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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
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In de structuurvisie Hoogezand-Sappemeer 2020 doet de gemeente kaderstellende 
ruimtelijke uitspraken over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de 
grootschalige woningbouwontwikkelingen aan de zuidzijde van Hoogezand-Sappemeer. 
Deze ontwikkelingen hebben mogelijk een negatieve invloed op de natuurwaarden van 
het Zuidlaardermeer en omgeving. 

Het Zuidlaardermeer en omgeving zijn aangewezen als Natura 2000-gebied in het kader 
van de Richtlijn 79/409/EEG van de raad van Europese gemeenschappen van 2 april 
inzake het behoud van de vogelstand (hierna Vogelrichtlijn gebied). Aangezien verwacht 
wordt dat beschermde soorten mogelijke significant negatieve effecten als gevolg van 
deze activiteit zullen ondervinden, wordt een Passende Beoordeling doorlopen. 

1.2 Doelstelling 

Doelstelling van dit onderzoek is het uitvoeren van een Passende Beoordeling in het 
kader van de Natuurbeschermingswet voor de ruimtelijke ontwikkelingen ten zuiden van 
Hoogezand zoals voorzien in de structuurvisie. De effecten op broedende en niet 
broedende vogelsoorten kwalificerend of begrenzend in het kader van de Vogelrichtlijn 
voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer worden onderzocht en op significantie 
beoordeeld. 

Een Passende Beoordeling moet worden uitgevoerd omdat een of meerdere activiteiten 
die in de structuurvisie worden voorzien significante gevolgen kunnen hebben op het 
Vogelrichtlijngebied Zuidlaardermeer. Behalve dat er sprake is van externe werking van 
de activiteiten op het Natura 2000-gebied, is er mogelijk sprake van indirecte 
be'invloeding door be'lnvloeding van foerageergebieden voor ganzen. Voor het verlenen 
van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor activiteiten die 
effect kunnen hebben op Natura 2000-gebieden is in onderhavig geval de provincie 
Groningen bevoegd gezag. 

De achtergrondinformatie voor deze Passende Beoordeling is het document Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau en het Plan-MER Structuurvisie Hoogezand-Sappemeer. 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt nader ingegaan op het juridisch kader van de toetsing. 
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen van de 
structuurvisie. De reikwijdte en het detailniveau van de toetsing is in hoofdstuk 4 
aangegeven. In dit hoofdstuk zijn ook de methode voor de effectbeoordeling 
weergegeven en de effecten zijn afgebakend. Hoofdstuk 5 gaat in op de actuele 
waarden in het gebied en de instandhoudingsdoelen die voor het Zuidlaardermeer 
geformuleerd zijn, waarna de effectenbeoordeling voigt (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 
behandelt de cumulatieve effecten. In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste mitigerende 
maatregelen herhaald. Tenslotte worden in hoofdstuk 9 de ADC-criteria toegelicht. 
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Ruimtelijke ingrepen in Nederland dienen onder andere aan de natuurwetgeving te 
worden getoetst. De Natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen; de soort
bescherming en de gebiedsbescherming. In dit onderzoek is de gebiedsbescherming in 
het kader van de Natuurbeschermingswet relevant, omdat het Zuidlaardermeer is 
aangemeld als Vogelrichtlijngebied en derhalve deel uitmaakt van het Natura 2000-
netwerk. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de kwalificerende waarden, de 
(indirecte) negatieve effecten en het begrip externe werking. De toetsing vindt plaats 
aan de per 1 oktober 2005 aangepaste Natuurbescherrningswet 1998. In dit rapport 
vindt geen toetsing plaats aan de Flora- en faunawet of aan de bepalingen betreffende 
ruimtelijke ontwikkelingen in de Ecologische Hoofdstructuur. 

Natuurbeschermingswet 1998 
Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. 
Deze wet is een wijziging op de eerdere Natuurbeschermingswet 1998 waardoor ook 
internationale verplichtingen uit Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en diverse verdragen in de 
nationale regelgeving zijn verankerd. De Speciale Beschermingszones die in het kader 
van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn zijn vastgesteld, worden ook wei Natura 2000-
gebieden genoemd. 

De nieuwe Natuurbeschermingswet bepaalt dat v~~r ieder Natura 2000-gebied een 
aanwijzingsbesluit moet worden opgesteld, waarin heldere Instandhoudingsdoelen zijn 
vastgelegd. Deze beschrijven per soort en/of habitattype wat de doelen zijn om de 
natuurwaarden in een 'gunstige staat van instandhouding' te brengen en/of te 
behouden. Het gaat hierbij om habitats en soorten waarvoor een gebied op landelijk 
niveau van bijzonder belang is. 

Op dit moment is er sprake van een overgangssituatie met betrekking tot de 
bescherming van de Habitatrichtlijngebieden. De gebieden zijn aangemeld, maar nog 
niet aangewezen. De aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden is reeds definitief. V~~r 
dit gebied geldt het regime conform artikel 6 van de Vogel- en Habitatrichtlijn zoals het 
in de Natuurbeschermingswet 1998 is germplementeerd. Dit artikel verplicht de lidstaten 
positieve en proactieve instandhoudingmaatregelen en maatregelen ter voorkoming van 
kwaliteitsverlies en verstoring van soorten te treffen. Artikel 6 bevat waarborgen met 
betrekking tot plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor de 
richtlijngebieden. Op basis van het voorzorgsbeginsel (artikel 19d en 19f) dient er een 
procedure te worden gevolgd om te toetsen of de plannen of projecten de kwaliteit van 
de habitat van de soorten in een Vogelrichtlijngebied kunnen verslechteren of ertoe 
kunnen leiden dat er storende factoren met significante gevolgen voor de soorten 
optreden. 

In dit rapport zal een dergelijke procedure worden uitgevoerd. Hierbij wordt, conform de 
Handreiking Natuurbeschermingwet 1998, de staat van instandhouding als gunstig 
beoordeeld indien: 

• Uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven; 

• Het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden; 
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• Er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de 
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 

Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, te 
voorkomen, bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de 
habitats kunnen verslechteren 01 die een verstorend effect kunnen hebben op de 
soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. Oit geldt niet aileen voor 
activiteiten binnen het beschermde gebied. Ook activiteiten die in de omgeving van een 
beschermd gebied plaatsvinden, kunnen een negatieve invloed hebben op het 
beschermde gebied. Er is dan sprake van externe werking. 

Habitattoets 
Van nieuwe activiteiten in de vorrn van plannen en/ol projecten die in 01 rondom een 
Natura 2000-gebied plaatsvinden, moet getoetst worden 01 deze mogelijk negatieve 
effecten hebben op de soorten en/of habitattypen en daarmee ingaan tegen de instand
houdingsdoelen. De habitattoets dient orn vast te stellen 01, en zo ja onder welke 
voorwaarden, een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan 
worden toegelaten. Meer concreet heelt de habitattoets de volgende twee oogmerken: 

• Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet 
worden aangetast. 

• Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van natuurlijke habitats en 
habitats van soorten, dan wei verstoring van soorten, niet optreedt. 

De habitattoets bestaat uit een drietal onderdelen: 

• Orientatielase en vooroverleg. 
• Vergunningverlening via een 'Passende Beoordeling' en toetsing aan de AOC

criteria (alternatieven, dwingende reden, compensatie). 
• Vergunningverlening via een 'Verslechterings- en Verstoringstoets'. 

In liguur 2.1 zijn deze lases in hun onderlinge samenhang weergegeven. 

---_._-----
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Figuur 2.1 Schematische weergaven van de onderdelen van de habitattoets 
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De eerste stap in de habitattoets betreft de vraag of de voorgenomen activiteit mogelijk 
negatieve effecten heeft voor de beschermde natuurwaarden. Indien negatieve effecten 
zijn uit te sluiten , is de habitattoets voltooid en kan het project of plan worden 
voortgezet. Wanneer negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, is voor de voortgang van 
het project een vergunning noodzakelijk. Bij de vergunn ingaanvraag moet nagegaan 
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worden of de effecten al dan niet van significant negatieve betekenis zijn voor de 
gunstige staat van instandhouding van de populatie. 

Verslechterings' en Verstoringstoets 
Indien de mogelijk optredende negatieve effecten niet significant zijn, voldoet een 
Verslechterings' en Verstoringstoets. Hierbij wordt nagegaan of de verwachte 
verslechtering of verstoring gezien de Instandhoudingsdoelen aanvaardbaar zijn. Veelal 
hebben aanvaardbare niet significante effecten betrekking op tijdelijke en/of 
kleinschalige ingrepen en word! (onder bepaalde voorwaarden) een vergunning 
verleend. 

Passende 8eoordeling 
Indien significant negatieve effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten dient een 
Passende Beoordeling te worden uitgevoerd. Hierin worden de effecten nader 
beschreven en beoordeeld in het licht van de Instandhoudingsdoelen van het 
beschermde gebied. Ais uit de toetsing blijkt dat inderdaad sprake is van significante 
effecten, dan vindt een toetsing plaats aan de zogenaamde AOC·criteria. Oe insteek 
hierbij is dat in eerste instantie geprobeerd moet worden de negatieve effecten te 
voorkomen of te beperken door een (A) alternatieve locatie, uitvoering of toepassing. 
Pas als dit geen of onvoldoende resultaten heeft wordt naar de andere criteria gekeken 
en dient aangetoond te worden dat het project, plan of de activiteit een (0) dwingende 
reden van openbaar belang dient en dat de negatieve effecten tijdig gecompenseerd (C) 
zullen worden. Een vergunning wordt aileen verleend indien voldaan wordt aan aile drie 
de criteria. 
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De Passende Beoordeling is uitgevoerd voor de aanleg en het gebruik van de 
voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingen in de structuurvisie. De structuurvisie omvat de 
inpassing van de woningbouwopgave (5.100 nieuwe woningen en 2.500 te vervangen 
woningen) en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke aanpassing van de 
infrastructuur in van de gemeente. Daarnaast worden ontwikkelingen van recreatieve 
mogelijkheden voorzien. 

In de structuurvisie is een belangrijke rol weggelegd v~~r het landschap. In eerste 
instantie speelt landschapsontwikkeling een grote rol bij de woningbouw in De Groene 
Compagnie. Het veenkoloniale karakter van De Groene Compagnie dient gewaarborgd 
te blijven. Daarnaast is het gebied in de omgeving van Westerbroek en het Natura 2000-
gebied Zuidlaardermeer van belang. 

Water vormt een bijzonder aandachtsveld. In het waterbeleid neemt het omgaan met de 
toekomstige klimaatscenario's, waarin gerekend wordt met kortere en hevigere buien en 
langere perioden van droogte, een belangrijke plaats in. De kern van het nieuwe 
waterbeleid, zoals geformuleerd in het gemeentelijke Waterplan is: het verbeteren van 
de waterkwantiteit (voorkomen van overlast en bestrijden van droogte), de waterkwaliteit 
en de gebruiks- en belevingswaarde. Met de inrichting van de noodbergingsgebieden in 
de Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder is een grote stap gezet 
in het tegengaan van het overstromingsrisico. 

De aspecten natuur, water en landschap krijgen derhalve bijzondere aandacht bij het 
uitwerken van de ontwikkelingen zoals opgenomen in de structuurvisie. 

Hieronder worden de ontwikkelingen, zoals genoemd in de structuurvisie waarvoor de 
Passende Beoordeling wordt uitgevoerd, nader beschreven. 

3.1 Woningbouw 

Vanuit de Regiovisie heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer een 
woningbouwopgave voor het bouwen van 275 woningen per jaar in de periode 2007-
2019 (inclusief wijkvernieuwing). Een deel van deze woningbouw zal een plaats krijgen 
aan de zuidzijde van Hoogezand-Sappemeer. Het overige dee I zal in bestaande en 
toekomstige inbreidings- en wijkvernieuwingsplannen worden gerealiseerd. 

3.1.1 De Groene Compagnie 

Bij de gebiedsontwikkeling van De Groene Compagnie is sprake van een maximale 
bouwopgave van 3.000 woningen. De bouw van deze woningen zal gefaseerd verlopen, 
waardoor voor de korte termijn wordt uitgegaan van de bouw minder dan 3.000 
woningen. De locatie van De Groene Compagnie is al in het Provinciaal Omgevingsplan 
(POP) 2 van Groningen voor het doeleinde 'zoekruimte stedelijk gebruik' aangewezen. 

Een belangrijk kader voor de ontwikkeling van de zuidzijde van Hoogezand-Sappemeer 
vormt de Ontwikkelingsstrategie De Groene Compagnie, dat gelijktijdig met de 
structuurvisie wordt opgesteld. De keuzes die ten grondslag liggen aan de 
ontwikkelingsstrategie zijn dezelfde keuzes als gemaakt voor de structuurvisie 
Hoogezand-Sappemeer 2008 en werken daarmee door in het plan-MER. De 
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milieueffecten van deze keuzes worden derhalve in het plan-MER in kaart gebracht en 
afgewogen. 

Figuur 3. 1 Kaart gebiedsontwikkeling De Groene Compagnie 

LeineWljck 

I i I 

De plannen voor de woningbouw op de locatie De Groene Compagnie zijn op dit 
moment niet ingevuld. Er zijn uitwerkingsprincipes gedefinieerd waarbinnen in de 
toekomst plannen nader kunnen worden uitgewerkt en gerealiseerd. De 
uitwerkingsprincipes hebben onder andere betrekking op de verhouding bebouwd (1 /3) 
en blauw en groen (2/3) , het waterpeil , de hoofdontsluiting, de vaarverbinding en de 
spelregels voor de ontwikkeling. De alternatieven voor deze Passende Beoordeling 
moeten aansluiten bij het abstractieniveau van de huidige plannen en tevens een basis 
vormen voor de uitwerkingsprincipes. Hierbij spelen met name de volgende aspecten 
een ral : 

• De verdeling van woningen over deellocaties. 
• De verdeling van woningen binnen de deellocaties. 
• De toekomstige waterpei len . 

Door de gefaseerde uitwerking van de ontwikkeling van De Groene Compagnie, 
ontstaat vee I vrijheid met betrekking tot de exacte invulling van de ontwikkel ingen . 
Uiteindelijk zijn daaram 3 alternatieven gedefinieerd en uitgewerkt. Met het oog op de 
gefaseerde totstandkoming van de woningbouw in De Groene Compagnie, is binnen de 
alternatieven is een tweedeling gemaakt, te weten een A-alternatief en een B-alternatief. 
De A-alternatieven betreffen de bouw van 500 woningen . De B-alternatieven betreffen 
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de maximale bouwopgave van 3.000 nieuwbouw woningen. Hieronder worden kort de 
belangrijkste kenmerken van de alternatieven besproken. 

Alternatief 1. Concentratie bebouwing oostzijde (,oost") 
A. In dit alternatief worden aile 500 woningen gebouwd in het oostelijke deelgebied. De 

verhouding tussen rood en blauw-groen is 1 :2 en het westelijke deel van De Groene 
Compagnie is geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Het waterpeil in het 
oostelijke en het westelijke gedeelte is gelijk aan het peil in het Zuidlaardermeer 
(NAP +0,68 m) '. De verkeersafwikkeling vindt plaats via de flanken van Hoogezand
Sappemeer, om het Stadshart te ontlasten van doorgaand verkeer. 

B. In dit alternatief worden aile 3.000 woningen gebouwd in het oostelijke deelgebied. 
De verhouding tussen rood en blauw-groen is 1:2 en het westelijke deel van De 
Groene Compagnie is onderdeel van de gebiedsontwikkeling voor wat betreft het 
blauw-groene gedeelte. Het waterpeil in het oostelijke en het westelijke gedeelte is 
gelijk aan het peil in het Zuidlaardermeer (NAP +0,68 m). Om het Stadshart te 
ontlasten van doorgaand verkeer wordt een oostelijke rondweg aangelegd en vinden 
extra ingrepen plaats ter verhoging van de capaciteit van de bestaande noord-zuid 
verbindingen. 

Alternatief 2. Evenwichtige verdeling woningbouw ('evenwichtig") 
A. In dit alternatief worden 500 woningen gebouwd, evenredig verdeeld over de 

westelijke en de oostelijke deellocatie (200 west, 300 oost) van De Groene 
Compagnie. De verhouding tussen rood en blauw-groen is 1 :2. Het waterpeil in het 
oostelijke en het westelijke gedeelte is gelijk aan het peil in het Zuidlaardermeer 
(NAP +0,68 m). De verkeersafwikkeling vindt plaats via de flanken van Hoogezand
Sappemeer, om het Stadshart te ontlasten van doorgaand verkeer. 

