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l. ROOFDPUNTEN VAN RET MER 

Wij zijn voornemens het bestemmingsplan Buitengebied te herzien. Het bestemmingsplan is 
kaderstellend voor mogelijke m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten1 (uitbreiding van intensieve 
veehouderijen en de exploratie en exploitatie van aardgas). Ook is (mogelijk) een passende beoor-
de ling vereist vanwege de aanwezigheid van het Natura 2000-gebied "Zuidlaardermeergebied". 
Hierom wordt de plan-m.e.r. procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij de bestemmingsplanherziening 
is de gemeentel'aad van Hoogezand-Sappemeer. 

De m.e.r.-procedure ging van start met de openbare kennisgeving van de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau in de regiokrant op 24 juni 2009 (zie bijlage 2). 
Op 25 juni 2009 hebben wij de commissie vool' de m.e.r., verder aangeduid als 'de Commissie', in de 
gelegenheid gesteld om advies uit te over de reikwijdte en het detailniveau van het 
Milieueffectl'apport2. Dit advies hebben wij ontvangen op 2 september 2009 (zie bijlage 3). De 
Commissie is op 11 augustus 2009 op locatie bezoek geweest. 
Op 25 juni 2009 zijn instanties en de bevolking in gelegenheid gesteld om zienswijzen uit te brengen 
(zie bijlagen 4 tot en met 8) en de bestuursol'ganen in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen 
(zie bijlagen 9 en 10). 

Voorliggend document geeft de richtlijnen weer voor de planMER. De richtlijnen zijn vastgesteld door 
burgemeestel' en wethoudel's van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer en zijn gebaseerd op het advies 
van de Commissie en de ontvangen zienswijzen en adviezen. Deze richtlijnen bouwen vOOli op de 
notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie bijlage 11). Dit houdt in dat voorliggend document niet 
zelfstandig leesbaar is, maar in combinatie met de notitie Reikwijdte en Detailniveau moet worden 
gelezen. 

Wij be schouwen de volgende punten als essentiele informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat 
wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval 
ondel'staande infol'llatie moet bevatten: 

een beschrijving van de visie waaruit de diverse ontwikkelingen VOl'll krijgen. Stel vanuit de visie 
doelen en ambities vast en ontwikkel aan de hand daarvan randvoorwaarden en toetsingscriteria; 
een beschrijving van de behoefte, de ambities en eventuele scenario's voor de voorgenomen 
activiteiten, met name de ondel'delen intensieve veehouderij, aardgasexploratie en -exploitatie en 
de recreatie; 
inzicht in welke gebieden wel en geen ruimte aanwezig is om de aardgasexploratie en -exploitatie 
en de recreatieve ontwikkelingen te l'ealiseren; 
de beool'deling van de effecten van de planonderdelen en alternatieven afzonderlijk en in 
onderlinge samenhang, onder meer op aanwezige natuurgebieden zoals de Natura 2000-gebieden 
"Zuidlaardel'lleergebied" en "Drentsche Aa-gebied". 

Het MER moet een zelfstandig leesbare samenvatting bevatten, met voldoende onderbouwend 
kaartmateriaae en ander ondersteunend beeldmateriaal. 

1 m.e.r. staat voor milieuefTectrapportage en heeft betrekking op de procedure. Het Besluit m.e.r. 1994 geeft aan bij welke omvang bepaalde 
activiteiten een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen en bij welke omvang een bepaalde activiteit een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. 

2 Voor gegevens over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie en de werkgroepsamenstelling, zie bijlage l.Projectgegevens en 
bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via www.commissiemer.nl onder adviezen. 

3 Voorzien van duidelijke schaal en legenda 



2. DOEL EN KADERSTELLING, BE~EID EN WET-EN REGEL GEVING 
EN BESLUITVORMING 

2.1 Doel en kaderstelling 

Beschrijf in het MER de visie van waaruit de diverse ontwikkelingen vonn krijgen. Stel vanuit deze 
visie doelen en ambities vast. Ontwikkel aan de hand daarvan randvoorwaarden en toetsingscriteria 
per (milieu)thema voor de (beoordeling van de effecten van de) verschillende planonderdelen. Geef 
aan welk gewicht wordt toegekend aan de verschillende beoordelingscriteria4

. 

2.2 Kaders nit beleid en wet- en regelgeving 

De notitie R&D geeft geen relevante wet- en regelgeving en beleidskaders weer. Neem in het MER 
een apart overzicht op van de relevante beleidskaders en de eisen en randvoorwaarden die daaruit 
voortkomen. Betrek daarbij in ieder geval onderstaande wetten en beleidskaders: 

de Nota Ruimte; 
de Kaderrichtlijn Water; 
het beleid met betrekking tot de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur 
en/of ecologische verbindingszones; 
het Provinciaal Omgevingsplan Groningen III en de omgevingsverordening 
Groningen; 
het Provinciaal Omgevingsplan en omgevingsverordening Drenthe; 
de wetgeving op het gebied van dierwelzijn zoals het Varkensbesluit, het 
Legkippenbesluit 2003 en het Vleeskuikenbesluit; 
de Wet milieubeheer, waaronder de luchtkwaliteitseisen; 
de Wet ammoniak en veehouderij; 
de Wet geurhinder en veehoudelij; 
de IPPC-richtlijn; 
het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij; 
de Wet op de archeologische monumentenzorg. 

Wees ten aanzien van de Natuurbeschenningswet 1998 alert op nieuwe beleidsontwikkelingen en 
jurisprudentie. Ga, indien beschikbaar, tevens in op het (toekomstige) Natura 2000-
beheerplan voor "Zuidlaardenneergebied" en "Drentsche Aa-gebied". Hierin zal worden vastgelegd 
welke maatregelen moeten lei den tot het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen, en op welke 
tennijn. 

2.3 Beslnitvorming 

Het reeds bestemde en gedeeltelijk gerealiseerde glastuinbouwgebied Sappemeer-Noord wordt in het 
bestemmingsplan buitengebied opnieuw bestemd als (glas )tuinbouwgebied. Hierbij wordt ook in een 
uitbreiding voorzien. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan voor dit glastuinbouwgebied 
wordt separaat de besluit-m.e.r. procedure doorlopen. Ook loopt er een besluit-m.e.r.- procedure voor 
de wijziging en uitbreiding van een vleeskuikenbedrijf. 

Bespreek in het MER de relatie en samenhang (in inhoud en in tijd) en de inhoudelijke afstemming 
tussen deze MERen. Ga ook in op de relatie met de nog vast te stell en Structuurvisie Hoogezand
Sappemeer5. 

Geef in het MER aan welke vervolgbesluiten voor de verschillende onderdelen van het voomemen 
genomen moeten worden. Bespreek daarbij wie daarvoor verantwoordelijk is en welke consequenties 
dit met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor de onzekerheden in de effectbepaling in dit MER. 

4 Geef bijvoorbeeld een hierarchie aan binnen de criteria of maak onderscheid tussen wezenlijke en niet - wezenlijke criteria 

5 zoals de ontwikkeJing van "De Groene Compagnie" 



3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

3.1 Voorgenomen activiteit 

Wij zijn voomemens het bestemmingsplan Buitengebied te herzien. Hierin worden mogelijkheden 
gecreeerd voor onder meer de uitbreiding van intensieve veehouderij, aardgasexploratie en -exploitatie 
en bijbehorende infrastructuur6 en recreatie in en nabij het Natura 2000-gebied 
"Zuidlaardermeergebied" . 

Ga in het MER in op de verschillen tussen het vigerende en het nieuwe bestemmingsplan (welke 
nieuwe activiteiten worden mogelijk gemaakt). Bespreek daarbij welke beleidsvoomemens (die 
worden overgenomen uit het oude bestemmingsplan) al weI en welke nog niet zijn gerealiseerd. 

3.2 Alternatieven 

Werk de in de notitie R&D benoemde altematieven verder uit. Beschrijfin het MER hoe deze 
altematieven, binnen de geste1de randvoorwaarden, zijn ontwikkeid. Houd hierbij rekening met de 
borging van deze randvoorwaarden in het bestemmingsplan. Breng voor de locatiespecifieke 
uitbreidingen de ontwikkelingsruimte (ook wel milieugebruiksruimte genoemd) in beeld7

• 

Geef in het MER inzicht in welke gebieden weI en in welke gebieden geen ruimte aanwezig is om de 
aardgasexploratie en - exploitatie en de recreatieve ontwikkelingen te bewerkstelligen. 
Beschrijf daamaast in het MER een minimaal en maximaal scenario veehouderij. Het minimale 
scenario betreft een ontwikkeling met nulgroei van de productieruimte voor intensieve veehouderij en 
rundveehouderijbedrijven. Ais maximaal scenario dient de worst case situatie beschreven te worden. 
Dit is de situatie die ontstaat ais de totale omvang aan productievolume (zowel intensief als rundvee) 
die het bestemmingsplan mogelijk maakt, wordt gerealiseerd. 

3.3 Referentiesituatie en autonome ontwikkeling 

In de notitie R&D is nog geen referentiesituatie beschreven waarmee de milieueffecten van de 
verschillende altematieven vergeleken kunnen worden. 
Onder referentiesituatie wordt hier verstaan de huidige situatie plus autonome ontwikkelingen8

, maar 
zonder uitvoering van het voorgenomen nieuwe bestemmingsplan. Dit is nodig om de effecten van de 
altematieven eenduidig te kunnen bepalen. 
Maak in het MER onderscheid tussen autonome ontwikkelingen (huidige activiteiten en nieuwe 
activiteiten waarover reeds een uitvoeringsbesluit is genomen) en voorgenomen ontwikkelingen. 
Beschrijf in het MER de autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de voorgenomen 
activiteiten, doordat nieuwe mogelijkheden dan weI beperkingen ontstaan. 

Geef in ieder geval inzicht in de huidige aardgasexploratie(s) en/of -exploitaties. Ga in op de 
mogelijke consequenties van reeds bestaande bodemdaling door aardgasboringen op de voomemens in 
het bestemmingsplan. 

Beschrijfnaast de intensieve veehouderijen tevens de rundveehouderijen in het plangebied, aangezien 
deze de milieuontwikkelingsruimte voor andere functies (zoais de intensieve veehouderij) mede 
bepalen. Ga hierbij in op de verwachte beeindiging en groei van de rundveehouderijen en betrek 
daarbij de verwachte groei en schaalvergroting van de sector bij opheffing van de melkquotering. 

6 De N AM geeft in haar advies aan dat zij VOOl1lemens zijn een leidingtrace te realiseren in het plangebied. 

7 Bepaal hiervoor: 
I) de ruimte die er is voor een toename van de emissie van verzurende/vermestende stoffen, geur en fijn stof; 
2) de behoefte aan uitbreiding, her- en nieuwvestiging van intensieve veehouderij, rundveehouderij en niet- agrarische activiteiten. Bepaal 
aan de hand hiervan de verwachte toename van de emissie van verzurende/vennestende stoffen, geur en fijn stof; 
3) bepaal op basis van de ruimte en de reele behoefte welke ruimte de gemeente aan (nieuwe) initiatieven wil 
en kan geven in het op te stellen bestemmingsplan. Maak tevens inzichtelijk welke (mitigerende) 
maatregelen genomen kunnen worden. 

S Autonome ontwikkeling is de toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder realisatie van de voorgenomen activiteiten. 



4. BESTAANDE MILIEUSITUATIE EN MILIEUGEVOLGEN 

4.1 Algemeen 

In het MER dienen alle relevante ontwikkelingen met mogelijk aanzienlijke milieueffecten belicht te 
worden die in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Ook eventuele functiewijzigingen 
(zoals recreatie) kunnen van belang zijn voor de bepaling van de milieugevolgen van het voomemen. 
Bij de beschrijving van milieugevolgen dienen de cumulatieve effecten in beeld gebracht te worden. 
De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de aard van het milieugevolg en zal per 
milieuaspect verschillen. 

De effectbeschrijving dient een detailniveau te hebben dat voldoende is voor de besluitvorming. Voor 
milieuaspecten waarvan de gevolgen naar velwachting ruim binnen beleidsmatige randvoorwaarden 
en ver onder wettelijke grenswaarden blijven is een glob ale, meer kwalitatieve effectbeschrijving vol
doende. Bij (mogelijke) knelpunten dienen de effecten echter zo veel mogelijk kwantitatiefbeschreven 
te worden. 
Om het plan te kunnen toetsen aan normen en beleid dient het MER de maximale milieugevolgen te 
beschrijven van de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt (zogenaamde "worst case"). 
Beschrijftevens mogelijk mitigerende maatregelen. 

4.2 Bodem en water 

Geef in het MER aan welke gebieden bekend zijn als bodembeschermingsgebied, 
grondwaterbeschermingsgebied, hydrologisch aandachtsgebied en verdroogd gebied en welke 
gevolgen de status van deze gebieden heeft voor de planonderdelen9

. 

Beschrijfin het MER de mogelijke effecten van aIle relevante activiteiten op de bodemkwaliteit, 
geomorfologie, bodemdaling, oppervlaktewater (kwantiteit en kwaliteit) en grondwater (stroming en
kwantiteit). Ga tevens in op in hoeverre de activiteiten in het bestemmingsplan ertoe leiden dat 
bestaande problemen met bodemdaling door aardgaswinning worden vergroot. 

Uitbreiding van bouwblokken kan effect hebben op de waterhuishouding. Neem een analyse op van de 
mogelijke effecten op de waterhuishouding van uitbreiding van bouwblokken bijvoorbeeld ten 
behoeve van de veehouderij. 

Indien er een watertoets wordt uitgevoerd adviseert de Commissie de voor de m.e.r. relevante 
resultaten in het MER op te nemen. Geef aan in hoeverre afstemming met de waterbeheerder heeft 
plaatsgevonden. 

4.3 Natuur 

Ga voor natuur in op de mogelijke gevolgen voor kenmerkende en beschermde soorten en beschermde 
gebieden. Geef de effecten van het voomemen op andere natuur in het studiegebied die voor 
verstoring, verzuring ofvermesting gevoelig is. Breng hierbij de (verandering in de) milieubelasting in 
beeld die veroorzaakt wordt door niet in het bestemmingsplan opgenomen initiatieven in het 
studiegebied. 

