dergelijke, indirect aan de inrichting gebonden geluids

brannen.

In de circulaire wordt geadviseerd de transportbeweglngen als separate

geluidsbron, los van de inrichting en los van het overige wegverkeer te

beoordelen. Daarbij gelden in principe soortgelijke grenswaarden als voor

andere geluidsbronnen, namelijk een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)

en een maximaal toelaatbare waarde van 65 dB(A), een en ander ter be

oordeling van het bevoegd gezag. De vaststelling van de geluidsbelasting

vindt in principe plaats overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift

verkeerslawaai op grond van artikel 11 Od van de Wet geluidhinder. Daar

bij wordt geen rekening gehouden met een aftrek op het rekenresultaat

op grond van artikel11 Og van de Wet geluidhinder.

Huidige situatie 8.1.2

De provinciale wegen in het plangebied zijn de wegen met de hoogste

verkeersintensiteit. De N366 springt daaruit met op sommige wegvakken

een verkeersintensitelt van meer dan 12.000 mvt/etmaal. De overige

provincia Ie wegen kennen een aanzienlijk lagere verkeersintensiteit (1.800

tot 6.200 mvlletmaal).

De afstand tussen de wegas en de 48 dB-geluidscontour (voorkeursgrens

waarde) bedraagt ongeveer 241 m voor de N366. Voor de overige pro

vinciale wegen ligt deze tussen de 51 m en 112m.

Aut 0 nom eon t wi k k eli n g en 8.1.'

De groei van de verkeersintensiteiten op de in het gebied gelegen provin

ciale wegen is gering. Over het algemeen liggen de verkeersintensiteiten in

2005 op hetzelfde niveau als in het jaar 2000. Uitzondering hierop vormt

het gedeelte van de N366 dat parallel loopt aan de kern Stadskanaal. Op

deze wegvakken is een herkenbare groei.

Bij de berekeningen is daarom rekening gehouden met een autonome

groei van 1,5% per jaar met uitzondering van het betreffende deel van de
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N366. Daar is rekening gehouden met een autonome groei van ongeveer

3% per jaar.

De komende jaren worden geen grootschaiige ontwlkkeiingen met be

trekking tot de verkeerslntensltelten op de belangrljkste wegen verwacht

De afstand tussen de wegas en de 48 dB-geluidscontour (voorkeursgrens

waarde) bedraagt In 2020 ongeveer 291 m. Voor de overlge provlnclale

wegen Ilgt dlt tussen 56 m en 126 m.

Maximale ontwikkelingen 8.1.4

In het plangebled bevlnden zich ongeveer 175 agrarlsche bedrljven. Daar

van functloneren op dlt moment 15 bedrljven daadwerkeiijk als Intensleve

veehouderlj.

Het Is theoretlsch mogelljk dat 160 agrarlsche bedrljven overgaan tot In

tensleve veehouderij. Ultgaande van een toename van tlen rltten per be

drljf betekent dlt een toename van 100 rltten In het plangebled. Dlt houdt

In dat het wegennet op sommlge locatles met enkele tlentailen motor

voertuigen per etmaal extra zal worden belast

Deze toename Is zodanlg gering dat geen sprake Is voor het gehoor nog

herkenbare voertuigen van en naar een Inrichtlng zljn ten opzlchte van

andere voertuigen op de open bare transportroutes. Akoestlsch onderzoek

Is In dlt verband nlet aan de orde.

Het reallseren van de Ecologlsche Hoofdstructuur zal er per saldo toe lei

den dat de hoeveelheld verkeer In het betreffende gebled afneemt Akoes

tisch onderzoek Is In dlt verband nlet aan de orde.

In het gemeentelijk structuurplan zljn tussen Stadskanaal en Onstwedde

en tussen Musselkanaal, Mussel en Seilingen landschappelijk recreatleve

zones aangegeven.ln deze zones wordt een ontwlkkeling van natuur, land

schap en recreatle/toerlsme voorgestaan.

Het betreft hler klelnschalige ontwlkkellngen waarblj de toename van het

gemotorlseerd verkeer zeer beperkt zal zljn. Ook hler zljn geen voor het

gehoor herkenbare stromen verkeer van en naar een Inrlchtlng ten opzlch

te van andere voertuigen op de openbare transportroutes.

Gelet op de omvang van het project en de mogelijke aantallen bezoekers

en ovemachtlngen heeft een m.eJ.-beoordellng plaatsgevonden.

In deze beoordeling Is sprake van een rltproductle van maxlmaal

500 rltten per dag. Een belangrljk deel zal gebrulkmaken van de Knljpe

weg, Noorder Kanaalweg en de N975. Ult de berekenlngen blljkt echter

dat de toename van het verkeer op de Knljpeweg en N975 nlet zodanlg Is

dat sprake Is van Indlrecte hinder.
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Con c Ius i e 8.1.5

Ook in die situatie waarin zich de maximale ontwikkelingen voordoen,

worden de eisen van de Wet milleubeheer ten aanzlen van Indlrecte hin

der nlet overschreden,

Luchtkwaliteit als gevolg van

wegverkeer

Bel e ids k ad e r 8,2,1

8,2

NSl/NIBM

INTERIM·PERIODE

Nederland heeft de Europese regels ten aanzlen van luchtkwaliteit germ

plementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde nor

men gelden overa!. met uitzondering van een arbeldsplaats,

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet mili

eubeheer in werking getreden,

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerklngsprogramma Luchtkwaliteit

(NSL), Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwalitelt

moeten worden aangepakt Het programma houdt rekenlng met nieuwe

ontwlkkellngen, lOals bouwprojecten of de aanleg van Infrastructuur. Pro

jecten die passen in dit programma, hoeven nlet meer te worden getoetst

aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit

Ook projecten die 'nlet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op

de luchtkwaliteit hoeven nlet meer te worden getoetst aan de grenswaar

den voor luchtkwaliteil. De criteria om te kunnen beoordelen of voor een

project sprake Is van nlbm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm,

Enerzijds is de wet in werking getreden, anderzijds is nog geen sprake van

een definltlef vastgesteld NSL, Deze interim-periode zal naar verwachting

voor geheel 2008 gelden, Tljdens deze periode geldt dat nieuwe projec

ten moeten voldoen aan de grenswaarden,

Het kablnet heeft gedurende de interim-periode een grens van 1% ver

slechterlng van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 0,4 I-lg/m 3

NO, of PM lO) als 'niet in betekenende mate' vastgesteld en deze vastge

legd in de AMvB-nibm,

Een verslechtering van de luchtkwalitelt van 1% of minder slult goed aan

blj de uitspraken van de Raad van State, Voor de komende jaren wordt

door het Milieu en NatuurPlanbureau een daling van de relevante achter

grondconcentraties van lOwel PM lO als NO, met circa 0,4 tot 0,6 I-lg/m 3

per jaar verwacht als gevolg van (intemationaal) bronbeleld, Uitgaande van

het criterium van de Raad van State, dat nieuwe ontwikkelingen niet mo

gen leiden tot het overSChrijden of niet bereiken van de grenswaarden,

acht het kabinet projecten die 1% aan de bestaande concentraties toevoe

gen aanvaardbaar. De reden hiervoor is dat deze 1% binnen een jaar zal
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worden gecompenseerd door de trendmatige verbetering van de lucht

kwaliteil, zodat per saldo geen verslechtering optreedt

In de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 worden de (nauwkeurigheids)eisen

ten aanzien van metingen van de luchtverontreinigende stoffen nader

uitgewerkt Onder andere is in deze regeling de hoeveelheid fijn stof van

natuurlijke oorsprong opgenomen welke mag worden afgetrokken van de

gemeten of berekende fijn stofconcentraties in de lucht Dit wordt in de

praktijk ook wei de 'zeezoutaftrek' genoemd. Voor de gemeente Stadska

naal betekent dit dat de jaargemiddelde concentratie van PM 10 mag wor

den verminderd met 4 [tg/m 3 Het aantal overschrijdingsdagen mag

worden verminderd met zes.

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor rUimtelijke plannen betreffen

stikstofdioxide (NO,) en fijn stof (PM,o). De grenswaarden voor stikstofdi

oxide (NO,) en fijn stof (PM,,) uit de wet zijn opgenomen in onderstaande

tabel.

Tabel 8. Grenswaarden luchtconcentratles N02 en PM lO

Luchtconcentratle Norm

N02

jaargemiddelde concentratie

uurgemiddelde concentratie

PM 10

jaargemiddeJde concentratie

24 uursgemiddelde concentratie

40 f.1,g/m 3

200 ~g/m3 maximaal18 maal per jaar

40 IAg/m]

50 ~lg/m3 maximaal 35 maal per jaar

Bij het opnemen van voor luchtverontreiniging gevoelige bestemmingen

in bestemmingsplannen dient te worden getoetst aan de norm voor NO,

per 2010. Dat betekent dat nieuwbouw vanaf die datum blijvend aan de

norm van NO, dient te voldoen. Sinds 1 januari 2005 moet aan de

grenswaarden voor fijn stof worden voldaan.

Huidige situatie 8.2.2

Voor de verkeersgegevens is uitgegaan van de verkeersgegevens van de

wegen van de provincie Groningen.

Gewerkt is met het Webbased CAR II-model versie 7.0, van maart 2008.

De immissieconcentraties op leefniveau zijn bepaald door de verspreiding

van verkeersemissies met dit model te berekenen.

Voor st'lkstofdioxide blijkt uit de scenarioberekeningen dat in 2008 de

grenswaarden of plan- en alarmdrempels voor de jaargemiddelde concen

tratie en de uurgemiddelde concentratie niet worden overschreden.

Voor fijn stof blijkt uit de scenarioberekeningen dat in 2008 de grens

waarden voor de jaargemiddelde concentratie en de 24 uurs-gemiddelde

concentratie niet worden overschreden. De berekeningen zijn opgenomen

in de bijiagen.
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Autonome ontwikkelingen 8.2.'

De groel van de verkeerslntensltelten op de In het gebled gelegen provln·

clale wegen Is gering. Over het algemeen Iiggen de verkeerslntensltelten In

2005 op hetzelfde nlveau als In het jaar 2000. Uitzondering hlerop vormt

het gedeelte van de N366 dat parallelloopt aan de kern Stadskanaal. Op

deze wegvakken Is een herkenbare groei.

Blj de berekenlngen Is daarom rekenlng gehouden met een autonome

groel van 15% per jaar met ultzonderlng van het betreffende deel van de

N366. Daar Is rekenlng gehouden met een autonome groel van ongeveer

3% per jaar.

De komende jaren worden geen grootschalige ontwlkkelingen met be·

trekking tot de verkeerslntensltelten op de belangrljkste wegen verwacht.

Voor stlkstofdloxlde blijkt ult de scenarloberekenlngen dat In 2010 en

2020, de grenswaarden of plan· en alarmdrempels voor de jaargemlddel·

de concentratle en de uurgernlddelde concentratle nlet worden over·

schreden,

Voor fljn stof blijkt ult de scenarloberekenlngen dat In 2010 en 2020 de

grenswaarden voor de jaargemlddelde concentratle en de 24 uursgemld·

delde concentratle nlet worden overschreden.

De berekenlngen zljn opgenomen In de bljlagen.

Maximale ontwikkelingen 8.2.4

In het plan gebled bevlnden zlch ongeveer 175 agrarlsche bedrljven.

Daarvan functloneren op dlt moment 15 bedrljven daadwerkelljk als In·

tensleve veehouderlj. In theorle Is het mogelijk dat 160 agrarlsche bedrlj'

yen overgaan tot Intensleve veehouderlj. Ultgaande van een toename van

tlen rltten per bedrljf betekent dlt een toename van 1.600 rltten In het

plangebled, Dlt houdt In dat het wegennet op sommlge locatles met en·

kele tientallen motorvoertuigen per etmaal extra zal worden belast

Indlen de toename van het verkeer op de weg groter zou zljn dan onge'

veer 700 mvl/etmaal kan de genoemde grens van 1% (een toename van

0,4 ",g/m' NO, of PM,o) worden overschreden.

De toename vanwege het plan Is echter lager dan 700 mvtletmaal per

wegvak en daarmee de 1%·norm. Dlt onderdeel kan daarom worden

beschouwd als een nlbm·project. Onderzoek naar de luchtkwalitelt van·

wege dlt onderdeel kan derhalve achterwege blijven.

Het realiseren van de Ecologlsche Hoofdstructuur zal er per saldo toe lei'

den dat de hoeveelheid verkeer In het betreffende gebied afneemt. Dlt

onderdeel kan daarom worden beschouwd als een nlbm·project. Onder·

lOek naar de luchtkwalitelt vanwege dlt onderdeel kan derhalve achter'

wege blijven.
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In het gemeentelijk structuurplan zijn tussen Stadskanaal en Onstwedde

en tussen Musselkanaal. Mussel en Sellingen landschappelijk recreatieve

zones aangegeven. In deze zones wordt een ontwikkeling van natuur, land

schap en recreatie/toerlsme voorgestaan.

Het betreft hier kleinschalige ontwikkelingen waarbij de toename van het

gemotoriseerd verkeer zeer beperkt zal zijn.

Gelet op de omvang van het project en de mogelijke aantallen bezoekers

en overnachtingen heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. De con

c1usie van deze beoordeling is dat er geen omstandigheden zijn die een

MER noodzakelijk maken. Naar aanleiding daarvan is in het kader van het

pianMER een onderzoek naar de effecten van het hippisch recreatiepark

verricht.

Voor de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten zijn de uitgangspunten

genom en, zoals gehanteerd in de m.e.r.-beoordeling van het hippisch re

creatiepark. Met het rekenmodel is voor de jaren 2008, 2010 en 2020

berekend wat de waarden in het gebied zijn, met en zonder de komst van

het hippisch centrum. Hierbij is voor de toekomstige situatie steeds uitge

gaan van de verkeersintensiteiten In de jaren 2008, 2010 en 2020. Op

locaties 4, 7 en 10 is daarbij sprake van een geringe herkenbare toename.
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De luchtkwaliteit is bepaald als gevolg van veranderingen in de verkeersin

tensiteiten.