B. In dit alternatief worden 3.000 woningen gebouwd, evenredig verdeeld over de 
westelijke en de oostelijke deellocatie (1.000 west, 2.000 oost) van De Groene 
Compagnie. De verhouding tussen rood en blauw-groen is 1 :2. Het waterpeil in het 
oostelijke en het westelijke gedeelte is gelijk aan het peil in het Zuidlaardermeer 
(NAP +0,68 m). Om het Stadshart te ontlasten van doorgaand verkeer wordt een 
oostelijke rondweg aangelegd en vinden extra ingrepen plaats ter verhoging van de 
capaciteit van de bestaande noord-zuid verbindingen. 

Alternatief 3. Concentratie bebouwing westzijde ('west") 
A. In dit alternatief worden aile 500 woningen gebouwd in het westelijke deelgebied 

van De Groene Compagnie. De verhouding rood en blauw-groen is 1:2 en het 
oostelijke deel van De Groene Compagnie is geen onderdeel van de 
gebiedsontwikkeling. Het waterpeil in het westelijke gedeelte is gelijk aan het peil in 
het Zuidlaardermeer (NAP +0,68 m). Het waterpeil in het oostelijke gedeelte blijft in 
dit alternatief (vooralsnog) ongewijzigd omdat dit dee I nog niet wordt ontwikkeld en 
het verst van het Zuidlaardermeer verwijderd is. De verkeersafwikkeling vindt plaats 
via de flanken van Hoogezand-Sappemeer, om het Stadshart te ontlasten van 
doorgaand verkeer. 

B. In dit alternatief worden 3.000 woningen gebouwd waarbij een concentratie van 
woningen plaatsvindt in het westelijke deelgebied (2.000 west, 1.000 oost) van De 
Groene Compagnie. De verhouding tussen rood en blauw-groen is 1 :2. Het 
waterpeil in het oostelijke en het westelijke gedeelte is gelijk aan het peil in het 

1 Hoewel het westelijke dee I geen deel uitmaakt van de ontwikkelingen, wordt de waterstand hier verhoogd om de 

koppeling tussen het oostelijke gedeelte en het Zuidlaardermeer mogelijk te maken. 
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Zuidlaardermeer (NAP +0,68 m). Om het Stadshart te ontiasten van doorgaand 
verkeer wordt een oostelijke rondweg aangelegd en vinden extra ingrepen plaats ter 
verhoging van de capaciteit van de bestaande noord-zuid verbindingen. 

Toetsing vindt allereerst plaats voor de realisatie van 3.000 woningen. Hierbij zal het 
naar verwachting nauwelijks uitmaken of deze woningbouw in het oostelijk deel of in het 
westelijk deel geconcentreerd is. Er is derhalve bij de toetsing geen onderscheid 
gemaakt tussen de alternatieven. 

In onderstaande figuren zijn de verschillende kenmerken van de alternatieven 
schematisch weergegeven. 
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Figuur 3.2 Verschillende kenmerken van de alternatieven 
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V~~r het overige deel van de woningbouwopgave zijn enkele inbreidingslocaties in 
beeld. Het gaat om de locaties Molenwaard, de Vosholen, Kappa-terrein, Kleinemeer, 
Laveiweg, Westerbroek, IJsbaan, Reef , Stadshart en NoorderparkiMargrietpark. De 
locatie Molenwaard betreft circa 750 woningen, de locatie de Vosholen circa 950 en de 
locatie Stadshart circa 800 won ingen. V~~r de overige inbreidingslocaties gaat het om 
de bouw van 30 tot 100 won ingen per locatie. 

Omdat voor de locatie Molenwaard nog geen bestemmingsplan is vastgesteld en omdat 
hier mogelijk sprake is van invloed op het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer, zal 
deze ontwikkeling in de Passende Beoordeling behandeld worden. 

Figuur 3.3 Locatie Molenwaard 

3.2 Infrastructuur 

Ais gevolg van de woningbouwopgave, met name de 3.000 woningen aan de zuidzijde 
van Hoogezand-Sappemeer, zal sprake zijn van een toenemende verkeersdruk. Om de 
afwikkeling van het verkeer in goede banen te leiden , is aanpassing van de 
wegenstructuur van Hoogezand-Sappemeer nodig. Het aanpassen van de infrastructuur 
betreft ondermeer de verdeling van verkeer over de noord-zu id hoofdverbindingen in 
Hoogezand-Sappemeer. Deze hoofdverbindingen betreffen de Woldweg (westelijke 
verbinding), de Kerkstraat (door het centrum) en de Vosholen (oostelijke verbinding). 

De aanpassing van de infrastructuur is globaal opgenomen in de structuurvisie. 
Bepalend in de ontwikkeling van de ontsluitingsstructuur is de doelstelling om de hinder 
van doorgaand verkeer in het Stadshart verder te weren en het verblijfsklimaat te 
verhogen. Hiermee zal ook de inrichting voor het verkeer worden aangepast. Het noord
zuid verkeer dat geen bestemming centrum heeft, zal zoveel mogelijk "buitenom" haar 
weg moeten kunnen vinden. De voorgenomen aanpassingen aan de wegenstructuur, 
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specifiek aan de noord-zuid verbindingen in Hoogezand-Sappemeer, zijn gekoppeld aan 
de woningbouw. De aanpassing van infrastructuur 'groeit mee' met de woningbouw in 
Hoogezand-Sappemeer. 

Op termijn worden extra maatregelen genomen om de verkeersafwikkeling in goede 
banen te leiden. Deze maatregelen komen in beeld bij maximale bouwopgave van 3.000 
woningen in De Groene Compagnie. De afwikkel ing van het verkeer, mede toegenomen 
als gevolg van auto nome mobiliteitsgroei , zal oostelijk georienteerd zijn. Dit vertaalt zich 
in de aanleg van een oostelijke rondweg en extra ingrepen ter verhoging van de 
capaciteit van de bestaande noord-zuid verbindingen. 

Voor een gedetailleerde verkenning over de mogelijke infrastructuur aanpassingen 
wordt er verwezen naar het document 'Studie scenario's hoofdverkeersstructuur, 
Hoogezand-Sappemeer' (gemeente Hoogezand-Sappemeer, concept eindrapportage 
februari 2007). 

Figuur 3.4 Indica!ie hoofdon!slui!ingss!ruc!uur 

railverkeer + station 

~ ~ Ie onderzoeken verkeerslrace 

_)(~ hoofdslrucluur autoverkeer + 

tunnel 

3.3 Vaarverbinding 

A7 

VEENDAM 

Samenhangend met de plannen voor De Groene Compagnie is in de structuurvisie een 
koppeling van watersystemen opgenomen, die vanaf het Zuidlaardermeer naar het 
oosten gaat. Deze waterverbinding heeft een recreatief karakter en zal meegenomen 
worden in de Passende Beoordeling. 
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4 REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VAN DE TOETSING 

4.1 Plan- en projecttoets 

Doordat in deze habitattoets de toetsing van een plan (Structuurvisie Hoogezand
Sappemeer) plaats vindt, wordt strikt genomen gesproken over een plantoets. Om na te 
gaan of er mogelijk sprake is van significante effecten van de voorgestelde ruimtelijke 
ontwikkelingen in de Structuurvisie Hoogezand-Sappemeer op de instandhoudings
doelen van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer, is op het niveau van de 
Structuurvisie en het plan-MER een Passende Beoordeling uitgevoerd. In deze 
plantoets wordt in beeld gebracht wat de reikwijdte is van de activiteiten en hun effecten, 
die door de planwijziging mogelijk worden gemaakt. In de plantoets komen aan de orde 
de effecten van aanleg en van gebruik van de ruimtelijke ontwikkelingen. De plantoets 
beschrijft dus op een relatief hoog abstractieniveau de variatie aan effecten. In deze 
fase zijn aileen de locatie en het type van de maatregelen vastgelegd, definitieve 
inrichtingsplannen zijn nog niet beschikbaar. 

4.2 Afbakening Natura 2000-gebieden 

De ruimtelijke ontwikkelingen ten zuiden van Hoogezand hebben mogelijk een negatief 
effect op het Zuidlaardermeer en daarmee mogelijk ook consequenties voor de 
Instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Toetsing van het 
voorgenomen initiatief aan de instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied is dan 
ook aan de orde. 

Gezien de aard van de ingrepen worden de effecten verwacht ter plaatse en in de 
nabijheid van de ingrepen. In de wijdere omgeving van het plangebied liggen buiten het 
Zuidlaardermeergebied twee Natura 2000-gebieden, te weten het Drentsche Aa-gebied 
en het Leekstermeergebied. 

Het Drentsche Aa-gebied ligt op circa 5 kilometer afstand van het plangebied. Het 
gebied is aangewezen voor habitattypen van heide (zowel droog als vochtig), 
stuifzanden, jeneverbesstruwelen, heischrale graslanden, blauwgraslanden en 
verschillende typen bossen. Daarnaast is het gebied aangewezen voor vissoorten en de 
Karnsalamander. Gezien de afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied en 
de soorten en habitattypen waarvoor het Drentsche Aa-gebied is aangewezen, worden 
geen negatieve effecten op dit Natura 2000-gebied verwachL Toetsing aan de 
instandhoudingsdoelen van het Drentsche Aa-gebied is dan ook niet aan de orde. 

Het Leekstermeergebied ligt op circa 15 kilometer van het plangebied. Dit gebied is 
aangewezen vanwege het voorkornen van Porseleinhoen, Kwartelkoning (beide 
broedvogels), Smient, Koigans, Brandgans en Slechtvalk. Het is bekend dat er 
uitwisseling plaatsvindt tussen de Koiganzen van het Leekstermeergebied en die van 
het Zuidlaarderrneergebied. Het aandeel Koiganzen van het Zuidlaardermeergebied dat 
foerageert in het Leekstermeergebied en vice versa is echter niet bekend, waardoor de 
effecten op het Leekstermeer niet inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Daarom is 
ervoor gekozen om in deze fase aileen aan de instandhoudingsdoelen van het 
Zuidlaardermeergebied te toetsen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt afgeleid 
wat de mogelijke effecten op het Leekstermeer zijn. Wanneer het plangebied verder 
ontwikkeld wordt, zal nader onderzoek plaatsvinden naar de mogelijke effecten op het 
Leekstermeergebied. 
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4.3 Afbakening soorten 

De toetsing aan de Natuurbeschermingswet van het initiatief te Hoogezand richt zich op 
die soorten in het Zuidlaardermeergebied waarvoor (concept)instandhoudingsdoelen 
zijn geformuleerd. Hierbij zijn de ontwerp-instandhoudingsdoelstellingen als 
toetsingskader gebruikt. Informatie over de staat van instandhouding van de soorten en 
over de concept-instandhoudingsdoelen zijn ontleend aan het Ontwerpbesluit 
Zuidlaardermeergebied. In dat kader moet opgemerkt worden dat de formeel 
vastgestelde instandhoudingsdoelen, waaraan wettelijk getoetst moet worden nog niet 
beschikbaar zijn. Waar in het volgende sprake is van 'instandhoudingsdoelen' worden 
derhalve de concept-instandhoudingsdoelen uit het Ontwerpbesluit bedoeld. 

Het kan voorkomen dat voor een gebied niet aileen voor al eerder genoemde soorten 
(uit het aanwijzings- of aanmeldingsbesluit) instandhoudingsdoelen worden 
geformuleerd, maar dat soorten of hab'ltats zijn toegevoegd of weggelaten. Dit is het 
geval voor het Zuidlaardermeergebied. Pas wanneer deze ook in het definitieve 
ontwerpbesluit zijn opgenomen, geld en er officiele instandhoudingsdoelen voor. De 
procedure voor het vaststellen van instandhoudingsdoelstellingen loopt nog; definitieve 
vaststelling zal naar verwachting in 2009 plaatsvinden. Juridisch gezien is het oude 
aanwijzingsbesluit vigerend. Om te voorkomen dat de voorliggende Passende 
Beoordeling op (korte) termijn achterhaald is en omdat de ontwerp
instandhoudingsdoelstellingen de meest recente informatie bevatten, is besloten uit te 
gaan van de ontwerp instandhoudingdoelstellingen (zie ook bijlage 1). Soorten die ten 
opzichte van de oorspronkelijke Aanwijzing zijn toegevoegd (eEm vogelsoort en een 
vissoort), zijn derhalve mee genomen in deze Passende Beoordeling. Soorten die zijn 
afgevallen (Visarend) zijn niet mee genomen. 

4.4 Methode voor de effectbeoordeling 

Deze Passende Beoordeling is opgesteld om het bevoegd gezag 'In staat te stellen om 
te beoordelen of en in welke mate daadwerkelijk sprake is van significante negatieve 
gevolgen voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. De mogelijkheid om 
vergunning te verlenen hangt mede van de uitkomst van deze beoordeling at. Er is in dit 
verband geen sprake van een wettelijk vastgelegd, concreet uitgewerkt toetsingskader. 
Het in eerste instantie bepalende criterium is of de natuurlijke kenmerken van het 
desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast (artikel 19 g, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998). Uit de nota 'Beheer van Natura 2000-gebieden' 
(Europese Commissie, 2000) en de Aigemene Handreiking Natuurbeschermingswet 
1998 (Min. LNV, 2006) blijkt dat met 'natuurlijke kenmerken' bedoeld word!: 

• coherentie van ecologische structuur en functies; 
• gaafheid van een gebied; 
• volledigheid (in ecologisch opzicht); 
• resistentie (herstelvermogen); 
• vermogen tot ontwikkeling in een voor de instandhouding gunstige zin. 

Bovengenoemde begrippen hebben een hoog abstractiegehalte. Tot op heden zijn er 
geen (algemeen geaccepteerde) methoden ontwikkeld om deze in meer concrete 
parameters te operationaliseren. Per gebied is in deze Passende Beoordeling een 
beknopte, kwalitatieve waardering van eventuele aantasting van natuurlijke kenmerken 
gegeven. 
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De toetsing gebeurd aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. De 
soorten zijn zoals ze in het ontwerpbesluit staan en waarvoor instandhoudingsdoelen 
zijn geformuleerd (zie ook bijlage 1). In hoofdzaak vindt de Passende Beoordeling plaats 
aan de hand van kwantitatieve voorspelling van de mogelijk negatieve effecten op 
soorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden. Hierbij worden de effecten 
gepresenteerd in termen van afname van de huidige omvang van de populatie van de 
betreffende soort. Effecten die niet direct als nul of verwaarloosbaar kunnen worden 
gekenschetst, zijn beoordeeld: is er sprake van significante negatieve effecten of niet? 
Indien een kwantitatieve beoordeling niet mogelijk was, is gebruik gemaakt van een 
kwalitatieve beoordeling op basis van literatuur en expert judgement. 

Voor aan aantal soorten geldt een verbeterdoelstelling vanuit Natura 2000 
(Porseleinhoen en Grote modderkruiper). Voor deze soorten zal iedere afname 
significant zijn, immers het doe I is verbetering. Een afname van de populatieomvang die 
groter is dan de natuurlijke fluctuatie resulteert dan in een significant effect. 

Deze elementen zijn rechtstreeks ontleend aan ontwerp-instandhoudingsdoelen. Door 
de effecten van ruimtebeslag en verstoring op de populatieomvang te bepalen, zijn 
impliciet ook de effecten op de omvang en kwaliteit van het leefgebied meegenomen. 

Naast permanente effecten zullen er ook tijdelijke effecten optreden. Het ligt voor de 
hand om tijdelijke effecten minder 'streng' te beoordelen dan permanente effecten. Na 
afloop van de tijdelijke effecten kan er immers herstel plaatsvinden. Van geval tot geval 
is afgewogen of een tijdelijk effect significant is. Hierbij spelen de landelijke staat van 
instandhouding en de duur van de effecten een rol. Deze afweging is soortspecifiek. 

De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat, ook als geen sprake is van signifi
cante effecten, er in beeld moet worden gebracht of er sprake is van verslechtering of 
verstoring van beschermde natuurwaarden. 'Verstoring van een soort' treedt op 
wanneer uit de populatiedynamische gegevens betreffende die soort in dat gebied blijkt 
dat de soort het gevaar loopt niet langer een levensvatbare component van de 
natuurlijke habitat te zullen blijven. In de nu voorliggende Passende Beoordeling zijn, 
per gebied, aile mogelijke effecten beschreven, zowel de significante effecten als de 
niet-significante effecten. In het hoofdstuk over mitigatie is aandacht besteed aan de 
mitigatie van aile effecten. 