Gebiedsbescberming 
Natura 2000 
In de notitie R&D is beschreven dat naar verwachting een passende beoordeling nodig is voor het 
Natura 2000-gebied 'Zuidlaardermeer'. Neem deze passende beoordeling op in het MER. De 

9 Maak hierbij gebruik van provinciale gegevens, zoals de structuurvisie, het provinciaal milieubeleidsplan en - waterplan 



Commissie adviseeti om ook de mogelijke effecten op andere Natura 2000-gebieden in kaart te 
brengenIO. Bij de bescluijving dienen de cumulatieve effecten in beeld gebracht te worden. 
Om de effecten op Natura 2000-gebieden goed te kunnen beoordelen adviseert de Commissie te 
beschrijven: 

de instandhoudingdoelstellingen; 
de staat van instandhouding; 
voor het "Drentsche Aa-gebied" de kritische depositiewaarden; 
de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verstoring, licht en geluid; 
de mogelijke verandering in depositie, verstoring, licht en geluid; 
de gevolgen van deze veranderingen voor de instandhoudingsdoelstellingen. 

Ga na in hoeverre een toename van emissies van verzurende/vermestende stoffen eventueel (indirect) 
leidt tot een toename van depositie in het "Drentse Aa-gebied" I I. 
Voor het Natura2000 gebied 'zuidlaardermeergebied' is het van belang na te gaan in hoeverre 
eventueel toenemende depositie (indirect) van invloed is op de soorten waarvoor dit gebied is 
aangewezen. 
Om de effecten te kunnen inschatten is het nodig om inzicht te bieden in de achtergrondconcentraties 
van de belangrijkste verzurende en vermestende stoffen (NH3, NOX, S02) in de natuurgebieden 
(gebruik voor de bepaling van de achtergronddeposities recente gegevens). 

De Commissie adviseert daamaast inzicht te geven in welke (mitigerende) maatregelen genomen 
zouden kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 
• het zoneren van de waterrecreatie om verstoring te verminderen; 
• het limiteren van aardgasboringen in tijdstip of duur; 
• het stell en van eisen aan technische middelen om emissies uit veehouderijen te beperken. 

Onderzoek in de passende beoordeling of de zekerheid kan worden verkregen dat het voomemen de 
natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet aantastl2 .Uit de wetgeving voIgt dat een plan 
aIleen vastgesteld kan worden als deze zekerheid wordt verkregen of de zogenaamde ADC-toets l3 met 
succes wordt doorlopen. 

(provinciale) Ecologische hoofdstructuur «P)EHS) 
Bepaal voor de (P)EHS wat de "wezenlijke kenmerken en waarden' zijn, in hoeverre deze worden 
aangetast ofversterkt en ofhet voomemen past binnen het toetsingskader voor de EHSI4. Ga hierbij 
ook in op de gevolgen voor de nog aan te leggen robuuste verbindingszone, nabijgelegen ecologische 
verbindingszones en bijbehorende doelsoorten. 

Beschermde soorten 
Beschrijf welke door de Flora- en faunawet beschennde soorten te verwachten zijn in het plangebied 
en geef aan tot welke categorie deze soorten behorenl5. Ga in op de mogelijke gevolgen van het 
voomemen voor deze beschermde soortenl6 en bepaal ofverbodsbepalingenl7 overtreden kunnen 
worden. Beschrijfmitigerende maatregelen die eventuele effecten kunnen beperken ofvoorkomen. 

10 Denk hierbij ondenneer aan het "Drentsche Aa-gebied". Vanwege de ligging van het plangebied nabij de provincie Drenthe dienen naast 
de bovengenoemde gebieden ook moge1ijk relevante natuurgebieden in de provincie Drenthe bij de beoordeling betrokken te worden 

II dit gebied is aangewezen voor habitattypen met lage kritische depositiewaarden 

12 Uit de huidige lijn in de jUI1sprudentie voigt dat dit het geval is wanneer er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat 
er geen schadelijke gevolgen voor de natuurlijke kenmerken zijn. 

13 Dit houdt op grond van mt. 199 en 19h van de Natuurbeschenningswet 1998 respectievelijk in: 
A: zijn er Altematieve oplossingen voor een project of handeling? inclusief locatiealtematieven. 
D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet worden? 
C: welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blUft? 

14 Het toetsingskader zoa1s beschreven in de Nota Ruimte, Spelregels EHS en/ofprovinciale uitwerkingen daarvan. 

15 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieen: tabell (algemeen), 2 (overig) en 3 (Bijlage IV HRI bijlage I AMvB) soorten en 
vogels. 

16 Bij de inventarisatie van de beschennde sOOlten kan gebruik worden gemaakt van gegevens en protocollen van de Gegevensautoriteit 
Natuur: www.gegevensautoriteitnatuur.nl 



4.4 Woon- en leefmilieu 

4.4.1 Geur 

Van be lang is kwantitatief inzicht te geven in de mate van geurhinder. Geef aan waar zich op dit 
moment (intensieve) veehouderijen en solitaire mestopslagen bevinden en welke ontwikkelingen het 
bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt. Indien knelpunten aanwezig zijn of kunnen ontstaan 
dient de toe- of afuame van het aantal geurgehinderden in beeld gebracht te worden. Maak daarbij 
gebruik van kaatten met de huidige en toekomstige geumiveaus. 

4.4.2 Verkeer 

Beschrijf (indien onderscheidend) de verkeersbewegingen die horen bij de verschillende altematieven. 
Bepaal in hoevelTe en waar mogelijk knelpunten kunnen ontstaan. 

4.4.3 Luchtkwaliteit 

Om de altematieven onderling en met de referentiesituatie te kunnen vergelijken is het noodzakelijk 
om de effecten op de luchtconcentraties van fijn stof (PM lo en PM2,s) en N02 te beschrijven, ook 
onder de grenswaardenl8

. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van berekeningen die voldoen aan de 
Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007. Presenteer de resultaten van de berekeningen middels 
contourenkaarten 19 en geef per contour de hoeveelheid en ligging aan van woningen en andere 
gevoelige objecten en groepen20. Eenvoudigere berekeningen volstaan watmeer hiermee keuzes tussen 
altematieven en conclusies voldoende onderbouwd kunnen worden. 

4.4.4 Geluid 

Breng de geluidsproductie in beeld van bedrijvenlactiviteiten met een relevante geluidsproductie (type 
en tijdstip). Ga hierbij in op de ligging van geluidsgevoelige bestemmingen en mogelijke knelpunten 
in relatie tot de voorkeursgrenswaarde. 

Bespreek ten aanzien van de aardgasboringen de effecten en consequenties van tijdstip en duur van 
deze boringen. 

4.4.5 Gezondheid 

Beschrijf in het MER de risico's van o.a. zoonosen, MRSA en fijn stof op gezondheid. En bespreek de 
mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de risico's voor de omgeving zoveel mogelijk 
te beperken21. 

17 De verbodsbepalingen zijn opgenomen in art. 8 (planten) en 9 - 12 (dieren) van de Flora- en faunawet. 

18 Ook onder de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden kunnen nog gezondheidseffecten optreden. 

19 Gebmik hiervoor klassebreedtes van 1,0 ug/m3 of minder, indien klassebreedtes van 1,0 ug/m3 onvoldoende onderscheidend zijn. 

20 Gebmik hiervoor de zogeheten Adres Codering Nederland (ACN)·bestanden. Denk bij gevoelige objecten aan kinderdagverblijven, 
scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen en woningen. Gevoelige groepen zijn bijvoorbeeld kinderen, ouderen en mensen met long- of 
hartziekten. 

21 Maak hierbij gebmik van: 
• het RIVM briefi·apportnr. 2150 II 002: Volksgezondheidsaspecten van veehouderijmegabedrijven in Nederland. Zobnosen en 

antibioticumresistentie; 

• het Infonnatieblad Intensieve veehouderij en gezondheid van Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD'en Brabant/Zeeland en 
GGD Hart voor Brabant, JanuaI'i 2009 



4.4~6 Licht 

Breng in beeld of en in welke mate lichthinder ontstaat door aardgasexploratie en -exploitatie en 
glastuinbouw. 

4.5 Landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie) 

Hoewel in de Notitie R&D is aangegeven dat het nieuwe bestemmingsplan gericht is op behoud en 
versterking van de beeldkwaliteit van het buitengebied, is verder niet ingegaan op de mogelijke 
gevolgen voor landschap, cultuurhistorie en archeologie. Werk de aanwezige landschappelijke, 
cultuurhistorische en archeologische waarden en gevolgen daarop in het MER verder 
uit. Ga in op de effecten op het beschermde dorpsgezicht 'Kiel-Windeweer'. 

Geeftevens de visueel-mimtelijke kenmerken en de mogelijke effecten. De Commissie adviseert de 
karakteristieken van het landschap te visualiseren en daarbij een waardering van deze karakteristieken 
te geven. Beschrijfwelke implicaties dit heeft voor de mimtelijke ontwikkelingen. 
De Comrnissie adviseeli inzicht te geven in de ligging van archeologische waarden met behulp van 
kaartmateriaaf2. Geef aan wat de mogelijke gevolgen zijn van het plan en beschrijf de effecten van het 
voomemen en mogelijkheden voor mitigerende maatregelen. 

4.6 Externe veiligheid 

Houdt rekening met de toekomstige wijziging van het Besluit exteme veiligheid inrichting (BEVI), 
voorzover deze wijziging concreet genoeg is, waardoor aardgasexploratie en - exploitatie tot het BEVI 
gaan behoren23 . 

22 Bij de beoordeling dicnt rekening gehouden te worden met de archeologische waardenkaaIt 

23 zie advies van de Brandwcer Regio Groningen 



5. OVERIGE ASPECTEN 

Voor de onderdelen Vergelijking van alternatieven', leemten in milieuinformatie', 'monitoring en 
evaluatie' en 'samenvatting van het MER' hebben wij geen andere bepalingen naast de wettelijke 
voorschriften. 

Kaartmateriaal 
Gebruik in het MER recent kaartmateriaal (met legenda), dat de teksten inzichtelijk maakt en 
verduidelijkt. Neem in ieder geval kaarten op met daarop: 
• de zoekgebieden voor en de huidige locaties van aardgasexploratie en - exploitatie; 
• de zoekgebieden voor recreatieve ontwikkelingen; 
• de ligging van de bestaande veehouderijbedrijven en de intensieve veehouderijen in het 

buitengebied. Geef daarbij aan wat de omvang is van deze bedrijven en welke bedrijven op termijn 
zullen stoppen en welke zich willen doorontwikkelen; 

• de ligging van Natura 2000-gebieden, (P)EHS en andere (zeer) kwetsbare natuur, ook in de 
nabijheid van het plangebied; 

• de gebieden waarin bodemdaling aan de orde is. 
Neem in ieder geval een kaart op met daarop aangegeven alle gebruikte topografische aanduidingen en 
relevante deelgebieden. 





BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethoudersvan Hoogezand- Sappemeer 

Bevoegd gezag bij bet vasts tell en van de notitie R&D: College van burgemeester en wethouders van 
Hoogezand-Sappemeer 

Bevoegd gezag bij de wijziging van bet bestemmingsplan: Raad van de gemeente Hoogezand
Sappemeer 

Besluit: wijzigen van het bestemmingsplan buitengebied Hoogezand- Sappemeer 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: categorie CI1.3 , C14, D11.4, D14 

Procedurele gegevens: 
aanleondiging start procedure in De Regiokrant van 24 juni 2009 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 25 juni 2009 
advies reikwijdte en detailniveau door de Commissie uitgebracht: 31 augustus 2009 

Betrokken stukken bij opstelling voorliggend document: 
• advies van de Commissie en de daarin door de Commissie beschouwde zienswijzen en adviezen, 
van: 
1. H.J. Meijer, Kiel - Windeweer 
2. Stichting Platform Berend Botje, Kie1- Windeweer 
3. Henle en Aulien van Ginneken, Kiel - Windeweer 
4. Rijksdienst voor het Culturee1 Erfgoed, Amersfoort 
5. R.T.M. Vaas en M.P. Vaas-Bosma 
6. NAM, Assen 
• advies dat is ontvangen na ontvangst van het advies van de Commissie, van: 
7. Brandweer Regio Groningen 





BIJLAGE 2 : AdverteDtie regiokraDt 24 JUDi 2009 





I I{ennisgeving voorbereiding milieu 
om effectrapporten bestemmings
plan Buitengebied 

De gemeente Hoogezand-Sappemeer 
heeft besloten een bestemmingsplan 
voor het buitengebied op te stellen. 
.De Wet milieubeheer vereist dat ver
scnillende milieu - effectrapporten 
worden gemaakt voordat het bestem
mingsplan BUitengebied kan worden 
vastgesteld. 

Bestem m Ingspian Bultengebled 
Het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied heeft vooral tot doel om 
het bestaande gebruik en de bestaan
de inrichting vast te leggen. Het plan
gebied stemt in grote lijnen overeen 
met het plangebied van het bestem
mingsplan BUitengebied uit 1993. Dit 
betekent in essentie darhet gebied 
van de gemeente dat niet als stedelijk 
gebied-is cran te merken in het plan is 
opgenomen. Enkele uitzonderingen 
daargelaten. 

In 2006 heeft al een voorontwerp van 
het te maken bestemmingsplan 
BUitengebied ter illZage gelegen. Oat 
voorontwerp Is gemaakt op basis van 
de Nota van uitgangspunten die in 
2004 door de gemeenteraad is vastge
steld. Het uiteindelijk definitief vast te 
stellen bestemrningsplan BUitengebied 
za\ gebaseerd zijn op het voorontwerp 
bestemmingsplan, maar aangepast aan 
gewijzigde wet- en regelgeving, de 
ontvangen inspraak- en overlegreacties 
en nieuwe rUimtelijke ontwikkelingen. 
De planning is om november 2009 
het ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage te leggen. Vervolgens zal het 
bestemmingsplan waarschijnlijk in april 
2010 kunnen worden vastgesteld door 
de gemeenteraad. 