In de navolgende tabel is de luchtkwallteit weergegeven van de betreffen

de locaties. In deze tabel is de berekende jaargemiddelde concentratie

uitgedrukt in [.lg/m 3
. Bij de uurgemlddelde en 24 uursgemiddelde con

centratie is de overschrijding daarvan In uren respectievelijk dagen per jaar

weergegeven. De berekeningen zijn opgenomen in de bijlagen. Voor stik

stofdioxide blijkt uit de scenarloberekeningen dat in 2008,2010 (normjaar

voor NO,) en 2020 de grenswaarden 01 plan- en alarmdrempels voor de

jaargemiddelde concentratie en de uurgemiddelde concentratie niet wor

den overschreden. Voor lijn stol blijkt uit de scenarioberekeningen dat in

2008, 2010 en 2020 de grenswaarden voor de jaargemiddelde concen

tratie en de 24 uursgemiddelde concentratie niet worden overschreden.

De normen, zoals die in de Wet milieubeheer zijn weergegeven, worden

niet overschreden ten gevolge van de komst van het hippisch recreatie-

park.

Tabel 9, Luchtconcentraties N02 en PM lO

luchtconcentratie Norm 20081) 20101) 2010 2) 2020)) 2020 2)

NO), Jaargem. concentr. 40/.tglm J 14 13.7 13.7 9.8 9.8 !.J.glm J

NO) Uurgem, concentr, 200 I-tglm J max, 18 maal/jr 0 0 0 0 0 uren

PM 10 Jaargem. concentr. 40 J.lglm J 19 18.4 18.4 16.8 16.8 j.lglm:J

PM 10 24 uursgem. concentr, 50 !.J.g1m J max. 35 maal/jf 6 5 5 3 3 dagen

2

NO) Jaargem. concentr. 40 ~tglm3 12.6 12.5 12.5 9.1 9.1 J.l.glm.1

NO? Uurgem, concentr 200 !.J.g/mJ max, 18 maalljr 0 0 0 0 0 uren

PM10 Jaargem, concentr. 40 j.tglm J 18.8 18.3 18.3 16.7 16.7 !J.glm J

PM 10 24 uursgem, concentr, 50 l-tglmJ max. 35 maalljr 5 5 5 2 2 dagen
3

N02 Jaargem. concentr, 40 !.J.glm J 19.2 18.3 18.3 12.1 12.1 !Jglm J

N0 2 Uurgem. concentr. 200 !J.g/mJ max, 18 maal/jr 0 0 0 0 0 uren

PM lO Jaargem. concentr. 40 !J.g/mJ 202 19.5 19.5 17.7 17.7 !J.glm J

PM 10 24 uursgem. concentr 50 Ilg/mJ max. 35 maal/jr 8 7 7 4 4 dagen

4

N02 Jaargem. concentr. 40 I-lg/m) 191 184 18.5 12.5 12.6 l-lg/m J

N02 Uurgem. concentr. 200 I-lg/m) max, 18 maalljr 0 0 0 0 0 uren

PM lO Jaargem. concentr. 40 l-lg/m J 20.3 197 19.7 18 18 l-lg/m 3

PM lO 24 uursgem. concentr 50 l-lg/m:J max. 35 maalljr 8 7 7 4 4 dagen

5

N02 Jaargem. concentr. 40 l-lg/m J 18 176 17.7 12.1 12.1 llg/mJ

N02 Uurgem. concentr. 200 llg/m:1 max. 18 maal/jr 0 0 0 0 0 uren

PM10 Jaargem, concentr. 40 I-lglm:J 20.8 20.2 20.2 18.7 18.7 Ilglm3

PM lO 24 uursgem, concentr. 50 [.lglm Jmax. 35 maalljr 9 8 8 5 5 dagen

6

N02 Jaargem. concentr. 40 IlglmJ 16.2 15.8 15.8 10.9 10.9 !J.glm J

N0 2 Uurgem. concentr. 200 !J.glm J max. 18 maal/jr 0 0 0 0 0 uren

PM lO Jaargem. concentr. 40 [.lg/m J 19.5 19 19 173 173 !J.g/mJ

PM lO 24 uursgem. concentr. 50 !J.glm J max, 35 maalljr 6 6 3 3 dagen
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7

NO, Jaargem. concentr. 40 pg/m 3 143 139 143 9.9 10.1 ~lg/m3

NO, Uurgem. concentr. 200 ~lg/mJ max. 18 maal/jr 0 0 0 0 0 uren

PM lO Jaargem. concentr. 40 ~lg/m3 193 18.7 18.8 17.1 17.1 !J.g/m3

PM lO 24 uursgem. concentr. 50 ~lg/m3 max. 35 maalljr 6 5 S 3 3 dagen
8

NO, Jaargem. concentr. 40 pg/rn 3 135 132 132 96 9.6 ~tg/m3

NO, Uurgem. concentr, 200 pg/rn 3 max. 18 maal/jf 0 0 0 0 0 uren

PM IO Jaargem. concentr. 40 ~lg/m3 194 18.9 189 173 173 ~lg/m3

PM lO 24 uursgem. concentr. 50 ~lg/m3 max, 35 maal/jr 6 5 5 3 3 clagen

9
-- ------------ ... _._._--------------------------------- ..."._..._--~--~~_.

NO, Jaargern. concentr. 40 ~lg/m3 11.8 11:7 11.7 8.7 8.7 ,Llg/m 3

NO, Uurgem. (oncentr. 200 ~lg/m3 max. 18 maal/jr 0 0 0 0 0 uren

PM10 Jaargem. concentr. 40 ~lg/mJ 192 18.7 18.7 17.1 17.1 i-lg/m3

PM 10 24 uursgem. concentr. 50 ~lg/m3 max. 35 maal/jr 6 5 5 3 3 dagen

10
_.-_ ..._" .._~----- - ------.-.._---~._-~._ ..._._---

N02 Jaargem, concentr. 40 !--tg/m3 115 11.4 115 8.7 8.7 ~lg/m3

N02 Uurgem. concentr. 200 ~lg/m) max. 18 maal/jr 0 0 0 0 0 lIren

PM10 Jaargem. concentr. 40 ~tg/m3 18.8 183 183 16.8 16.8 !--tg/mJ

PM lO 24 uursgem. concentr. 50 ~tg/mJ max. 35 maal/jr 5 5 5 3 3 dagen

1) exclusief hippisch recreatiepark 2) inclusief hippisch recreatiepark

Conclusie 8.2.5

Ook in die situatie waarin zieh de maximale ontwikkelingen voordoen

worden de eisen van de Wet milieubeheer ten aanzien van luehtkwaliteit

aangaande wegverkeer niet oversehreden.

Luchtkwaliteit als

uitbreiding stallen

gevolg
83

van

Naast de verkeerstoename, zijn ook de stallen van veehouderijen relevant

voor effeeten op de luehtkwaliteit Het betreft dan de emissie van PM1O,

waarvoor door het Ministerie van VROM emissiefaetoren zijn vastgesteld.

De emissiefaetoren versehillen per diereategorie en huisvestingssysteem.

Om de bijdrage aan PM 10 te sehatten, is gebruikgemaakt van het ECN

rapport Fijn stof uit stallen, waarin tabellen zijn opgenomen met bijdragen

op versehillende afstanden voor versehillende aantallen diereategorieen, in

eombinatie met de laatst bekende emissiefaetoren die het Ministerie van

VROM heef! gepublieeerd (maart 2008l.

Uitgaande van de maximale bedrijfsgrootte van 6.000 m', zijn maximale

aantallen leghennen (78.000 dieren), vieeskuikens (114.000 dieren), vlees

varkens (7500 dieren) of fokzeugen (2.667 dieren) berekend. Bij deze

aantallen biijkt de bijdrage voor leghennen, vleesvarkens of fokzeugen

vergelijkbaar te zijn en te liggen in de orde van grootte van (jaargem iddeld)

5 i!g/m J PM 10 op een afstand van 50 m van het emissiepunl. Gelet op

het aehtergrondniveau, zal dan ook ruim kunnen worden voldaan aan de

grenswaarden voor PM,o. Ingeval de maximale grootte eehter zou worden

benut voor hUisvesting van vleeskuikens (cq. 114.000 dieren) is de bijdra

ge veel groter en zal dit de worsteasesituatie betekenen. De bijdrage is dan
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CO·VERGISTING

in de orde van grootte van 18 !1g/mJ PM lO op een afstand van 50 m van

het emissiepunt De totale concentratie kan dan in de buurt van de grens

waarde komen. Dit betekent dat voor die situaties een maximale invuiling

van de capaciteit met vleeskuikens wordt voorgenomen, nader onderzoek

en eventueel maatregelen (voorzover al niet vereist vanuit geur of ammo

niakwetgeving) nodig kunnen zijn. In het gevai meerdere nabijgelegen

bedrijven dit voomemen, vormt dit een extra aandachtspunt bij vergun

ningverlening. Opgemerkt wordt dat de gehanteerde emissiefactoren niet

uitgaan van maatregeien, zoals toepassing van luchtwassystemen die een

aanzieniijke reductie kunnen geven.

Zoals beschreven, kunnen in het piangebied co-vergistinginstailaties wor

den toegelaten met een capaciteit van minder dan 100 ton/dag. Voor

luchtkwaiiteit is de uitstoot van NO, via de rookgassen van de gasmotor

van de warmtekrachtinstallatie (WKK) van belang. Voor de uitstoot van

NO, van een warmtekrachtinstallatie worden in het Besluit emissie-eisen

stookinstallaties milieubeheer (Bees-B) eisen gesteld. Uitgaande van deze

normsteiling is voor genoemde capaciteit de NO,-emissie bepaald en met

behulp van het verspreidingsmodel KEMA STACKS (NNM) de maximale

emissie in de omgeving berekend (zie bijlage Luchtkwaliteit - co-vergisting).

Deze vindt plaats op een afstand van 100 m van het emissiepunt en be

draagt circa 3 !1g/mJ NO, (jaargemiddelde). Zowel individueel als gecu

muleerd met installaties bij meerdere bedrijven, zijn voor luchtkwaliteit

geen knelpunten te verwachten.
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Beleidskader 9.1

Veehouderijen emltteren ammoniak die zich In de omgeving verspreld.

Het ammoniak kan neerslaan op natuurgebieden. Ais deze gebieden een

te hoge belasting krijgen van stikstof. kan schade ontstaan aan het natuur

gebied. Voor het beantwoorden van de vraag of negatieve effecten op de

natuur ontstaan. Is niet aileen de depositle van potentieel zuur vanuit de

groep veehouderijen in de gemeente Stadskanaal van belang, maar tevens

de ontwikkeling van de achtergronddepositie. De totale stikstofdepositie

op de natuur in Nederland vertoont al jaren een sterk dalende trend. Tus·

sen 1990 en 2003 is de stikstofdepositie met bijna 35% afgenomen (Na

tuurbalans 2006, Milieu- en NatuurPlanbureaui. Deze trend zal zich de

komende jaren voortzetten. Deze afname is onder andere het gevolg van

het generleke emisslebeleid. Een natuurgebied kan, afhankelijk van de

natuurwaarden die aanwezig zljn, een bepaalde hoeveelheld ammoniak

verdragen. Deze hoeveelheid, waarblj geen aantoonbare schade optreedt

is de kritische depositiewaarde.

Voor zeer kwetsbare gebieden geldt een zoneringsbeleld dat Is vastgelegd

in de Wet ammonlak en veehouderlj. Op grond hiervan kan (In principe)

geen vergunnlng worden verleend aan veehouderijen binnen 250 m van

een zeer kwetsbaar gebled. In de gemeente Stadskanaal en de directe

omgeving zijn geen zeer kwetsbare gebieden gelegen.

Voor Natura 2000-gebieden geldt de Natuurbeschermlngswet of de Habi'

tatrlchtlljn en de Wet milleubeheer. Het Natura 2000-gebied Lieftlngs·

broek ligt bulten de gemeente Stadskanaal, maar kan toch invloed

ondervlnden van (en hebben op) veehouderijen.

Verder kan de ammoniakdepositie ook van invloed zljn op andere natuur

gebieden. Voor het pianMER zijn naast het genoemde Natura 2000

gebied twee 'natuurgebieden' van be lang om nader te onderzoeken.

Op navolgende kaart zljn de drie 'natuurgebleden' weergegeven.

Berekeningsmethode 9.2

Voor het Natura 2000-gebied Is de maximale ammoniakdepositie bere·

kend van de dichtstbij gelegen individuele (toekomstige) veehouderlj.
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Er bestaat geen verspreidingsmodel om de gecumuleerde ammoniakde~

positie van aile veehouderijen samen op een natuurgebied te berekenen.

Er is wei een rekenmodel om de ammoniakdepositie van een individuele

veehouderij te bepalen (Agro~StacksJ. In het kader van het pianMER is het

onderzoek op basis van Agro-Stacks met aile individuele (toekomstige)

veehouderijen (216 agrarische percelen) te omvangrijk en onnodig gede

tailleerd. Door het combineren van berekeningen met Agro-Stacks en de

berekeningen die zijn gemaakt in het kader van de beoordeling van het

aspect geur kan toch tot een gefundeerde schatting worden gekomen van

de gecumuleerde ammoniakdepositie op de natuurgebieden.

Uit berekeningen aan dezelfde bronnen en op dezelfde immissiepunten

met Agro~Stacks en met V-Stacks gebied blijkt dat een vaste verhouding

kan worden verondersteld tussen de berekende ammoniakdepositie en de

berekende geurbelasting. Hierbij zijn door De Roever verschillende situa

ties (bedrijfsgroottes en afstanden tot receptoren) doorgerekend. Door het

'verband' tussen de ammoniakdepositie en de geurbelasting toe te passen

op de berekende uitkomsten van de geurverspreidingsberekeningen, kan

de totale depositie van ammoniak door aile (toekomstige) veehouderijen

in de gemeente Stadskanaal worden bepaald.
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Uitgangspunten 9.3

Voor het pianMER zijn vier scenario's van be lang geacht om door te reke

nen:

huidige situatie;

te verwachten toekomstige (maximale) situatie onder het vigerende

bestemmingsplan;

te verwachten toekomstige (maximale) situatie onder het nieuwe

bestemmingsplan;

minimaal scenario als het voorgaande scenario tot problemen zou

leiden.
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De gemeente heeft 216 percelen aangewezen als percelen met een agra

rische bestemming Onder het vigerende bestemmingsplan hebben deze

percelen verschillende maximale oppervlakten van het bouwblok. Onder

het nieuwe bestemmlngsplan worden de bouwblokken uitgebreid. In

onderstaande tabel zijn deze opgesomd.