4.5 Cumulatie van effecten 

Het vaststellen van de cumulatie is in deze Passende Beoordeling als voigt 
geconcretiseerd. Eerst is onderzocht of er effecten optreden op soorten en zo ja op 
welke. Vervolgens is de significantie getoetst. Voor die soorten waarop significante 
effecten optreden, zijn de effecten van andere plannen projecten en handelingen niet 
meer van belang voor de vraag of het project afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen, projecten of handelingen significante gevolgen kan hebben voor het gebied. 
Deze soorten zijn wei in de kwantificering meegenomen, om zo de grootte van het totale 
effect en daarmee de aanvaardbaarheid te kunnen bepalen. 

Voor habitats en soorten waarop geen effecten optreden, zijn de effecten van andere 
plannen en projecten niet van belang. Immers: geen effecten kunnen door cumulatie 
met andere plannen, projecten of handelingen nooit 'uitgroeien' tot effecten die aan dit 
project toe te rekenen zijn. 
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Bij het optreden van kleine, maar niet significante effecten is het onderzoek van 
mogelijke cumulatie dus het meest van belang. Hierbij is steeds nagegaan of deze 
kleine effecten, tezamen met effecten van andere plannen, projecten of handelingen, 
zouden kunnen lei den tot significante effecten. 

Bij de toetsing van mogelijke cumulatie met externe plannen of projecten is gekeken 
naar een groot aantal plannen en projecten. Bij het opstellen van de lijst met 'andere' 
plannen, projecten en handelingen is gekeken naar (recente) jurisprudentie en richtlijnen 
over het onderzoek naar cumulatieve effecten, zoals vereist volgens de 
Natuurbeschermingswet. Op basis daarvan zijn de volgende uitgangspunten 
geformuleerd voor het selectieproces: 

• Het moet gaan om plannen, projecten en handelingen, waarvan niet op voorhand 
kan worden uitgesloten dat ze effecten veroorzaken op de instandhoudingsdoel
stellingen van soorten van het Zuidlaardermeer. 

• Het moet gaan om plannen, projecten of handelingen die of wei onlangs zijn 
uitgevoerd en waarvan de effecten nog 'naijlen", of waarvoor de ruimtelijke 
planvormingprocedure reeds is gestart en waarvan met enige zekerheid gesteld kan 
worden dat deze daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. 
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5 GEBIEDSBESCHRIJVING 

5.1 Aigemene kenmerken 

In de omgeving van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. 
Het gebied is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijn gebied (Code 
NL0902041). Het gebied heeft een oppervlakte van 2.096 hectare, waarvan ongeveer 
1.500 hectare landoppervlak (Nienhuis, 2005). Het Zuidlaardermeergebied ligt in de 
provincies Groningen en Drenthe en behoort tot het grondgebied van de gemeenten 
Hoogezand-Sappemeer, Haren en Tynaarlo (figuur 5.1). 

Het gebied bestaat uit het ondiepe en natuurlijke Zuidlaardermeer met zijn omringende 
oeverlanden en een deel van de polders ten noorden en noordwesten van het meer met 
vochtige graslanden en petgatencomplexen, waarin ook een deel van het Foxholster
meer en het Drentse Diep zijn gelegen. Grote delen van het Natura 2000-gebied (circa 
58%) zijn in eigendom en beheer van Stichting het Groninger Landschap. 

Het open landschap rond het Zuidlaardermeer wordt bepaald door de Hondsrug in het 
westen en de rand van de Veenkolonien in het oosten. In de richting van de flank van de 
Hondsrug verdicht het landschap zich enigszins door de moerasbosontwikkeling op de 
verlande petgaten en de houtwalien in de nabijheid van boerderijen. Ten zuidoosten van 
Noordlaren zijn de oeverlanden van het meer grotendeels bebost geraakt met elzen. De 
oostkant van het meer is vrijwel boomloos; de beplantingen liggen in de noordoosthoek 
van het meer, waar watersport- en recreatiecentra zijn gelegen. 

Het Zuidlaardermeer wordt door verschillende vogelsoorten, waaronder Kleine zwaan, 
Koigans en Smient, gebruikt als overwinteringsgebied, foerageergebied en rustplaats. 
Daarnaast heeft het gebied een functie als broedgebied voor rietvogels. 
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Figuur 5.1. Het Natura 2000·gebied Zuidlaardermeergebied (ontwerpkaart behorende bij het 

ontwerpbesluit van het Natura 2000·gebied Zuidlaardermeergebied) 

5.2 Instandhoudingsdoelen 

Het Zuidlaardermeer kwalificeert als speciale beschermingszone vanwege het 
voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van Kleine zwaan, Koigans en 
Smient die het gebied benutten als overwinteringsgebied, foerageer· en rustplaats. 
Daarnaast is het aangewezen gebied ook van betekenis voor een aantal andere 
vogelsoorten die er in behoorlijke aantal len voorkomen. Andere soorten van bijlage I 
waarvoor het gebied van betekenis is, zijn Roerdomp, Porseleinhoen (beide 
broedvogels) en Visarend (niet·broedvogel). Een andere trekkende vogelsoort waarvoor 
het gebied van betekenis is als broedgebied is de Rietzanger. De biotopen van deze 
zogenaamde begrenzingssoorten hebben mede de begrenzing van het gebied bepaald. 
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De aanmelding van het Zuidlaardermeer als Natura 2000-gebied is gebaseerd op het 
voorkomen van een aantal kwalificerende vogelsoorten van de Vogelrichtlijn in de 
periode 1993-1997. Het betreft de soorten Kleine zwaan, Koigans en Smient. Een aantal 
andere vogelsoorten heeft mede geleid tot de begrenzing (begrenzingssoorten). Het 
betreft de Roerdomp, Porseleinhoen, Rietzanger en Visarend. 

In het nieuwe ontwerpbesluit dat dateert van 2006 zijn instandhoudingsdoelen voor zes 
vogelsoorten opgenomen en aanvullend ook een instandhoudingsdoel voor de Grote 
modderkruiper (zie tabel 5.1). In bijlage 1 zijn deze doelen verder uitgewerkt. In het 
vervolg van dit rapport zullen deze ontwerp-instandhoudingsdoelen worden gebruikt. 

Tabel 5.1 Overzicht van instandhoudingsdoelen voor soorten van het Zuidlaardermeer op basis van 

het ontwerpbesluil. Bron: Ministerie van LNV (www.minlnv.nl), SOVON & CBS (2005). 

Code Soort 

B;;;;vo~~;;-(~;;;') 

Instandhoudingdoel 

I 
Geteld gem. 

i aantal 

____ ~_ LJ:t9_~9:2004) ..... . 

Al19 Porseleinhae~------ "-Uitbreid-i'n~ amv. ang en/.O.t verb. etering kwaliteit le~fgeb~d ~et --I " u_ 

_"-____ ... ___ ...... draagkracht v02E.J29pulatie_~?n ten minste 20 paren_ ___ _ _____ _ 

A295 Rietzanger Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met draagkracht voor 200 

1--_-1___ populatie van ten 1'D.!.Q:?t~ 200 paren ~~________ __ _ 

~A021 __ ~erdo":_. ::~:I~~i:;;~:n e~i~~:i~e~~;:~gebied :et draagkracht voor ___ ~ __ _ 

.JY[et-broedvoaels (seizof!!!§. e!!!!s!deJ~~L_ __ .. __ .. ,'"",_",,'" _____ ,. '" _____ .... __ _ 

A050 Smient Behoud omvang en kwaliteit leetgebied met draagkracht veor 2.700 

A041 Koigans Behoud emvang en kwaliteit leefgebied met draagkracht veor 630, seizoens

max. 10.100 populatie van gem. 630 vogels (foerageergebied) en gem. 10.100 

I.......... 1 ______ .+_'-:.0gels (slaagQlaats, s~J~.~!}~0:1aximum) ______ . '" ____ _ 

A037 Kleine zwaan Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met draagkracht voor 4 

e.---.-L-... ___ ..l-"", p(oQlJ!.ati~.yan gem. 4.v.ogeI8 ___ . __ . . ... 

~COf!l~lf!1!~'2taire doe/en 
Hl145 Grote 

modderkruiDer 

5.3 Huidige situatie 

5.3.1 Aanwezigheid en terreingebruik van niet broedvogels 

Aanwezigheid 
In deze paragraaf wordt beschreven waar en in welke aantallen niet-broedvogels van 
het Zuidlaardermeer voorkomen. De beschrijvingen zijn gebaseerd op: 

• Ministerie van LNV. 
• Gegevens SOVON. 

In bijlage 2 wordt een korte beschrijving van de ecologie van de niet-broedvogels 
gegeven. Het Zuidlaardermeer vormt een belangrijke rust- en slaapplaats van Kleine 
zwanen, Koiganzen en Smienten die hun voedselgebieden zowel binnen als buiten het 
aangewezen gebied hebben. 
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Om een inschatting te maken van de aantallen Koiganzen, Kleine zwanen en Smienten, 
is allereerst gekeken wat de afstand is die de watervogels afleggen tussen hun 
slaapgebied en het foerageergebied. Ais bereik rond de slaapplaats wordt een straal 
van 5 ki lometer aangehouden, gebaseerd op de richtlijnen van de Werkgroep 
Foerageergebied Ganzen en Smienten. Binnen deze cirkel liggen verschillende 
watervogeltelgebieden van SOVON. Deze gegevens zijn niet vlakdekkend voor de 
gehele cirkel van 5 kilometer, naar verwachting betreft dit wei de belangrijkste 
foerageergebieden in de omgeving van het Zuidlaardermeer. 

Figuur 5.2. Watervogeltelgebieden rondom het Zuidlaardermeer 
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Van 24 watervogeltelgebieden in de omgeving van het Zuidlaardermeer zijn gegevens 
beschikbaar: DR1551, DR5110, DR5120, GR3511, GR3512, GR3513, GR3514, 
GR3515, GR3521, GR3522, GR3531, GR3532, GR3533, GR3534, GR3540, GR3551, 
GR3552, GR3561, GR3562, GR3570, GR4465, GR5110, GR5121, GR5122. Hierbij 
gaat het om gegevens uit de maandelijkse tellingen van de Zoete Rijkswateren, de 
Ganzen- en Zwanenteliingen en de jaarlijkse Midwintertellingen. Voor de ligging van de 
watervogeltelgebieden zie figuur 5.2. 

In tabel 5.2 is het voorkomen van niet-broedvogels in de telgebieden van het 
Zuidlaardermeergebied over de periode 2000/01 tot 2005/06 weergegeven. 

Tabel 5.2 Seizoensgemiddelden (afgerond op hele individuen) van het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied 

Kleine zwaan 

~Kglg§D§_ .... 

Smient 

De aantalsontwikkeling van niet-broedvogels van het Zuidlaardermeergebied vertoont 
voor de Koigans sinds het seizoen 1985-1986 een zeer positieve trend (SOVON & CBS, 
2005). Hierbij moet worden opgemerkt dat er een verschil is in de aantalsontwikkeling 
binnen en buiten het Natura 2000-gebied. Binnen het beschermde gebied zijn de 
aantallen min of meer stabiel gebleven, terwijl in de niet-beschermde del en van de 
pleisterplaats de aantallen beduidend zijn toegenomen (Nienhuis, 2005). 

Voor de Kleine zwaan en de Smient kan geen trend worden vastgesteld (SOVON & 
CBS, 2005). De Kleine zwaan heeft een fluctuerend aantal, voor de Smient zijn de data 
nog niet geschikt voor een trendanalyse. 

Terreingebruik 
Het terreingebruik van de Koigans, Kleine zwaan en Smient is binnen de watervogel
telgebieden in beeld gebracht met behulp van: 

• maandelijkse tellingen van watervogels door SOVON (2000-2006); 
• veldervaring en gebiedsdeskundigen. 

Kleine zwaan, Koigans en Smient gebruiken met name de graslanden van Oostpolder, 
Onnerpolder, Westerbroekstermadepolder en Oosterpolder als voedselgebied. 
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De Kleine zwaan foerageert vooral op de gras- en akkerlanden van het Hunzedal. 
Binnen het Natura 2000-gebied maakt de Kleine zwaan vooral gebruik van de 
graslanden van de Onner- en Oostpolder. De Koigans foerageert net als de Kleine 
zwaan op de gras- en akkerlanden van het Hunzedal. Daarnaast foerageert de Koigans 
binnen het Natura 2000-gebied met name op de akkers ten oosten van het 
Zuidlaardermeer (Polder Kropswolde en Polder Wolfsbarge en Nieuwe Compagnie) en 
op de graslanden van de Onner- en Oostpolder en de Kropswolderbuitenpolder. Het 
Zuidlaardermeer wordt door de Koigans als slaapplaats gebruikt. De laatste jaren blijven 
ganzen langer in het gebied (Nienhuis, 2005). Hierdoor verandert het gebruik van de 
foerageergebieden. Tijdens het lange verblijf raakt de voedselvoorraad op de 
graslanden in de Onner- en Oostpolder uitgeput, waarna ganzen massaal naar de 
foerageergebieden ten oosten van het Zuidlaardermeer trekken. De Smient komt vooral 
voor in de Koelanden en de graslanden ten zuiden van het Zuidlaardermeer. Het 
Zuidlaardermeer en het Foxholstermeer worden door de Smient als rustplaats gebruikt. 
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In deze paragraaf wordt beschreven waar en in welke aantallen broedvogels van het 
Zuidlaardermeer voorkomen. De beschrijvingen zijn gebaseerd op: 

o Ministerie van LNV; 
o Gegevens SOVON (1998-2006). 

In de omgeving van het Zuidlaardermeer zijn 21 kilometerhokken in de periode 1998-
2000 onderzocht op het voorkomen van broedvogels in het kader van het Atlasproject 
voor Broedvogels. Deze kilometerhokken zijn daarbij twee maal een uur op aile soorten 
onderzocht (voor de ligging van de onderzochte kilometerhokken zie figuur 5.3). 
Bovendien is van de atlasblokken 235-570, 240-570, 245-570, 235-575, 240-575 en 
245-575, waarin het plangebied zich bevindt, een aanvullende lijst van broedvogels 
(atlasbloktotaallijst) beschikbaar. Van de Rode Lijstsoorten (van Beusekom et al. 2005) 
die op deze lijst staan is een inschatting gemaakt of ze mogelijk in het plangebied 
broeden. Bovendien zijn van 16 BMP-proefvlakken gegevens beschikbaar (voor de 
ligging van de proefvlakken zie figuur 5.5.). In het kader van LSB-project zijn van 25 
zeldzame of koloniesoorten gegevens beschikbaar. 

Figuur 5.4. De ligging van de onderzoehle kilomelerhokken lijdens atlasprojeel (rood geareeerd) len 

opziehle van hel onderzoeksgebied. 
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Figuur 5.5. De ligging van de BMP-proelvlakken (rood) len opzichle van hel onderzoeksgebied. 

In bijlage 2 wordt een korte beschrijving van de ecologie van de broedvogels gegeven. 
In tabel 5.3 is het gemiddeld aantal paren van broedvogels van het 
Zuidlaardermeergebied over de periode 1999-2003 weergegeven (SOVON & CBS, 
2005) . 

Tabel 5.3 Gemiddeld aanlal broedparen per jaar van broedvogels van hel Zuidlaardermeer 

Vogelsoort Lokale populalie IHD Zuidlaardermeergebied 

Roerdomp 2 5 

RietzanQer 200 200 

Porseleinhoen 15 20 

Het aantal broedparen van de Roerdomp fluctueert sterk, van slechts 1 paar na strenge 
winters tot 5 paren. Ook het Porseleinhoen kent sterk fluctuerende aantalien. In vele 
jaren komen 0 tot 2 paren voor, in het goede jaar 1997 kwamen 15 paren voor. In goede 
jaren is het Zuidlaardermeer het belangrijkste broedgebied in de regio. Het 
Zuidlaardermeergebied herbergt de grootste sleutelpopulatie van Rietzangers in het 
Drents-Groningse grensgebied. 

Terreingebruik 
De Roerdomp en de Rietzanger broeden in de brede rietkragen van het 
Zuidlaardermeer; de Rietzanger komt plaatselijk ook elders in het gebied voor (o.a. in 
verspreide petgaten in Oost- en Onnerpolder). Het Porseleinhoen is vooral aangetroffen 
in onder water gezette percelen van de Westerbroekstermadepolder. 
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5.3.3 Aanwezigheid en terreingebruik van Grote modderkruiper 

Er is weinig bekend over de aanwezigheid en het terreingebruik van de Grote 
modderkruiper in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer en in het plangebied. De 
Grote modderkruiper komt voor in het Zuidlaardermeer. Het voorkomen in het 
plangebied is onwaarschijnlijk, maar kan niet worden uitgesloten. 