Op dit mornent kan nog geen ziens
wijze worden ingediend over het in 
procedure zijnde bestemmingspian 
BUitengebied. Oat kan pas tijdens de 
ter inzage legging van het ontwerp 
bestemrningsplan en het definitieve 
bestern mingsplan. 

Wet mllleubeheer 
Een van de wijzigingen die in het uit
eindelijke besternmingsplan 
Buitengebied ten opzichte van het 
voorontwerp bestemmingsplan 
BUitengebied moeten worden ver
werkt. is de gewijzigde Wet rnilieube
heer. Volgens die wet moeten de 
milieugevolgen worden onderzocht 
van activiteiten die belangrijke nadeli
ge gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben. Het resultaat van het onder
zoek moet worden gerapporteerd in 
een zogenaamd milieu - effect rapport 
(MER). In de Wet rnilieubeheer is 
weergegeven voor welke activiteiten 
een MER moet worden opgesteld, in 
het kader van welke besluitvorming en 
via welke procedure. Er bestaan zijn 
twee typen milieu- effect rapporten en 
procedures: een besluitMER en een 
planMER. Beide zijnvan toepassing op 
het bestemmingsplan buitengebied. 

8esiultMER 
Uitgangspunt voor het opstellen van 
het besteillmingsplan Buitengebied is 
dat de bestaande bestemmingsplan
nen (inci. uitwerkingsplannen) die gel
den voor het tuinbouwgebied 
Sappemeer - Noord, worden overge
nomen. Volgens die bestaande 
bestemmingsplannen (en dus straks 
ook volgens het nieuwe bestemmings
plan buitengebied) is de aanleg van 
ongeveer 200 hectare glastuinbouw 
mogeliji<. in cle Wet rnllieubeheer is 
weergegeven dat voor deze activiteit 
een besluitMER Illoet worden opge
steld. 

PlanMER 
In het voorontwerp bestemmingsplan 
BUitengebied zijn activiteiten opgeno
men die volgens de Wet milieubeheer 
een plan MER plicht met zich mee
brengen. De gemeente is voornemens 
die activiteiten ook in de verdere 
bestemmingsplanprocedure op te 
nemen. Daarnaast wordt in het 
bestemmingsplan BUitengebled het 
concrete uitbreidingsplan voor de 
intensieve veehouderij gelegen aan de 
Vossenburg 1 opgenornen. Tesamen 
zijn de volgende voorgenomen activi
teiten in het bestelll m ingsplan 
planMER-plichtig: 

exploitatie van aardgas, zowe! 
proefboringen als winning: 
algem ene uitbreiding Van intensie
ve veehouderijen; 
concrete uitbreiding van de inten
sieve veehouderij gelegen aan de 
Vossenburg 1; 
activiteiten die een significant 
negatief effect op het Natura2000 
gebied 'Zuidlaardermeergebied' 
kunnen hebben. 

Op 16 juni j.l. heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders de noti
tie Reikwijdte en Detailniveau vastge- _ 
steld. De bekendmaking van de notitie 
Reikwijdte en Detailniveau vormt de 
officiele start van de planMER proce
dure. In de notitie is weergegeven 
welke onderwerpen in de pianMER 
behandeld worden en op welk detail- . 
niveau de milieu-effecten van die I 

onderwerpen beschreven moeten 
worden. 
Ter bevordering van een systematische 
aanpak voor het maken van de 
planMER. worden de commissie MER 
en relevante onafhankelijk instanties in 
de gelegenneicl gesteld om advies uit 
te brengen over de notitie Reikwijdte 
en Detailniveau. Om diezelfde reden 
wordt een ieder in de gelegenheid 
gesteld om op grond van artikel 7.11. 
lid c van de Wet milieubeheer naar 
keuze schriftelijke of mondeling zijn 
zienswijze naar voren brengen. 

Na gereedkoming ervan worden de 
planMERen het ontwerp'bestem~-
mingsplan tegelijkertijdter iniage 
gelegd. Vervolgens worden beide plan
nen ter toetsing aan de 'Commissie 
MER gestuurd en aan andere relevante 
onafhankelijk instanties. De toetsing 
van de pianMER door de Commissie 
MER is verplicht. omdat de voorgeno
men activiteit voor de exploitatie van 
aardgas in de ecologische hoofdstruc
tuur plaatsvindt. De bedoelde toetsing 
is ook verplicht omdat in net plan een 
passende beoordeling wordt opgeno
men op grond van artikel 19f lid 1 van 
de Natuurbeschermingswet 1998, 
Deze passende beoordeling is nodig 
om de gevolgen, van devoorgenomen 
activiteiten in het bestem m ingsplan, 
op de instandhoudingsdoelsteilingen 
van het ZUidlaardermeergebled te 
inventariseren. 

Terfnzagelegglng 
De Startnotitie en de notitie Reikwijdte 
en Detailniveau met de daarbiJ beho
rende stukken, liggen ter inzage vanaf 
donderdag 25 juni tot en met woens
dag 5 augustus 2009 in het gemeente
huis, Gorecht -Oost 157 te 
Hoogezand. U kunt op het gemeente
huis terecht op maaridag van 13:00 tot· 
16:00, dinsdag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 16:00 uur en op vrijdag 
vall 9:00 tot 12:30Vrijdags is het nlet 
m ogelijk een toelichting te krijgen van 
onze medewerkers. 

Op 16 juni ~eft het cotlege van 
Burgemeester en Wethouders de start
notitie Bes\uitmer glastuinbouwgebied 
vastgesteld. De wettelijke procedure 
voor.de besluitMER begint met de 
bekendmaking van die startnotitie. In 
de startnotitie is een globale aandui
ding van de aard en de gevolgen voor 
het milieu gegeven. Voordat een 
milieu-effectrapport kan worden opge
steld dient de gemeente richtlijnen 
vast te stelien, waaraan de inhoud van 
de milieu-effectrapportage moet vol
doen, Ten behoeve van het opstelien 
van deze richtlijn kan een ieder op 
grond van artikel 7.14, lid 4 van de Wet 
milieubeheer naar keuze schriftelijke of 
mondeling zijn zienswijze naar voren 

brengen. 

Na gereedkoming ervan worden de 
BesluitMER en het ontwerp bestem
m ingsplan tegelijkertijd ter image 

gelegd. 

'1 .;1 
~. + 

De Startnotilie en de notil'le Reikwijdte 
en Oetailniveau met de daarbij beho
rende stukken, zijn tevens te raadple
gen op de gerneentelijke inteilletsite. 
Klik op 'ruillltelijke plannen', 'bestem
Illingsplannell' en 'in proceciure'. 

Inspraak 
U kunt tijdens de periocle van ter inza-
ge legging op ver·schiilende manieren 
uw zienswijze indienen: 
1. Schriftelijk: sturcn aan 

Burgemeester en wetilouders, post-
bus 75, 9600 AB Hoogezand 

2. Mondeling: tijdens cle periocle van 
ter image legging contact opne
mell met de heer R. Bekhuis, tele
foon (0598) 37 3895, voor een 
afspraak. Van [let gesprek maakt de 
gemeente eell Vt'r,>lag dat in het 
dossier wordt gevoegci. 

Informatle 
Voor nadere inforillatie kunt u zich 
wenden tot de ileer R. Bekhuis 
telefoon (0598) 37 38 95. 

Ii 
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BIJLAGE 3: Advies commissie voor de m.e.r. 
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Comnli",c;jp voor de 
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College van burgemeester en wethouders 
gemeente Hoogezand-Sappemeer 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

uwkenmerk 
RO/RG/2009070701 

onderwerp 

uw brief 
7 juli 2009 

ons kenmerk 
2293-51/Sm/eh 

Utrecht. 
Advles over reikwijdte en detailniveau 
over het Plan-MER Bestemmlngsplan 
Buitengebied Hoogezand-Sappemeer 

doorkiesnummer 
(030) 234 76 45 31 augustus 2009 

Geacht college. 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid een advies over reikwijdte en het detailniveau van het 
milieueffectrapport uit te brengen. 
Hierbij bied ik u het advies van de Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de 
besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van hairr aanbevelingen. 
Dit houdt in dat de Commissie graag nadere informatie over het vervolg van dit project 
krijgt toegestuurd. 

p 

'drs. H.G. Ouwerkerk 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Bestemmingsplan Buitengebied Hoogezand-Sappemeer 
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Bestemmingspian Buitengebied 
Hoogezand .. Sappemeer 

Advies over reikwijdte en detailil'liveau 
van het milieueffectrapport 

31 augustus 2009 I rapportnummer 2293·50 



1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER 

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil haar bestemmingsplan Buitengebied 
herzien. Het bestemmingsplan is kaderstellend voor mogelijke m.e.r.(beoor
delings)plichtige activiteiten1 (uitbreiding van intensieve veehouderijen en de 
exploratie en exploitatie van aardgas). Ook is (mogelijk) een passende beoor
deling vereist vanwege de aanwezigheid van het Natura 2000-gebied "Zuid
laardermeergebied". Hierom wordt de plan-m.e.r. procedure doorlopen. Be
voegd gezag bij de bestemmingsplanherziening is de gemeenteraad van 
Hoogezand-Sappemeer. 

De Commissie voor de m.e.r. (hierna 'de Commissie)2 beschouwt de volgende 
punten als essenWHe informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeg
gen dat v~~r het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het 
MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten: 
.. een beschrijving van de visie waaruit de diverse ontwikkelingen vorm krij

gen. Stel vanuit de visie doelen en ambities vast en ontwikkel aan de hand 
daarvan randvoorwaarden en toetsingscriteria; 

.. een beschrijving van de behoefte, de ambities en eventuele scenario's voor 
de voorgenomen activiteiten, met name de onderdelen intensieve veehou
derij, aardgasexploratie en -exploitatie en de recreatie; 

.. inzicht in welke gebieden weI en geen ruimte aanwezig is om de aardgas
exploratie en -exploitatie en de recreatieve ontwikkelingen te realiseren; 

.. de beoordeling van de effecten van de planonderdelen en alternatieven 
afzonderlijk en in onderlinge samenhang, onder meer op aanwezige na
tuurgebieden zoals de Natura 2000-gebieden "Zuidlaardermeergebied" en 
"Drentsche Aa-gebied". 

Het MER moet een zelfstandig leesbare samenvatting bevatten, met voldoende 
onderbouwend kaartmateriaal3 en ander ondersteunend beeldmateriaal. 

In de volgende hoofdstukken geeft de Commissie in meer detail weer welke 
informatie in het MER moet worden opgenomen. De Commissie bouwt in haar 
advies voort op de notitie reikwijdte en detailniveau voor het nieuwe bestem
mingsplan buitengebied (notitie R&D). Dit wil zeggen dat dit advies niet zelf
standig leesbaar is, maar in combinatie met de notitie R&D moet worden ge
lezen. 

m.e.f. staat voor milieueffectrapportage en heeft be trekking op de procedure. Bet Besluit m.e.r. 1994 geeft aan 
bij welke omvang bepaalde activiteiten een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen en bij welke omvang een 
bepaalde activiteit een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. 
VOOf gegevens over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie en de werkgroepsamensteIling, zie bijlage 1 en 
voor een overzicht van zienswijzen en adviezen zie bijlage 2. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor 
zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via www.commissiemer.nl onder adviezen. 
Voorzien van duideJijke schaal en legenda. 

-1-



2. 

2.1 

2.2 

2.3 

DOEL EN KADERSTELLING, BELEID EN WET- EN REGELGEVING 
EN BESLUITVORMING 

Doel en kaderstelling 

Beschrijf in het MER de visie van waaruit de diverse ontwikkelingen vorm 
krijgen. Stel vanuit deze visie doelen en ambities vast. Ontwikkel aan de hand 
daarvan randvoorwaarden en toetsingscriteria per (milieu)thema voor de (be
oordeling van de effecten van de) verschillende planonderdelen. Geef aan welk 
gewicht wordt toegekend aan de verschillende beoordelingscriteria.4 

Kaders uit beleid en wet- en regelgeving 

De notitie R&D geeft geen relevante wet- en regelgeving en beleidskaders 
weer. Neem in het MER een apart overzicht op van de relevante beleidskaders 
en de eisen en randvoorwaarden die daaruit voortkomen. Betrek daarbij in 
ieder geval onderstaande wetten en beleidskaders: 
.. de Nota Ruimte; 
.. de Kaderrichtlijn Water; 
.. het beleid met betrekking tot de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur 

en/of ecologische verbindingszones; 
.. het Provinciaal Omgevingsplan Groningen III en de omgevingsverordening 

Groningen; 
.. het Provinciaal Omgevingsplan en omgevingsverordening Drenthe; 
.. de wetgeving op het gebied van dierwelzijn zoals het Varkensbesluit, het 

Legkippenbesluit 2003 en het Vleeskuikenbesluit; 
.. de Wet milieubeheer, waaronder de luchtkwaliteitseisen; 
.. de Wet ammoniak en veehouderij; 
.. de Wet geurhinder en veehouderij; 
.. de IPPC-richtlijn; 
.. het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij; 
.. de Wet op de archeologische monumentenzorg. 
Ten aanzien van de Natuurbeschermingswet 1998 adviseert de Commissie 
alert te zijn op nieuwe beleidsontwikkelingen en jurisprudentie. 
Ga, indien beschikbaar, tevens in op het (toekomstige) Natura 2000-
beheerplan voor "Zuidlaardermeergebied" en "Drentsche Aa-gebied". Hierin 
zal worden vastgelegd welke maatregelen moeten leiden tot het behalen van 
de instandhoudingsdoelstellingen, en op welke termijn. 

Besluitvorming 

Het reeds bestemde en gedeeltelijk gerealiseerde glastuinbouwgebied Sappe
meer-Noord wordt in het bestemmingsplan buitengebied opnieuw bestemd als 
(glas)tuinbouwgebied. Hierbij wordt ook in een uitbreiding voorzien. Voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan voor dit glastuinbouwgebied wordt se
paraat de besluit-m.e.r. procedure doorlopen. Ook loopt er een besluit-m.e.r.
procedure voor de wijziging en uitbreiding van een vleeskuikenbedrijf. 