Bouwblokkengroottes onder vigerende bestemmlngsplan

Gebiedsbestemming Agrarisch 2.000 m 2

Gebiedsbestem ming Agrarisch·Landscha ppelijke waarde 250 m2

Bouwblokkengroottes ondernleuwe bestem mlngsplan

Gebiedsbestemming Agrarisch grondgebonden bedrijven 4.000 mL

Gebiedsbestemming Agrarisch niet-grondgebonden bedrijven 6,000 m 2

Gebiedsbestem ming Agrarisch-landscha ppelijke waarde 250 m2

De gemeente Stadskanaal heeft op dit moment 39 intensieve veehoude

rijen. Van deze veehouderijen Is het vergunde veebestand gebruikt In de

berekenlngen. Naast de huidige veehouderijen moet In de toekomstige

scenario's ook rekening worden gehouden met de overige agrarische per

celen, waar nu nog geen veehouderijen zijn gevestigd. De maximale om

vang van deze veehouderijen wordt bepaald door de grootte van het

bouwblok.

Hierbij is door De Roever een worstcasebenadering gehanteerd. Nieuwe

stalsystemen moeten in ieder geval voldoen aan het Besluit ammoni

akemissie huisvesting veehouderij. Er is dan ook de ammoniakemissie

gehanteerd die gelijk is aan de maximale emissiewaarde. Uitgegaan is van

de worstcasesituatie dat geen stalsystemen met een (veel) lagere ammoni

akemissie, zoals luchtwassers worden toegepast. Verder is aangenomen dat

het gehele oppervlakte van het bouwblok kan worden benut als netto

stalruimte voor het houden van dieren. Het beschikbaar oppervlakte per

dier is hierbij gebaseerd op de mlnimumeisen op grond van het dieren

welzijn.

Uit berekeningen blijkt dat de ammoniakemissie van een bedrijf het

grootst is wanneer de beschikbare ruimte volledig wordt benut voor het

houden van vleesvarkens.

In onderstaande tabel zljn de maximale ammoniakemissie van een bedrijf

bij de verschillende grootten van het bouwblok berekend,

Bouwblokgrootte Aantal vleesvarkens Ammoniakfactor Ammonlakemlssle

250 m2 313 1,4 438 kg NH,Ijr

2.000 m 2 2500 1,4 3500 kg NH,/jr

4.000 m 2 5000 1,4 7.000 kg NH;/jr

6.000 m2 7500 1,4 10.500 kg NH/jr

In het rekenmodel Agro-Stacks moeten enkele parameters worden inge

voerd die van be lang zijn voor de verspreiding van ammoniak. Omdat in

244,00.01.20.06 - PlanMER bestemmingsplan landelijk Gebied Stadskanaal-19 mei 2008



de worstcasebenaderlng een vleesvarkensbedrljf Is aangehouden, zijn de

standaardwaarden van een doorsnee vleesvarkenshouderlj gebrulkt. Dlt zijn

de volgende parameters;

gemlddelde schoorsteenhoogte; 4,0 m;

gemlddelde gebouwhoogte; 3,5 m;

gemlddelde schoorsteenblnnendiameter; 0,5 m;

gemlddelde uittreesnelheid; 4,0 m/s.

Huidige situatie (scenario 1) 9.4

Scenario 1 betreft de sltuatie In de gemeente Stadskanaal met aile be

staande of vergunde veehouderljen. Deze veehouderljen zljn In werking In

de vergunde of gemelde omvang. De gecumuleerde ammonlakdeposltle

Is op navolgende afbeeldlng weergegeven.

De gecumuleerde ammonlakdeposltie op het Natura 2000-gebied

Liefthlngsbroek, het EHS-gebied en het natuurgebled zljn vrljwel overal

verwaarloosbaar klein (zeker kleiner dan 15 mollha/jrl. In het gebled dat

kan worden bestemd als EHS-natuur liggen zelfs een aantal veehouderljen

die voor een beperkte ammonlakdeposltle zorgen.
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Autonome ontwikkeling;

toekomstlge (maxlmale)

tie onder het vlgerende

stemmingsplan (scenario

situa

be -
2) 9.5

In scenario 2 wordt de toekomstige (maximale) situatie in de gemeente

Stadskanaal beschreven, gelet op de mogelijkheden die het vigerende

bestemmingsplan biedt De gecumuleerde ammoniakdepositie Is op na

volgende afbeelding weergegeven..

Omdat in deze situatie aile 216 agrarische percelen kunnen worden ge

bruikt voer intensieve veehouderij, wordt de gecumuleerde ammoniakde-
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posltle op het EHS-gebled en op het natuurgebled groter. De gecumuleer

de ammonlakdeposltle op het EHS-gebled bedraagt 15 tot 50 mol/ha/jr.

Aileen In het noorden nablj een cluster agrarlsche percelen aan de Streek

weg kan de gecumuleerde ammonlakdeposltle oplopen tot

150 mol/ha/jr. In het natuurgebled is de gecumuleerde ammoniakdeposl

tie ongeveer 50 tot 100 mol/ha/jr.

De gecumuleerde ammoniakdeposltle op het Natura 2000-gebled

Liefthlngsbroek Is In leder geval (veel) klelner dan 15 mol/ha/jr.

Deze waarden worden In de volgende paragraaf vergeleken met de sltua

tie onder het nleuwe bestemmlngsplan.

•..U Ammonlakdeposltle - toekomst vlg. BP
~~tM. r="J I;HS- natuur f?B?J NawuNjebll!<! a08-0S-2008
~ 0-15mol IOO-150mnl ,~\~,,_

_ is-SDrno! _ ISO-ZOO mol ~=c:7."..,~R>!:K'+'~.....,.c-:."..,_---;..".,==i
50 - 100 mol _ 200-+ md .... l\<jrad5<:h perceel ~:~:~o':::'~~I'~;; ~,,"'~"".I "~~,~~.~~~~~i
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Maximale

(scenario

ontwikkelingen
3) 9.6

In scenario 3 beschrljven wlj de toekomstlge (maxlmale) sltuatle In de

gemeente Stadskanaal, gelet op de mogelljkheden die het nieuwe be·

stem mingsplan biedt

Het Natura 2000'gebled Liefthingsbroek IIgt in de gemeente Vlagtwedde.

De kritische depositiewaarde voor dlt gebied is 2.164 mol/ha/jr. Het

dichtstbijZijnde agrarische perceel in de gemeente Stadskanaal Is het per·

ceel aan de Tweede Barlagerweg 21. De afstand tot dlt Natura 2000·

gebled is ongeveer 3,5 km. De maximale grootte van het bouwblok van

dit agrarlsch perceel is 4.000 m'. Dlt betekent dat er 5.000 vleesvarkens

kunnen worden gehuisvest en dat (met een ammonlakfactor van 1,4) de

ammoniakemissle van dit bedrijf maximaal 7.000 kg NH'/jr bedraagt Met

het rekenmodel Agro'Stacks Is de ammoniakdeposltie van dlt bedrijf op

het Natura 2000'gebied berekend. Het rekenmodel Agro'Stacks berekent

een depositie van 4,6 mol/ha/jr op dit gebied. Dit is 0,2% van de kritlsche

depositiewaarde.

De gecumuleerde ammoniakdepositie is op navolgende afbeelding weer·

gegeven. In deze situatle zljn de meeste bouwblokken van veehouderljen

vergroot ten opzlchte van het vigerende bestemmlngsplan. De gecumu·

leerde ammoniakdeposltle in de gemeente wordt dan ook groter.

De gecumuleerde ammoniakdeposltle op het Natura 2000'gebied

Liefthlngsbroek Is in ieder geval (vee!) kleiner dan 15 mol/ha/jr. Dit Is dus

maximaal 0,6% van de kritische depositiewaarde voor het gebied. De de·

positle Is kleiner aangezien het gebied verder buiten de contourgrens van

15 mol ligt Bovendlen zijn de worstcase·aannames over de maximale

bedrijfsgrootte te rulm. Immers er is zeker een bepaald gedeelte van het

bouwblok nodig voor algemene ruimten, de constructies zelf en voerop'

slagen.

Het effect op het EHS'gebied is nauwelljks waarneembaar (ten opzichte

van de situatie onder het vigerende bestemmingsplan). De gecumuleerde

ammoniakdepositie op het EHS'gebied bedraagt 15 tot 50 mol/ha/jr.

Aileen in het noorden nabij een cluster agrarlsche percelen aan de

Streekweg kan de gecumuleerde ammoniakdepositie oplopen tot 150

mol/ha/jr. De kritlsche deposltlewaarde voar dit gebied is op zijn mlnst

1.000 mol/ha/jr (en maxlmaal 1,400 mol/ha/jr). De gemiddelde ammo·

nlakdepositie op dit gebied ten gevolge van de (toekomstlge) veehouderlj'

en in de gemeente Stadskanaal bedraagt gemiddeld circa 15% van de

kritische deposltiewaarden. De activiteit IV·max (maximale scenario) heeft

daarmee een negatief effect op de Ecologische Hoofdstructuur.
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In het natuurgebied Veenhuizerstukken wordt de gecumuleerde ammoni

akdepositie groter dan in de situatie onder het vigerende bestemmings

plan. Een groter gedeelte van dit natuurgebied krijgt een gecumuleerde

ammoniakdepositie van 100 tot 150 mol/ha/jr. Door toedoen van de

(eventuele) groei van een (in de huidige situatie nog niet aanwezige) vee

houderij aan Ter Maars 7 kan de ammoniakdepositie maximaal ongeveer

200 mol/ha/jr worden. Ook in de Veenhuizerstukken is sprake van een

negatief effect.

De kritische depositiewaarde voor dit gebied bedraagt 1.000 tot

1.400 mol/ha/jr. Naast de ammoniakdepositie ten gevolge van de (toe

komstige) veehouderijen in de gemeente Stadskanaal is ook de achter

gronddepositie van belang voor de mogelijke effecten op het

natu urgebied. Deze achtergronddepositie bedraagt in vrijwel geheel Ne

derland (en ook in de gemeente StadskanaaD meer dan de doelstelling

voor 2010 uit het uit het Nationaal Milieubeleidspan 4. Een echt toet

singskader voor een dergelijk natuurgebied (niet zijnde een Natura 2000

gebied of een zeer kwetsbaar gebied) ontbreekt en kan bij een toetsing op

grond van de Wet milieubeheer niet worden toegepast.

De grotere bedrijven, die onder de iPPCrichtlijn vallen, moeten vanaf een

ammoniakemissie (op basis van de gebruikte maximale emissiewaarden)

van meer dan 5.000 kg per jaar verdergaande emissiereducerende maat

regelen treffen. Voor deze bedrijVen geldt een lagere maximale em issie

waarde (per dier). Bovendien zijn de worstcase-aannames over de

maximale bedrijfsgrootte te ruim. Immers is zeker een bepaald gedeelte

van het bouwblok nodig voor algemene ruimten, de constructies zelf en

voeropslagen,
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Conclusie 9.7

Het nieuwe bestemmingsplan heeft Conder meer) als doer de veehouderij'

sector meer groeimogelijkheden te bieden. In de voorgaande paragrafen is

dUidelijk geworden dat het aspect ammoniak geen belemmering vormt

om onder het nieuwe bestemmingsplan ook daadwerkelijk meer groei·

mogelijkheden te kunnen benutten.

In het scenario IV·max vindt op het EHS·gebied en de Veenhuizerstukken

een toename plaats van de ammoniakdepositie. De toename kan plaatse·

lijk oplopen tot 200 mollha Ijaar. De achtergronddepositie van ammoni·

ak in dit gebied ligt vermoedelijk al boven de 1.500 mollha/jaar Cleemte

in kennis). De toename is dus in zekere zin beperkt De gebieden hebben
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geen beschermde status In het kader van de Wet ammonlak en veehou

derij, de Natuurbeschermingswet of Natura 2000. Gezien de autonome

ontwikkeling in de intensieve veehouderij is het onwaarschijnlijk dat de

maximale ruimte die het bestemmingsplan biedt daadwerkelijk zal worden

benut. Het negatieve effect kan derhalve als acceptabel worden be

schouwd.

Op grond van de berekeningen en de ontwikkelingen in de landbouwsec

tor is geconcludeerd dat het vierde scenario niet noodzakelijkerwijs tot

meer inzichten zou leiden met betrekking tot de effecten. Derhalve is deze

scenarioberekening niet uitgevoerd.
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G e u r h n d e r

De veehouderijen in het plangebied veroorzaken geuremissie. De geure

missie wordt met name veroorzaakt door het houden van dieren in stallen.

Daamaast kunnen lokaal de opslag en eventuele behandeling van mest en

de opslag van voeders (bijproducten) een relevante geurbron zijn. Ten

opzichte van de geur die wordt geemitteerd vanuit stallen, zijn deze bron

nen echter verwaarloosbaar. Hierna wordt aileen ingegaan op de geur

veroorzaakt door het houden van dieren.

Beleidskader 10.1

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor

de geurhinder vanuit veehouderijen voor de beoordeling van aanvragen

om vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. De Wet geurhinder

en veehouderij stelt normen aan de geurbelasting van veehouderijen op

geurgevoelige objecten en stelt minimale afstanden vast van veehouderij

en tot geurgevoelige objecten. Om te beoordelen of sprake is van een

goed woon- en verblijfklimaat wordt bij een ruimtelijke ordeningstoets

voor de omgekeerde werking eveneens de Wet geurhinder en veehoude

rij toegepast.

Met behulp van het rekenmodel V-Stacks Gebied kan de geurbelasting

vanuit meerdere veehouderijen worden berekend. Het programma is ge

maakt in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieu (VROM) en het gebruik hiervan wordt door het Minis

terie van VROM sterk aangeraden. De geurbelasting is afkomstlg van die

ren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een

omrekeningsfactor is vastgesteld (bijvoorbeeid varkens, vleesvee, pluimvee,

schapen en geitenl. De maximaal toegestane geurbelasting van veehoude

rijen op geurgevoelige objecten is afhankelijk van de Iigging (concentratie

gebied of niet-concentratiegebieden en binnen of buiten de bebouwde

koml. Naast geurnormen stelt de Wet geurhinder en veehouderij ook

minimale afstanden die moeten worden aangehouden van veehouderijen

tot geurgevoeiige objecten. Deze vaste afstanden gelden voor geurgevoeli

ge objecten bij andere veehouderijen voor aile dieren. Ook gelden deze

vaste afstanden tot aile geurgevoelige objecten voor dieren waarvoor in de

Regeling geurhinder en veehouderij geen omrekeningsfactoren zijn vastge

steld (bijvOorbeeld melkrundvee en paardenl. Het effect hiervan is echter

zeer lokaal en deze bedrijven spelen geen rol in de totale geurbelasting

van aile veehouderijen.
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SCENARIO'S

Op grond van de systematiek om de geuremissie en geurbelasting van

veehouderijen te berekenen uit de Wet geurhinder en veehouderij is De

Roever de geursituatie ten gevolge van aile veehouderijen In de gemeente

In kaart gebracht Hierbij hebben wij gebrulkgemaakt van het versprel

dingsmodel V-Stacks Gebied. Dit is een computerprogramma dat de ver

spreiding van geur afkomstig van meerdere veehouderijen in een geblod

berekent Met deze berekeningen hebben wij de achtergrondbelasting van

geur door het houden van dieren (van aile bedrijven samen) en de ult

breidlngsmogelijkheden van de veehouderijen inzichtelljk gemaakt

De geuremlssies en de geurbelastingen worden uitgedrukt in Europese

odour units (Europese geureenheden). De geuremissie vanuit een bedrijf

wordt ultgedrukt in odour units per tijdseenheid: ou,/s. De geurbelasting

op een geurgevoelig object of op een bepaald punt wordt ultgedrukt in

odour units per kubleke meter lucht: ou,/m 3

Eerst worden de verschillende scenario's toegellcht Ook wordt beschre

ven welke invoergegevens zijn verzameld en welke standaardwaarden zijn

gebruikt Daarna wordt de geursltuatie en de groeimogelijkheden voor de

veehouderijen in de verschillende scenario's beschreven.