5.3.4 Ganzenfoerageergebieden 

In het Gebiedsplan Ganzenfoerageergebieden Groningen zijn verschillende gebieden 
aangewezen als ganzenfoerageergebied. De ganzenfoerageergebieden zijn bedoeld 
voor de opvang van overwinterende ganzen (foerageren en rusten) in de peri ode van 1 
oktober tot 1 april. In bovengenoemde periode mogen de ganzen niet opzettelijk worden 
verontrust, zodat zij ongestoord naar voedsel kunnen zoeken en rusten. De agrariers 
doen vrijwillig mee, ze kunnen de schade aan gewassen als gevolg van de ganzen laten 
taxeren en een vergoeding krijgen voor de gelegen schade als de ganzen verjaagd 
worden. De gebieden zijn begrensd voor Koigans, Grauwe gans, Kleine rietgans, 
Brandgans en Smient, maar ook andere soorten kunnen voorkomen. Buiten de ganzen
foerageergebieden mogen de ganzen verjaagd worden. 

Ten westen van het Zuidlaardermeer zijn delen van de Onnerpolder en de Oostpolder 
aangewezen als foerageergebied (Ganzenfoerageergebied Zuidlaardermeer west). Ten 
oosten van het Zuidlaardermeer zijn globaal gezien de polder Kropswolde en de Polder 
Wolfsbarge en Nieuwe Compagnie aangewezen als foerageergebied (Ganzenfoera
geergebied Kropswolde), zie bijlage 4. 

De foerageergebieden hebben geen RO-status. Dit betekent dat de foerageergebieden 
niet in bestemmingsplannen zijn opgenomen. Onder deze voorwaarde hebben 
gemeenten ingestemd met de compensatieregeling voor boeren. Een belangrijk 
onderwerp voor deelnemende agrariers was om planologische schaduwwerking door 
ganzenfoerageergebieden te vermijden. De planologische schaduwwerking betreft hier 
de vrees dat de aanwezigheid van grote aantallen ganzen bij een wijziging van een 
bestemmingsplan zou worden aangegrepen om beperkingen te stellen aan de 
agrarische bedrijfsvoering. Bij planologische schaduwwerking zou het draagvlak onder 
agrariers nihil zijn. Wettelijk was het niet mogelijk om eventuele planologische 
schaduwwerking uit te sluiten. Gedeputeerde Staten waren van mening dat er geen 
extra planologische belemmeringen mogen voortkomen uit de aanwijzing van 
ganzenfoerageergebieden. Om de kans op planologische schaduwwerking te 
minimaliseren, is een convenant tussen de verschillende betrokken partijen opgesteld, 
waarbinnen een ieder aangeeft wat zij zal doen en laten bij de 
ganzenfoerageergebieden. Kernpunt van dit convenant is dat natuurorganisaties 
uitspreken af te zien van juridische procedures bij een eventuele herziening van een 
bestemmingsplan binnen een foerageergebied, voor wat betreft planologische 
doorvertaling van het onderdeel ganzenfoerageergebieden. 
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6 EFFECTENBEOORDELING 

In dit hoofdstuk worden de effecten beschreven van de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkelingen op de soorten van het Zuidlaardermeergebied. In paragraaf 4.5 zijn de 
effecten afgebakend. In onderstaande paragrafen wordt per ruimtelijke ontwikkeling de 
effecten van de aanleg, de aanwezigheid en het gebruik bepaald. De effecten zijn 
samengevat in paragraaf 6.7. De toetsing is weergegeven in paragraaf 6.8. 

6.1 Verwachte effecten 

6.1.1 Ruimtebeslag 

RUimtebeslag kan optreden wanneer werkzaamheden plaatsvinden binnen het Natura 
2000-gebied. Ais gevolg van ruimtebeslag bestaat de kans dat biotopen van soorten 
aangetast worden. De bebouwingopgave ligt geheel buiten het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied. Er vindt dus geen ruimtebeslag plaats binnen dit gebied. Wei 
treedt ruimtebeslag op in de omgeving van het Natura 2000-gebied, onder andere in het 
ganzenfoerageergebied (Iocatie De Groene Compagnie), waardoor leefgebied van 
kwalificerende vogelsoorten die foerageren buiten het Natura 2000-gebied mogelijk 
wordt aangetast. Hierdoor moeten vogels mogelijk uitwijken naar andere, misschien 
minder geschikte foerageergebieden en kunnen effecten op de instandhoudingsdoelen 
optreden. 

V~~r de soorten wordt aangenomen dat zij foerageren binnen een straal van gemiddeld 
5 kilometer rond de Natura 2000-gebieden en niet binnen een straal van 250 meter rond 
de bebouwde kom (zie vuistregels in 6.1.3). 

6.1.2 Versnippering 

Versnippering kan optreden wanneer werkzaamheden het Natura 2000-gebied 
doorsnijden en daarmee populaties van een soort ruimtelijk van elkaar scheiden. 
Barrierewerking kan de bewegingsvrijheid van soorten beperken, waardoor 
deelpopulaties van elkaar ge"lsoleerd raken of bepaalde functionele gebieden niet meer 
bereikt kunnen worden. Hierdoor lopen de betrokken (deel)populaties het risico te 
verzwakken en eventueel lokaal uit te sterven. Doordat de planlocatie buiten het Natura 
2000-gebied ligt, treedt geen barrierewerking binnen het gebied op. Wei kan 
versnippering van potentieel leefgebied van vogels in de omgeving van het Natura 
2000-gebied optreden door realisatie van de bebouwingopgave. 

6.1.3 Verstoring 

Werkzaamheden in en nabij het Natura 2000-gebied kunnen leiden tot verstoring van 
kwalificerende soorten door geluid, licht en beweging. Er is vaak geen duidelijke 
scheiding te maken tussen verstoring door geluid of beweging. Vaak lopen deze twee 
aspecten in elkaar over, vooral op kortere afstanden waar geluid en beweging be ide een 
rol kunnen spelen en zo de verstoringsreactie kunnen versterken. Geluid en trillingen 
werken echter vaak wei over grotere afstanden dan verstoring door waarneming. De 
toename van verstoring kan in broedgebieden leiden tot het vertrek van broedvogels 
naar andere locaties, stress en daardoor een verminderd broedsucces. Daarnaast kan 
een toename van de verstoring leiden tot een verhoogde predatie, doordat de 
oudervogel voortdurend opvliegt. In foerageergebieden is rust van belang voor vogels 
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om voldoende voedsel te kunnen bemachtigen. Verstoring tijdens foerageren kan er 
bijvoorbeeld toe leiden dat vogels niet voldoende reserves opbouwen voor de trek. Ook 
het vertrek naar een andere, misschien minder geschikte foerageerlocatie, leidt tot 
energieverlies (en uiteindelijk mogelijk tot sterfte). Verstoring door licht is soortspecifiek. 
Sommige soorten zullen sterk verlichte gebieden vermijden, waardoor beperking van 
hun leefgebied of barrierewerking op vaste migratieroutes optreedt. Andere soorten 
worden aangetrokken door licht, waardoor ze in minder geschikte biotopen terecht 
komen, waar ze geen voedsel kunnen vinden of zich niet kunnen voortplanten. 

Mogelijke effecten als gevolg van verstoring kunnen onderverdeeld worden in effecten 
tijdens de aanlegfase en effecten tijdens de gebruiksfase. Verstoring tijdens de 
aanlegfase heeft betrekking op de werkzaamheden tijdens het bouwrijp maken van de 
deelgebieden en het bouwen van woningen. De duur van deze fase ligt in de 
ordegrootte van een half jaar. Mogelijke effecten zullen bestaan uit een toegenomen 
verstoring door toegenomen menselijke activiteit, het aan- en afrijden van 
vrachtwagens, het gebruik van zware machines en menselijke aanwezigheid. De 
effecten tijdens de aanleg hangen sterk samen met het seizoen waarin de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Broedvogels zijn gevoelig tijdens het broedseizoen 
(globaal van april tot juni) en foeragerende watervogels zijn van oktober tot en met 
maart in het gebied aanwezig en gevoelig voor verstoringen. Voor de bepaling van de 
verstoringsafstanden is gebruik gemaakt van de kritische geluidsniveaus voor 
broedvogels en niet-broedvogels. De verstoring door geluid is als leidend beschouwd, 
mede omdat de indruk op basis van expert judgement is dat het gebied dat door geluid 
be'fnvloed wordt, groter is dan het gebied dat be'fnvloed wordt door licht en beweging. 
Voor broedvogels (van open terrein) geldt dat de dichtheid aan broedvogels afneemt 
vanaf een geluidsniveau van 45 dB(A) en verder afneemt bij een toenemend 
geluidsniveau. Bij niet-broedvogels ligt deze grens op 51 dB(A). De verstoringsafstand 
tijdens de aanlegwerkzaamheden is gebaseerd op de meest verstorende activiteit, 
namelijk het heien. Hiervoor is een verstoringsafstand van 600 meter aangehouden, 
gebaseerd op de geluidsbelastingen zoals aangegeven in ARCELOR, 2005. 

Verstoring tijdens de gebruiksfase heeft betrekking op de toename van de 
bevolkingsdichtheid in het plangebied, waardoor licht- en geluidsemissies en menselijke 
aanwezigheid toenemen en een hogere dagrecreatiedruk ontstaat. De permanente 
verstoring in de gebruiksfase wordt meegenomen onder ruimtebeslag. 

V~~r watervogels is onderstaande vuistregel voor verstoringsafstanden aangehouden, 
deze afstanden worden in meerdere studies gebruikt (van der Hut & Bos, 2007; van der 
Hut et aI., 2006): 

• 100 meter tot rustige landwegen; 
• 100 meter tot bosranden; 
• 200 meter tot grotere wegen of landwegen met bebouwing (boerderijen en huizen); 
• 100 meter tot vrijstaand gelegen boerderijen en huizen; 
• 250 meter tot een woonwijk en verspreide bebouwing. 

De recreatiedruk leidt mogelijk tot extra verstoring van de kwalificerende vogelsoorten in 
het Natura2000-gebied. Uit onderzoek is gebleken dat dagrecreatie voornamelijk 
plaatsvindt in natuurgebieden binnen een straal van 2 kilometer rand de woning 
(Henkens et ai, 2005). 
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6.1.4 Waterkwaliteit 

Er zal sprake zijn van een kwaliteitsverschil tussen het water van het Zuidlaardermeer 
en het water in de woongebieden, 

Bij aansluiting van het Kieldiep op het watersysteem van De Groene Compagnie zullen 
twee waterkwaliteiten mengen, waarbij het water van het Zuidlaardermeer van relatief 
goede en het water in de woongebieden van relatief slechte kwaliteit zal zijn. Dit heeft 
een negatief gevolg voor de waterkwaliteit in het Zuidlaardermeer 

6.2 Effecten van locatie De Groene Compagnie 

6.2.1 Tijdelijke verstoring 

De aanleg van de locatie De Groene Compagnie zal gepaard gaan met een tijdelijke 
toename van geluid, licht, trillingen en bewegingen. Deze zal nauwelijks verschillen voor 
de verschillende alternatieven, zodat hiertussen geen onderscheid is gemaakt. Ais 
gevolg van de verstoringen zullen het plangebied en de omgeving tijdelijk ongeschikt 
zijn als broed- en foerageergebied. Ais gevolg van de aanlegwerkzaamheden wordt in 
totaal een gebied ter grootte van 1852 hectare tijdelijk minder geschikt als broed- en 
foerageergebied. Dit is een worst-case scenario, het gebied zal gefaseerd ontwikkeld 
worden. Smient en Kleine zwaan maken geen gebruik van dit gebied en het gebied is 
ongeschikt als broedhabitat voor de Roerdomp, Porseleinhoen en Rietzanger, zodat 
geen effect op de populatieomvang van deze soorten verwacht wordt. 

Mogelijk hebben de aanlegwerkzaamheden wei een verstorend effect op de Koigans, 
afhankelijk van het seizoen waarin de werkzaamheden plaatsen. Het verstoorde gebied 
maakt namelijk onderdeel uit van het ganzenfoerageergebied Kropswolde, dat van 
belang is voor de Koigans. De Koiganzen zullen of wei verdwijnen of zich naar elders 
verplaatsen als het deelgebied geen essentieel onderdeel van hun biotoop vormt. 

De aantallen en dichtheden in het verstoorde gebied zijn niet exact bekend. Deze zijn 
afgeleid uit de aantallen in het watervogeltelgebied, waarin het verstoorde gebied is 
gelegen. Door rekening te houden de vuistregels voor verstoringszones voor 
watervogels is bepaald welk deel van het watervogeltelgebied daadwerkelijk geschikt is 
voor de Koigans. Door het aantal ganzen in het watervogeltelgebied te del en door het 
oppervlak effectief foerageergebied is de dichtheid aan ganzen in het 
watervogeltelgebied berekend. Vervolgens is bepaald hoeveel het oppervlak effectief 
foerageergebied af zal nemen als gevolg van de verstoringen tijdens de 
aanlegwerkzaamheden en hoeveel Koiganzen hier gemiddeld voor zullen komen. 

In een worstcase scenario zal als gevolg van verstoringen tijdens de aanlegfase 
foerageergebied voor maximaal 323 Koiganzen (seizoensgemiddelde) tijdelijk 
verdwijnen. De afname aan areaal foerageergebied hoeft niet 1 op 1 te leiden tot een 
afname van het aantal ganzen. Mogelijk wijken de Koiganzen uit naar omliggende 
gebieden, waar de dichtheid dan toeneemt. Echter, in de loop van de winter raken de 
voedselvoorraden op de omliggende graslanden op, waarna de ganzen naar de akkers 
van het foerageergebied Kropswolde trekken. Een deel van dit foerageergebied wordt 
juist verstoord door de aanlegwerkzaamheden. In deze periode lijkt het verstoorde 
gebied van belang te zijn voor Koiganzen en lijken er weinig mogelijkheden te zijn voor 
Koiganzen om uit te wijken naar andere gebieden. 
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Er kan dan een afname van ganzen verwacht worden. Bovendien mogen Koiganzen in 
andere gebieden waarnaar ze mogelijk uitwijken verjaagd worden. 

Daarnaast is het gebied mogelijk ook van belang als slaapplaats voor Koiganzen. 
Hiervan zijn echter geen telgegevens bekend, zodat niet bekend is in welke mate 
Koiganzen het verstoorde gebied gebruiken als slaapplaats. Slaapplaatsen worden 
echter met name vanaf de schemering gebruikt, wanneer geen of nauwelijks meer 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het effect van verstoringen tijdens de aanlegfase 
zal derhalve beperkt zijn. 

Het voorkomen van Grote modderkruiper op de locatie van De Groene Compagnie is 
niet waarschijnlijk, maar kan niet worden uitgesloten. Concrete informatie hierover 
ontbreekt. Gezien het habitat worden geen belangrijke populaties verwacht. Door tijdens 
de aanlegfase rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van Grote 
modderkruipers en deze voor aanvang van werkzaamheden aan watergangen weg te 
vangen en elders uit te zetten, kunnen negatieve effecten op populatieniveau 
voorkomen worden. Een toename van het geschikte sloten bij het inrichting van het 
plangebied kan resulteren in een positief effect voor de Grote modderkruiper. 

In tabel 6.1 zijn de effecten tijdens de aanlegfase van locatie De Groene Compagnie op 
de kwalificerende vogelsoorten van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied 
samengevat. Vogelsoorten waarop geen effect wordt verwacht omdat ze niet of 
nauwelijks voorkomen zijn in de tabel op 'nul' gezet. 

TabelS.1 Effeclen lijdens aanleg localie De Groene Compagnie 

Soort 
~-.-------

.J'ffe-".tJ."-ei.z_o~n3!emiddelde) 

Kleine zwaan 0 -

- Koigans - 323 
----

Smient 0 .- -----

Roerdomo 0 "-"_ ... 

Porseleinhoen 0 ---- .. _---"-_._--_.-
Rietzanger 0 

Voor Grote modderkruiper kunnen de effecten tot nul gereduceerd worden door tijdens 
de aanleg rekening te houden met het mogelijk voorkomen, zie ook de voorgestelde 
mitigerende maatregelen (paragraaf 8.1). 

6.2.2 Ruimtebeslag 

De woningbouwlocatie De Groene Compagnie is gelokaliseerd buiten het Natura 2000-
gebied, op akkerland. Er is dus geen sprake van een direct verlies van natuur. Het 
ruimtebeslag bedraagt uiteindelijk 719 hectare, daarbij komt nog een permanent 
verstoorde zone van 250 meter. 