Geef bijvoorbeeld een hierarchie aan binnen de criteria of maak onderscheid tussen wezenlijke en niet
wezenlijke criteria. 
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3. 

Bespreek in het MER de relatie en samenhang (in inhoud en in tijd) en de 
inhoudelijke afstemming tussen deze MERen. Ga ook in op de relatie met de 
nog vast te stellen Structuurvisie Hoogezand-Sappemeer5 • 

Geef in het MER aan welke vervolgbesluiten voor de verschillende onderdelen 
van het voomemen genomen moeten worden. Bespreek daarbij wie daarvoor 
verantwoordelijk is en welke consequenties dit met zich meebrengt, bijvoor
beeld voor de onzekerheden in de effectbepaling in dit MER. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

3.1 Voorgenomen activiteit 

3.2 

De gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat haar bestemmingsplan Buitenge
bied herzien. Hierin worden mogelijkheden gecreeerd voor onder meer de uit
breiding van intensieve veehouderij, aardgasexploratie en -exploitatie en bij
behorende infrastructuur6 en recreatie in en nabij het Natura 2000-gebied 
"Zuidlaardermeergebied" . 

Ga in het MER in op de verschillen tussen het vigerende en het nieuwe be
stemmingsplan (welke nieuwe activiteiten worden mogelijk gemaakt). Be
spreek daarbij welke beleidsvoomemens (die worden overgenomen uit het 
oude bestemmingsplan) al wei en welke nog niet zijn gerealiseerd. 

Alternatieven 

De Commissie adviseert de in de notitie R&D benoemde altematieven verder 
uit te werken. Beschrijf in het MER hoe deze altematieven, binnen de gestelde 
randvoorwaarden, zijn ontwikkeld. Houd hierbij rekening met de borging van 
deze randvoorwaarden in het bestemmingsplan. 
De Commissie adviseert voor de locatiespecifieke uitbreidingen de ontwikke
lingsruimte (ook weI milieugebruiksruimte genoemd) in beeld te brengen7 • 

De Commissie adviseert in het MER inzicht te geven in welke gebieden weI en 
in welke gebieden geen ruimte aanwezig is om de aardgasexploratie en -
exploitatie en de recreatieve ontwikkelingen te bewerkstelligen. 
Beschrijf daarnaast in het MER een minimaal en maximaal scenario veehou
derij. Het minimale scenario betreft een ontwikkeling met nulgroei van de 
productieruimte voar intensieve veehouderij en rundveehouderijbedrijven. Als 
maximaal scenario dient de worst case situatie beschreven te worden. Dit is 
de situatie die ontstaat als de totale omvang aan productievolume (zowel in
tensief als rundvee) die het bestemmingsplan mogelijk maakt, wordt gereali
seerd. 

Zoals de ontwikkeling de "groene compagnie". 
De NAM geeft in haar advies (nummer 6, bijlage 2) aan dat zij voomemens zijn een leidingtrace te realiseren in 
het plangebied. 
Bepaal hiervoor: 
1) de ruimte die er is voor een toename van de emissie van verzurende/vermestende stoffen, geur en fijn stof; 
2) de behoeftc aan uitbreiding, her- en nieuwvestiging van intensieve veehouderij, rundveehouderij en niet

agrarische activiteiten. Bepaal aan de hand hiervan de velWachte toename van de emissie van 
verzurende/vennestende stofJen, geur en fijn sto[; 

3) bepaal op basis van de ruimte en de reiHe behoefte welke ruimte de gemeente aan (nieuwe) initiatieven wi! 
en kan geven in het op te stellen bestemmingsplan. Maak tevens inzichtelijk welke (mitigerende) 
maatregelen genomen kunnen worden. 
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3.3 Referentiesituatie en autonome ontwikkeling 

4. 

4.1 

In de notitie R&D is nog geen referentiesituatie beschreven waannee de mili
eueffecten van de verschillende alternatieven vergeleken kunnen worden. 
Onder referentiesituatie wordt hier verstaan de huidige situatie plus autono
me ontwikkelingen8, maar zonder uitvoering van het voorgenomen nieuwe 
bestemmingsplan. Dit is nodig om de effecten van de alternatieven eenduidig 
te kunnen bepalen. 
Maak in het MER onderscheid tussen autonome ontwikkelingen (huidige acti
viteiten en nieuwe activiteiten waarover reeds een uitvoeringsbesluit is geno
men) en voorgenomen ontwikkelingen. Beschrijf in het MER de autonome 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de voorgenomen activiteiten, doordat 
nieuwe mogelijkheden dan weI beperkingen ontstaan. 

Geef in ieder geval inzicht in de huidige aardgasexploratie(s) en/of -
exploitaties. Ga in op de mogelijke consequenties van reeds bestaande bo
demdaling door aardgasboringen op de voornemens in het bestemmingsplan. 

Beschrijf naast de intensieve veehouderijen tevens de rundveehouderijen in 
het plangebied, aangezien deze de miIieuontwikkelingsruimte voor andere 
functies (zoals de intensieve veehouderij) mede bepalen. Ga hierbij in op de 
verwachte beeindiging en groei van de rundveehouderijen en betrek daarbij de 
verwachte groei en schaalvergroting van de sector bij opheffmg van de me1k
quotering. 

BESTAANDE MILIEUSITUATIE EN MILIEUGEVOLGEN 

Algemeen 

In het MER dienen alle relevante ontwikkelingen met mogelijk aanzienlijke 
milieueffecten belicht te worden die in het bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt. Ook eventuele functiewijzigingen (zoals recreatie) kunnen van be
lang zijn voor de be paling van de milieugevolgen van het voornemen. Bij de 
beschrijving van milieugevolgen dienen de cumulatieve effecten in beeld ge
bracht te worden. De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de 
aard van het milieugevolg en za1 per miIieuaspect verschillen. 

De effectbeschrijving dient een detaiIniveau te hebben dat voldoende is v~~r 
de besluitvorming. Voor milieuaspecten waarvan de gevolgen naar verwach
ting ruim binnen beleidsmatige randvoorwaarden en ver onder wettelijke 
grenswaarden blijven is een globale, meer kwalitatieve effectbeschrijving vol
doende. Bij (mogelijke) knelpunten dienen de effecten echter zo veel mogelijk 
kwantitatief beschreven te worden. 
Om het plan te kunnen toetsen aan normen en beleid dient het MER de 
maxim ale milieugevolgen te beschrijven van de activiteiten die het bestem
mingsplan mogelijk maakt (zogenaamde 'worst case). Beschrijf tevens moge
lijk mitigerende maatregelen. 

autonome ontwikkeJing is de toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder realisatie van de voorgenomen 
activiteiten. 
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4.2 

4.3 

Bodem en water 

Geef in het MER aan welke gebieden bekend zijn als bodembeschermingsge
bied, grondwaterbeschermingsgebied, hydrologisch aandachtsgebied en ver
droogd gebied en welke gevolgen de status van deze gebieden heeft voor de 
planonderdelen.9 

Beschrijf in het MER de mogelijke effecten van alle relevante activiteiten op de 
bodemkwaliteit, geomorfologie, bodemdaling, oppervlaktewater (kwantiteit en 
kwaliteit) en grondwater (stroming en -kwantiteit). Ga tevens in op in hoever
re de activiteiten in het bestemmingsplan ertoe leiden dat bestaande proble
men met bodemdaling door aardgaswinning worden vergroot. 

Uitbreiding van bouwblokken kan effect hebben op de waterhuishouding. De 
Commissie adviseert dan ook in het MER een analyse op te nemen van de 
mogelijke effecten op de waterhuishouding van uitbreiding van bouwblokken 
bijvoorbeeld ten behoeve van de veehouderij. 

Indien er een watertoets wordt uitgevoerd adviseert de Commissie de voor de 
m.e.r. relevante resultaten in het MER op te nemen. Geef aan in hoeverre af
stemming met de waterbeheerder heeft plaatsgevonden. 

Natuur 

Ga voor natuur in op de mogelijke gevolgen voor kenmerkende en beschermde 
soorten en beschermde gebieden. Geef de effecten van het voornemen op an
dere natuur in het studiegebied die voor verstoring, verzuring of vermesting 
gevoelig is. Breng hierbij de (verandering in de) milieubelasting in beeld die 
veroorzaakt wordt door niet in het bestemmingsplan opgenomen initiatieven 
in het studiegebied. 

Gebiedsbescherming 
Natura 2000 
In de notitie R&D is beschreven dat naar verwachting een passende beoorde
ling nodig is voor bet Natura 2000-gebied 'Zuidlaardermeer'. Neem deze pas
sende beoordeling op in het MER. De Commissie adviseert om ook de mogelij
ke effecten op andere Natura 2000-gebieden in kaart te brengen. lO Bij de be
schrijving dienen de cumulatieve effecten in beeld gebracht te worden. 
Om de effecten op Natura 2000-gebieden goed te kunnen beoordelen adviseert 
de Commissie te beschrijven: 
.. de instandhoudingdoelstellingen; 
.. de staat van instandhouding; 
.. voor het "Drentsche Aa-gebied" de kritiscbe depositiewaarden; 
.. de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verstoring, licht en ge

luid; 
.. de mogelijke verandering in depositie, verstoring, licht en geluid; 
e de gevolgen van deze veranderingen voor de instandhoudingsdoelstellin

gen. 

Maak hierbij gebruik van provinciale gegevens, zoals de structuurvisie, het provinciaal miJieubeleidsplan en -
waterplan. 

10 Denk hierbij ondenneer aan het "Drentsche Aa-gebied". Vanwege de ligging van het plangebied nabij de 
provincie Drenthe dienen naast de bovengenoemde gebieden ook mogelijk relevante natuurgebieden in de 
provincie Drenthe bij de beoordeling betrokken te worden. 

-5-



Voor het Natura 2000-gebied "Drentse Aa-gebied"11 adviseert de Commissie 
bij een toename van emissies van verzurendejvermestende stoffen na te gaan 
in hoeverre deze leiden tot toename van depositie in dit Natura 2000-gebied. 
Voor het Natura 2000-gebied "Zuidlaardermeergebied" is het van belang na te 
gaan in hoeverre eventueel toenemende depositie (indirect) van invloed is op 
de soorten waarvoor dit gebied is aangewezen. 
Om de effecten te kunnen inschatten is het nodig om inzicht te bieden in de 
achtergrondconcentraties van de belangrijkste verzurende en vermestende 
stoff en (NHs, NOx , 802) in de natuurgebieden (gebruik voor de be paling van de 
achtergronddeposities recente gegevens). 

De Commissie adviseert daarnaast inzicht te geven in welke (mitigerende) 
maatregelen genomen zouden kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld ge
dacht worden aan: 
.. het zoneren van de waterrecreatie om verstoring te verminderen; 
.. het limiteren van aardgasboringen in tijdstip of duur; 
.. het stellen van eisen aan technische middelen om emissies uit veehoude

rijen te beperken. 

Onderzoek in de passende beoordeling of de zekerheid kan worden verkregen 
dat het voornemen de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden 
niet aantast. 12 Uit de wetgeving voIgt dat een plan alleen vastgesteld kan wor
den als deze zekerheid wordt verkregen of de zogenaamde ADC-toets13 met 
succes wordt doorlopen. 

(provinciaZe) EcoZogische hoofdstructuur ((PJEBS) 
Bepaal voor de (P)EH8 wat de 'wezenlijke kenmerken en waarden' zijn, in hoe
veTTe deze worden aangetast of versterkt en of het voornemen past binnen het 
toetsingskader voor de EH8. 14 Ga hierbij ook in op de gevolgen voor de nog 
aan te leggen robuuste verbindingszone, nabijgelegen ecologische verbin
dingszones en bijbehorende doelsoorten. 

Beschermde soorten 
Beschrijf welke door de Flora- en faunawet beschermde soorten te verwachten 
zijn in het plangebied en geef aan tot welke categorie deze soorten behoren. 15 

Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voor deze beschermde 
soorten l6 en bepaal of verbodsbepalingen l7 overtreden kunnen worden. Be
schrijf mitigerende maatregelen die eventuele effecten kunnen beperken of 
voorkomen. 

11 dit gebied is aangewezen voor habitattypen met lage kritische depositiewaarden 
12 Vii de huidige lijn in de jurisprudentie voigt dat dit het geval is wanneer er wetenschappelijk gezien 

redeJijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen voor de natuurlijke kenmerken zijn. 
13 Dit houdt op grond van art. 199 en 19h van de Natuurbeschermingswet 1998 respectievelijk in: 

A: zijn er £!iternatieve oplossingen voor een project of handeling? inc1usief locatiealtematieven. 
D: zijn er ,Qwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet 
worden? 
C: welke .Qompenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van 
Natura 2000 bewaard blijft? 

14 Het toetsingskader zoals beschreven in de Nota Ruimte. Spelregels EHS en/of provinciaIe uitwerkingen 
daarvan. 

15 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieen: tabel 1 (a1gemeen). 2 (overig) en 3 (Bijlage IV HR/ bijlage 
1 AMvB) soorten en vogeJs. 

16 Bij de inventarisatie van de beschermde soorten kan gebruik worden gemaakt van gegevens en protocollen van 
de Gegevensautoriteit Natuur: www.gegevensautoriteitnatuur.nl 

17 De verbodsbepalingen zijn opgenomen in art. 8 (planten) en 9 - 12 (dieren) van de Flora- en faunawet. 
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4.4 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.4.4 

4.4.5 

Woon - en leefmilieu 

Geur 

De Commissie adviseert kwantitatief inzicht te geven in de mate van geurhin
der. Geef aan waar zich op dit moment (intensieve) veehouderijen en solitaire 
mestopslagen bevinden en welke ontwikkelingen het bestemmingsplan maxi
maal mogelijk maakt. Indien knelpunten aanwezig zijn of kunnen ontstaan 
dient de toe- of afnarne van het aantal geurgehinderden in beeld gebracht te 
worden. Maak daarbij gebruik van kaarten met de huidige en toekomstige 
geurniveaus. 