Uitgangspunten voor de
b ere ken i n g e n 10.2

Voor het pianMER zijn vier scenario's te beschouwen:

hUidige situatie;

te verwachten toekomstige (maximale) sltuatie onder het vigerende

bestemm ingsplan;

te verwachten toekomstige (maximale) situatie onder het nieuwe

bestemm ingsplan;

een zonerings- of minimaal scenario als het voorgaande scenario tot

problemen zou leiden.

De gemeente heeft 216 percelen aangewezen als percelen met een agra

rische bestemming. Onder het vigerende bestemmingsplan hebben deze

percelen verschillende maximale oppervlakten van het bouwblok. Onder

het nieuwe bestemmingsplan worden de bouwblokken uitgebreid. In

onderstaande tabel Is dit opgesomd.

Bouwblokkengroottes onder vigerende bestemmlngsplan

Gebiedsbestemming Agrarisch 2.000 m2

Gebiedsbestemming Agrarisch-Landschappelljke waarde 250 m2

Bouwblokkengroottes onder nleuwe bestemmlngsplan

Gebiedsbestemming Agrarisch grondgebonden bedrijven 4.000 m2

Gebiedsbestemming Agrarisch niet-grondgebonden bedrijven 6.000 m~

Gebiedsbestemming Agrarisch-Lanclschappelijke waarcle 250 m2
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De gemeente Stadskanaal heeft op dit moment 39 intensieve veehoude

rljen. Van deze veehouderljen heeft De Roever het vergunde veebestand

gebrulkt In de berekenlngen.

In de toekomstlge situatle kunnen 216 percelen met een agrarische be

stemming zlch ontwlkkelen tot een Intensieve veehollderlj. Oak van de

(maximale) toekomstlge sltuatle zljn berekenlngen ultgevoerd met het

rekenmodel V-Stacks Gebled. Zowel voor het vigerende bestemmlngsplan

als voor het nlellwe bestemmlngsplan moet een maxlmaal vergunbare

emlssle (plafondwaarde) worden ingesteld. Deze waarde komt overeen

met de maxlmale groelmogelijkheden van de veehouderijen. Deze zljn aan

de hand van de oppervlakten van de bouwblokken bepaald.

Hlerblj Is een worstcasebenaderlng gehanteerd. Nleuwe stalsystemen

moeten In leder geval voldoen aan het Beslult ammonlakemlssle huisves

tlng veehouderlj. De Roever heeft dan oak de gellremlsslefactoren gehan

teerd die behoren bij de betreffende ammoniakemlssle (emlsslearm

stalsysteem). Ultgegaan is van de worstcasesltuatie dat geen luchtwassers

worden toegepast Stallen met Ilichtwassers hebben een (aanzlenlljk) lage

re geurbelastlng. Verder Is aangenomen dat het gehele oppervlakte van het

bouwblok kan worden benut als netto-stalrulmte voor het houden van

dleren. Het beschlkbaar oppervlakte per dler Is hierblj gebaseerd op de

mlnlmllmelsen op grand van het dierenwelzljn.

Ult berekenlngen blijkt dat de geuremlssle van een bedrljf het grootst is

wanneer de beschlkbare rulmte volledig wordt ben lit voor het houden

van vleesvarkens.

In onderstaande tabel is de maxlmale geuremlssle van een bedrljf blj de

verschillende grootten van het bouwblok berekend.

Bouwblokgrootte Aantal vleesvarkens Geuremlssiefactor Geuremissle

250 m2 313 17.9 5.603 DUEls

2.000 m2 2500 17.9 44.750 DUEls

4.000 m' 5.000 17.9 89500 OlIE/s

6.000 m' 7500 17.9 134.250oue/s

De geurbelasting In de gemeente kan mede worden bepaald door de

geurhlnder van de veehouderljen die bulten de gemeente zljn gelegen.

maar die nag wei een bljdrage hebben aan de geurbelastlng In de ge

meente Stadskanaal. De systematlek. zoals beschreven In de Gebrulkers

handleldlng V-Stacks gebled. veronderstelt dat blnnen een bufferzone van

2 km veehouderljen invloed kunnen hebben op de geursituatle. Het be

treft hler echter een globaal onderzoek Bovendien zljn de gegevens van

veehouderljen en de toekomstlge ontwikkelingen In de buurgemeenten

nlet beschlkbaar en worden deze nlet be'lnvloed door het voorgenomen

nleuwe bestemmlngsplan. Het resultaat van de berekenlngen zou anders
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STANDAARDWAARDEN

GEURGEVOELIGE 08JECTEN

overigens beperkt veranderen en dan aileen aan de bUitenzijde van het

plangebied.

In het rekenmodel V-Stacks Gebied moeten enkele parameters worden

ingevoerd die van be lang zijn voor de verspreiding van geur. Omdat in de

worstcasebenadering een vleesvarkensbedrijf is aangehouden, zijn de

standaardwaarden van een doorsnee vleesvarkenshouderij gebruikt Dit zijn

de volgende parameters:

gemiddelde schoorsteenhoogte: 4,0 m;

gemiddelde gebouwhoogte: 3,5 m;

gemiddelde schoorsteenbinnendiameter: 0,5 m;

gemiddelde uittreesnelheid: 4,0 m/s

Het rekenmodel V-Stacks Gebied houdt rekening met de ligging van geur

gevoelige objecten, Ais dergelijke objecten in de omgeving van een (mo

gelijk toekomstige) veehouderij liggen, kan dit van invloed zijn op de

maximale geuremissie, De maximale geuremissie wordt bepaald door de

genoemde parameters, ligging van veehouderlj en geurgevoelige objecten

en de geurnorm die geldt. Op grond van de Wet geurhinder en veehou

derij dient (bij uitbreiding of nieuwe situaties) elke veehouderij individueel

te voldoen aan de norm die geldt op grond van deze wet. Het rekenpro

gramma V-Stacks Gebied berekent de maximale geuremissie van veehou

derijen aan de hand van de ligging ten opzicht van geurgevoelige

objecten, Een veehouderij kan noolt verder groeien dan de maximale

omvang die hiervoor is bepaald op basis van de grootte van het bouwblok,

Deze greei is echter een plafondwaarde die in de berekeningen aileen is

meegenomen als niet eerder een beperking wordt gevormd door de lig

ging van bestaande geurgevoelige objecten,

Een geurgevoelig object is in de Wet geurhinder en veehouderij gedefini

eerd als: 'gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting

geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf

en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van ge

bruik, wordt gebruikt'. Aile adressen in de gemeente Stadskanaal (met uit

zondering van veehouderijen) zijn als geurgevoelige objecten aangemerkt.

De wettelijke geurnorm is afhankelijk van de ligging van het betreffende

geurgevoelige object. De gemeente Stadskanaalligt niet in een concentra

tiegebied, zoals bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij, Daarom

geldt in de gemeente Stadskanaal 2 oUr/m' als norm voor geurgevoelige

objecten binnen een bebouwde kom en 8 oUr/m' als norm voor geurge

voelige objecten buiten een bebouwde kom.

Het begrip 'bebouwde kom' is in de Wet geurhinder en veehouderij niet

gedefinieerd, evenmin als in de Wet op de RUimtelijke Ordening (WRO),
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In de Memorie van Toeiichting bij het wetsvoorstel van de Wet geurhin

der en veehouderij is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom

niet wordt bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de

rUimtelijke ordening door de aard van de omgeving. Binnen een bebouw

de kom is de op korte afstand van elkaar geiegen bebouwing geconcen

treerd tot een samenhangende structuur. Ais bebouwde kom wordt

beschouwd: 'het gebied dat door aaneengesloten bebouwlng overwegend

een woon- en verblijffunctie heeff en waarin (dus) veel mensen per op

pervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen of verblijVen. Met deze informatie

is bepaald welke geurgevoeiige objecten tot een bebouwde kom behoren

en welke niet.

In de berekeningen spelen aileen diercategorie~n waarvoor in de Regeiing

geurhinder en veehouderij een omrekeningsfactor is vastgesteld (bijVOOr

beeld varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten) een roL De dieren

zander omrekeningsfactor, waarvoor vaste afstanden gelden, kunnen daarin

niet worden meegenomen. De invloed van deze bedrijven is ook beperkt

tot 50 m buiten de bebouwde kom en 100 m binnen de bebouwde

kom. Aileen voor nertsenfokkerijen gelden grotere vaste afstanden. Voor de

beoordeling speien de diercategorie~n waarvoor geen omrekeningsfactor

is vastgesteld dan ook geen roL

Van de eerste drie scenario's is een berekening gemaakt. Het rekenmodel

berekent de achtergrondbelasting (gecumuleerde geurbelasting van alie

veehouderijen sam en) en de groeimogelijkheden voor de veehouderijen.

De berekende achtergrondbelastingen zijn omgezet in geurhinderpercen

tages. Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen

de waarden voor de achtergrondbelasting (in ouE/m') en de milieukwali

teit. De percentages zijn afkomstig uit het 'Geuronderzoek stallen intensie

ve veehouderij' (PRA Odournet 2001). Op basis van de

geurhinderpercentages is een term voor de miiieukwaliteit gegeven. Dit

zijn de 'milieukwaliteitscriteria' afkomstig uit de 'GGD-richtiijn geurhinder

(oktober 2002)', Deze vertaalslagen zijn al in de afbeeldingen met geurcon

touren doorgevoerd.

Overigens moeten de term en voor de miiieukwaiiteit niet absoluut wor

den gezien. Zo zal in het algemeen in het bUitengebied een hogere geur

belasting en een bijbehorend slechtere milieukwaiiteit acceptabel zijn dan

in een woonomgeving (bebouwde komi

DIERCATEGORIEEN

BEREKENINGEN

Huidige situatie (scenario 1 ) 10.3

Scenario 1 betreft de geursituatie in de gemeente Stadskanaal met aile

bestaande of vergunde veehouderijen. Deze veehouderijen zijn in werking
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in de vergunde of gemelde omvang. Het leefklimaat is in onderstaande

afbeelding weergegeven. Het leefklimaat is gebaseerd op vorengenoemde

milieu kwaliteitscriteria.

Uit de afbeelding blijkt dat het leefklimaat in het grootste gedeelte van de

gemeente 'zeer goed' is. Aileen rondom de 39 aanwezige intensieve vee

houderijen wordt het leefklimaat slechter. Rondom enkele grote veehou

derilen is het leefklimaat 'zeer slecht'.

'oj<" Leefkllmaat - huidlge vergunnlngen

78

L"9..n~ 1:::::1 loor good .. T,Imell]k SlllChl
_ Goed _ S1echt

_ RC<lclljk gocc] _ Zeer slccht

Matl9 _ ex:rCllm Sloth:

'Os-OS-2008
~lcl<",.d
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,d.O'J~9~IOll

..mw.·l....,...~...1

244.00.01.20.06 - PlanMER bestemmingsplan Landelijk Gebied Stadskanaal - 19 mei 2008



Autonome ontwikkeling;

toekomstige (maximale) situ a
tie onder het vigerende be-

5 tern min g 5 P I a n (5 C e n a rio 2) 10.5

In scenario 2 zl)n de toekomstige (maximale) geursltuatle in de gemeente

5tadskanaal berekend, gelet op de mogelijkheden die het vigerende be

stemmlngsplan biedt Het leefklimaat is in navolgende afbeelding weerge

geven. Het leefklimaat is gebaseerd op vorengenoemde

mHleu kwaliteitscriterla.

Omdat in deze situatie aile 216 agrarische percelen kunnen worden ge

bruikt voor intensieve veehouderi), wordt het leefklimaat in de gehele

gemeente slechter. De bebouwde kommen bli)ven echter voldoende

beschermd. Het leefkllmaat in de bebouwde kommen varieert tussen

'redelijk goed', 'goed' en 'zeer goed'. Op enkele plaatsen zl)n grote veehou

derijen op korte afstand gelegen. Hier is het leefklimaat slechter. Dit is in

de hUidige situatie ook al het geval.

De totale geuremlssie van de veehouderijen is in dit scenario gegroeid

met een factor 5,8 ten opzichte van de hUidige situatie.

Ais de beperking van het bouwblok niet zou worden meegenomen, kan

de totale geuremissie van de veehouderi)en groeien met een factor 7,5. Dit

betekent dat het bouwblok een beperklng voor de veehouderl)en vormt in

het vigerende bestemmingsplan.

Het ingestelde plafond op basis van het bouwblok vormt in 15%

(32 agrarische percelen) van de gevallen de beperkende factor. Hiervan Is

er 6% (12 agrarische percelen) die vanwege hun ligging in gebled met

landschappeli)ke waarden een beperkt bouwblok hebben van 250 m'.

Voor de overige 85% zi)n het nabi)gelegen geurgevoelige objecten die de

beperkende factor vormen.
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Leefkllmaat - toekomst vlgerend BP
e~nC>l t:::::::J Zeer gced Tamelijk slecht ~08-05-2008

_ GOOd _ S1echt 1ci.,."'.~",F'--"="'l

_ Rcdclilk. goad _ Zcer slct:hl ':----:----:-_---.eR"'K'¥===-,---__--::;===-i
~latlg _ Extreem sleCht .. Agrarlscn perceel ~~~:~'t.~~ ~ S<nlir",1 '~:~~~.~~~,\

ontwlkkellngenMaxlmale

(scenario 3 ) 10.6

80

In scenario 3 is de toekomstige (maximale) geursituatie in de gemeente

Stadskanaal berekend, gelet op de mogelijkheden die het nieuwe be

stemmingsplan biedt Het leefklimaat is in navolgende afbeelding weerge

geven. Het leefkllmaat is gebaseerd op vorengenoemde

milieu kwaliteitscrlteria.