Het ruimtebeslag zal geen effect hebben op de populatieomvang van Smient en Kleine 
zwaan, omdat deze soorten geen gebruik maken van het gebied. Het gebied is 
ongeschikt als broedhabitat voor de soorten Roerdomp, Porseleinhoen en Rietzanger. 
Er zijn dan ook geen broedgevallen bekend. Het ruimtebeslag van locatie De Groene 
Compagnie zal geen negatief effect hebben op de populatieomvang deze soorten. 
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Voor een deel overlapt het ruimtebeslag met het ganzenfoerageergebied Kropswolde, 
dat van belang is voor de Koigans. De Koiganzen zullen of wei verdwijnen of zich naar 
elders verplaatsen als het deelgebied geen essentieel onderdeel van hun biotoop vormt. 
De aantallen en dichtheden in het gebied zijn niet exact bekend. Deze zijn afgeleid uit 
de aantallen in het watervogeltelgebied, waarin het gebied is gelegen. Door rekening te 
houden de vuistregels voor verstoringszones voor watervogels is bepaald welk deel van 
het watervogeltelgebied daadwerkelijk geschikt is voor de Koigans. Door het aantal 
ganzen in het watervogeltelgebied te del en door het oppervlak effectief foerageergebied 
is de dichtheid aan ganzen in het watervogeltelgebied berekend. Vervolgens is bepaald 
hoeveel het oppervlak effectief foerageergebied af zal nemen als gevolg van het 
ruimtebeslag en hoeveel Koiganzen hier gemiddeld voor zullen komen. 

In een worstcase scenario zal als gevolg van het ruimtebeslag foerageergebied voor 
zeker 256 (185+71) Koiganzen (seizoensgemiddelde) verdwijnen. De afname aan 
foerageergebied hoelt niet 1 op 1 te leiden tot een afname van ganzen, mogelijk neemt 
de dichtheid in de overgebleven foerageergebieden toe. Echter, gezien het eerder 
genoemde verschijnsel dat in de loop van de winter de voedselvoorraad op de 
graslanden uitgeput raakt en ganzen naar de akkers van ganzenfoerageergebied 
Kropswolde (plangebied locatie De Groene Compagnie) trekken, kunnen Koiganzen niet 
eenvoudig uitwijken en kan een afname van ganzen wei verwacht worden. Bovendien 
mogen Koiganzen in andere gebieden waarnaar ze mogelijk uitwijken verjaagd worden. 

Daarnaast is het gebied mogelijk ook van belang als slaapplaats v~~r Koiganzen. 
Hiervan zijn echter geen telgegevens bekend, zodat niet bekend is in welke mate 
Koiganzen het gebied gebruiken als slaapplaats. Op basis van de gebiedskenrnerken 
(akkerland) wordt ingeschat dat het gebied geen belangrijke functie heeft als 
slaapplaats, dit kan echter niet rnet getallen worden onderbouwd. Het Zuidlaarderrneer 
en de graslanden van de Onner- en Oostpolder vorrnen verrnoedelijk meer geschikte 
slaapplaatsen. Op basis hiervan wordt verwacht dat de effecten van ruimtebeslag op de 
functie van het Zuidlaardermeer als slaapplaats voor de Koigans beperkt zijn. 

Het ruirntebeslag van locatie De Groene Compagnie zal geen negatieve effecten 
hebben op de Grote modderkruiper, indien tijdens de aanlegfase rekening is gehouden 
met de mogelijke aanwezigheid en mitigerende maatregelen zijn genomen. 

In tabel 6.2 zijn de effecten van het ruimtebeslag van locatie De Groene Compagnie op 
de kwalificerende vogelsoorten van het Natura 2000-gebied ZUidlaardermeergebied 
samengevat. Vogelsoorten waarop geen effect wordt verwacht omdat ze niet of 
nauwelijks voorkomen zijn in de tabel op 'nul' gezet. 

label 6.2 Effect van rUimtebeslag woningbouw De Groene Compagnie 

Rietzan er o 
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6.3 Effecten van locatie Molenwaard 

6.3.1 Tijdelijke verstoring 

De aanbouw van 750 huizen op de locatie Molenwaard zal gepaard gaan met een 
tijdelijke toename van geluid, licht, trillingen en bewegingen. Ais gevolg van de 
verstoringen zullen het plangebied en de omgeving (250 m) tijdelijk ongeschikt zijn als 
broed- en foerageergebied. 

Er zijn geen concrete gegevens over het voorkomen van watervogels en broedvogels in 
het gebied. Gezien de bestaande verstoringen als gevolg van de bebouwing grenzend 
aan het plangebied is het gebied weinig geschikt als foerageergebied. Mogelijk komen 
soorten als Koigans en Smient in lage aantallen Yom. De tijdelijke effecten van de 
verstoring op de locatie Molenwaard zullen dan ook marginaal zijn. Ais gevolg van de 
geluidsverstoring vindt mogelijk ook verstoring plaats in Kropswolderbuitenpolder. Deze 
polder is van belang v~~r zowel de Koigans als de Smient. Ais gevolg van de aanwezige 
weg en bebouwing tussen de locatie Molenwaard en de Kropswolderbuitenpolder vindt 
al verstoring plaats. In de aanlegfase wordt 19,2 ha tijdelijk extra verstoord. Hierdoor zal 
in een worstcase scenario het foerageergebied voor maximaal 20 Koiganzen en minder 
dan een Smient (seizoensgemiddelden) verdwijnen. Mogelijk wijken de Koiganzen en 
Smienten uit naar het overgebleven foerageergebied, zodat het uiteindelijke effect 
kleiner is. 

Daarnaast is het gebied mogelijk ook van belang als slaapplaats voor Koiganzen. 
Hiervan zijn echter geen telgegevens bekend, zodat niet bekend is in welke mate 
Koiganzen het verstoorde gebied gebruiken als slaapplaats. Op basis van de 
gebiedskenmerken wordt ingeschat dat het gebied geen belangrijke functie heeft als 
slaapplaats, dit kan echter niet met getallen worden onderbouwd. Slaapplaatsen worden 
met name vanaf de schemering gebruikt, wanneer geen of nauwelijks meer 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het effect van verstoringen tijdens de aanlegfase 
zal derhalve beperkt zijn. 

De broedvogelsoorten Rietzanger, Roerdomp en Porseleinhoen komen naar 
verwachting niet voor op de woningbouwlocatie Molenwaard. Er worden geen negatieve 
effecten van de aanleg van Molenwaard op deze soorten verwacht. 

Het is niet bekend of de Grote modderkruiper voorkomt op de locatie Molenwaard. Door 
tijdens de aanleg rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid en voorafgaand 
aan werkzaamheden aan watergangen eventueel aanwezige Grote modderkruipers weg 
te vangen, kunnen negatieve effecten voorkomen worden. 

In tabel 6.3 zijn de effecten van de aanleg van locatie Molenwaard op de kwalificerende 
vogelsoorten van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer samengevat. Soorten 
waarop geen effect wordt verwacht omdat ze niet of nauwelijks voorkomen zijn in de 
tabel op 'nul' gezet. 
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Tabel6.3 Effect van aanleg van Molenwaard 

Soorl I EffectJ~.~!~9~n~emiddeldeL 
_K_lein~_~~§.~n I ,,-0 ___ ._ 

,-",Ko,>'ilgl"a",ns~._ ",1,----- . ___ ·:..'2"'0 ................... _. 

Voor Grote modderkruiper kunnen de effecten tot nul gereduceerd worden door tijdens 
de aanleg rekening te houden met het mogelijk voorkomen, zie ook de voorgestelde 
mitigerende maatregelen (8.1). 

6.3.2 Ruimtebeslag 

De woningbouwlocatie Molenwaard is gelokaliseerd buiten het Natura 2000·gebied, op 
weiland en bouwland. Er is dus geen sprake van een direct verlies van natuur. 
Daarnaast komt nog een permanent verstoorde zone van 250 meter. 

Het gebied is ongeschikt als broedhabitat voor de soorten Roerdomp, Porseleinhoen en 
Rietzanger. Er zijn dan ook geen broedgevallen bekend. Het ruimtebeslag van locatie 
De Groene Compagnie zal geen negatief effect hebben op de populatieomvang deze 
soorten. 

Er zijn geen gegevens bekend over de watervogelaantallen in het gebied. Doordat het 
gebied aan drie zijden omringd wordt door stedelijke bebouwing en wegen, is het weinig 
geschikt als leef- en/of foerageergebied. Mogelijk komen soorten als Koigans en Smient 
in zeer lage aantalien voor. In een worstcase scenario zal het foerageergebied voor 
maximaal 2 Koiganzen en minder dan een Smient (seizoensgemiddelden) verdwijnen. 
Het betrelt een verwaarloosbaar effect op populatieniveau. Bovendien wijken de 
Koiganzen en Smienten mogelijk uit naar het overgebleven foerageergebied, zodat het 
uiteindelijke effect nog kleiner is. 

Daarnaast is het gebied mogelijk ook van belang als slaapplaats voor Koiganzen. 
Hiervan zijn echter geen telgegevens bekend, zodat niet bekend is in welke mate 
Koiganzen het gebied gebruiken als slaapplaats. Op basis van de gebiedskenmerken 
wordt ingeschat dat het gebied geen belangrijke functie heelt als slaapplaats, dit kan 
echter niet met getallen worden onderbouwd. Het Zuidlaardermeer en de graslanden 
van de Onner- en Oostpolder vormen vermoedelijk meer geschikte slaapplaatsen. Op 
basis hiervan wordt verwacht dat de effecten van ruimtebeslag op de functie van het 
Zuidlaardermeer als slaapplaats voor de Koigans beperkt zijn. 

Het ruimtebeslag van locatie Molenwaard zal geen negatieve effecten hebben op de 
Grote modderkruiper, indien tijdens de aanlegfase rekening is gehouden met de 
mogelijke aanwezigheid en mitigerende maatregelen zijn genomen. 

In tabel 6.4 zijn de effecten van het ruimtebeslag van locatie Molenwaard op de 
kwalificerende vogelsoorten van het Natura 2000·gebied Zuidlaardermeer samengevat. 

Passende 8eoordeling RO Hoogezand-Sappemeer 
Coneeptrapport . 33 . 

9T4020/R07/SDH/Gron 

2 maart 2009 



Tabel 6.4 Effect van ruimtebeslag van Molenwaard 

~oort __ _ Effect ~izoe_ns_Remiddelde) _ 

Kleine zwaan _________ 0 _____ _ 

-J<oI9"~~--_f____'-'-'" -2 
SmL~_,~~_ ",,-1- ____________ <_1 __ ~ ________ ._ 

... Roerdo~ __ I___ ° 
___ ~_~~!~~n:roen --l-----~----~~.-.-.-

[J C:; [J 

lJ. C _ 
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Voor Grote modderkruiper kunnen de effecten tot nul gereduceerd worden door tijdens 
de aanleg rekening te houden met het mogelijk voorkomen, zie ook de voorgestelde 
mitigerende maatregelen (8.1). 

6.4 Effecten van ontsluitingswegen 

6.4.1 Tijdelijke verstoring 

De aanleg van de nieuwe ontsluitingswegen zal gepaard gaan met een tijdelijke 
verstoring door geluid, trillingen en de aanwezigheid van mensen. De ontsluitingsweg 
voor de westkant is relevant, omdat in de omgeving van deze weg Koiganzen 
voorkomen. Langs de overige nieuw aan te leggen wegen zijn geen waarnemingen van 
vogels van het Zuidlaardermeer bekend. 

Ais gevolg van de aanleg zal langs de ontsluitingsweg een zone verstoord worden. 
Deze wordt echter compleet overlapt door de verstoorde zone als gevolg van de aanleg 
van locatie De Groene Compagnie. Er worden dan ook geen extra verstorende effecten 
van de aanleg van de weg verwacht. 

6.4.2 Permanente verstoring 

Het gebruik van de ontsluitingswegen gaat gepaard met een verhoging van de 
geluidsintensiteit, lichtemissies en verkeersbewegingen. Dit kan vogels en vissen 
verstoren. Bij het inschatten van de omvang van de effecten wordt verondersteld dat de 
soorten zich binnen een bepaalde verstoringscontour (die per soort verschilt) niet zullen 
ophouden. Daarmee wordt het totale leef- en/of foerageergebied dus kleiner. 

De bovengenoemde geluidsgrenzen voor broedvogels (45 dB(A)) en niet broedvogels 
(51 dB(A)) zijn aangehouden voor de effectbepaling. 

In de huidige situatie worden de wegen al gebuikt, wat resulteert in onderstaande 
geluidscontouren (tabel 6.7). In de toekomstige situatie zal de verkeersdruk op de 
Woldweg toenemen van circa 8.200 verkeersbewegingen per etmaal naar maximaal 
circa 11.000. Op de Kielsterachterweg zal de verkeersdruk toenemen van circa 10.300 
verkeersbewegingen per etmaal naar maximaal circa 13.000 per etmaal. Op de 
Vosholen zal de verkeersdruk toenemen van circa 7.100 naar maximaal 11.000 per 
etmaal. Deze aantallen verkeersbewegingen zijn gebaseerd op een studie van 
scenario's voor de hoofdverkeersstructuur van Hoogezand-Sappemeer (Goudappel 
Coffeng, 2007). De getallen die zijn gebruikt voor de referentiesituatie gaan over 2004. 
De maximale genoemde hoeveelheden betreffen het jaar 2020, met de bouw van circa 
5.000 woningen aan de zuidzijde van Hoogezand-Sappemeer. 
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De huidige plannen voor Hoogezand-Sappemeer liggen weliswaar lager (maximaal 
3.000 woningen), de studie geeft wei inzage in de ordegrootte van verkeerstoename in 
'worst case'. 

Tabel 6.5 Geluidscontouren (meter) langs wegen bij bestaand gebruik 

f--VI'egv"a"'k'-___ ~ ~ __ ---j __ ,,50 dB(A) co"'nt"'o"ur'------1 __ ,5"'5'-'dlll~tcont<>.l1£_. ___ _ -·-·-·;:00 95 Woldwea ------.--.--------.-----------f-----="-"--- _ i-··········· ,,"-................ ---------j 
---'\l~.!~eracht~rweg _____________ ~ _____ I- 210 100 

De Vosholen IKielsterachterweq tot Klinker) 165 75 

Uit onderzoek van Reijnen (1995) en Reijnen et al. (1996) blijkt dat al vanaf een 
verkeersdrukte van 3.000-5.000 auto's per dag een afname van de dichtheid van 
broedvogels in een zone langs de weg kan plaatsvinden. In de huidige situatie vindt 
duidelijk al verstoring plaats langs de wegen (zie ook de geluidscontouren in tabel 6.5). 
Ais gevolg van de toegenomen verkeersdruk zal de verstoringszone groter worden. 

Een verdubbeling van de verkeersintensiteit leidt tot een verhoging van de 
geluidsbelasting met 3 dB(A). In het onderhavige geval met een toename in 
verkeersintensiteit van maximaal circa 30% zal de toename van de geluidsbelasting 
circa 1 dB(A) bedragen. Ais gevolg hiervan zal de huidige verstoringscontour enige 
tientallen meters breder worden. De 50 dB(A) geluidscontour die bij de huidige 
verkeersintensiteit op 200 meter van de weg ligt, zal hierdoor binnen een afstand van 
250 meter van de weg komen te liggen. 

Het is niet bekend in welke aantallen vogelsoorten langs de bovengenoemde wegen 
voorkomen. De Woldweg loopt langs verschillende telgebieden waarin zowel de 
Koigans als de Smient zijn waargenomen. De Smient komt aileen in lage dichtheden 
voor. Door de toegenomen verkeersdruk zal de zone langs de weg die ongeschikt is als 
foerageergebied voor Smienten en Koiganzen enkele tientallen meters breder worden. 
In de huidige situatie is als gevolg van de aanwezige bebouwing een zone langs de weg 
al verstoord en daardoor weinig geschikt als foerageergebied. Aangenomen is dat deze 
zone circa 200 meter breed is (zie vuistregels voor verstoringsafstanden). Deze zone zal 
grotendeels overlappen met de verstoringszone als gevolg van de toegenomen 
verkeersdruk. Bovendien foerageren Smienten vooral 's nachts als de verkeersdruk 
lager is. Koiganzen daarentegen rusten 's nachts en foerageren overdag. De 
toegenomen verkeersdruk op de Woldweg zal naar verwachting een verwaarloosbaar 
extra negatief effect op de populatie Smienten en Koiganzen hebben. 

De Kielsterachterweg loopt op ruim 600 meter van de telgebieden waar soorten van het 
Zuidlaardermeergebied (Koigans) voorkomen. Op deze afstand worden geen effecten 
meer verwacht op de foeragerende vogels. Langs de Vosholen komen geen soorten van 
het Zuidlaardermeergebied voor. 