Verkeer 

Beschrijf (indien onderscheidend) de verkeersbewegingen die horen bij de ver
schillende alternatieven. Bepaal in hoeverre en waar mogelijk knelpunten 
kunnen ontstaan. 

Luc::htkwaliteit 

Om de alternatieven onderling en met de referentiesituatie te kunnen vergelij
ken is het noodzakelijk om de effecten op de luchtconcentraties van fijn stof 
(PMlO en PM2,S) en N02 te beschrijven, ook onder de grenswaarden. 18 Daarbij 
kan gebruik worden gemaakt van berekeningen die voldoen aan de Regeling 
Beoordeling Luchtkwaliteit 2007. Presenteer de resultaten van de berekenin
gen middels contourenkaarten19 en geef per contour de hoeveelheid en ligging 
aan van woningen en andere gevoelige objecten en groepen.20 Eenvoudigere 
berekeningen volstaan wanneer hiermee keuzes tussen alternatieven en con
clusies voldoende onderbouwd kunnen worden. 

Geluid 

Breng de geluidsproductie in beeld van bedrijven/ activiteiten met een rele
vante geluidsproductie (type en tijdstip). Ga hierbij in op de ligging van ge
luidsgevoelige bestemmingen en mogelijke knelpunten in relatie tot de voor
keursgrenswaarde. 

Bespreek ten aanzien van de aardgasboringen de effecten en consequenties 
van tijdstip en duur van deze boringen. 

Gezondheid 

Beschrijf in het MER de risico's van o.a. zoonosen, MRSA en fijn stof op ge
zondheid. En bespreek de mogeJijke maatregelen die getroffen kunnen worden 
om de risico's voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken21. 

18 Ook onder de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden kunnen nog gezondheidseffecten optreden. 
19 Gebruik hiervoor klassebreedtes van 1,0 pg/m3 of minder, indien klassebreedtes van 1,0 pg/m3 onvoldoende 

onderscheidend is. 
20 Gebruik hiervoor de zogeheten Adres Codering Nederland (ACN)-bestanden. Denk bij gevoelige objecten aan 

kinderdagverblijven, scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen en woningen. Gevoelige groepen zijn bijvoorbeeld 
kinderen, ouderen en mensen met long- ofhartziekten. 

21 Maak hierbij gebruik van: 
het RIVM briefrapportnr. 215011002: Volksgezondhcidsaspecten van veehouderijmegabedrijven in 
Nederland. Zoonosen en antibioticumresistentie; 
het Informatieblad Intensieve veehouderij en gezondheid van Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid 
GGD'en Brabant/Zeeland en GGD Hart voor Brabant, Januari 2009. 
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4.4.6 

4.5 

5. 

Licht 

Breng in beeld of en in welke mate lichthinder ontstaat door aardgasexplora
tie en -exploitatie en glastuinbouw. 

Landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie) 

Haewel in de Notitie R&D is aangegeven dat het nieuwe bestemmingsplan 
gericht is op behoud en versterking van de beeldkwaliteit van het buitenge
bied, is verder niet ingegaan op de mogelijke gevolgen vaor landschap, cul
tuurhistorie en archeolagie. Werk de aanwezige landschappelijke, cultuurhis
torische en archeologische waarden en gevolgen daarop in het MER verder 
uit. Ga in op de effecten ap het beschermde dorpsgezicht 'Kiel-Windeweer'. 

Geef tevens de visueel-ruimtelijke kenmerken en de mogelijke effecten. De 
Commissie adviseert de karakteristieken van het landschap te visualiseren en 
daarbij een waardering van deze karakteristieken te geven. Beschrijf welke 
implicaties dit heeft voor de ruimtelijke ontwikkelingen. 

De Commissie adviseert inzicht te geven in de ligging van archeologische 
waarden met behulp van kaartmateriaal22 • Geef aan wat de mogelijke gevol
gen zijn van het plan en beschrijf de effecten van het voornemen en mogelijk
heden voor mitigerende maatregelen. 

OVERIGE ASPECTEN 

Voor de onderdelen 'vergelijking van alternatieven', 'leemten in milieu
informatie', 'monitoring en evaluatie' en 'samenvatting van het MER' heeft de 
Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschriften. 

Kaartmateriaal 
Gebruik in het MER recent kaartmateriaal (met legenda), dat de teksten in
zichtelijk maakt en verduidelijkt. Neem in ieder geval kaarten op met daarop: 
.. de zoekgebieden voor en de huidige locaties van aardgasexploratie en -

exploitatie; 
.. de zoekgebieden voor recreatieve ontwikkelingen; 
.. de ligging van de bestaande veehouderijbedrijven en de intensieve vee

houderijen in het buitengebied. Geef daarbij aan wat de omvang is van 
deze bedrijven en welke bedrijven op termijn zullen stoppen en welke zich 
willen doorontwikkelen; 

.. de ligging van Natura 2000-gebieden, (P)EHS en andere (zeer) kwetsbare 
natuur, ook in de nabijheid van het plangebied; 

It de gebieden waarin bodemdaling aan de orde is. 
Neem in ieder geval een kaart op met daarop aangegeven alle gebruikte topo
grafische aanduidingen en relevante deelgebieden. 

22 Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden met de archeologische waardenkaart 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van Hoogezand
Sappemeer 

Bevoegd gezag bij het vaststellen van de notitie R&D: College van burge
meester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer 

Bevoegd gezag bij de wijziging van het bestemmingsplan: Raad van de 
gemeente Hoogezand- Sappemeer 

Besluit: wijzigen van het bestemmingsplan buitengebied Hoogezand
Sappemeer 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.:r. 1994: categorie Cl1.3, C14, Dl1.4, D14 

Samenstelling van de werkg:roep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep sarnen bestaande uit enkele 
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamen
stelling bij het onderhavige project is als voIgt: 
ir. J.J. Bakker 
drs. L. Oprel 
ing. H. Ellen 
drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter) 
ir. C.T. Smit (secretaris) 

Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in De Regiokrant van 24 juni 2009 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 25 juni 2009 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 31 augustus 2009 

Werkwijze Commissie bij advies :reikwijdte en detailniveau: 
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening 
behandeld dienen te worden in het MER en met welke diepgang. De Commis
sie neemt hierbij de notitie reikwijdte en detailniveau, of een vergelijkbaar 
door het bevoegde gezag toegezonden startdocument als uitgangspunt. Zie 
voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie 
www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r. 

Betrokken documenten: 
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering: 
.. notitie reikwijdte en detailniveau plan-MER bestemmingsplan buitengebied 
.. voortoets bestemmingsplan buitengebied 
.. startnotitie besluit-MER tuinbouwgebied Sappemeer-noord 
.. notitie Royal Haskoning d.d. 4 maart 2009 
.. passende beoordeling structuurvisie 2009 
.. structuurvisie 2009: boegbeelden komen tot leven 

De Commissie he eft daarnaast kennis genomen van de zienswijzen en advie
zen, die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar 
een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale 
milieuomstandigheden of te onderzoeken altematieven. Een overzicht van de 
zienswijzen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 



BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. H.J. Meijer, Kiel Windeweer 
2. Stichting Platform Berend Botje, Kiel Windeweer 
3. Henk en Aulien van Ginneken, Kiel Windeweer 
4. Rijksdienst voor het Culturee1 Erfgoed, Amersfoort 
5. R.T.M. Vaas en M.P. Vaas-Bosma 
6. NAM, Assen 



Advies over reikwijdte en detaiiniveau van het milieueffectrapport 
Bestemmingsplal'l Buitengebied Hoogezand-Sappemeer 

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil haar bestemmingsplan 
Buitengebied herzien. Het bestemmingsplan is kadersteliend voor 
mogelijke m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten (uitbreiding van 
intensieve veehouderijen en de explaratie en exploitatie van aardgas). 
Oak is (mogelijk) een passende beoordeling vereist vanwege de 
aanwezigheid van het Natura 2000-gebied "Zuidlaardermeergebied". 
Hierom wordt de plan-m.e.r. procedure doarlopen. 

ISBN: 978-90-421-2828-6 
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1. Inleiding. 

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMer Bestellltningsplan Buitengebied Hoogezand 
Sappemeer is een aantal relevante onderwerpen tn .b.t. de intensieve veehouderij niet 
apgenomen of nog anvolledig onderzocht. Het gaat hierbij om de volgende zaken: 

Wildgroei nieuwe mestbassins voar tijdelijke opslag van vloeibare mest; 
Ongecontroleerd uitrijden van (vloeibare-) mest met daarin potentiele ziekteverwekkers; 
Uitbreiding van intensieve veehouderijen zoals intensieve melkveehouderij , intensieve 
pluimveehouderij en intensieve varkenshouderijen. 

2. Achtergronden en ontwikkelingen m.b.t. intensieve veehouderij 

Nederland is wereldwijd het land met de meeste varkens en kippen per vierkante kilometer. 
Miljoenen dieren leven hier op elkaar gepakt. Ze zijn eenzijdig doorgefokt op snelle groei. 
Massaal gebruik van antibiotica is het gevolg. De Nederlandse vee-industrie is een ideale 
kraamkamer veer dierziekten die kunnen overspringen op de mens . 

• Do produC.lio> ."" d<tze 
soja "oeml 1 milJoen ha 
in beslag wu rv.n 80% 
in Btaz~;it en Argent.nle 

Sojtll • .:lt V1!rOOfl,~kl 
onlbonioy van ~a 
het Am<Jzone....a<.td 

A 0. produaie '1'" vlees. 
eieren eft I..,ende ~ l orgt 
illltijh _ bijoa 70 rriijard 
~o 1'n4I" -UOO kIfo pet 
Ned"lInder. 

Fig. 1 - Mestaverschot het dilemma van de intensieve veehouderij 

De megastallen, waarin tienduizenden varkens en henderdduizenden kippen op elkaar 
gepropt worden, zijn de meest extreme vorm van deze intensieve veehouderij . Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft aan dat door deze megastallen de kans 
op het ontstaan van voar de mens gevaarlijke ziekten verder kan toenemen [1J . 

2.1. Nederlandse vee-industrie is kraamkamer voor gevaarlijke dierziekten 

Na de vogelgriep in 2003 heerst nu het gevaar van een wereldwijde uitbraak van de 
varkensgriep. De manier waarap wij in Nederland ons vlees produceren vormt een groot 
ris ico bij ontstaan en verspreiden van dergelijke ziekten. Nederland is het meest pluimvee-
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en varkensdichte land ter wereld. De extreem hoge concentraties vee, het gesleep over de 
hele wereld en het eenzijdig doorfokken maken de Nederlandse vee-industrie een ideale 
kraamkamer van dierziekten die kunnen overspringen op de mens. De gevolgen van een 
dergelijke pandemie kunnen zeer ernstig zijn , met vele zieken en doden tot gevolg, aldus de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties (FAO) . 

2.2. Huidige griepvirus is ontstaan in varkens uit de vee-industrie 

Hoewel er nog discussie is waar het virus precies vandaan is gekomen, staat het vast dat het 
virus afkomstig is van varkens uit de vee-industrie. AI in 2005 werden gelijksoortige H1-
virussen in Amerikaanse stallen aangetroffen en hebben de virussen meerdere keren 
mensen geinfecteard. Toen an nu hebben varkens als 'reactievat' gediend voor het ontstaan 
van een v~~r de mens gevaarlijk virus bestaande uit varkens-, vogel-. en mensenvirussen 
(Shinde at al, 2009). Overigens hebben een aantal wetenschappers aangegeven dat 
mogelijk aile virusdelen van de varkensgriep van varkens afkomstig zijn (Promed). De 
nieuwe benaming van 'Mexicaanse griep' in plaats van varkensgriep is bedoeld om de 
achtergrond van het virus te maskeren en consumenten gerust te stellen . Ook wil men 
voorkomen dat de vee-industria in een kwaad daglicht wordt gesteld. 

Niet aileen kunnen varkens mensen besmetten. ook is aangetoond dat mensen varkens 
opnieuw met het varkensgriepvirus kunnen besmetten. Op een varkensbedrijf in Alberta . 
Canada is het virus door een medewerker op de varkens overgebracht. Zodoende blijven 
dergelijke virussen zich verspreiden en kunnen gevaarlijke varianten ontstaan. Om 
wederzijdse besmettingen te voorkomen heeft de Voedsel en Landbouworganisatie van de 

Fig. 2 - Varkens zijn een reactievat voor nieuwe virussen 

Verenigde Naties (F AO) een waarschuwing uitgedaan om varkens extra te monitoren en 
zonodig extra veiligheidsmaatregelen te treffen. 

2.3. Eenzijdig doorfokken verhoogt de kans op het ontstaan van dierziekten 

AI in 2003 ontwikkelde een relatieve milde variant van de Vogelgriep (H7N7) zich binnen de 
Nederlandse vee-Industrle tot een voor de mens gevaarlijke en besmettelijke variant. Meer 
dan duizend mensen raakten besmet. met een dode tot gevolg. Dat dit virus niet zeer 
besmettelijk was voor mensen , is een groot geluk. maar zeker geen wijsheid. De overvolle 
stallen van de vee-industrie fungeren namelijk als een soort 'snelkookpan'. waarin ziekten 
zich niet aileen snel verspreiden, maar vooral ook meer kans hebben om te muteren. Het 
eenzijdige doorfokken op snelle groei heeft de genetische variatie van varkens en kippen 
geminimaliseerd, waardoor zij minder weerstand hebben tegen ziekten. De kans op het 
ontstaan van een voor de mens gevaarlijke variant neemt hierdoor verder toe. Dr. Wim van 
der Poel van de Animal Science Groep stelde naar aanleiding van de H5N1 vogelgriep 
uitbraak dan ook dat kippen "met hun slappe immuunsysteem geen partij zijn voor het H5N1 -
virus ( ... ). De virussen vermenigvuldigen zich. en gebruiken de kippenpopulatie als 
spring plank naar mensen." 
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2.4. Schaalvergroting zorgt voor een toename van resistente micro-organismen 

Door de zwakke weerstand van de dieren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van antibiotica 
om ziekten te onderdrukken en zo de groei te stimuleren. Het antibioticagebruik in 
veehouderij in Nederland de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Ook de resistentieniveaus 
van de veehouderij tegen antibiotica zijn in 2007 verhoogd ten opzichte van het jaar eIVoor, 
aldus de Maran rapportage 'Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in 
Animals in the Netherlands In 2006/2007' . In geen enkel ander land wordt zover bekend 
zoveel antibiotica per dier gebruikt. De toename wordt toegeschreven aan het verbod op 
groeibevorderaars en de schaalvergroting in de veehouderij. Door de schaalvergroting neemt 
de ziektedruk namelijk verder toe: de verspreiding van (resistente) micro-organismen wordt 
vergemakkelijkt door de hoge dichtheid van dieren die nauw met elkaar in contact staan 
(RIVM.2008). 