Omdat in deze situatie de meeste agrarische percelen een grater bouw

blok krijgen, wordt het leefkllmaat in de gehele gemeente wat slechter dan

In de voorgaande scenario's. De veranderingen zijn echter niet op aile
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plaatsen erg groot. Dlt komt doordat de veehouderljen ondanks het ruime

re bouwblok toch beperking in groeimogelijkheden ondervinden door de

aanwezigheid van geurgevoelige objecten in de omgeving. De bebouwde

kommen blijVen nog steeds voldoende beschermd. Het leefklimaat in de

bebouwde kommen varieert tussen 'redelijk goed', 'goed' en 'zeer goed'.

Op enkele plaatsen zijn grote veehouderijen op korte afstand gelegen. Hier

is het leefklimaat slechter. Dit is in de hUidige situatie ook al het geval.

De totale geuremissie van de veehouderijen is in dit scenario gegroeid

met een factor 7,1 ten opzichte van de hUidige situatie. Onder het vige

rende bestemmingsplan is deze factor 5,8 (zie vorige paragraae. Ais echter

de beperking van het bouwblok niet zou worden meegenomen, kan de

totale geuremissie van de veehouderijen groeien met een factor 7,5. Dit

betekent dat het nieuwe bestemmingsplan vrijwel de maximale groei die

mogelijk is gelet op de al aanwezige geurgevoelige objecten mogelijk

maakt.

Het ingestelde plafond op basis van het bouwblok vormt in 12% (26 agra

rische percelenJ van de gevallen de beperkende factor. Hiervan zijn er

ruim de helft (14 agrarische percelenJ die vanwege hun ligging in gebied

met landschappelijke waarden een beperkt bouwblok hebben van

250 m'. In de overige 88% zijn het nabijgelegen geurgevoelige objecten

die de beperkende factor vormen. Onder het vigerende bestemmingsplan

zijn de percentages respectievelijk 15% en 85% (zie vorige paragraae.
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Leefkllmaat - toekomst nleuw BP
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Conclusie 10,7

82

Het nieuwe bestemmingsplan heeft <onder meer) als doeI de veehouderij

sector meer groeimogelijkheden te bieden, In de voorgaande paragrafen is

dUidelijk geworden dat het aspect geur geen belemmering vormt om

onder het nieuwe bestemmingsplan ook daadwerkelijk meer groeimoge

lijkheden te kunnen benutten, Een voorwaarde is dat het leefklimaat op

aile plaatsen acceptabel is of niet verslechterd als het leefklimaat in de

hUidige situatie al onacceptabel is.

In aile gevallen voldoen de veehouderijen en de uitbreidingen of nieuw

vestigingen daarvan aan het gestelde in de Wet geurhinder en veehoude

rij. De normstelling op grond van deze wet is in het rekenmodel verwerkt
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De geurhinder van de individuele bedrijven kan dus acceptabel worden

verondersteld.

Verder kan worden gekeken of het woon· en leefklimaat gelet op de ge·

cumuleerde geurbeiasting van aile (toekomstige) veehouderijen samen

acceptabel is. Hiervoor ziJn geen harde normen beschikbaar. Ais dezelfde

mate van geurhinder acceptabel wordt gevonden als wordt veroorzaakt

door de normen die gelden voor de individuele geurbelasting, zou voor de

bebouwde kom de milieukwaliteit minimaal 'redelijk goed' moeten zijn.

Voor het gebied buiten de bebouwde kom is de milieukwaliteit 'slecht'

noch acceptabel. Dit geldt uiteraard aileen voorzover zich geurgevoelige

objecten In het betreffende gebied bevinden.

De delen in de gemeente waar het leefklimaat dUidelijk verslechtert. be·

slaan voornamelijk het bUitengebied. Daar waar de bebouwde kommen in

de hUidige situatie een slecht leefklimaat ondervinden, wordt het leefkli·

maat in de toekomstige situaties niet beduidend slechter.

De wetgever gaat er echter van uit dat met het stellen van de genoemde

normen voor de individuele geurhinder al voldoende mate van bescher·

ming tegen geurhinder wordt geboden. In het bUitengebied gaat het

slechts om een beperkt aantal geurgevoelige objecten die in de maximale

toekomstige situatie in een omgeving liggen waarvan de achtergrondbelas·

ting zodanig hoog kan worden dat het woon· en leefklimaat slechter is

dan de categorie 'slecht' Deze situatie is op zichzelf niet onacceptabel.

Gelet op het voorgaande wordt de geurhinder vanuit veehouderijen niet

als knelpunt voor dit nieuwe bestemmingsplan beschouwt.

Op grond hiervan is geconcludeerd dat het vierde scenario niet tot meer

inzichten zou leiden met betrekking tot de effecten. Derhalve is het vierde

scenario niet berekend.
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Leemten

en aanzet

n k e

tot

n n s

e v a -

uatieprogramma

Leemten i n kennis 11.1

In het MER dient een overzicht te worden gegeven van de leemten in

kennis en informatie. Daarbij gaat het om het ontbreken van informatie in

de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de verwach

te ontwikkeling daalVan en van de mogelijke milieugevolgen.

Bij het opstellen van dit pianMER zijn een beperkt aantal leemten in ken

nis geconstateerd. De aard en de omvang van deze leemten staan een

oordeel over de effecten yen het bestemmingsplan Landelijk gebied niet

in de weg. De leemten in kennis die zijn geconstateerd zijn in het navol

gende vermeld.

Het is onbekend of de percelen in het plangebied maximaal met nitraat

en fosfaat worden belas!.

Het is op dit moment onbekend welke achtergrondwaarden voor ammo

niakdepositie worden gehanteerd.

[lODEM EN GRONDWATER

AMMONIAK

Aanzet tot

evaluatieprogramma 11.2

Conform de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag bij een besluit

waalVoor een plan-m.eJ.-procedure is doorlopen. verplicht een evaiuatie

programma op te zetten en uit te (Iaten) voeren. Het MER dient een aanzet

tot een dergelijk evaluatieprogramma te bevatten.

In het pianMER zijn voorspellingen gedaan over de (milieu)effecten. Doel

van het evaluatieprogramma is om te bezien of de werkelijke (mili

euJeffecten overeenkomen met de effecten. zoals die In het pianMER zljn

beschreven. De daadwerkelijk optredende effecten kunnen namelijk om

verschillende redenen alsnog afwijken van de voorspelde effecten. De

afwijkingen kunnen onder meer het gevolg zijn van:

het tekortschleten van de gehanteerde voorspellingsmethoden:

het nlet voorzien van bepaalde effecten;

onvoorziene invloedrijke ontwikkelingen elders.
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De toekomstige ontwikkeling van de intensieve veehouderij is onzeker op

landelijke en gemeentelijke schaal. Voor de ontwikkeling van de intensieve

veehouderij wordt wederom verwezen naar de notitie intensieve veehou

derij en co-vergisting. in het pianMER is met deze onzekerheid rekening

gehouden door een maximale situatie te berekenen en cle effecten van clit

uiterste te beschouwen.

Door cle voortschrijdende schaalvergroting in cle lanclbouw zal de bebou

wing op een aantal agrarische beclrijven toenemen terwijl andere agrari

sche bedrijven een andere functie zullen krijgen, wonen of andere vormen

van beclrijvigheid. Op welke schaal en in welke vorm dit zal doorwerken

op het lanclschap van de gemeente is moeilijk te voorspellen.

Ook ten aanzien van ammoniakemissie en daarmee de gevolgen voor

natuur is eventuele groei of afname van cle veestapel van belang. in de

praktijk is het maar cle vraag of de totale aantallen dieren in het plangebied

sterk zullen toenemen. Momenteel is sprake van een schaalvergroting,

maar nog geen sprake van een forse groei van cle totale veestapel en clat

bepaalt uiteindelijk de toename in emissie. Een anclere ontwikkeling is clie

van cle emissiearme stalsystemen. Voor cle intensieve veehouderij kunnen

gecombineercle luchtwassers worden ingevoercl waarmee emissierecluc

ties kunnen worclen bereikt tot 95% ten opzichte van de traclitionele stal

len. Hoe het effect van ontwikkelingen in de intensieve veehouclerij voor

natuur. bodem en water zal uitwerken, is ook hierdoor onzeker.

Op het moment dat uitbreicling van (;ntensieve) veehouderij en land

bouwbeclrijven plaatsvindt zullen cle voorspelcle effecten worden gemoni

toorcl, wat grotendeels zal overeenkomen met hanclhaving van de

verieencle vergunningen. Tevens zal worclen aangesloten bij clan bestaande

monitorings- en meetprogramma's.

Een cruciale beleiclsontwikkeling die in het verschiet ligt betreft de norm

stelling ten aanzien van Natura 2000-gebieclen. Met name zijn cle normen

clie worclen opgelegcl aan veehouderij van be lang vanwege cle ammoni

akdepositie clle deze veroorzaakt. De gemeente worclt aangeraclen cleze

ontwlkkellngen nauwgezet te blljven volgen.

Omclat het pianMER nlet direct leiclt tot ullvoerlng, maar eerst nog een

vervolgfase (bestemmlngsplan en projectMER) zal plaatsvlnclen, leent het

pianMER zlch vanwege het abstractleniveau nlet voor een toetslngs- en

monltOringskacler. Het kacler voor de toetslng en monitoring dlent clan ook

tljclens cle vervolgfasen van de planstudle vorm te krljgen, waarbij zoveei

mogelljk aandacht Is voor 'meetbare effecten'.

Bij stuclie op meer detallnlveau zullen ook nleuwe leemten In kennls ont

staan clle nu nog niet zijn te voorzlen. Het verklelnen en ellmlneren van

leemten In kennls client clan ook blj cle naclere stuclle voortclurencl aan

clacht te vragen. Een belangrijk onderdeel van de opgave voor het vervolg
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is verder de toetsing aan de dan bekende gegevens of de in deze plan

MER voorspelde effecten daadwerkelijk zullen optreden.
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- Bij brief van 26 maart 2008 ontvingen wij ter beoordeling bovengenoemde
startnotitie. De notitle is behandeld in onze vergadering van 18 april 2008 en naar
aanleiding daarvan berichten wij u he! volgende.

o
u

1. drempelwaarden
De drempels voor de m.e.r.·beoordelingsplicht, 20als genoemd in hoofdstuk 4 van
de starlnotitie, zijn niet hard meer. Nederland is er namelijk door de Europese
Commissie opgewezen dat de Europese Richtlijn voor m.e.r. niet op correcte wijze
is ge'fmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De kritiek van de Commissie
richt zich op het Nederlandse systeem van drempelwaarden.

Indien een activiteit een zodanige omvang kent, dat daarmee de drempelwaarde,
zoals aangegeven in onderdeel D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994,
wordl overschreden, beoordeelt het bevoegd gezag of er een milieu·effectrapport
moet worden gemaakL Er beslaat geen verplichling om activiteiten Ie beoordelen
die de drempel niet overschrijden.

w
z
-
w

Vol gens de Europese Commissie moet bij de vraag of er een m.e.r.-beoordeling
moet worden uitgevoerd, niet aileen de omvang van een activiteit een ral spelen,
maar ook andere factoren, zoals de ruimtelijke context en cumulatieve
omgevingseffecten (zie bijlage III van de Europese richtlijn). Het gaat er am dat de
drempelwaarden niet als eni[} criterium mogen worden beschouwd om te bepalen
of er wei of geen m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd. Dil betekent, dat de
drempelwaarden niet meer als enig onderscheidend criterium mogen worden
gebruikt voor de vraag of een m.e.r.-beoordeling moel worden gemaakt en in het
verlengde daarvan de vraag of de specifieke aclivileit onderdeel dienl Ie zijn van
de plan-m.e.r.-procedure.

....J Bovenstaande kan consequenlies hebben voor de reikwijdte van het door u op te
stellen plan..MER. Overigens is het gehele plan m.e.r.-plichlig. Het pianMER kan
dUs niet worden beperkl tot die delen van het plan waarin een kader wordt
gevormd voar m.e.r.{beoordelings-)-plichtige activiteHen. Nadere inforrnaHe
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hierover kunt u vinden in de "Handreiking milieueffectrapportage van piannen" van
het Ministerie van VROM.

2. criterium "bijzondere omstandigheden"
Verder zijn de "bijzondere ornstandigheden" (hoofdstuk 4), ais criterium voor de
beoordeling m.e,r,-plichtigheid, achterhaald. De m ,e.r.-beoordelingsprocedure in de
Wet milieubeheer is veranderd sinds ok'.ober 2005 en zijn de begrippen veranderd,
Hel gaat niet meer am de vraag of er sprake is van bijzondere omstandigheden,
maar am de vraag of er vanwege de beiangrijke nadelige effecten die de
voorgenomen activiteit vaor het milieu kan hebben een MER moel worden
gemaakt. Het bevoegd gezag moet rekening hauden met de omstandigheden die
In bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-effectrapporlage zijn aangegeven:
1, kenmerken van de projecten
2, plaats van de projecten
3, kenmerken van het patentiele effect.

3. intensieve veehouderij
Zoais bij u bekend is nieuw provinciaal beleld met betrekking tol de intensieve
veehouderij in voorbereiding, Een eerste aanzet daartoe is zichtbaar gemaakt in
het zogenoemde 'keuzedocument', dat ter voorbereiding van het nieuwe
provinciale omgevingsplan binnenkort door Provinciale Staten zal worden
vastgesleld,
De provinciale beleidsherziening voor de intensieve veehouderij zal naar aile
waarschijnlijkheid tot gevolg hebben dat reikwijdte en detailniveau voor dit
onderdeel achterhaald zijn,

Wij verwachten u hiermee voldoende '.e hebben ge"lnformeerd,

Narnens de Kleine Commissie,

, vQorzitter

, secrelaris ...:...::::::::-k
,,/'"

,(./

'1oor akkoord Inspectie VROM:
/1



Notitie ontwikkeling intensieve veehouderij en

co-vergisting

1 Intensieve veehouderij

Huidige situatie

Op de plankaart van het voorontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied

van de gemeente Stadskanaal staan 216 bouwpercelen van agrarische

bedrijven ingetekend. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek func

tioneerden in de gemeente in 2007 1S2 agrarische bedrijven. Momenteel

(mei 200S) zullen het er waarschijnlijk niet meer dan circa 175 zijn. Dit

aantal verschilt aanzienlijk van het aantal bouwpercelen. De verklaring voor

het verschil is tweeledig:

op niet aile agrarische bouwpercelen zal daadwerkelijk nog sprake

zijn van bedrijfsmatig uitgeoefende landbouw:

sommige bedrijven zullen over meer dan een bouwperceel be

schikken (bijvoorbeeld een maatschap van twee ondernemers).