De broedvogels van het Zuidlaardermeer komen voor in de rietkragen van het 
Zuidlaardermeer en de petgatencomplexen van de Onner- en Oostpolder (Rietzanger 
en Roerdomp) en op de ondergelopen graslanden van de Westerbroekstermadepolder. 
De verstoring als gevolg van de toegenomen verkeersdruk zal geen effect hebben op de 
broedvogels van het Zuidlaardermeergebied. 
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De Grote modderkruipers van het Zuidlaardermeergebied zullen geen negatieve 
effecten ondervinden van de toegenomen verkeersdruk op de ontsluitingswegen. 
In tabel 6.6 zijn de effecten van de voorspelde toenemende verkeersdruk als gevolg van 
de ruimtelijke ontwikkelingen op de vogelsoorten van het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeer samengevat. Soorten waarop geen effect wordt verwacht omdat ze 
niet of nauwelijks voorkomen zijn in de tabel op 'nul' gezet. 

label 6.6 Effect van verstoring door toegenomen verkeersdruk 

Soort . __ --+-=E"'ff"'ec"'t(~'<'s.izoensgemiddelde) 

JSJ.~lQ.§< .. ?~990_,__ _ _____ ~O _____ ~ 

Koigans,____ _ Verwaarlqo~.~.~f._" 

Smient Verwa~r!90?_~~~_ 

--.B2_erdp.r1lp. _---'0,-____ _ 

Porseleinhoen _______________ ~_._"_._. ____ '"._ 

Rietzanqer 0 

6.5 Effecten van vaarverbinding 

6.5.1 Tijdelijke verstoring 

De vaarverbinding in de polder Kropswolde, waar Koiganzen foerageren, moet nog 
worden aangelegd. Tijdens de aanleg zal er een toename van geluid en verhoogde 
menselijke activiteit als gevolg van graafwerken optreden. De verstoringszone als 
gevolg van de aanleg van de vaarweg overlapt echter compleet met het be"invloede 
gebied als gevolg van de aanleg en van het gebruik van locatie De Groene Compagnie. 
Er worden geen aanvullende negatieve effecten van de aanleg van de vaarverbinding 
verwacht. 

6.5.2 Permanente verstoring 

Ais gevolg van de ontwikkeling van de recreatieve vaarverbinding zal de recreatievaart 
op het Kielsterdiep toenemen. Daarnaast zal het aantal ligplaatsen toenemen. Ais 
gevolg hiervan zal de recreatievaart op het Zuidlaardermeer toenemen. In welke mate is 
echter nog niet bekend. De waterkwaliteit in het Zuidlaardermeer zal afnamen, met 
name als gevolg van een toename van de fosfaat- en stikstofbelasting door uitspoeling 
van voormalige landbouwgronden en als gevolg van het gebruik als stedelijk gebied. Ais 
gevolg hiervan neemt het doorzicht mogelijk af. 

Mogelijk heeft een toename in de waterrecreatie wei effect op de functie van het 
Zuidlaardermeer als foerageergebied en als slaapplaats. Omdat in deze fase nog geen 
exacte aantallen bekend zijn, zal de effectbeschrijving op kwalitatieve wijze 
plaatsvinden. Verdere uitwerking zal plaatsvinden op projectniveau. 

Allereerst moet een inschatting worden gemaakt van de toename in de recreatievaart 
als gevolg van de voorgenomen plannen. Er zijn geen gegevens bekend van tellingen 
aan recreatievaart op het Zuidlaardermeer. Om toch een inschatting te kunnen maken 
van de mogelijke toename is gebruik gemaakt van het aantal ligplaatsen. De mogelijke 
toename van het aantal ligplaatsen als gevolg van de voorgenomen plannen is nog niet 
bekend, vermoedelijk ligt deze in de ordegrootte van enkele tientallen. Het precieze 
aantalligplaatsen in de huidige situatie is niet bekend. 
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Aan de Drentse kant van het Zuidlaardermeer liggen de jachthavens de Bloemert (ca. 
200 ligplaatsen) en Meerzicht (175 ligplaatsen). Aan de noordzijde liggen de 
jachthavens de Rietzoom (ca. 100 ligplaatsen) en de Leine (140 ligplaatsen) en het 
recreatiedorp Meerwijck (320 ligplaatsen). In totaal betreft het ca. 935 ligplaatsen, 
waarbij de verspreid liggende ligplaatsen niet zijn meegenomen. In Noorderbreedte (nr. 
1 1998) is zelfs sprake van 2499 ligplaatsen. In vergelijking hiermee is de verwachte 
toename van het aantal ligplaatsen vrij beperkt. 

Hieronder wordt een inschatting gemaakt van de mogelijk effecten van de toegenomen 
recreatievaart. Hierbij zijn met name de rUimtelijke overlap, de temporele overlap 
(overlap met het vaarseizoen) en de verstoringsafstand van belang. 

Verstoring van watervogels door recreatievaart is een moeilijk grijpbaar onderwerp en 
kent geen rechtlijnige dosiseffect relatie. Vogelbescherming Nederland heeft een 
literatuurstudie gedaan naar de verstoringsgevoeligheid van vogels, die heeft geleid tot 
verstoringsafstanden. Deze afstanden zijn gebaseerd op bestaand onderzoek in unieke 
situaties. Afhankelijk van omgeving, groepsgrootte, seizoen, e.d. treden verschillende 
verstoringsafstanden per soort op, zodat de verstoringsafstanden niet als absolute 
waarden ge"lnterpreteerd kunnen worden. Er zijn geen eenduidige effecten gevonden 
voor rietbewonende vogels. Er zijn aanwijzingen dat de dichtheid van rietbewonende 
vogels in het algemeen lager is langs trajecten met een hoge intensiteit aan 
waterrecreatie (m.n. voor de rietzanger, Reijnen 1989), maar in andere studies konden 
op soortsniveau geen effecten worden aangetoond (Rodenburg & ter Stege 1983, van 
der Hoeve et al. 1984, van Schaik 1985). Ondanks het teruggetrokken gedrag van de 
Roerdomp zijn er geen aanwijzingen voor een negatief effect van recreatie, tenzij 
moerasvegetaties worden betreden of aangetast. Porseleinhoen heeft een zeer 
teruggetrokken leefwijze, meest verstorend effect van kanoers en wandelaars in 
moerassige gebieden. 

Ais vaarseizoen geldt volgens HISWA de periode van 1 april tot 1 november. Ais meest 
actieve periode geldt mei tot september. Buiten de vakantieperiode wordt vooral in de 
weekend en gevaren. Het hoogseizoen (juli en augustus) valt samen met de 
zomervakantie. Vanaf september worden de boten gereed gemaakt voor de winter en 
naar de winterstalling gebracht. Slechts een beperkt aantal watersporters vaart 
's winters door. Met name voor broedvogels is er dus een temporele overlap. 

Het varen vindt in principe plaatst waar de waterdiepte dit toestaat. Langs de oevers is 
de diepte beperkt (ca. 50 cm) en zal weinig recreatievaart plaatsvinden. Enkele 
inhammen aan de oost- en westkant zijn aangewezen als natuurgebied en afgesloten. 
Op het meer verblijven overdag grote aantallen Smienten in de westelijke inham (ten 
noorden van Noordlaren) en in kleinere aantallen in de zuidpunt van het meer. 's Nachts 
slapen de Koiganzen en Kleine zwanen op het meer. 

Koiganzen en Kleine zwanen zijn met name in de wintermaanden aanwezig, wanneer er 
weinig gevaren wordt. Bovendien maken de Koiganzen en Kleine zwanen vooral 
's nachts gebruik van meer als slaapplaats. Er worden derhalve geen negatieve effect en 
van toegenomen waterrecreatie verwacht. 
De Smient rust overdag op het meer. De westelijke inham is echter afgesloten. 
Bovendien maken de Smienten met name gebruik van het meer in de winter, als er 
weinig recreatievaart is. Er worden geen negatieve effecten verwacht. 
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V~~r de broedvogels (Rietzanger, Roerdomp en Porseleinhoen) zijn met name de 
rietvegetaties langs de oevers van belang. Hier is het water vrij ondiep, zodat 
recreatievaart zeer beperkt zal zijn. Uit onderzoek (Reijnen, 1998) blijkt dat Rietzanger 
lagere dichtheden kan vertonen langs trajecten met veel waterrecreatie. Mogelijk 
hebben de scheepvaartbewegingen ook een verstorend effect op de Roerdomp, die 
zeer gevoelig is voor optische verstoring en gevoelig voor geluid. Voor de Rietzanger en 
de Roerdomp kunnen negatieve effecten van de toegenomen waterrecreatie optreden. 
Het Porseleinhoen lijkt minder gevoelig voor verstoringen die samenhangen met 
waterrecreatie. 

Daar de Grote modderkruiper niet of nauwelijks met behulp van het gezichtsvermogen 
naar voedsel zoekt, maar met behulp van tastdraden, zal een eventuele afname van het 
doorzicht het water weinig invloed op het foerageersucces hebben. Het doorzicht 
bepaald wei of het water geschikt is voor submerse waterplanten. V~~r deze planten is 
het noodzakelijk dat zonlicht tot op de bodem door kan dringen. De Grote modderkruiper 
maakt echter niet aileen gebruik van submerse waterplanten om zijn eieren af te zetten, 
maar ook van modder tussen de wortels van oeverplanten die boven het water 
uitsteken. Deze planten zijn niet afhankelijk van de hoeveelheid in het water 
doordringend zonlicht. Vermoedelijk heeft een eventuele afname van het doorzicht 
weinig of geen invloed op de geschiktheid als voortplantingsgebied. Ook de voorkeur 
van de Grote modderkruiper voor eutroof water (Sterba, 1958; Gaumert, 1986, beide in 
Van Beek, 2003) doet vermoeden dat het doorzicht niet groot behoeft te zijn. 

De Grote modderkruiper zou redelijk goed bestand zijn tegen vermesting van het water 
(De Nie 1996), waardoor hij in aanzienlijk belast water kan voorkomen (Gaumert 1981 in 
Van Beek, 2003). De soort lijkt een voorkeur te hebben voor eutroof water (Van Beek, 
2003). De geschiktheid van het Zuidlaardermeer als leefgebied zal door een toename 
van de stikstof- en fosfaatbelasting niet of nauwelijks achteruitgaan. Er zullen voldoende 
oevers met verlandingsvegetaties aanwezig blijven voor de Grote modderkruiper. 

Tabel 6.7 Mogelijk effect van verstoring door toegenomen waterrecreatie X: mogelijk effecten; 

0: geen effect 

2cn i,enL_ "_ L __ _ 
Roerdomp ~.m_.~_._" ____ 0 ___ ... 

~~rseleinhoen ." ..... ~ .... ~ .. ~ ____ o __ ~ .. __ 
_ .. Rietzang.~L,~ __ ... __ ~ . __ ~ __ x_ ...... __ _ 
Grote modderkruiper 0 

6.6 Effecten van recreatie op het land 

Er kan verwacht worden dat een groot deel van de bewoners van de locaties De Groene 
Compagnie en Molenwaard in de omgeving zal recreeren. Vermoedelijk zal een 
aanzienlijk deel van de recreatie plaatsvinden binnen het plangebied. Hier is de 
inrichting van het plangebied dan ook op gericht met de verhouding van bebouwd (1/3) 
en blauw en groen (2/3). 
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Desondanks neemt mogelijk de recreatiedruk in het Natura 2000-gebied toe, waardoor 
de rust in het gebied af zal nemen. Deze toename hangt vooral samen met de 
bereikbaarheid van het natuurgebied en niet aileen met de afstand tussen wonen en 
natuurgebied. De structuurvisie is dusdanig globaal dat er nu nog geen rekening 
gehouden kan worden met de feitelijke bereikbaarheid van gebieden. Allerlei 
landschapelementen kunnen de bereikbaarheid be'lnvloeden. Denk hierbij aan barrieres 
zoals open water, dichte vegetatie en hekken. In welke mate bewoners daadwerkelijk in 
de omgeving zullen recreeren is in deze niet bekend. Toetsing zal derhalve plaatsvinden 
op planniveau en op kwalitatieve wijze. Verdere uitwerking zal plaatsvinden op 
projectniveau. 

Voor Rietzanger, Roerdomp en Porseleinhoen worden vooral negatieve effecten 
verwacht indien moerassige vegetaties en rietlanden worden betreden. Gezien de 
slechte begaanbaarheid van de rietvegetaties kan aangenomen worden dat deze niet 
betreden worden. De Rietzanger en de Roerdomp zijn echter wei gevoelig voor 
verstoring door geluid. Daarnaast is de Roerdomp zeer gevoelig voor optische 
verstoring. Mogelijk worden de Rietzanger en de Roerdomp verstoord door recreatie 
nabij de rietvegetaties, voor Porseleinhoen worden geen negatieve effecten verwachl. 
Middels mitigerende maatregelen kan de bereikbaarheid van de moerassige gebieden 
beperkt worden, waarmee verstoring van broedvogels door geluid en aanwezigheid van 
mensen voorkomen wordt en er nauwelijks effecten op zullen treden. 

Smienten slapen overdag op het Zuidlaardermeer (westelijke inham en zuidpunt) en 
foerageren 's nachts op graslanden rondom het meer en verder weg. De slaapplaatsen 
op het meer zijn niet bereikbaar vanaf het land en zijn afgeschermd door rietvegetaties. 
Smienten zullen nauwelijks effect ondervinden van toegenomen landrecreatie. Kleine 
zwaan en Koigans foerageren overdag op de graslanden rondom het Zuidlaardermeer. 
De hoogste aantallen Koiganzen en Kleine zwanen zitten (overdag) in het intensief 
gebruikte agrarisch beheerde stuk 'In de Onnerpolder, aan de noordwest kant van het 
Zuidlaardermeer. De Kleine zwaan gebruikt ook het Hunzedal, ten zuiden van het 
Zuidlaardermeergebied. Deze gebieden liggen op grotere afstand van de locaties De 
Groene Compagnie en Molenwaard. Beide soorten komen ook in lagere dichtheden 
voor in de omgeving van de locaties Molenwaard en De Groene Compagnie. Mogelijk 
worden hier foeragerende individuen verstoord als gevolg van de landrecreatie. 

De Grote modderkruiper bev'lndt zich in het meer en mogelijk ook in sloten. De soor! zal 
geen negatieve effecten ondervinden van de toegenomen landrecreatie. 

In tabel 6.8 is aangegeven of de toegenomen recreatie mogelijk zal resulteren in 
effecten op de vogelsoorten van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Soorten 
waarop geen effect wordt verwacht omdat ze niet of nauwelijks voorkomen zijn in de 
tabel op 'nul' gezel. 
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Tabel6.S Mogelijk effect van verstoring door toegenomen recreatie X: mogelijk effecten; 

0: geen effect 

~~22,t I MogelijKeff~c_t __ 

Kleine zwaan I X 

Koigans . I X 
, ------: .. ,-'- .. ~--.. -~---~-.-

Smlent i 0 

~d.9r;===r-·-x~········--. 

:~~~~~~:roen L~:::~=~ ..... 
Grote modderkruiper I 0 

Het IS van belang dat de oever van het Zuidlaardermeer slecht toegankelijk blijft voor 
wandelaars, zodat er rust blijft voor de broedvogels in de rietvelden en de rustende en 
foeragerende watervogels. Verwacht wordt dat als de mitigerende maatregelen 
genomen worden, de effecten van de toegenomen recreatiedruk nul zullen zijn. 

6.7 Samenvatting van effecten 

In de aanlegfase worden tijdelijke effecten van de aanleg van locatie De Groene 
Compagnie, locatie Molenwaard, de aanleg van de ontsluitingswegen en de aanleg van 
de vaarverbinding verwacht op de Koigans en de Smient. Deze zijn hieronder 
samengevat. 

Tabel 6.9 Samenvalling lijdelijke effecten 

. vogelsoortl_::~~u~~:::~;:e_e_r ~l_~s:~:::~~:~:,~e .. .~s:~::::::~:~~~_O._V._IH_D _____ ::~:o:~_~g_~m. 
-"!!e(bro,eciv(),Q,,,e,,,,ls,_+ ___ . .1 ____ ---1-__ '" ... ---....-I--.-.~--- ..... . 

Kleine zwaan 4 .+ __ 12 _+ ___ ~+!..,8,,---__ . _._f---..... _O ___ . 