Fig. 3 - MRSA bacterien 

Het toenemend gebruik van antibiotica zorgt er voor dat bacterien sneller resistent worden 
en zich steeds sneller verspreid. In Nederland is de MRSA-bacterie (ook wei 
ziekenhuisbacterie) in grote getalle aanwezig bij varkens, kippen en kalveren. Ook zijn met 
name varkens- en kalverboeren vaak besmet en moeten zij volgens officiele richtlijnen bij 
ziekenhuisopnames in isolatie (quarantaine) worden verpleegd om besmetting te voorkomen. 
Uiteraard is het vlees van de dieren dat in de supermarkt komt te liggen ook veelvuldig 
besmet met resistente bacterien. Tegenwoordig heeft de MRSA-bacterie zich zelfs over 
varkens in de hele wereld verspreid en veroorzaakt het in Amerika meer doden dan AIDS. 
Ondanks de gevaren voor de volksgezondheid weigert de politiek om goede maatregelen te 
nemen. 

2.5. Gesleep met dieren zorgt voor verspreiding dierziekten 

Fig. 4 - 70% van de varkens wordt geexporteerd 

De Nederlandse veehouderij speelt een belangrijke rol in de verspreidlng van dierziekten. 
Jaarlijks exporteert zij miljoen levende dieren. Tegelijkertijd worden er miljoenen dieren weer 
ge'fmporteerd (PVE, 2007). Oat dit gesleep met dieren en dierproducten bijdraagt aan de 
verspreiding en instandhouding van het dierziekten was al eerder aangetoond. In 2005 gaf 
het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in haar rapport "Rundvee handel en de risico's van 
het importeren van dierziekten naar Nederland" aan dat de toenemende invoer van levend 
vee de risico's bij in sleep van dierziekten zoals Mond- en Klauwzeer vergroot. In 2006 
concludeerde Professor C.J. de Vos-de Jong in haar promotieonderzoek dat terugkerende 
veewagens uit het buitenland de grootste risicofactor op insleep van klassieke varkenspest 
waren . Dit transport neemt zo'n 50% van de jaarlijkse kans op insleep voor zijn rekening . 
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2.6. Megastallen en clustering van veebedrijven vergroten de kans op uitbraak 
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Fig. 5 - Megastallen 

Na de uitbraak van varkenspest in 1997 is gekozen voor groei van de veehouderijbedrijven 
in landbouwontwikkelingsgebieden (lOGs), Maar juist door deze concentratie ontstaan 
aanzienlijke risico 's voor gezondheid van mens en dier. Dit wordt nog verergerd door de 
komst van megastallen, die toen nog niet werd voorzien, 

De megastallen, waarin tienduizenden varkens en honderdduizenden kippen op elkaar 
gepropt worden, zijn de meest extreme vorm van deze intensieve veehouderij . Momenteel 
zijn bij Milieudefensie plannen bekend voor maar liefst 82 veefabrieken, verspreid over 
Nederland. Het grootste bouwp/an is voorzien in Grubbenvorst (Limburg) , waar een bedrijf 
met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen moet komen. Minister Verburg (landbouw) steunt 
de komst van dit soort veefabrieken met miljoenen eure's subsidies. 

Fig. 6 - Vleeskuikens 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (R/VM) gaf in haar rapport 
'Volksgezondheidsaspecten van veehouderijmegabedrijven in Nederland - zoonosen en 
antibioticumresistentie' van 2008 aan dat megastallen de kans op het ontstaan van voor de 
mens gevaarlijke ziekten verder kan toenemen Het Centrum voor landbouw en Milieu 
(ClM) heeft in het rapport 'Megastallen nader bekeken' berekend dat de geadviseerde 
afstand tussen megastallen in Nederland niet haalbaar is. RIVM stelt dat, ten behoeve van 
de dier- en volksgezondheid, de benodigde afstand tussen megastallen 1 tot 2 km dient te 
zijn. Daarmee wordt de kans op de overdracht van ziektekiemen tot een acceptabel niveau 
verminderd. Wanneer aile Nederlandse varkens en pluimvee worden gehouden in 
megastallen, dan zijn er vo/gens het Milieu en Natuur Planbureau (nu Planbureau voor de 
leefomgeving) 1800 megastallen in Nederland. Die hebben dan een oppervlakte van bijna 
600.000 hectare nodig , waarop geen of nauwelijks andere veehouderijbedrijven mogelijk zijn. 
Een dergetijke structuurverandering van de Nederlandse veehouderij is onmogelijk: de totale 
omvang van aile landbouwontwikkelingsgebieden in Nederland samen is slechts 50.000 ha. 
De Animal Sciences Group (ASG) ste/de tijdens de voge/pest in 2006 dat een eventuete 
uitbraak van vogelpest in de Gelderse Vallei of in de Pee/ (Noord-Brabant) niet te stoppen is. 
Ook met vaccinatie is een virus niet tegen te houden. "Alternatief is het anders inrichten van 
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die pluimveegebieden, maar dat ligt politiek moeilijk.", aldus Mart de Jong, veterinair 
epidemioloog aan de Wageningen Universiteit. 

2.7. Aanvullend onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid blij ft uit 

In Noord-Brabant, waar de meeste varkens worden gehouden, heersen grote zorgen over de 
gevolgen voor de volksgezondheid, mede door de komst van megastallen. Naar aanleiding 
van het RIVM rapport drongen de provinciale CDA, WD, PvdA en de SP aan op meer 
gezondheidsonderzoek, samen met de nation ale overheid. 

2.8. Beter boeren met minder beesten 

De werkelijke oplossing tegen de uitbraak van gevaarfijke dierziekten ligt in een structurele 
verandering in de manier waarop ons vlees geproduceerd wordt. Hiertoe dienen de 
belangrijkste factoren die hieraan bijdragen te worden beperkt. De komst van megastallen 
moet worden gestopt, de veestapel moet drastisch krimpen en de clustering van 
veehouderijen in Landbouwontwikkelingsgebieden moet stoppen. Daamaast is een 
regionalisering van de voedselketen nodig om zo de verspreiding van dierziekten binnen de 

-"'- ' perken te houden. Zo kan worden gewerkt aan een werkelijk duurzame veehouderij, waarbij 
volksgezondheid, dierenwelzijn en milieukwaliteit centraal staan. 00 naar beter boeren met 
minder beesten! 

........ 

2.9. Stop de dierziekten, stop de megastallenl 

Op 29 mei 2009 hebben de ministers Klink (Volksgezondheid) en Verburg (Landbouw) 
aangegeven dat zij meer onderzoek laten doen naar de gevolgen van megastallen voor de 
volksgezondheid. In hun brief geven de ministers aan dat zij voora! de gevolgen voor directe 
omwonenden willen onderzoeken. Totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn 
worden de norm en en eisen die aan megastallen gesteld worden helaas nog niet aangepast. 
Verder geven de ministers onvoldoende aandacht aan het ontstaan van voor de mens 
gevaarlijke dierziekten. 

3. Intensieve veehouderij en gezondheid 

De gezamentijke GGD'en van Brabant en Zeeland hebben in januari 2009 het informatieblad 
'Intensieve veehouderij en gezondheid' opgesteld [2]. Deze publicatie kwam tot stand na een 
landelijk overleg van GGD'en (medische milieukunde en infectieziektebestrijding) en het 
RIVM. Het informatieblad is bedoeld om gemeenteambtenaren te informeren over intensieve 
veehouderij en volksgezondheid. Daamaast worden aanbevelingen gegeven m.b.t. 
minimalisefing van fisico's in de huidige intensieve veehouderij en bij schaalvergroting. In 
hoofdstuk 6 op pagina 15 adviseert de GGD om de mogelijke gezondheidseffecten van 
ruimtelijke of infrastructurele ontwikkelingen meer inzichtelijk te maken. Deze zogenaamde 
Gezondheidseffectscreening geeft een goed beeld van de milieugezondheidskwaliteit 
van de ontwikkelingen in een bepaald gebied. Per bron (bedrijven, wegverkeer e.d.) 
en per milieuaspect (geluid, lucht e.d.) worden voor het betreffende gebied de te 
verwachten effecten op de gezondheid berekend aan de hand van de beschikbare 
gegevens. In het voorl iggende Plan~Mer Bestemmingsplan Buitengebied ontbreekt deze 
Gezondheidseffectscreening. Ik ben van mening dat deze moet worden opgenomen in de 
procedures voor het verlenen van vergunningen voor nieuwe vestigingen en uitbreiding van 
aile vormen van intensieve veehouderij en de aanleg van mestbassins. De problemen die de 
afgelopen jaren werden veroorzaakt door het mestbassin van dhr. Sioots in 
Annerveenschekanaal zijn een goed voorbeeld van overlast die regelmatig ontstaat. 
Klachten van omwonenden m.b.t. stankoverlast werden door de gemeente jarenlang 
gensgeerd. Toen men eindelijk in actie kwam en Buro Blauw B.V. een geuronderzoek liet 
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uitvoeren [3] was de ronclusie dat de geuremissie onacceptabel was en met 94 % 
gereduceerd moes! \t>/Qrden om geumindel' uit te sluiten. 

4, Emra acti'liteiten '1©©!f' het P!an~Mer Bestemming$p~an Buitengebied 

01' basis van de hierooven beschreven achtergrondinformatie ben ik van mening dat de 
volgende onderwerpen aan het PlanQMer Bestemmingsplan Buitengebioci Hoogezand 
Sappemeel' moeten worden toegevoegd. 

Ge;.eondhe!d!Weffectscreening 'Ian '1i©eibare mestbassins 

Mest die tijdelijk wordt opgeslagen in de talloze rnestbassins die in de Veenkolonien a!s 
paddestoeien ult de grand schieten is grotendeeis elders uit Nederland afkomstig. De 
Veenkoionien ontv\{ikkelen zieh daardoor steeds meer als het rioo! voor industrieel mestafval 
van de intensieve veehouderij in Nedrland. Het is onduidelijk in welke mate deze vloeibare 
mest potentiele zlekteverwekkers zoals varkensgriepvlrussen. vogelgriepvirussen, MRSA 
bacteii9n en Q-koons bacterien beval. Zeker is wei dat de samenstelling van dit industriee! 
mestafval steeds ongezonder wordt. Zo kunnen bij\foorbee!d antibiotica resistente MRSA 

",.v bacterien bij inademing tot grote prob!emen lelden. Het inademen van vluchtige 
componenten uit de mestbassins, waaraafl zich mogelijk ook ziekteverwekkers binden, vormt 
een potentiee! gevaar voor omwonendert Zowe! voor bestaande als voor nieuwe 
mestbassins moet een gezondooidseffectscreening worden uitgevoero. WeIHcht kan 
worden volstaan met het invoeren van klassen mestbassins, die ais groep gescreend 
worden, 

4.2, Gezondheidseffectscreening van uitrijden vloeibare mest 

Rege~matig ontstaan ifl de Veenkolonien tijdens droge periodes in voor~ en najaar 
stofwolken, die in de bodem geYnjecteerde mest met daarin ziekteverwekkers tot op grote 
arstand verspreiden. Ooli: zonder deze stofwoiken kunnen virus sen en bactierien met de wind 
worden meegevoerol en zodoende de gezondheid van inwoners en bezoekers van de 
gemeente Hoogezand Sappemeer bedreigen, 
Omdat vloeibare mest nisi lOp de ~fwezigheid van ziekteverwekkers wordt gerontroleerd, dit 
afval nlet is geeertrricoord en bovendien de exacte herkomst onduidelijk blijft, is onzeker hoo 
groot dit potentiele gevaar daadwerkelijk wordt. De ge;.eondheidseffectscreening moet 
hlerin duidelijkheid bleden, A!s voorzorgsmaatregel tegen komende varkensgriep epidemie 
moet het uitrijden van (varkemH mest onmiddellijk verboden worden totdat duidelijk is welke 
effecten dit heeft op de volksgezondheid. 

Gezondheidseff'ectscreening uitbreiding intensieve veel"l©uderijen 
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5, Referenties 

1. De tekst in hoofdstuk 2 is grotendeels overgenomen van de webpagina 
Stopveefabrieken van milieudefensie. Links die verwijzen naar informatie en 
rapporten zijn onderstreept en blauw gedrukt. 
http://~Nw.stopveefabrieken.nl/index.QhpLachtergrondinformatie-stop~ 

dierziekten-stoD-de:..rneJsOlstallen. 

2. httQlLi.~.Js~dnlLLlploaddbl d01i.n1 obj ect ,a sp? atoom~51320&VolgNr= 712 

3. Geuronderzoek bij een mestbassin te Annerveenschekanaal, Toet5ing ten 
behoeve van de vergunningaanvraag) november 2008. Rapportnummer 
BL20BB.42S2.Bl. Opdrachtgever Gemeente Aa en Hunze. 

H00j;aC, htend, '11 .. 7,- ~_==-
Drs. H.J. 1eijer 
Pieter Venemakade 225 
9605 PP KieJ \lVindeweer 

h.j,meijer@planet.nl 
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Voor u ligt net informatieblad 'Intensil'.lve veehouderij en ge2onclheid' opgestel(j door 

de gezcJmenlijke GGD'l'.lfl van Brabant en Zeeland. Het bJad "".Nam tot stand ne een 

Inndelijk overleg van GGD'en (rnedische milieukunde en infulctieziektebestrijding) en 

her fUVM. Na dit landelijk overleg is een klankbordgroep samengesteld, die feedback 

gaf oj) een:!ere concepten van het informatieblad. In deze klankbordgroep 

pari:icipeerdi!iln verschillende disciplines vanuit de GGD'en en het RIVM. 