AANTAL AGI~ARISCHE 8EDRIJ·

VEN

Van de agrarische bedrijven in de gemeente Stadskanaal beschikken er 36,

ofwel 20%, over een milieuvergunning voor het uitoefenen van intensieve

veehouderij (maart 200S). In 21 gevallen vormt de vergunde intensieve

veehouderij een ondergeschikte neventak. op de overige 15 bedrijVen is

ze bedoeld als hoofdtak van bestaan. Deze 15 zijn op de besternrnings

plankaart aangeduid als 'niet-grondgebonden agrarische bedrijven'.

AGRARISCHE BEDRIJVEN MET

INTENSIEV[ VEEHOUDERIJ

Blljkens de plankaart komt de intensieve veehouderij vrij gespreid over de

gerneente voor. Oprnerkelljk is wei dat een aantal bedrijven in lintbebou

wingen is gevestigd, te rnidden van andere funeties. zoals woningen.

In tabel 1 zijn de bedrijven waarop intensieve veehouderij is vergund in

gedeeld naar productiesoort, waarbij moet worden aangetekend dat op

twee ervan een combinatie van twee productiesoorten is toegestaan. Deze

beide bedrijven zijn ingedeeld bij hun belangrijkste productiesoort.

Tabel 1. Agrarische beclrijven met intensieve veehouderij in de gemeente Stadskanaal. naar

omvang van de intensieve tak

nge Nederlanclse grootte eenhelcl

Aantal bedriJven naar grootteklasse Intensleve tak
DJersoort 3-70 nge 70-100 nge 100-150 nge >"'150 nge totaal
Vleeskuikens 6 3 1 10
Leghennen 2 1 1 4

Vleesvarkens 14 1 15
Fokzeugen 1 1 1 3 6
Vleeskalveren 1 1

Totaal 24 5 2 5 36
--



In tweederde van de gevallen is de vergunde intensleve veehouderij van

een omvang, waar normallter geen volwaardige arbeidskracht van kan

bestaan (minder dan 70 nge). Op zeven bedrijven is een min of meer

volwaardige tak toegestaan (70 nge tot 150 nge), op slechts vijf bedrijven

heeft de vergunning een omvang van meer dan 150 nge, wat vrij alge

meen wordt gezien als de grootteklasse van bedrijven waarmee een ge

zond economisch rendement Is te behalen.

Op lang niet aile bedrijven met een vergunning voor intensieve veehoude

rij wordt deze productievorm ook daadwerkelijk uitgeoefend. Volgens de

landbouwtellingen van het Centraal Bureau voor de Statistlek waren er in

2007 slechts 24 bedrijven met een dergelijk tak, terwljl 36 vergunningen

uitstaan. Op bijna aile van de 24 bedrljven met intensieve veehouderij

blijkt deze als neventak te worden uitgeoefend, op slechts twee bedrijven

vormt intensieve veehouderij de hoofdtak.

Autonome ontwikkeling

Ten behoeve van het pianMER is de ontwikkeling van de intensieve vee

houderij In en bulten de gemeente Stadskanaal gedurende de laatste de

cennia (1980 tot heden) onder de loep genomen. Voor de analyse hiervan

wordt verwezen naar de bijlagen. De resultaten kunnen als voigt worden

samengevat.

Het aantal agrarlsche bedrijven in de gemeente is in snel tempo

afgenomen, sneller dan gemiddeld in ons land.

Ook het aantal bedrijven met intensieve veehouderij (als hoofd- of

neventak) is in de gemeente afgenomen, zelfs in een sneller tempo

dan dat van aile bedrijVen sam en. Bedrijven met fokzeugen en leg

hennen zijn er nauwelijks nog over. In tegensteiling daarmee is In de

gemeente een toename te constateren van het aantal bedrijVen met

vleeskuikens (wat afwljkt van de landelijke ontwikkeling die een da

ling te zien geeft), terwljl het aantal bedrijven met vleesvarkens de

laatste jaren (sinds 2001) nlet verder meer Is afgenomen in de ge

meente.

Ondanks de recente stabilisatie van dlt type bedrijven Is de varkens

stapel In de gemeente In de periode van 1980 tot 2007 gehalveerd.

In ons land als geheel was de varkensstapel In 2007 juist groter dan

in 1980 (hoewel niet zo groot als in de jaren negentig). Het aantal

kippen op agrarische bedrijven in de gemeente is in genoemde pe

riode sterk toegenomen, vooral in de vorm van vleeskuikens.

In ons land als geheel is sprake van een dUidelijke schaalvergroting

in de intensieve veehouderij. In de gemeente Stadskanaal is deze

trend bij de bedrijven met kippen ook zichtbaar, maar blj de bedrij

yen met varkens veel minder.

Dit laatste zou verband kunnen houden met de ontwlkkelingsmoge

Iijkheden die voor de intensieve veehouderij zijn ingebakken in het



vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente (Her

ziening 1991 en Parti~le Herziening 1998). Krachtens dit plan is de

vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen niet toegestaan. Wei

kunnen bestaande volwaardige grondgebonden bedrijVen uitbreiden

met een intensieve tak. maar deze mogelijkheid is beperkt tot een

bebouwd oppervlak (van schuren) tot maximaal 2.000 m2 In gevoe

lige gebieden is de maximale oppervlakte zelfs beperkt tot 250 m2

De aantallen dieren die in schuren van deze omvang volgens wette

lijke normen zijn te houden, zijn aangegeven in tabel 2. Vervolgens

zijn in tabel 3 de aantallen dieren omgerekend naar Nederlandse

grootte-eenheden, die een maat vormen voor de economische om

yang van het bedrijf(sonderdeeD. Uit de tabel blijkt dat bij een

schuurruimte van 2.000 m' vooral bij het houden van varkens een

forse economische tak is te cre~ren. Dit betekent dat de beperking,

die in het vigerende bestemmingsplan aan de intensieve veehoude

rij is opgelegd, een proces van schaalvergroting niet in de weg heeft

hoeven te staan. In de varkenshouderij in de gemeente is een derge

lijk proces desondanks niet zichtbaar, terwi)1 dat bij de kippenhoude

rij, waar de oppervlaktebeperking economisch zwaarder doorwerkt.

julst wei het geval is.

Tabel 2. Mogelijkheden intensieve veehouderij bij de in het vigerende

bestemmingsplan toegestane schuuroppervlakten

Minlmumnorm Aantal dieren naar scnuuroppervlakte

Dlersoort (dieren per m2
) 250 m2 2.000 m2

Vleeskuikens 20 5.000 40.000
Leghennen 18 4500 36.000
Vleesvarkens 1,54 385 3.080
Fokzeugen 0,44 111 889

Tabel 3. Maximale omvang van de intensieve tak bij de verschillende in het bestemmingsplan

toegestane schuuroppervlakten

Dlersoort 250 m2 2.000 m 2

Vleeskuikens 7 nge 52 nge
Leghennen 12 nge 94 nge

Vleesvarkens 17 nge 135 nge

Fokzeugen 29 nge 232 nge
nge ~ Nederlandse Grootte Eenheld



Agrarische bedrijven met een vergunde intensieve tak in de
gerneente Sladskanaal, naar OITIIIang van die tak (ITBart 2008)
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Hoewel het aantal bedrijven met Intensieve veehouderij in de ge

meente In hoog tempo is afgenomen, wordt zo nu en dan toch een

oprichtingsvergunning voor een nieuwe intensieve tak verleend. Ge

durende het regiem van het vigerende bestemmingsplan vond dat

gemiddeld zes keer per vijf jaar plaats. In bovenstaande grafiek is te

zien dat merendeels vergunning is verleend voor onvolwaardige ne

ventakken, hoewel er ook enkele Forse bedrijfsonderdelen zijn opge

richt. Het beeld van de periode sinds de vaststelling van het

vigerende bestemmingsplan (1991) verschilt niet wezenlijk van dat

van de bedrijVen waaNoor al langer vergunning is verleend. Ook uit

de verleende vergunningen komt in de gemeente dus geen dUidelij

ke trend naar schaalvergroting van de intensieve veehouderij te voor

schijn.

Het is niet goed in te schatten of de afname van het aantal agrarische be

drijven met intensieve veehouderij in de toekomst zal door7etten, onder

de assumptie dat het niet tot een veranderde regelgeving in een nieuw

gemeentelijk bestemmingsplan komt. Deze assumptie kan in m.e.r.-termen

worden aangemerkt als de autonome ontwikkeling. Ook de vraag naar

verwachte veranderingen in de schaal van de intensieve tak per bedrijf is

moeilijk te beantwoorden. Een en ander is sterk afhankelijk van de markt

ontwikkelingen in de landbouw, die soms snel kunnen omslaan. Het is

daarom weinig zinvol een apart alternatief 'autonome ontwikkeling' te

onderscheiden. Daarom wordt naast het worstcasescenario met de maxi

male planmogelijkheden volstaan met de huidige situatie als alternatief.



Planmogelijkheden

De gemeente maakt in het voorontwerpbestemmingsplan onderscheid

tussen grondgebonden en nlet-grondgebonden agrarische bedrijven. De

dellnitie van niet-grondgebonden bedrijven is dat intensieve veehouderij

er de belangrijkste productietak is.

Op grondgebonden bedrijven blnnen de gebledsbestemming Agrarisch is

het mogelijk om maximaal 4.000 m' aan bebouwde ruimte voor intensie

ve veehouderij te realiseren. Voor niet grondgebonden bedrijven Ontensie

ve veehouderijen) is in het bestemmlngsplan de mogelijkheid opgenomen

om tot 6.000 m' bebouwde oppervlakte uit te breiden. Sinnen de ge

bledsbestemming Agrarisch - Landschappelijke waarde is (conform het

nog vigerende bestemmingsplan) een uitbreiding van intensieve veehou

derlj tot maxlmaal 250 m' toegestaan.

Mogelijkheden intensieve veehouclerij bij de verschillende in het bestemmingsplan toegesta

ne 5chuuroppervlakten

Mlnimumnorm Aantal dleren naar schuuroppervlakte
Dlersoort (dleren per m2) 250 m 2 4,000 m2 6.000 m 2

Vleeskuikens 19 4.750 76.000 114.000
Leghennen 13 3.250 52.000 78.000
Vleesvarkens 1.25 313 5.000 7500
Fokzeugen 0.44 111 1.778 2.667

Maximale amvang van de intensieve tak bij de verschillende in het bestemmingsplan toege

stane schuuroppervlakten

Dlersoort 250 m2 4.000 m 2 6,000 m 2

Vleeskuikens 6 nge 99 nge 148 nge
Leghennen 8 nge 135 nge 203 nge
Vleesvarkens 14 nge 219 nge 328 nge
Fokzeugen 29 nge 463 nge 695 nge

nge - Nederlandse Grootte Eenheld

2. (Co-)vergisting

Huidige situatie

In het landelijk gebied van de gemeente 5tadskanaal beschikken twee

agrarische bedrijven (d.d. maart 2008) over een installatie voor het opwek

ken van elektriciteit door middel van (co-)vergisting van mest en/of land

bouwproducten. Deze installaties hebben een verwerkingscapaciteit van

respectievelijk .... ton per dag.

Sinds 2004 is in ons land de mogelijkheid van het (co-)vergisten van een

aantal stoffen ultgebreid. Het Is daardoor nu op ruimere schaal mogelijk

mest te verglsten. De maatregel heeft ertoe geleid dat veel belangstelling Is

ontstaan voor mestvergisting en dat meerdere projecten worden ontwik

keld. In 2004 is reeds direct een aantal mestvergistingsprojecten van start

gegaan. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich voortzet.



MIUEUEFFECTEN

CONClUSIE

(Co-)vergisting vormt een bron van luchtvervuiling doordat het ammoniak,

dat bij de vergisting in de installatie ontstaa\. tijdens de verbranding wordt

omgezet in NO,. Uitstoot van fijn stof (PM,o) treedt daarentegen niet op,

doordat het om natte vergisting gaat

Aangezien de (co-)vergisting plaatsvindt in gesloten systemen, leidt dit op

zichzelf niet tot geuremissie. Wei kan in beperkte mate geur vrijkomen bij

de op- en overslag van co-substraat (de handreiking '(Co-)vergisting van

mest' OnfoMil. LA06 Landbouw, april 2005) geeft dit aan).

Grote installaties, die afhankelijk zijn van aanvoer van organisch materiaal

uit een uitgestrekt (agrarisch) rayon, kunnen negatieve effecten hebben op

smalle landbouwwegen en de bermen daarvan. Dergelijke omvangrijke

installaties horen in feite niet thuis op agrarische kavels, maar op bedrijven

terreinen.

Planmogelijkheden

Via een vrijstellingsbepaling biedt het voorontwerpbestemmingsplan de

mogelijkheid nieuwe (co-)-vergistingsinstallaties tot stand te brengen. Deze

vrijstelling heeft betrekking op de bestemmingen Agrarisch en Agrarisch 

Landschappelijke waarde. Aan het verlenen van de vrijstelling zijn enkele

voorwaarden verbonden:

1. een substantieel deel van de (co-)vergisting moet ten dienste staan

van de agrarische bedrijfsvoering;

2. de capaciteit van de (co-)vergistingsinstallatie mag niet meer dan

85 ton per dag bedragen;

3. het te vergisten (organische) materiaal moet in hoofdzaak van het

eigen bedrijf afkomstig zijn en/of het eindproduct (elektriciteit) moet

in hoofdzaak op het eigen bedrijf worden verbruikt.

Een (nieuwe) (co-)vergistingsinstallatie is een m.eJ.-plichtige activiteit als de

capaciteit ervan meer dan 100 ton per dag bedraagt. Uit de voorwaarden

bij de vrijstelling blijkt dat het voorontwerpbestemmingsplan dergelijke

omvangrijke installaties niet toelaat. In feite maakt het plan aileen kleine

installaties voor eigen gebruik mogelijk. Nader onderzoek naar de milieuef

fecten is daarmee niet nodig.