~!<oI9ans 

Smje_~L __ 

630 

2700 

___ -=2""29,90 ' __ 1--'_" + 16.,,69"--__ ._._1--.. 3~ .. 
__ ~25~1.~5 __ "'l. ____ "185. ___ .<1._~_ 

BroedVOg"jS_"' __ II_ --------. 1----
0
---

~;~!~r""~;'-o-e--n-·-· _1[-···---····- 22~:-----·------+-1--··---···-··· 210=.25·'CO-::'-::'-::'~~·~_····.·" ··.·.·.· .... ·.· .. ·.· .. ·.· .. -.. _-..:0"-: _._. ·······---""-r .-_,,-00 --"--1 

Hieronder zijn de effecten van de ruimtelijke ontwikkelingen in De Groene Compagnie, 
Molenwaard, de daarmee samenhangende toename in verkeersintensiteit en de 
vaarverbinding weergegeven (tabel 6.10). De effecten van een toename in de 
recreatiedruk als gevolg van de vaarverbinding en de woningbouwlocaties kunnen niet 
kwantitatief worden bepaald, omdat nog te weinig bekend is over mogelijke aantallen en 
het gebruik van het gebied. Deze zijn dan ook niet weergegeven in de tabel. Negatieve 
effecten op Roerdomp en Rietzanger als gevolg van zowel landrecreatie als 
waterrecreatie kunnen niet worden uitgesloten. Mogelijk heeft de landrecreatie ook 
negatieve effecten op foeragerende Koiganzen en Kleine zwanen. 

Voor de Grote modderkruiper is een aanvullend doel gesteld. Deze soort komt voor in 
het Zuidlaardermeer. Het voorkomen in het plangebied is onwaarschijnlijk, maar niet 
uitgesloten. Door tijdens de uitvoer van de werkzaamheden rekening te houden met de 
Grote modderkruiper en eventueel aanwezige individuen weg te vangen, kunnen 
effecten op de Grote modderkruiper voorkomen worden. 
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TabelS.10 Samenvatting permanente effecten, effecten van recreatie zijn kwalitatief beschreven 

IHO Zuidlaardermeer Lokale populatie Lokale toestand t.o.v.IHO Afname 

_v.Qg~~J.~,Q9_~_t (seizoens~I"!}J ._,_wm, •• _." J~~y:oen~em.) ____ (seizoensge~ seizoensge~ ___ _ 

_'!YJ~t broedv09!!!§.. __ _ I 

Kleine zwaan 4 
----+-------- -- --------11-- ----------

1L _ _______ ------±? ______ L __ ,-0 ___ --I 
Kolgans _______ I--______ 630 ___________ + __ "'22,,,9'09__ +1669 I 256 

<1 
---------Smient 2700 ___.?5_1~. ____ :_1_8_5 _____________ 1 

~!Qf!.cJXQQ~l!L __________ ._, __ ._._._ .. ~ . ., 
..BQerd0r11~ __ I---______ 5 _________ +--__ -=2~_ -3 0 

BielZ<lI'ger L ____ 200 .. _ ..... _________ 200 ____ + _____ L _________ . __ L __ 
Porseleinhoen i 20 15 I -5 0 

Tussen het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer vindt, zoals eerder beschreven, 
uitwisseling van Koiganzen plaats. De exacte aantallen zijn niet bekend. In de lokale 
populatie van het Zuidlaardermeer zoals weergegeven in tabel 6.10 bevinden zich 
derhalve ook Koiganzen van het Leekstermeer. Mogelijk heelt de afname in rust- en 
foerageergebieden ook effecten op de populatie Koiganzen van het Leekstermeer. De 
omvang van de effecten van de voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingen is afhankelijk 
van de mate van uitwisseling tussen de gebieden. 

6.8 Toetsing 

Toetsing vindt plaats voor de tijdelijke en permanente effecten van het ruimtebeslag en 
de daarmee samenhangende verstoring. De effecten van toegenomen recreatiedruk 
worden apart getoetst. 

In het Zuidlaardermeergebied vindt voor de Koigans een forse reductie plaats zowel 
tijdelijk als permanent, zoals is aangenomen voor het effect van de ruimtelijke 
ontwikkelingen op de soort. De tijdelijke reductie bedraagt maximaal 343 
(seizoensgemiddelde). De Koigans heeft landelijk een zeer goede staat van 
instandhouding en de instandhoudingsdoelen komen niet in gevaar, zodat het effect als 
niet significant is beoordeeld. 

De permanente reductie voor de Koigans bedraagt maximaal 256 
(seizoensgemiddelde). Ook na deze afname blijlt de populatie ruim boven het concept
instandhoudingsdoel. Op het niveau van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer 
betrelt het geen wezenlijke achteruitgang en het effect is derhalve als niet significant 
beoordeeld. 

De tijdelijke en permanente reductie voor de Smient is maximaal kleiner dan een 
(seizoensgemiddelde). In de praktijk zal dit niet waarneembaar zijn. In de huidige 
situatie is de populatie kleiner dan het instandhoudingsdoel. De populatie zal niet 
afnemen als gevolg van het ruimtebeslag, zodat dit effect als niet significant is 
beoordeeld. 

De soorten Kleine zwaan, Roerdomp en Porseleinhoen zullen geen hinder hebben van 
het ruimtebeslag, derhalve kunnen significante effecten als gevolg van de ruimtelijk 
ontwikkeling op deze soorten worden uitgesloten. 

--------_._---_._------------
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Voor de Koigans, Kleine zwaan, Roerdomp en Rietzanger kunnen significante effecten 
als gevolg van een toegenomen recreatiedruk niet worden uitgesloten. Bovendien geldt 
voor Porseleinhoen een verbeteropgave. Naar verwachting zijn deze effecten wei te 
mitigeren door de bereikbaarheid van gevoelige gebieden te beperken. 

Mogelijk ondervindt de Grote modderkruiper negatieve effecten in de aanlegfase. Door 
tijdens de aanleg rekening te houden met de aanwezigheid van de Grote modderkruiper 
kunnen negatieve effecten voorkomen worden. Voor de Grote modderkruiper worden 
geen significante effecten verwacht. 
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7 CUMULATIEVE EFFECTEN 

Cumulatie van effecten kan voorkomen met betrekking tot activiteiten die zich buiten de 
beleidssfeer van de Structuurvisie afspelen. Daarnaast kan cumulatie van effecten 
optreden als gevolg van activiteiten die in de Structuurvisie voorkomen, maar die niet 
afzonderlijk in de passende beoordeling aan bod zijn gekomen. 

De in het oog springende onderwerpen uit de Structuurvisie die kunnen bijdragen aan 
cumulatie van effecten betreffen de 'overige' woningbouwlocaties en de (relatief 
kleinschalige) ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Van de overige woningbouwlocaties 
zijn met name Stadshart en De Vosholen van belang. 

Daarnaast spelen onderstaande projecteniinitiatieven in de omgeving van het 
Zuidlaardermeer: 

• Natuurrecreatieve ontwikkelingen rondom Zuidlaardermeer, o.a. fietsroute rondje 
Zuidlaardermeer. 

• Zuidoevers Zuidlaardermeer (natuurontwikkeling gekoppeld aan woningbouw en 
recreatievoorzieningen in een gebied van 160 a 180 hectare aan de zuidzijde van 
het Zuidlaardermeer). 

• Vliegveld Eelde (baanverlenging). 
• Groene ster veenkolonien. 

Bovengenoemde projecten resulteren individueel niet in significant negatieve effecten 
voor de kwalificerende soorten van het Zuidlaardermeergebied volgens de individuele 
beoordelingen, maar gaan wei ten koste van de rust in het gebied. Hetzelfde geldt voor 
de 'overige' woningbouwlocaties en de ontwikkeling van bedrijventerreinen uit de 
Structuurvisie. 

Daarnaast vinden in en rond het Zuidlaardermeer ook verschillende projecten plaats om 
de natuurwaarden te versterken, deze hebben met name een positief effect op 
moerasvogels als het Porseleinhoen en de Roerdomp: 

• Inrichting Groninger Landschap. 
• Project Waterdrager van waterschap Hunze en Aa's met duurzame inrichting Hunze 

stroomgebied, waar ook De Groene Compagnie deel van uit maakt. 
• Aanleg pandscheiding in Drentsche Diep bij Meerwijck, in combinatie met sluis. 

Realisatie van een meer flexibel peilbeheer op het Zuidlaardermeer. 

De totale woningbouw en ontwikkelingen op bedrijventerreinen in Hoogezand
Sappemeer, die in de Structuurvisie is beschreven zal leiden tot een toename van het 
autoverkeer en recreatiedruk. Ook de beschrijven projecten in de omgeving van het 
Zuidlaardemeer gaan ten koste van de rust in het gebied. De effecten zoals die in de 
passende beoordeling zijn weergegeven, kunnen vanwege de cumulatie in omvang 
toenemen. 
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8 MITIGERENDE MAATREGELEN 

8.1 Effecten tijdens aanleg 

Voorafgaand aan de aanleg van de woningbouwlocaties De Groene Compagnie en 
Molenwaard dient onderzoek plaats te vinden naar het voorkomen van Grote 
modderkruiper. Ais deze soort aangetroffen wordt, moet deze voorafgaand aan de 
werkzaamheden aan de watergangen en aan de heiwerkzaamheden worden 
weggevangen en in een geschikt gebied waar geen werkzaamheden plaatsvinden 
worden uitgezet. 

Door de aanlegwerkzaamheden te starten voordat de wintergasten arriveren, kunnen 
deze uitwijken naar onverstoorde locaties. 

8.2 Verlies aan foerageergebied door ruimtebeslag en verstoringscontouren 

Door de woningen te concentreren in het oostelijk deel van woningbouwlocatie De 
Groene Compagnie, zal het ganzenfoerageergebied Kropswolde nauwelijks negatieve 
effecten van de woningbouwlocatie ondervinden. De polder Kropswolde blijft dan vrijwel 
geheel geschikt als foerageergebied voor ganzen. Met deze maatregel kan het 
negatieve effect van recreatie naar verwachting niet gemitigeerd worden. 

8.3 Recreatie 

Door de bereikbaarheid van gevoelige gebieden met soorten als Roerdomp te 
verminderen en de recreatie te zoneren, kunnen negatieve effecten als gevolg van een 
toename in de recreatiedruk voorkomen worden. Te denken valt hierbij aan het 
aanleggen van recreatievoorzieningen in minder gevoelige gebieden, het focussen van 
de recreatie in bestaande recreatiegebieden, het aanbrengen van barrieres zoals open 
water, dichte vegetatie en hekken, het afsluiten van gebieden in gevoelige periodes 
zoals het broedseizoen en het aanwijzen van afgesloten gebieden in het 
Zuidlaardermeer. Ook het concentreren van de woningbouw in het oostelijk deel van 
woningbouwlocatie De Groene Compagnie zal de negatieve effecten als gevolg van een 
toegenomen recreatiedruk beperken. 
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De woningbouwlocaties Molenwaard en De Groene Compagnie en de daarmee 
samenhangende wegen en recreatie leiden in meer of mindere mate tot mogelijke 
gevolgen voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. Negatieve effecten op 
de kwalificerende natuurwaarden van het Zuidlaardermeer treden mogelijk op als gevolg 
van ruimtebeslag en tijdelijke en permanente verstoring. 

Het ruimtebeslag van de locaties Molenwaard en De Groene Compagnie oost zal niet of 
nauwelijks tot negatieve effecten op de kwalificerende waarden van het Natura 2000-
gebied Zuidlaardermeergebied leiden. 

Het ruimtebeslag van de locatie De Groene Compagnie west zal mogelijk tot negatieve 
effecten op de kwalificerende waarden leiden. De negatieve effecten zijn echter zeker 
niet significant. 

De verstoring door recreatie en cumulatieve effecten hangen samen met een 
vermindering van de rust in het gebied. Dit leidt mogelijk tot significant negatieve 
effecten op de kwalificerende waarden van Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Ook in 
het geval dat er 'slechts' 500 woningen worden gebouwd aan de zuidzijde van 
Hoogezand-Sappemeer, kunnen significante effecten als gevolg van de toegenomen 
recreatie op voorhand niet worden uitgesloten. Dit geldt zowel voor het bouwen van 
woningen aileen aan de oost- of aan de westkant, als voor een evenredige verdeling 
van woningen binnen De Groene Compagnie. Mogelijk kunnen effecten wei gemitigeerd 
worden. Dit dient in de projectfase nader uitgewerkt te worden. Vervolgens zal een 
vergunning van de Natuurbeschermingswet moeten worden aangevraagd. 

Gezien de uitwisseling van Koiganzen tussen het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer 
kunnen signiflcante effecten op het Leekstermeer n'let worden uitgesloten. Ook dit geldt 
ook in het geval dat er 500 woningen worden gebouwd aan de zuidzijde van 
Hoogezand-Sappemeer, ongeacht de verdeling van de woningen tussen de oost- en 
westkant van het gebied. Wetenschappelijk gezien is niet zeker dat er geen schadelijke 
gevolgen op zullen treden. Dit dient in de projectfase nader uitgewerkt te worden. 

In onderstaande tabel 9.1 zijn de resultaten van de Passende Beoordeling samengevat. 

Tabel 9.1 SamenvaUing resultaten Passende 8eoordeling 

.. Txpe effect Activiteit 
------~,.,~ 

Ef~~~! oe ZuidlaardermeerR«?-':~~d __ .. ,-.. ~ ~~~--.-" 

Ruimtebeslag WoniQ9!lC? .. ':l,YY.JyJolenwaard •.. Niet of nauwelijks .Q~g~<.t.~,~y:~, __ ~Jf~E~ten ..--,_ .. , 

Woningbouw De Groene Compagnie Niet of nauwelijks negatieve effecten 
, oost , 

Woningbouw De Groene Compagnie Mogelijk negatieve effecten, maar zel~er niet 

.. •.. _-~_st ___ _,_?_~g!1iUcant __ ~ ______ . ... 
-~ -'----- -'--

Vermindering van Woningp2.l!YY. (cumulatiefJ. ___ ... ___ , ______ -.fugnifjcant ne9§!!!.~y.E.l ___ §!tf~9ten niet uit te ?!.~l!E.l.O'_. __ . ------
de rust Ontsluiting_~'!Y.~~ I _<?~~!J.~negatieve effec!~!J_ --.-------_. __ ._ .. ! 

- ------ ___ . __ ~~rbindl!:!g •• ~M __ ~gEI_~!.icant negatiey~_?ffec~_~ niet uit te sluit~_0 
....l"X!'. effect_ .. Activiteit 

, .... _. 

.. Ruimtebeslag_. i Woning.t?_2uW De Gro~0_~_ Compagnie 

Vermindering van \ Woningbouw De Groene Compagnie 
de rust 
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Instandhoudingsdoelen Zuidlaardermeergebied 
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A021 Roerdomp (Botaurus stellaris ssp. stellaris) 
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Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van ten minste 5 paren, 

Toelichting: De Roerdomp is van oudsher broedvogel met enkele paren tot een 
maximum van 5, Het aantal paren fluctueert sterk met na strenge winters 
slechts 1 paar, Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instand
houding is behoud van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. 
Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, 
maar draagt wei bij aan de draagkracht in de regio Drents-Groningse 
grensgebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie, 

A119 Porseleinhoen (Porzana porzana) 
Doel: Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 20 paren, 
Toelichting: Het Porseleinhoen is een onregelmatige broedvogel in sterk fluctuerende 

aantallen; in vele jaren 0-2 paar met in het goede jaar 1997 15 paren, Het 
Zuidlaardermeergebied levert in goede jaren de grootste bijdrage in deze 
regio, Het gewenste aantal paren heeft betrekking op gunstige jaren, 
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbrei
ding van de populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende draag
kracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wei bij aan de draagkracht 
in de regio Drents-Groningse grensgebied ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie, 

A295 Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 200 paren, 
Toelichting: Het Zuidlaardermeergebied herbergt de grootste sleutelpopulatie van de 

Rietzangers van het Drents-Groningse grensgebied, In de periode 1993-
1997 werden jaarlijks ca, 200 paren geteld, Ook voor de periode 1999-
2003 wordt het gemiddeld aantal paren op 200 geschat. Gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding van het onderdeel populatie, is 
behoud voldoende, Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, 

Niet-broedvogels 
A037 Kleine zwaan (Cygnus columbianus ssp. bewickii) 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 4 vogels (seizoensgemiddelde), 
Toelichting: Het gebied heeft voor de Kleine zwaan o,a, een functie als foerageer

gebied, Het aantalsverloop laat een fluctuerend patroon zien, Vanwege de 
vermoedelijk natuurlijke oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat 
van instandhouding is er geen herstelopgave van toepassing, 

A041 Koigans (Anser albifrons ssp. albifrons) 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 630 vogels (seizoensgemiddelde) voor het loera
geergebied en gemiddeld 10,100 vogels (seizoensmaximum) voor het 
gebied als slaapplaats, 
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Toelichting: Aantallen Koiganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft 
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Er 
was sprake van sterk verhoogde aantallen rond 2000, daarna weer wat 
lager. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke 
staat van instandhouding is gunstig. 