Hat inrormaZieblad is bedoek'i voor gemeentear(lotenaren. Net clit biad willen we hen 

informeren over intensieve v(?et,Quderij en volksge;wndheicJ. Daarnaast gevan we 

aanbev",Hngen hoe fisico's in de 11uidige intensieve veehoud®rij en bij schaalvergroting 

geminimaliseerd kunnen worden. 

Renske Nijdam 

Sandra van Dam 
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De invoering van de Reconstructiewet ;wrgt in N@derland op het platteland voor grot.e 

veranderingen in het buitengebied. De gevolgen zijn flier. aileen merkbaar in de 

economische bedrijvigheid, maar ook in de wOtln-, werk·· en leefomgeving. fen van de 

onderclelen is integrale zonering van hOlt buitengebied, Daarmee wordt het 

!Juitengebied ingedeeld in drie zones: extensiveringsgebied, verwevingsgebied en 

landbouwontvlfikkelingsgebied (lOG), Op de langere termijn is er in het 

ex1:ensiv®ringsgebied ge!!!m toeKomst mel!li" voer de intensieve v'*lhouderij, terwijl dit in 

L.OG's juist wei het gevai is, 

De inrichting van de LOG's en de ontvllikke!ing van megabedrijven in de intensieve 

veehouderij krijgen zowel politiek als in d€ media veel aandacht, Ornwonenden en 

maatsehappeJijke organisl!Ities maken zieh :torgan over de verstoring van het 

landschap, dieranwelzijn en gezondheid. Gerneenten willen weten wat de mogelijke 

gezemdheidseffecten zijn van de ml al aanwezige intensleve veehouderij. Maar l)ok of 

net aanvaardbaar is om vanuit gezondheidsperspectief door te gaan met de 

ontwikkellng en inrichting van landbouwontwlkkellngsgebieden, Daamaast uitte in de 

afgelopen periode ook €len grote groep huisartsen en medisch specialisten hun zorgen 

over dli) mogelijke glilzOfH.1heidsrisico's van daze intensieve veehouderijbedrijven en de 

ontwikkelingen van megabedrijven. 

Afbakening 

In het informatieblad worelen cle gezonfJheidsef'fecten voor omvvonenden beschreven. 

Het informatiebiad gaat niet in op de risieo's van blootsteJling £Ian agentia in de stallen 

zelf en de gezondheidsef'fecten voor werknemers en hun familieleden. Ook 

onderwerpen als landschappelijke inpassing, duurzaamheio, aierenwelzJjn en 

voedselveiligheid komen niet aan ds ords, 
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Risicog s i nfect§e~iekten 

ZOO~O$~~ 

200n05en zijn inf€lctieziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijr., Dat kan 

via direct diercontact, de lucht, mest en via voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, 

Hieronder staan enkele zoonosert beschreven die sen r€leel risico (kunnen) vormen 

voor omwonenden van veehoudfirijbedrijven. 

Xfi\l1liJefia::i1ll 

Voor pluimveebedrijven is insleep van een vogelgriep virus Met belangrijkste zoonose 

riSico, In milde vorm (!aagpathogeen) komt het vogelgriep virus voor in wilde vogels, 

met name watervogels. Inslaep bij plulmveebedrijven is dan mogelijk door direct of 

indirect contact met deze aiaren of hun mast. Laagpathogeen virus dat in €len groat 

koppel plLlimvee binnenkomt karl snel versprelden en dan veranderen in een 

hoogpathogene vorm cloordat het virus verandert. In 2003 is er op deze marlier in 

Nederland een uitbra<lk ontstaan van het veor pluimvee erg besmettelijk subtype 

(H7N7) van vogelgriep (hong patMogeen), Di! ieidde tot een sne!le verspreiding van 

!'let virus onder dieren over het midden en ;widen van het land en uiteindelijk de 

ruiming van een graot aantal professionele bedrijven en hobby pluimvee koppels, 

Hierbij zijn 89 werknem€lrs betrokkan bij de ruimingen besmet geraakt en is ean 
dierenarts overleden, In A2je en het Midden-Oosten is een vogelgriep variant 

opgedoken die in hoogpathogene vorm voorkomt in wilde vogels, Van daafuit worden 

af en toe (ernstige) infectieo: van H5Nl gerapporteerd bij mensen, vrijwel altijd na 

contact met ziek pillimvee dat buiten gehouden wordt. Efficiente overdracht van mens 

op mens is hierbij nog niet voorgekomen. 

Hoewel directe oVElrdracht vall vogelgriep virussen n<Jar de mens gevaar!ijk kan zijn is 

infecti .. van c1e mens zeldzaam, zelfs bij intensief contact, Toch wordt dit als pmbleem 

giii2:ien omant van influenza A virussen bekend is dat zU snei Kwmen v!lranderen, ,l),ls 

een mens tegeiijkertijci besrnet: f"l'lakt met Ben fTlenselijk en ec"il dierlijk virus kan door 

<len interactie t;qSS@f\ beielB virussen "en nieuwe variant van het virus ontstaan, Dat 

kan clan €len subtype zijn dat wei oven::Jraagbaar is van mens op mens en waartegen 

nog geen weerstand bestaat, Daarnaa",t. bestaat er @en karls dat !'len vogelgriepviru5 

dat sen rnem; infecteert cloor enkeie aanpassingen tach in staat blijkt om te 

verspreiden en nieuwe personen tEl inrecter"n. In clat geval dreigt "en wereldwljde 

nieuwe griep epidemie. De kans dai: iets dBrgelijks gebeurt is erg kiein, maar niet wit 

te sluiten, 
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Sij varkens speelt een andere situatie: influenza ,f)" is een bekende ziekteoorzaak bij 

varkens, waarbij vari<!lnten voorkomen die lijken op de virussen van de mens. Xnrectie 

van mensen die met varkens werken kornen vocr, maar leiden in het a!gerneen niet tot 

emstige klachten. Oak het omgekeerde komt. voor, n"melijk overdracht van influenza 

van mens naar diBr. Omdat varkens gevoellg zijn voar :lowel vogelgriep vlrussen als 

varkens- en humane ini'luefl2<!v!ru5sen worden zij gezien als diersoort waarin nieuwe 

pandemie virussen zouden kunnen ontstaan als er insleep zou zijn van vogelgriep 

vinJss~m, 

Risico '5 schaalvergroting 

Pluimvee wordt si:eekproefgewijs getlOlst 01' het voorkomen va n bepaalde subtypen van 

het vogelgriepvirus, Er is echter geen systematische monitoring van influenza bij 

varkens. Bij p!uimvee is er €len duidelijk positief verband tussen bedrijl'sgrootte en het 

aantal dieren met antistoffen tegen hat griepvirus, Bij vark€lns is €len hoger€! 

bedrijvendichtheid van belang voor het risico van inmctie. Over hat effect van €len 

toenemend aantal varkens 01' sen bedrijf is de literatuur niet eenduidig. 

In de lilndbouwontwikkelingsgebieden nemen lowel de bedrijfsgrootte als veedictltheid 

van kippen en varkem; toe. De kans oj) insleep van sen vogelgriepvirLls hangt af van 

l,et bedrijl'stype en de gehanteerde hygiillne maatregelen. Als piuimvee of varkens 

buiNm lopen bestaat '!ilr €len verhoogde kans op introductie van virussen door contact 

met wilde vogels, awl' laagpathogene virussen. Dat is niet speCifiek een probieem van 

grotere bedrijven. Naarmate koppels greter 2ijn is de kans dat een dergelijk vin..ls 

tijdens verspreiding van dier naar dier verandert in een hoogpathogene variant groter. 

Bij tKlt merendeel van de nu bekende gev"ll"n van vogelgriep bij de mens betraft het 

personen die direct contact hadden met besmet pluimvee, Infectie van omwonenden is 

nog nooit aangetoond. 

MRSA 

Staphylococcus aureU5 is 0,en V(:}~2:.! voorkon-;~nde bB('1:8rl{9, !V1eUcilline~resjstE.!nte 

Staphylococcus aureus ([v1RSA) is een i3Jumus eJie niet gevDelig is v 0 {)I' 

veel gebruikelijke antibiotic". Daarcloor ;zi,in infectie" met j\1RSA moeilijker te 

behondelen, MR-SA komt in Nederland wWlinig voor in vergelijking mat andere laneien 

(minder dan 0,1% van de bevolking is drager). io/jRSA-dmgerS(;r"lp is over het 

aigemeen niet gevaarlijk, men merkt er doorgaans niets van, Het kan echter gevaarlijk 
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worden bij ernstig zieke patienten met sen verminderde weerstend. Zij Kunnen 

klachten krijgen die moeilljk te behandelen zijn. 

In 2004 en 2005 werden enkele onverwacht" gevallen van fvlRSA-infectie in verband 

gebracht met de varkenshouderij, 6ij varkenshouders werd €len hoog percentage 

MRSA-dragers (23%) gevonden. MRS.<\ is ook aangetroffen bij vleeskalveren en in 

pluimveemest. Door toenemend antibiotieagebruik bij I,mdbouwhuisdieren neemt het 

risico oj) het ontstaan en de verspreiding van resistente mic:ro .. organismen, zoals 

MRS,A., toe. De afgelopen 10 jaar flam net gebruik van antibiotic," in de dil'lr!ljke sector 

met meer d<ln 50% toe, Bij (Sen varkensbedrijf werd benedenwinds in de lucht tot op 

een afstand van 150 mete!' IVlFiSA aangetoond, In hoeverre deze uitstoot ook karl 

!eiden tot b@smetting van andere bedrijven en omwonenden is tot nu toe onvoldoende 

bekend, 

Momenteel loapt ar een onclerzoeksprogramma naar het v66rkomen en de 

mogelijkheden '1001' bestrijding van MRSA in de veehouderij, Het programm<l wordt 

onder leiding van het ruViYl uitgflvoerd door <tlEln groat aantal insteilingen, in opdracht 

van Met ministerle van Landbouw, Natuur en Voeaselkwaliteit (LNV) en Met ministerie 

van Voiksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Risico ' 5 schaalvergroting 

Schaalvergroting bij een 'open' bedrijfsvoer'ing kan ertoe ledden dat Elr meer elieren van 

meerdere bedrij\fen <mngekocht worden, Dit vergroat de kilns op introductie van 

MRSA, De voor antibiotica resistente bacterien kunnen zicM !anger handhaven in 

gmtere groepen dieren. 

Q""kOOtliS 

Q-Koorts is sen ;wOflose die vooral door kmiliM, schaper> en geiten overgebracht wartit 

op mensen. De meeste infecties verlopen voor mensen zander vElfschijnselen (600/b). 

Mensen met klacl1ten hebben vaak aen griePilchtig ziektebeeld en/of !ongontstevJng, 

In 2007 en 2008 steeg het aantai ziBktegevalien bij mensen in Nederland aanzienli.jk. 

81,i cle uitbraak in 2007 in (ie omgeving van Herren was de waarschijlllijke bran VEin 

irlf'ectie een geitenbEldri,jf mElt abortusproblernEiri bij elE, gfliter1, w,,1ilr'bij verspreiding 

'Nerd gefaciliteerd door 8xtreern warm en cir(JoQ weer, Voorai ormvom,nd*1rJ werden 

ziek. Geitenbecll'ijven wear Q-kOOftS cin::ule8rt vor'men dus 8<?-n risico voor 

omwonenclen. De oorzaken van de toenarne vom het ClOlnt,,1 :ziektegev"ilen in 2008 ;Kijn 

nog niet vastgesteJd, Wei zijn er veter-inaire rnaatregelen genomen zoals de 

rneldingsplicht voer rnelkschapen" en rn~llkg\ilitenbedrijven; beleid ten aanzien van 

bezoekers en nlBst op besmette beclrijven en vaceina\:ie voor rnelkgeiten, 
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iYlelkschapen, kinderboerderijen en zorgboerderi.ien in een afgebakend gebieci in het 

:widM van NOlderland, De b13strijdingsmogelljkheden zijn t)eperkt, omd<lt de batt!J:riB 

lang kan over lev en in de omgeving en zictl 20 oak verder koHl veH"spreiden, 

Risico ' s schaafvergroting 

Zoa!s ook bij andere lnfectieziekten is in ean stai met meGr dieren de karls op 

onderlinge besmetting verhoogd, Los van de schaalvergroting wordt er n<Jar aanleiding 

van een grate epidemie in Duitsiand in 2005 geadviseerd geen 5chapen te houden 

binl'1en "en arsi:el1l0 van 500 meter vail "en woongebied, 
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Risico's van ammoniak, fijn stofJl endotoxinen en geuii 

Nallst zoonosen spelen steffen zoals ammoniak, fljn staf en biologische agentia in de 

intensieve veehouderij een belangrijke reJ bij net optreden van gezondheidseffecten in 

de omgeving. Da<'lrnMst spe€llt geur €len belangrijke rei in de hinclerbeleving van 

omwonenden. De volgenae paragraaf geef\: per component meer infermatie over de 

mogelijke gezom:lheidseffect<illf1. 

Amm@IJlHak 

De laatste jaren worden er achtergn::mdconcentratles <'Ian ammoniak gemeten van 15 -

17 l-lg/rn3 in gebieden met veel intensieve veehouderij. Deze waarden zijn niet zo hoog 

dat hi~rv"n een extra gezondheidrisico wordt lIerwacht. De emissie lIan ammoniak 

draagt wei bij aan de (secundaire) vorming van fijn stofdeeltjes in de vorm van 

aeroselen. 

FijlJl st@f 

Stef is een verzame!naam voar deeltjes In de lucht met versehillende grootte en van 

diverse chemische samenstelling. De grootteverdeling van de deeltjes bepaalt waar z€ 

in de langen teredit kamen, In combinatie met de chemische samenstelling bepaalt 

het ook tot welke effecten dat kan leiden, Hierbij geldt dOlt hoe kleiner de stofdeeltjes, 

hoe dieper 2ij kunnen doordringen in de longen en hoe schadelijker ze zijn. 