Ontwlkkellng van de Intensleve veehouderlj In

de gemeente Stadskanaal en daarbulten

Totaal aantal agrarische bedrijven

Het aantal agrarische bedrijven in Nederland daalt al decennia lang In een

strak tempo van ruim 2% per jaar. Tussen 1980 en 2007 is het aantal

bedrijven bijna gehalveerd.

In de gemeente Stadskanaal verloopt de daling sneller dan landelijk, name

lijk in een tempo van ruim 3% per jaar. Van het aantal agrarische bedrijven

in 1980 is dan ook nog slechts 40% over. De agrarische sector in de ge

meente voigt hiermee de trend die zich In het hele landbouwgebied Wes

terwolde-Veenkolonl~n voordoet

Aantal agrarische bedrijven
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Aantal bedrijVen met intensieve veehouderij

Van de 182 bedrijVen die in de gemeente in 2007 resteerden, hielden er

24 <ofwel 13%) hokdieren. Deze laatste categorie is synoniem met de

intensieve veehouderij. In bijna aile gevallen blijkt er op de bedrijVen met

hokdieren sprake te zijn van een neventak, het aantal bedrijVen met inten

sieve veehouderij als hoofdtak bedraagt namelijk in de gemeente nog

slechts twee.

Zoals uit tabel 1 kan worden afgeleid, is het aantal bedrijven met intensie

ve veehouderij in de gemeente in een dUidelijk hoger tempo teruggelo

pen dan het totaal aantal agrarische bedrijven. Ook op landelijk niveau

blljkt dit het geval te zljn.



Tabel 1 Intensieve veehouderij in de gem eente Stadskanaal

Jaar Totaal aantal BedrJjven met hokdJeren HokdlerbedrJjven

agrarJsche bedrljven

1980 444 91
1986 396 71 24
1990 332 50 15
1995 268 40 10
2000 226 27 3
2005 200 24 2
2007 182 24

Bron: Centraal Bureau voor de Statlstlek

Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij in de gemeente loopt bij

de meeste diersoorten synchroon met de landelijke en regionale ontwik

keling Tabel 2 en de vier grafieken hieronder illustreren dat. Deze grafieken

hebben betrekking op de diersoorten die bij overschrijding van drempel

waarden onder de m.eJ.-(beoordelings)plicht vallen.

Tabel2 Agrarische bedrijven in de gemeente Stadskanaal met m er-(beoordelings)plichtige diersoorten

jaar totaal aantal bedrljven met bedrljven met bedrlJven bedrlJven bedrljven

agrarlsche bedrlJven hokdleren vleesvarkens met fokzeu- met leghen- met vleeskul-

gen nen kens

1980 444 91 41 49 10
1985 405 32 39 8 x

1990 332 50 28 21 x x

1995 268 40 27 13 x 6
2000 226 27 14 7 x 9
2005 200 24 12 x x 9
2007 182 24

x - klein (gehelm gehouden) aantal

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bij de vleeskuikens is in de gemeente een afwijkende ontwikkeling te zien.

Het aantal bedrijven met vleeskuikens is tussen 1980 en 2007 toegeno

men van nul naar negen. In dezelfde periode is dit aantal landelijk sterk

geslonken. De afwijkende ontwikkeling van de bedrijven met vleeskuikens

beperkt zich niet tot de gemeente Stadskanaal, maar is ook in meer of

mindere mate te bespeuren in het landbouwgebied Westerwolde

Veenkoloni~n en de (hele) provincie Groningen.

Verder valt nog op te merken dat het aantal bedrijven met vleesvarkens in

de gemeente Stadskanaal de laatste jaren (vanaf 2001) niet verder meer

daalt terwijl dat landelijk wei het geval is.



Bedrijven met fokzeugen
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Bedrijven met vleesvarkens
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Bedrijven met leghennen
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Bedrijven met vleeskuikens
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AANTAllEN DIEREN De ontwikkeling van de veestapel laat een dUidelijk ander beeld zien dan

het aantal bedrijven met dieren. Het aantal varkens bijvOorbeeld is in Ne

derland momenteel grater dan in 1980, hoewel de varkenscrisis in de

jaren negentig (varkenspest) wei een tijdelijke daling tot gevolg heeft ge-



had. Het aantal kippen is in de periode van 1980 tot 2007 toegenomen

en dan met name de vleeskuikens. Deze ontwikkelingen maken dUidelljk

dat sprake is van een lorse schaalvergroting in de Intensieve veehouderij.

In de gemeente 5tadskanaal is het hetzelfde proces aan de gang. Op de

bedrijven met kippen In de gemeente is het aantal dieren sterk toegeno

men. Op de overgebleven bedrijven met varkens is het aantal dieren ge

middeld eveneens toegenomen, wat echter nlet wegneemt dat de

varkensstapel als geheel in de periode van 1980 tot 2007 is gehalveerd.

Het aantal lokzeugen kelderde zells met 75%, de hoeveelheid vleesvarkens

liep met 41 % terug.

Varkensstapel
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Vleesvarkens
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Fokvarkens
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De schaalvergroting in de intensieve veehouderij in Nederland is in beeld

gebracht in onderstaande grafiek. Deze grafiek representeert de bedrijven

met intensieve veehouderij als hoofdtak. De omvang van de bedrijven is



weergegeven in 'Nederlandse grootte-eenheden'. Via een omrekeningsfac

tor valt elke diersoort in deze grootte-eenheid ult te drukken. Een varken

telt hierin bijvoorbeeld zwaarder door dan een kip, wat uiteraard voor de

hand Iigt.

De ondergrens voor wat als een volwaardig agrarisch bedrijf wordt be

schouwd Iigt momenteel rond 70 nge. Ult de grafiek blijkt dat het aantal

intensieve veehouderijen beneden deze omvang sterk aan het afnemen is.

Het aantal bedrijven met meer dan 70 nge is aanvankelijk gestaag toege

nomen, maar in de loop van de jaren negentig trad hlerin een kentering

op en is ook het aantal grotere bedrljven gaan dalen. In de meest recente

jaren is opnieuw sprake van een kentering en Is een toename te zien van

de bedrijVen in de grootteklassen boven 100 nge. Daarbij geldt: hoe hoger

de grootteklasse, hoe sneller de toename van het aantal bedrijven verloopt.
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Dynamlek van de Intensleve veehouderlj In de

gemeente Stadskanaal

In het vigerende bestemmingsplan BUltengebied van de gemeente Stads

kanaal (Herziening 1991 en Parti~le Herziening 1998) Is de vestiging van

nieuwe intensieve veehouderijen niet toegestaan, maar kunnen bestaande

volwaardige grondgebonden bedrijVen wei uitbreiden met een intensieve

tak van maximaal 2.000 m'. In gevoelige gebieden Is deze uitbreidingsmo

gelijkheid beperkt tot 250 m'.



Van de 36 bedrljVen, waarop in maart 2008 intensieve veehouderlj was

toegestaan, verkregen er 14 hun oprichtlngsvergunnlng onder het regiem

van het vigerende bestemmlngsplan, dat wll zeggen vanaf 1991, In dezelf

de perlode Is het totaal aantal bedrljven met een Intensleve tak met 26

teruggelopen, Hoewel er per saldo dus sprake Is van een snelle daling,

wordt zo nu en dan ook een nleuwe Intensieve tak In het leven geroepen:

gem Iddeld 1,2 per jaar,

Opvallend Is daarnaast dat de trend naar schaalvergrotlng In de landbouw

nlet duldelljk tot ultlng komt In de vergunnlngen voor een Intensieve tak,

In onderstaande graflek Is te zlen dat de vergunnlngen die vanaf 1991 zljn

verleend merendeels betrekklng hebben op onvolwaardige neventakken,

hoewel ook enkele forse bedrljfsonderdelen zljn opgerlcht Dit beeld ver

schilt nlet wezenlljk van dat van de bedrljven waarvoor al langer vergun

nlng Is verleend,

Agrarische bedrijven rret een vergunde intensieve tak in de
gelTEente Stadskanaal, naar ol1Mlng van die tak (maart 2008)
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Rekenbladen Wet geluidhinder

REKENBLAD SRM I (2006) BUgelHajema
ADV'''UA'

gemeente: 8tadskanaal dalum/tljd: 6-05-0812:16

plan mer: Buitengebied beslandsnaam: StBuN31.xls

situatie: N366/0verige provincia Ie wegen
jaar basisgegevens: 2008 prognosejaar: 2008
waa rn ee mpu nten N366 overige provo wegen (max)

rijlijnnummer 1 1
intensiteit basisjaar 12666 6199 mvt
gr08 ip ercentage 0,0 0,0 %
etm aa lint.(prog nos e) Qetm 12666 6199 mvt
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
uu rintensiteit 6,8 2,8 0,9 6,8 2,8 0,9 %

(
Qlv 775,2 319,2 102,6 408,9 168,4 54,1 mvVu

gemiddelde Qmv 68,9 28,4 9,1 SA 3,5 1,1 mvtlu
uur- Qzv 17,2 7,1 2,3 4,2 1,7 0,6 mvtlu
in ten site it Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvtlu

Qtot 861,3 354,6 114,0 421,5 173,6 55,8 mvtlu

l
Vlv 100 80 km/u

snelheid Vmv 80 80 km/u
Vzv 80 80 km/u
Vmr 100 80 km/u

waameemhoogte Hw 4,5 4,5 m
wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m
objectfractie lobj 0,0 0,0 -
wegdekverha rd ing DABlreferentieweg dek DAB/referentiewegdek -
afstand obstakel 0,0 0,0 m
afs ta nd-kruisin 9 a 0,0 0,0 m
bodemfactor b 0,97 0,94 -

alstand (schuIn) r 241,0 112,1 m
alsland (hor.) d 241,0 112,0 m
penoae uag Iwono Nacnl uag Avonu "ac

emissie Elv 81,0 77,1 72,2 76,5 72,6 67,7 dB
Emv 73,7 69,8 64,9 64,5 60,7 55,7 dB
Ezv 70,4 66,5 61,6 64,3 60,4 55,5 dB
Emr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB
Etotaal 82,0 78,2 73,2 77,0 73,1 68,2 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB
Cobstakel 0,0 0,0 dB
Creflectie 0,0 0,0 dB
Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 23,8 20,5 dB
Dlucht 1,4 0,7 dB
Dbodem 4,5 4,4 dB
Dmeteo 2,9 2,0 dB
Dtotaal 32,7 27,6 dB

zichthoekcorrecUe N N dB
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
da9/avo nd/n ac htwaarde 49,3 45,5 40,5 49,4 45,6 40,6 dB
da g/avo nd/n achtcorreet ie a 5 10 a 5 10 dB
dag/avond/nachtwaarde na correctie 49,3 50,5 50,5 49,4 50,6 50,6 dB

Lden 50,0 50,0 dB
aftrek artikel110gWGH 2006 2 2 dB
Lden alaerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 48 dB



REKENBLAD SRM I (2006) BUgelHajema
AOV'''U''

gemeente: Stadskanaal dalum/tijd: 6-05-0812:19

planmer: Buitengebied bestandsnaam: StBuov1.xls
situatie: Overige provinciale wegen

jaar basisgegevens: 2008 prognosejaar: 2008
waa mee mpu nten overige prav. wegen (min)

rijlijnnu mmer 1
intensiteit basisjaar 1818 mvt
groe ipercentage 0,0 %
etmaal int.(prognose) Oetm 1818 mvt
periode Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,8 2,8 0,9 %

1
Olv 119,9 49,4 15,9 mvUu

gemiddelde Omv 2,5 1,0 0,3 mvVu
uur - Ozv 1,2 0,5 0,2 mvt/u
in ten site it Omr 0,0 0,0 0,0 mvt/u

Otot 123,6 50,9 16,4 mvt/u

(
Vlv 80 km/u

snelheid Vmv 70 km/u
Vzv 70 kmlu
Vmr 80 km/u

waameemhoogte Hw 4,5 m
wegdekhoogte Hweg 0,0 m
objectfractie lobj 0,0 -

wegdekverha rd ing DA8/referentieweg dek -
afstand obstakel 0,0 m
afstand-kruising a 0,0 m
bodemfactor b 0,88 -

alstand (schuin) r 50,6 m
afstand (hor.) d 50,5 m
penoue uag ,.\Vona "aCfn

emissie Elv 71,2 67,3 62,4 dB
Emv 58,7 54,8 49,9 dB
Ezv 58,5 54,6 49,7 dB
Emr 0,0 0,0 0,0 dB
Etotaal 71,6 67,8 62,8 dB

correetie Ckruispunt (vri) 0,0 dB
Cobstakel 0,0 dB
Creflectie 0,0 dB
Ctotaal 0,0 dB

demping Dafstand 17,0 dB
Dlucht 0,3 dB
Dbodem 3,8 dB
Dmeteo 1,1 dB
Dtotaal 22,3 dB

zichth oe kcorrectie N dB
periode Dag Avond Nacht
da g/a vo nd/n achtwaarde 49,3 45,5 40,5 dB
da 9/a vo nd/n achtco rrectie a 5 10 dB
da 9/a vo nd/n achtwaarde na correcti e 49,3 50,5 50,5 dB

Lden 50,0 dB
aftrek artikel110g WGH 2006 2 dB
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 dB



REKENBLAD SRM I (2006) BUgelHajema
aov,,,u ••

gemeente: Stadskanaal datum/tijd: 6-05-0812:24
plan mer: Buitengebied bestandsnaam: StBuN32.xls
situatie: N 366/0verige provinciale wegen
jaar basisgegevens: 2008 prognosejaar: 2008

waarneempunten N366 overige prov.wegen (max)
rijlijnnummer 1 1
intensiteit basisjaar 12666 6199 mvt
groeipercentage 36,8 18,9 %
etmaa! int.(prognose) Oetm 17326 7372 mvt
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
uurintensiteit 6,8 2,8 0,9 6,8 2,8 0,9 %

1
Qlv 1060,3 436,6 140,3 486,2 200,2 64,4 mvtlu

gemiddelde Qmv 94,3 38,8 12,5 10,0 4,1 1,3 mvtlu
uur ~ Qzv 23,6 9,7 3,1 5,0 2,1 0,7 mvtlu
intensiteit Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvtlu

Qtot 1178,2 485,1 155,9 501,3 206,4 66,3 mvtlu

l
Vlv 100 80 kmlu

snelheid Vmv 80 80 kmlu
Vzv 80 80 kmlu
Vmr 100 80 kmlu

waameemhoogte Hw 4,5 4,5 m
wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m
objectfractie fobj 0,0 0,0 -
weg dekverha rd in 9 DABlrefere ntieweg dek DAB/referentiewegdek -
afstand obstakel 0,0 0,0 m
afstand-kruising a 0,0 0,0 m
bodemfactor b 0,98 0,95 -
afstand (schuin) r 291,0 126,1 m
afstand (hor,) d 291,0 126,0 m
penoue uag AvonU "aCr uag J.1vonU " acOl

emissie Elv 82,3 78,5 73,5 77,2 73,4 68,5 dB
Emv 75,0 71,2 66,2 65,3 61,4 56,5 dB
Ezv 71,7 67,9 62,9 65,0 61,2 56,2 dB
Emr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB
Etotaal 83,4 79,5 74,6 77,7 73,9 69,0 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB
Cobstakel 0,0 0,0 dB
Creflectie 0,0 0,0 dB
Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 24,6 21,0 dB
Dlucht 1,7 0,8 dB
Dbodem 4,6 4,4 dB
Dmeteo 3,1 2,2 dB
Dtotaal 34,0 28,4 dB

zichthoekcorrectie N N dB
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
dag/avo nd/nachtwaarde 49,4 45,5 40,6 49,4 45,5 40,6 dB
da g/a vo nd/n achtco rre ct ie a 5 10 a 5 10 dB
dag/avond/nachtwaarde na correctie 49,4 50,5 50,6 49,4 50,5 50,6 dB

Lden 50,0 50,0 dB
aftrek artikel110g WGH 2006 2 2 dB
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 48 dB



REKENBLAD SRM I (2006) BiigelHajema
A~v,,,u.l

gemeente: Stadskanaal datum/tijd: 6-05-08 12:27
plan mer: Buitengebied bestandsnaam: StBuov2.xls
situatie: avenge provinciale wegen
jaar basisgegevens: 2008 prognosejaar: 2008
waarneempunten overige prov.wegen (min)

rijlijnnummer 1
intensiteit basisjaar 1818 mvt
groe ipercentage 18,9 %
etmaal int.(prognose) Oetm 2162 mvt
periode Dag Avond Nacht
uu ri ntensi teit 6,8 2,8 0,9 %

(
Qlv 142,6 58,7 18,9 mvtlu

gemiddelde Qmv 2,9 1,2 0,4 mvtlu
uur- Qzv 1,5 0,6 0,2 mvtlu
in ten site it Qmr 0,0 0,0 0,0 mvVu

Qtot 147,0 60,5 19,5 mvtlu

1
Vlv 80 km/u

snelheid Vmv 70 km/u
Vzv 70 km/u
Vmr 80 km/u

waameemhoogte Hw 4,5 m
wegdekhoogte Hweg 0,0 m
objectfractie lobj 0,0 -

wegdekverharding DAB/refere ntieweg dek -
afstand obstakel 0,0 m
afstand·kruising a 0,0 m
bodemfactor b 0,89 -

alstand (schuin) r 56,1 m
alstand (hor.) d 56,0 m
penoae ua9 MvonU " ac
emissie EJv 71,9 68,1 63,1 dB

Emv 59,4 55,6 50,7 dB
Ezv 59,2 55,4 50,4 dB
Emr 0,0 0,0 0,0 dB
Etotaal 72,4 68,5 63,6 dB

correctie Ckruispunt(vri) 0,0 dB
Cobstakel 0,0 dB
Creflectie 0,0 dB
CtotaaJ 0,0 dB

demping Dafstand 17,5 dB
Dlucht 0,4 dB
Dbodem 3,9 dB
Dmeteo 1,2 dB
DtotaaJ 23,0 dB

zichthoekcorrectie N dB
periode Dag Avond Nacht
dag/avo nd/nachtwaarde 49,4 45,5 40,6 dB
dag/a vo nd/n achtco rre ctle a 5 10 dB
dag/avond/nachtwaarde na correctie 49,4 50,5 50,6 dB

Lden 50,0 dB
aftrek artikel110g WGH 2006 2 dB
Lden algerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 dB



REKENBLAD SRM I (2006) indirecte hinder wegverkeerslawaai BUgelHajema
AOV'''UR<

gemeente: Stadskanaal datum/tijd: 6-05-0810:47
plan mer: Buitengebied bestandsnaam: StBuKn1.xls
situatie: Knljpeweg/N975
jaar basisgegevens: 2008 prognosejaar: 2020
waameempunten Knijpeweg N975
rijlijnnummer 1 1
intensiteit basisjaar 250 250 mvl
groeipercentage 0,0 0,0 %
etmaal int.(prognose) Qetm 250 250 mvl
periode Dag Avond Nachl Dag Avond Nachl
uurintensiteit 6,8 2,8 0,9 6,8 2,8 0,9 %

(
Olv 16,7 6,9 2,2 16,7 6,9 2,2 mvtlu

gemiddelde Omv 0,3 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 mvtlu
uur - Ozv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvtlu
intensiteit Omr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvtlu

0101 17,0 7,0 2,3 17,0 7,0 2,3 mvtlu

1
Vlv 70 80 km/u

snelheid Vmv 60 70 km/u
Vzv 60 70 km/u
Vmr 70 80 kmfu

waarneemhoogte Hw 4,5 4,5 m
wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m
objectfractie lobj 0,0 0,0 -
wegdekverharding DABlre fere ntieweg dek DAB/referentiewegdek -
afstand obstakel 0,0 0,0 m
afsta nd-kruising a 0,0 0,0 m
bodemfactor b 0,61 0,75 -

alsland (schuln) r 13,1 22,3 m
alsland (hor.) d 12,5 22,0 m
penoue uag AVO no "acnl uag Avono "acm

emissie Elv 61,6 57,7 52,8 62,6 58,7 53,8 dB(A)
Emv 49,5 45,6 40,7 50,1 46,2 41,3 dB(A)
Ezv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)
Emr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)
Etotaal 61,8 58,0 53,0 62,8 59,0 54,0 dB(A)

correctie Ckrulspunl (vri) 0,0 0,0 dB(A)
Cobstakel 0,0 0,0 dB(A)
Creflectie 0,0 0,0 dB(A)
Ctotaal 0,0 0,0 dB(A)

demping Dafstand 11,2 13,5 dB(A)
Dluchl 0,1 0,2 dB(A)
Dbodem 1,9 2,7 dB(A)
Dmeteo 0,3 0,5 dB(A)
Dtotaal 13,5 16,9 dB(A)

zichthoe kcorrecti e N N dB(A)
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
dag/avond/nachtwaarde 48,4 44,5 39,6 46,0 42,1 37,2 dB(A)
dag/avo nd/nachtco rrecUe a 5 10 a 5 10 dB(A)
dag/avond/nachtwaarde na correctie 48,4 49,5 49,6 46,0 47,1 47,2 dB(A)



Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids W'9 Bomen Afstand Fractie
Plaats naam X(m) Y{m\ mvt/etm licht middel zwaar aUlob. beweo. t", ,,,' factor totweaas staanatie

2008 2010 2010... 2020 2020'"
onstwe<lde 1 n365 266908 561277 4610 4812 4812 5483 5483 0,86 0,08 0.06 0 0 Buitenwe al emeen Basist , 1 8 0
onstwedde 2 n365 265004 563026 3149 3286 3286 3745 3745 0,88 0,08 0.06 0 0 Buitenwe al emeen Basis , 1 8 0
sladskanaal 3 n366 260735 560480 13260 13840 13840 15771 15771 0,83 0.1 0.Q7 0 0 Snelwe al emeen Basis , 1 8 0
sladskanaal 4 n366 (incJ n.kanaalwe 262305 557828 12666 13741 13991 17326 17576 0.83 0.1 0.Q7 0 0 Snelwe al emeen Basis , 1 8 0
stadskanaal 5n366 264798 552609 11827 12832 12957 16179 16304 0,83 0.1 0.Q7 0 0 Snelwe al emeen Basisl , 1 8 0
stadskanaal 6 n378 260033 559580 6199 6469 6469 7372 7372 0.83 0.1 0.Q7 0 0 Buitenwe al emeen Basisl , 1 8 0
sladskanaal 7 n974 262972 558911 3221 3362 4112 3831 4581 0,83 0.1 0.Q7 0 0 Buitenwe al emeen I Basis , 1 8 0
mussel 8 n975 265646 551558 3026 3158 3158 3599 3599 0.9 0,08 0.02 0 0 Buitenwe al emeen Basis , 1 8 0
mussel 9 n975 266187 554281 1818 1897 1897 2162 2162 0.9 0,08 0,02 0 0 Builenwe al emeen Basis , 1 8 0
ler maarsch 10kni" ewe 263205 558548 258 269 519 306 556 0.9 0.08 0.03 0 0 Builenwe al emeen Basis , 1 8 0
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Luchtkwaliteit - Co-vergisting

In het plangebied kunnen co-vergistinginstallaties worden toegelaten met

een capaciteit van maximaal 100 biomassa/dag. De biogasproductie is

ondermeer afhankeiijk van de soort en hoeveelheid co

vergistingsproducten. Bij goed vergistbare producten en een verhouding

mest ten opzichte van co-substraten van circa 1:3, is een biogasproductie

van 16.000 m'/dag haalbaar. Dit komt overeen met een elektrisch vermo

gen van de gasmotoren van circa 1.7 MWe.

Voor de uitstoot van NO, van een waterkeringsinstailatie worden in het

Besluit emissie-eisen stookinstailaties milieubeheer <Bees-B) eisen gesteld.

Voor nieuwe motoren geldt een norm van 140 g/GJ, vermenigvuldigd

met eendertigste van het motorrendement Op basis van het genoemde

vermogen en een motorrendement van circa 40%, bedraagt de emissle

maximaal circa 3 kg NO/uur.

Met behulp van het verspreidingsmodel KEMA STACKS (NNM) is van

genoemde installatie de maximaIe immissie in de omgeving berekend.

Hierbij is verder uitgegaan van een rookgastemperatuur van 120'C en een

emissiehoogte van 6 m. De invoerfiles zijn navolgend weergegeven.

Uit de berekeningen voigt dat de hoogste bijdrage plaatsvindt op coordi

naten (263600, 559600), oftewel 140 m van het emissiepunt. De bijdra

gen zijn 2.3 [.tg N02/m' (jaargemiddeld) en depositie 39.4 mol

N/ha/jaar.

KEMA Stacks. versie 2007.1, release 19 juni 2007

Stof- identificatie:

Starttijd: 14:

Datum/tijd joumaal bestand:

NO,

17.40 uur

13 mei 2007, 14.23.04 uur

GASDEPOSITIE, EN CONCEN·

TRATIE·BEREKENING

BEREKENING RESULTATEN

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo.

De locatie waarop de achtergrondconcentratie is bepaald: 263500

559499 opgegeven emissiebestand D:ISTACKS7007Istacks70-skn6

11lnputlemis.dat

Bron(nen)/bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend.

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:

Gerekend is met het MNP-scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario)

Er is gerekend met de GCN-waarden van 2010

Versie-identificatie van GCNDLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002

Identificatie van GCN-data voor het l' jaar; versie 22 maart 2002 van 1.0

identificatie van GCN-data voor het 2"' jaar; versie 22 maart 2002 van 1.0



identificatie van GCN-data voor het 3'" jaar: versie 22 maart 2002 van 1,0

identificatie van GCN-data voor het 4"' jaar: versie 22 maart 2002 van 1,0

identificatie van GCN-data voor het 5'" jaar: versie 22 maart 2002 van 1.0

GCNwaarden berekend op opgegeven coordinaten: 263499,8 559499,9

Opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000

Opgegeven referentiejaar: 2008

Doorgerekende (meteo)periode

Start datum/tijd: 1 januari 1995,1,00 uur

Einddatum/tijd: 31 december 1999, 00,00 uur

Aantal uren waarmee gerekend is: 43800

De windroos: frequentie van voorkomen van de windsectoren(uren, %) op

receptorlocatie, gemiddelde windsnelheid, neerslagsom en gemiddelde

achtergrondconcentraties (ug/m l
)

Sector (van tot) Uren % ws neerslag(mm) NO, 0 3

1 (-15- 15): 2396.0 55 3,6 60,40 9,9 545

2 ( 15- 45): 2386,0 5,4 3,8 29,95 103 52,9

3 (45- 75): 3805.0 8.7 42 73,65 11 .7 48,9

4 (75-105): 2826.0 65 35 91.65 13.2 42,8

5 (105-135): 2644.0 6.0 33 198,05 15,8 375

6 (135-165): 29930 6,8 35 383,40 176 33,9

7 (165-195): 4255.0 9.7 43 729.05 16,1 363

8 (195-225): 5987.0 13.7 5.0 1167,65 14.0 40.7

9 (225-255): 57070 13.0 5,6 737.25 11 ,9 49,6

10 (255-285): 46160 105 4,6 461.30 10,1 54,8

11 (285-315): 3335,0 76 4,1 31465 9,4 56.7

12 (315-345): 2850.0 65 3,9 153,15 93 57.2

Gemiddeld/som: 43800,0 43 440025 125 46,8

Lengtegraad: 5.0

Breedtegraad: 52.0

Bodemvochtigheid index: 1.00

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 020

Geen percentielen berekend

Aantal receptorpunten: 441

Terreinruwheid receptor gebied (m!: 0,0948

Terreinruwheid (m) op meteo-Iocatie windrichtingsafhankelijk genomen

Hoogte berekende concentraties (m): 1.0



Gemiddelde veldwaarde concentratie (ug/m 3
):

hoogste gem. concentratlewaarde in het grid:

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:

Coordinaten (x,y):

Datum/tijd (yy, mm, dd, hhl:

Aantal brannen: 1

Brongegevens van bran:

Puntbron: WKK

1290374

1478896

129.12353

263400,559400

1998 5 16 20

X-positie van de bron (m): 263.500

Y-positie van de bran (m): 559.500

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m): 6.0

inw. schoorsteendiameter (top): 0.36

Uitw. schoorsteendiameter (top): 0.37

Gem. volumeflux over bedrljfsuren (Nm3): 0.97

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 1375

Temperatuur raokgassen (K): 393.00

Gem. warmte emissle over bedrijfsuren (MW): 0.15

N02 fractle in het rookgas (%J: 5.00

Aantal bedrijfsuren: 43.800

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle ,0) gemiddelde

emlssie over bedrljfsuren: (kg/s) 0.000805560

Warmte outputschoorsteen (MW): 0.1

Rookgasdebiet [normaal m'/s: 1.0

Uittree snelheid rookgassen (m/s): 13.7

Rookgastemperatuur (K): 393.0

NO, fractie in het rookgas (%): 5.00
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