A050 Smient (Anas penelope) 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 2.700 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting: Het gebied heeft voor de Smient o.a. een functie als slaapplaats en als 

foerageergebied. De data zijn nog niet geschikt voor een trendanalyse. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat 
van instandhouding is gunstig. 

Complementaire doelen 
H1145 Grote modderkruiper (Misgurnus tassilis) 
Doel: Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie. 
Toelichting: Omdat de Grote modderkruiper landelijk in een ongunstige staat van 

instandhouding verkeert en het gebied van belang is voor de geografische 
spreiding, is de soort in dit Vogelrichtlijngebied als doel opgenomen. 
Maatregelen die in het gebied genom en worden voor moerasvogels 
kunnen ook ten goede komen aan de Grote modderkruiper. 
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Bijlage 2 
Beschrijving van de soorten van de Vogelrichtlijn 
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Kleine zwaan (Cygnus columbianus ssp. bewickil) 
De Kleine zwaan heeft zich ontwikkeld van een gespecialiseerde soort. die in de jaren 
vijftig vooral foerageerde op Fonteinkruid langs de randen van het IJmeer, tot een 
cultuurvolger met een brede dieetkeus. Tegenwoordig schakelt de Kleine zwaan als de 
fonteinkruidknolletjes uitgeput raken over op het foerageren op akkers (wintergraan, 
suikerbiet of aardappelen) in het noordoosten van het land, zoals onder meer het 
Zuidlaardermeergebied. Daarnaast vormt grasland een belangrijke voedselbron, zoals 
bijvoorbeeld in de polders langs de Randmeren en in Noordwest-Overijssel. In de loop 
van de winter worden graslandgebieden steeds belangrijker, omdat de oogstresten in de 
meeste akkerbouwgebieden worden ondergeploegd. De slaapplaatsen van de Kleine 
zwaan bestaan uit open zoete of zoute wateren of zand- en modderbanken die op 
enkele tientallen kilometers van het foerageergebied kunnen liggen. 

Kleine zwaan Voor Natura 2000~gebied relevant als niet~broedvoQel 

Voedselbron Fonteinkruidknolletjes, oogstresten (wintergraan, suikerbiet, aardappelen), ,gras 

Foerageren Water, graslanden, velden 

Rusten Open zoete of zoute wateren of zand- en modderbanken 

Zwaartepunt verspreiding/piek Januari-maart 

Overlap met vaarseizoen Geen 

Verstorinqsafstand 59-224 m 

Functie Natura 2000-gebied Foerageren 

Landelijke staat van instandhouding Matig ongunstig 

Toekomstperspectief Matio ongunstiq 

Gevoeligheid v~~r verstoring Geluid: niet gevoelig 

Licht gevoelig 

Optische verstoring: gevoelig 

Kolgans(Anser albifrons SSp. albifrons) 
De Koigans is een wintergast, die pas in november in Nederland arriveert en dan 
voornamelijk in Zuidwest Friesland verblijft. Maximum aantallen worden in januari 
waargenomen. Ook dan ligt het zwaartepunt in Friesland, en daarnaast vormen onder 
andere Noordwest-Overijssel en de IJssel belangrijke pleisterplaatsen. Het overgrote 
deel foerageert op grasland en daarnaast op akkerland (wintergraan, bieten, 
aardappelen, koolzaad en stoppelvelden). In de loop van de winter worden 
graslandgebieden steeds belangrijker, omdat de oogstresten in de meeste 
akkerbouwgebieden worden onder geploegd. Ais slaapplaats worden zowel de 
foerageergebieden of allerlei wateren (zoet of zout) en zand- en modderbanken 
gebruikt, die op enkele tientallen kilometers van de foerageergebieden kunnen liggen. 

Koloans Trekvoael, voor Natura 2000~qebied relevant als niet-broedvoqel 

Voedselbron Gras en oogstresten 

Foerageren Grasland en op akkerland 

Rusten Foeraqeeraebieden, wateren, zand en modderbanken 

Zwaartepunt verspreiding/piek November-februari 

Overlap met vaarseizoen Geen 

Verstorinqsafstand > 1000 m 

Functie Natura 2000-gebied Foerageren, slapen 

Landelijke staat van instandhouding, Gunstig 

Toekomstperspectief Gunstiq 
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Koigans Trekvogel, veer Natura 2000-gebied relevant als niet-broedvogel 

Gevoeligheid voor verstoring Geluid: niet gevoelig 

Licht: gevoelig 

OPtische verstorinq: qevoeliq 

Smient (Anas penelope) 
De Smient verblijft vooral van oktober tot maart in ons land; met name in zachte winters 
zijn er grote aantallen aanwezig. Verreweg de meeste houden zich op in de kuststrook 
en in de natte veenweidegebieden van Noord-Holland en Friesland, maar ook elders. In 
de loop van de winter neemt het belang van binnendijkse terreinen en het rivierengebied 
toe. Vooral in strenge winters verblijft een groot deel in het Deltagebied. Overdag wordt 
gebruik gemaakt van open water om te rusten. De rustplaatsen liggen tot op enkele 
kilometers afstand van de voedselgebieden. 

Smient Trekvogel, voor Natura 2000-gebied relevant als niet-broedvogel 

Voedselbron Waterplanten, qrassen, alqen 

Foer?-geren 's nachts oe natte graslanden, moerassen 

Rusten Overdag op open water en ondergeiopen Qrasland 

Zwaartepunt verspreidinq!piek November-maart 

Overlap met vaarseizoen Geen 

Verstoringsatstand > 100 m 

Functie Natura 2000-qebied Foeraaeren, slapen 

Landelijke staat van instandhouding Gunstig 

Toekomstperspectief Gunstig 

Gevoel'lgheid voor verstoring Geluid: niet gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstorinQ: QevoeliQ 

Roerdomp (Botaurus stellaris SSp. stellaris) 
De Roerdomp prefereert stilstaand, ondiep water met een dichte, uitgestrekte vegetatie 
van liefst overjarig riet, waarvan voldoende waterriet, hoewel de soort soms ook in 
smalle rietkragen tot broeden komt. Wateren die geheel zijn omsloten door bos en 
moerasbossen worden echter gemeden. Voedselgebieden bevinden zich in de nabijheid 
van het nest in rustige plassen en sloten met voldoende randbegroeiing. Broedende 
Roerdompen worden vrijwel in aile regio's aangetroffen, maar de grootste aantallen 
broeden in het laagveengebied Gelderse Poort. 

Roerdomp Standvogel, voor Natura 2000-gebied relevant als broedvogel 

Voedselbron vis, kikkers, salamanders en {water)insecten 

Foerageren in de nabijheid van het nest in rustige plassen en sloten met voldoende 

randbeqroeiina 

Broeden Dichte, uitgestrekte vegetatie van lietst overjarig riet, waarvan voldoende 

waterriet, soms ook in smalie rietkragen 

Broedperiode Half maart Vm half iuli 

Overlap met vaarseizoen April Vm iuli 

Verstoringsatstand Onbekend, geen aanwijzingen voor een negatlef effect, tenzij moerasvegetaties 

worden betreden of aangetast 

Landelijke staat van instandhouding, Zeer ongunstig 

Toel~omstperspectief Zeer onqunstiQ 
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Reerdomp Stand vogel, veer Natura 2000~qebied relevant als broedvoqel 

Gevoeligheid voor verstoring Geluid: gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstoring: zeer gevoelig 

Porseleinhoen (Porzana porzana) 
Het Porseleinhoen prefereert natte en moerassige terreinen, zoals hoogvenen, natte 
graslanden, zoetwatermoerassen, ge'lnundeerde uiterwaarden en verlandingszones van 
kleiputten met langdurige plas-dras staande gras-, russen- of zeggenvegetaties in liefst 
open landschap met ondiep, voedselrijk water. De soort broedt ook wei in rietmoerassen 
en dichtbegroeide oevers van grachten en sloten. Het broedvoorkomen in Nederland 
beperkt zich grotendeels tot de laag- en hoogveenmoerassen, het rivierengebied en het 
IJsselmeergebied. 

Porseieinhoen Trekvog~l~ voor Natura 2000~gebied relevant als breedvoqel 

Voedselbron insecten en slakken, kikkerties, zaden en vruchten 

Foeraqeren Dichte, natte veqetaties 

Broeden Rietlanden, moerassen 

Broedperiode Mei tim iuli 
Overlap met vaarseizoen Geheel 

Verstoringsafstand Onbekend, meest verstorende effect van kanoers en wandelaars 

moerassige gebieden 

Landelijke staat van instandhouding Zeer ongunstig 

Toei<omstperspectief Matiq onqunstiq 

Gevoeligheid v~~r verstoring Geluid: niet gevoelig 

Licht gevoelig 

Optische verstorina: niet aevoelig 

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Het broedbiotoop van de Rietzanger bestaat uit moerasgebieden met verruigd riet en 
struikopslag en daarnaast uit grienden, broekbossen en oevers van rivieren, meren, 
kanalen en sloten. De soort broedt tegenwoordig vooral in de laagveenmoerassen. De 
soort heeft een voorkeur voor de relatief droge delen. Het nest wordt gebouwd dicht 
boven de bodem in overjarig riet, gras, hoge kruiden of struikgewas of op drijftillen. 

Rietzanqer Trekvoqel, veor Natura 2000-qebied relevant als breedvoqel 

Voedselbron insecten: muggen, eendagsvliegen enzovoort 

in 

Foerageren Dichte vegetatie bestaande uit jong en overjarig riet, zeggen, bitterzoet en 

andere moerasplanten 

Broeden Oevers met riet, zeaaes, qras, hoqe kruiden of struikaewas 

Broedperiode Mel tim half augustus 

Overlap met vaarseizoen Geheel 

Verstorinqsafstand Onbekend, moaeli'k laqere dichtheden lanqs traiecten met veel waterrecreatie 

Landelijke staat van instandhouding, Matig ongunstig 

T oekomstperspectief Gunstig 

Gevoeligheid v~~r verstoring Geluid: gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstorinq: niet qevoeliq 
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Geluid kan op meerdere manieren van invloed zijn op dieren. Bij (zeer) hoge geluids
niveaus kan directe schade aan het gehoor optreden. Bij minder hoge geluidsniveaus 
kan de communicatie tussen dieren worden verstoord. Dit kan met name aan de orde 
zijn bij broedvogels waarbij zang een belangrijke rol speelt bij de afbakening van het 
territorium en de paarvorming. Ook van watervogels is bekend dat ze op geluid kunnen 
reageren. 
Afhankelijk van frequentie en sterkte van het achtergrondgeluid kunnen sterke effecten 
optreden, tot het niveau dat dieren gedeelten van hun leefgebied niet meer (kunnen) 
gebruiken en effecten op populatieniveau kunnen optreden. 

Overzichl van beschikbare informatie 
Naar het effect van verkeerslawaai op broedvogels hebben Reijnen et al. onderzoek 
uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat vanaf een drempelwaarde van 42 dB(A) effecten 
kunnen optreden op broedvogels van bos en vanaf een drempelwaarde van 45 dB(A) 
effecten optreden op broedvogels van open terrein. Figuur B3.1 geeft de dosis-effect
curven uit het betreffende onderzoek. 
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Figuur B3.1. Dosis-effect-curven geluid wegverkeer broedvogels (Reijnen et aI., 1992) 

Uit deze studie blijkt ook dat geluid door wegverkeer mogelijk los te zien va It van andere 
mogelijke verstoringsbronnen, zoals verstoring door zichtbaarheid en lichtflitsen ('S 
nachts). 

Over niel-broedvogels is geen empirisch onderzoek naar geluidseffecten beschikbaar. 
Foerageergebied van watervogels bevindt zich bij voorkeur in open gebieden op enige 
afstand van menselijke verstoringsbronnen. Afhankelijk van de verstoringsbron kan de 
verstoringsafstand voor Kleine zwaan, ganzen en Smient varieren van 33 meter tot 
4.800 meter (Krijgsveld et aI., 2004). In een notitie ten behoeve van MER 3e spuimiddel 
Afsluitdijk geeft de auteur een overzicht van de op dat moment beschikbare kennis over 
geluidseffecten op niet-broedvogels. Ook in de Passende Beoordeling van het 
Naardermeer van verbindingsalternatieven voor de planstudie Schiphol worden 
onderzoeken naar verstoring en vuistregels voor verstoringsafstanden aangehaald (zie 
tekstkader). 
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8chietproeven in het Lauwersmeergebied leidden niet tot significante veranderingen in 
dichtheden van vogels in de Waddenzee noch op de hoogwatervluchtplaatsen bij het 
Lauwersmeer. Gemiddelde geluidsniveaus op de wadden bedroegen 65 (40-80) dB(A), 
op de hoogwatervluchtplaatsen 55-76 dB(A). Het achtergrondniveau tijdens de waar
nemingen bedroeg 35-55 dB(A). 

Ander onderzoek naar de effeelen van schietactivite"iten op Vlieland kon geen verschillen 
vaststellen tussen dagen waarop wei en niet werd geschoten. Geluidsniveaus varieerden 
van 67-68 dB(A), wanneer werd geschoten met mitrailleurs, tot 85-100 dB(A) wanneer 
werd geschoten met tanks. 

Uit waarnemingen in de Mokbaai (Texel) aan overvliegende helikopters bleek dat op het 
wad foeragerende vogels niet reageren op off-shore helikopters die met een frequentie 
van 2 maal per uur overvliegen, maar wei op een op dezelfde hoogte naderende militaire 
Chinook helikopter die een duidelijk ander geluid produceert (8m it, ongepubl.). 

Verder blijkt uit onderzoek naar de effecten van overvliegende helikopters op steltlopers 
dat niet zozeer de geluidsniveaus zelf als wei de geluidsniveaus in combinatie met een 
onverwachte factor (zoals een onvoorspelbare vliegbeweging) tot verstoring leiden 
(mondelinge meded. C. 8mi!). 

Voor een poldergebied langs het Veluwemeer wordt voor ganzen, 8mienten en zwanen 
rekening gehouden met een verstoringsafstand van 100-300 meter. In dit gebied 
foerageren Kleine zwanen tot op 200 meter afstand van landbouwwegen. Ais aanname 
voor de verstoringsdruk van wegen kan gekozen worden voor een maximale 
verstoringsafstand van 300 meter met een gradient. In effectberekeningen wordt 
uitgegaan van een verstoringszone van 200 meter met 100% verstoring. 

Voor verstoring vanuit een bedrijventerrein op watervogels, waaronder Koiganzen, is 
uitgegaan van een zonering binnen een afstand van 300 meter; 100% in de zone 0-100 
meter, 75% in de zone 200-300 meter en 25% in de zone 200-300 meter. Dit komt 
rekentechnisch gezien overeen met 100% verstoring in de zone 0-200 meter. Ook voor 
verstoring van watervogels op het Ketelmeer is deze aanpak gevolg. Met betrekking tot 
verstoringsdruk van woonwijken wordt in verschillende effectstudies een 
verstoringsafstand van 250 meter gehanteerd. 

Een ander bekend fenomeen zijn de grote aantallen (trek-)vogels die op en rondom 
vliegvelden kunnen voorkomen, wanneer er geen actief verjagingsbeleid wordt gevoerd 
en het foerageren van grote groepen ganzen dichtbij (50 m) drukke wegen. Blijkbaar 
wegen bepaalde gunstige omstandigheden (zoals afwezigheid van mensen en de 
beschikbaarheid van voedsel) op tegen de hoge geluidsniveaus. 

Uit al deze onderzoeksgegevens blijkt dat de drempelwaarde voor effecten van geluid 
op niet-broedvogels waarschijnlijk substantieel hoger liggen dan de drempelwaarden bij 
broedvogels en dat onverwacht geluid een groter effect heeft dan bekend geluid. Andere 
(onverwachte) verstoringsfactoren spelen een medebepalende rol. Als drempelwaarden 
voor niet-broedvogels is 51 dB(A) gebruikt. Deze drempelwaarde ligt beneden datgene 
wat door de geraadpleegde experts als een mogelijke effectdrempel gezien wordt en 
voldoet daarmee aan het voorzorgsprincipe. 
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Bron : Gebiedsplan 2005; ganzenfoerageergebieden provincie Groningen 

Het foerageergebied bestaat uit: 
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