Gezandheidkundig wordt daarom onderscheid gemaakt tusssn grof stof (deeltjes van 

10·100 \.1m), totaal stof en fijn staf (PMw en PM2,5 : PM staat 'Iocr de Engels€! term 

Particulate fvlatter, 10 ggeft hierbij aan dat de deeltjes een aerodynamische diameter 

hebben tot 10 jJm en 2,5 tot 2,5 f.Jm). 

G.ezondheidseffecten 

Voor het beoordelen van gezondheidseffectsn van fijn stof zijn zowel de hoeveelheicl 

f1jn stof als de samenstelling van belang. Veehouderijbedrijven stoten fi.1n 5tof wit. De 

bijdrag(\l Clan de loki'lle luchtkwaliteit verschilt p$lr staltyp€i, aantal dieren en dierst)ort. 

Verder is bekend dat de fijn "tal' belasting afizorY1stl9 van pluimveEl groter is dan bij 

varkens. 

Er zijn weinig metingBn gedaan naar de concentr'atiB 81'1 sarnenstelling van staf in 

de directe leefomgeving VBn intensleve veehouderijen. Epidemiologisch onderzoek 

hBeft aangetoond dat blootstelling aan de hoeveelheid fijn stof (PM10 ) in de 

buitenlucht samennangt met oon breed scala "an gezondheidseffecten zoals (meer 

ziekenhuisopnamen voor) Iw::htwegklactlten en vervroegde sterne. Hat gaat daarbiJ 

vf)ornamelijk om vBrergering van oestaande aandoenlngen. 
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Risicogroepen \foor het optriBden van gezondheidseffecten van fljn stof zijn auderen, 

jdati{:jnten met @I besta.mde luchtweg- of liartl:'l<lndoerlingan en kinderen met 1.11 

bestaande Illchl:vvegklacnten. Ook gezonde kinderen kunnen gevoelig zijn voor fijn 

stof. 

Ei1ildli)ltli)~ilrM1!li1il 

Em:lotoxin<!ll'l zijn bestanddelen v~mde celwand van bacteriliin, Als bestanddeel van fijn 

star Kamen ze vocr in de buit!:1nlucht en in woningen, Ma<lr ze worden vooral in hoge 

cOfH::entratie gevonden in d,," veehouderijen zelf en bij veevoerproductie. 

Gezondheidseffecten 

De intensj",ve ve",houderij is mogelijk ®~n van de reden~m 'loor hogere 

endotoxineconcentraties in de !ucht. Metingen in Duitsland wezen uit oat in de 

woonomgevlng van intensiev{O veehouderijen hogere concentraties enc!otoxinen 

voorkomen dan in de 5tedelijke omgeving. De endotoxine-coneentraties kunnen per 

ioeatie sterk varisian, Hat uitrijden en verspreiden van mast op de weilanden en de 

aanwezigheid van siaehthuizen zijn andere factoren die van invloed kunnen zijn op de 

aanwezige endotoxinecQF\centrai:ies. Metingen tijdens spedrieke activiteiten die tot een 

tosname van de blootstelling <Jan endotoxinen kunnen leiden, zoals het uitrijden en 

aal1wendlf!!n van mast or transport van dieren, zijn njet beschikbaar. Het is ondl.lidelijk 

of de licht vemoogde COflc9ntraties rond agrarische bedrijven kunnen lelden tot 

effecten op de ge<:ond!leid van omwonenden, Daarvoor is meer onder'Zoek noolg, 

G~IUl!l' 

De gaur van intensieve veehouderij is het resultaat van €len mengsel van diverse 

ernissies, ;eo .. ls NI431 H2S, en diverse vluchtiga organisene stoffen, De verspreiding van 

de geur hangt aus "amen met de verspreiding van deze :stoffen, Het waarnemen en 

w<larderen van de geur verschilt per pBrsoon, 

Gezondheid.seffecten 

Geur \jej'()or~~fiaki: tlincier, In vee) situaties hangt g0.ur ook samen met anciere klacht.en 

z:t)@l~) cj~prBs~i~f v'Errr!lnd~rcJe k:'1v(jlit{~it van 18V€Hl; rnoeheid (:In verstoring van gHdra9 of' 

activiteiten zoals slechte ventilatie, niet graag thuis zijn of riaill' buitan gaan i~n mincler 

diep adernl,alen. 

Er is wainig bekend over de mate van geurbelasting en de ervaren geurhinder in 

relatie tot de afstand tot "en inten?i)l~ve veehoLiderij, Uit €len DLiitse stlldie (Radon, 

2007) bleak dai: zelfgerapporteerde adernhCllingsklacrlten toenemen met 

zelfgerapportl'lf,lrcle geurhincler, 
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Mensell met astma, allergieen of bepaalde vormen van overgevoeligheid zoals 

meervoudig chemische overgevoeligheid en mensen die bezorgd ZijFl, ervaren eerder 

hinder en bijbehorende symptomen dan anderen. 

Sind!"; janLJari 2007 is de Wet Gewrhinder en veehowderij (WGV) van kracht. Deze wet 

geeft de toegestane geurbelasting voor gevoeiige objecten (woningen en andere 

plaatsen waar mensen verblljven). Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 1: Ten hoogste toegestane geurbe/asting yo/gens de Wet Geurhinder en 

intensieve veehouderij (WGV). 

T©~elmlJ~® R<lll'ftgl:l 

gelllrneOlll@i!:ingl. 

L Concentratiegebled, binnen bebouwde korn 

r Concentratieg€loied, tluiten beoouwcie kom 

3,OouE/m3 Q,l-14 

14,0 ouE/rnJ 3-35 

r Niet-concentratiegeoled, binnen Deoouwde kem 2,OouE/m3 O,l-S 
Niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom 8,OouE/m3 2-20 

De GGD gebruikt blj de gezondheidsbeoordeling van geurbelasting veroorzaakt door 

intensieve veehouderijen een module wit de Gezondheidseffectscreening (GES). Deze 

hanteert een andere dosis-effectrelatie dan die voor <:Ie wetgeving is gebruikt, In de 

GES-mettlod@ is het gezondheidsrisico gebaseerd op net percentage (ernstig) 

geninderden veroorzaakt door Mm bran in een niet-concentratiegebied. Reden hiervoor 

is oat bij dezl:! belasting naast geurhinder nog andere gezondheidseffecten verwacht 

worden zoa!s angst, negatieve gevoelens, gedragsverandering en stress. Met deze 

methodiek ligt de rf'Iaximaal toelaatbare geurbelasting bij 6 odour Llnits per il"ldividueel 

be.drijf. Een hogere be!asting aan gl:HJr geeft voor omwonenden een ongewenste 

gezondheidsbelasting. 

ft'@\~l1llHgj]h<li>,gj]<il!§l1ff""ri"""" er1 h""i@l)"""""'" 

Zelfgerapporteercle komen vaker voo[' blj omwonenden van 

int'~nsie\ie vl!lehoud€rijen dan bij de Vaker voorkt)mende klachten 

zijn 0.<1. luchtvvegklBchten, irritatie van de ogen, stress., hartkloppingen, hoofdpi,jf1, 

misselijkheid en aantasting van de st'lll11I1ling. Ver<::ier rapporteren omwonencien VB<ik 

een verrnlndering van de kwaliteit van leven en/of welzijn In vergelljking fT1et 

vergeiijkbare groepen. Opmerkelijk is een Duitse studie (Raelon, 2007) waarin 

ouE staat '1001' Europese odour units. 1 ouE/rr/ "" 2 ge/m' (g~geu!'een.heden). 
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(Jmwon~nden met mear dan 12 veehouderijen op mirKier dan 500 meter afstand een 

lagena longftmctie (7% afnarne) Madden in vergelijking met mensen met minder dan 5 

veehouderijen binnen 500 meter van i,un woonadres. Ook bleken in daze studle 

astma-achtige verschijnselen sterk gerelateerd te e:ijn met €len hoge veedlchtheid in de 

orngeving. 

De gegevens over {je blootstelling in de omgeving aan allerlsi stoffen ontbreekt. 

t-lierdoor Is nie"!; duideHjk Walt de mogelijke veroorzaker is van de zelfgerapporteercle 

ge:eontlh€lidsklachten. \VJ09!?lijk veroorzaakt geuri-1inder ook €len deel van deze 

klacht€lfl. 
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Tabel 2: Samenvattend averzicht van te verwachten ge20ndheidseffecten voar 

omwonenden van ar:wnderlijke componenten die uitgestoten worden bij veehouderijen 

in een lOG. 

~@m~neiilt 

I _ 
~ 
\Gel.llf 

~ijl\l stof 

!Erftld!lJt@xilflffi'l 

--: if" '" ,.... ..... == 

~
ekMd@ 

e;romi!~eil:l$l!llff@ctlilln (bij 

Elf~sm~ 

~
' t©otst..~!il'l~ of bi] 

,,-,e~i!'ij[l]in@ 

e;ro!'ldih@idm©~}o 

jGel.lrhlncJer 

rrftat!e sifjmvllezen 

~Inder 
~tre$sgerelilteerde !<Iachten 

.uchtwegklachten 
I 

~art. en vaal:zle!<ten 

uchtweginfecties 

~\1!lZ@I'I!!i!llei[l]Slrl$ie© jG@zoo@heidmsioo if1l LIO~ 

~I'I ~efom§jll'Ml'6!l1 i( <( 50@ m~er) 
~i!ll~_iil 

r 
~ 

i+ 

tt/-

ncidentee! bijdrage geurhlnder. 

Extra geurhinder. 

,Meer zelfgerapporteerde 

~ezondheidSldaC;l1ten 

Locale blootstelflngsdata ontbreken 

Pilots "meting PfVllO b!j LOG" lopen 

(RNMJ 

Loklllie blootsteillngsdata ontbr@ken 

~~- -I #=1 
lzoorftl@5i9l1l 

l11fil!J!eJl11Zl!! 

~~ 

i 
FrleP1 conjl!1lctlvltiS 

~IRSA
rragerscnap 

~riepaChtlge symptorrnen 

1+/- H-

1+/- II/RSA-onderzoek loopt 

!+ -I-

~0f1g0ntst€king " 

! ~~~ I . 
I }.~. :Wangeren; VI'02g-' I bncJerzoBk naBr mate van rl51co iNJpt -I 

1 VcJooctgeb(wrte foetus, I<;.ag ! J 
i ~ !~~_~_~~~olJrt.,g,"WfCht . __ ~._~~~ __ .~_~ ~~.~_~~_~~~_~~~~~~ ___ ~J 

iii! - geen effect 

@ -I-!- onduidelijk of effect optreedt VanW€g6 het ontbreken van blootsiellingsgegev8f1s op 

ieeforngevlngnfveau 

@ -I- eff€ct 
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Risico"s schaalvergroting 

Met de huidige ontwikkellngen in de intensieve veehouderij vindt een concentratie 

plaats van bedrijven op specifiek toegewezen \ocaties (LOG). Ean grQter aanta! 

vament> en pluimvee in het LOG leidt loklili1l1 tot een hogen9 Yitstoot van ammol1iak, fijn 

stof en stank. Megabedrijven kunnen a liean aan de nor'men voar ammoniak, gaur 

en/of fijn staf voldoen na het nemen van extra maOltregelen 'Zoals de plaatsing van 

gecombineercJe luchtwassers, die de emissies op net clesbetreffende bedrijf sterk 

?ouden kllnnen verminOIlJPiH1, 

VoJdoen aaf) milieuwetgeving betekent reehter niet automatisch dat Met 

gezondheldsaspect ook vQldoende aam::!acht heeft en oat risicg's worden voorkomen. 

Er wordt 01' dit moment onderzoek gedaan naar de effectiviteit van maatregelen om 

de uitstoot te verminder~m, Denk aan de inzet van luchtwassers bij varkensbedrijven, 

Voaral voor fijn stof zijn rer ernstige twijfels of in de praktijk een reductie van 95% 

gehaald kan worden. Voor de pJuimveebedrijvem zijn er nog helemaal geen resultaten 

bekend van de inzet van !uehtwassers of andere maatregelen om stofuitstoot tre 

voorkomen. 

Om zotinosen tlO voorkomen mo"ten bedrijven de introductie van ziekteverwekkers 

minimaliseren en, wanneer een ziekteveflr'\lekker toch het oodrijf birmen gekomen is, 

verden, verspreiding birmen het bedrijf en na". buiten voorkomen, Dit kan door goede 

bedrijfsvoering en staiontwerp. Hierbij zijn net consequent nanteren van strikte 

hygiliinemaatregeien en het toezien op het opvolgen van die rnaatregelar\ van belang, 

Ais een micro-organisme eenmaai OD een bedrijf aanwezig is, geldt dat hoe groter een 

bedrijf is, hoe meer rnicro-organisrnen ef naar buiten verspreid kLinnen worden via 

mast en Iw:ht. Daamaast is 001< de bedrljvendichtheid VM beJang, D@ verspreiding van 

micro-arganismen ncar dieren op andere bedrljven wordt vergemakkelijkt wanneer 

bedrijven relatief dient bij elkaar staan, In onderzo"k Mar de efi'ectiviteit van 

Cflemiscne iLichtw3ssers wordt onderzocht wat de bijdrage is 3illn een vermindercle 

uitstoot van mic('Q-organi;;men, 

8ij (Ie beleving en de ciiscussie O\lEH" de wenseiijkheid van flat oprichtan van 

megastallen in de omgeving speel!: verder de maat.scf1<1PPSlJijk afnemende acceptatio 

iller-van sen steeds grotere rol. 

PaglnB 15 VBn 19 



Bij de inrichting van e!iln LOG sp.den ook andere milieucomponenten €len rol, zoals €len 

mogelijka toename in verk€lersdrukte. Uit de literatuur blijkt dOlt er bij de aanwijzing 

van LOG-gebieden zeer beperkt rekening is gehouden met bijvoorbeeld de aanwezige 

infrastructuur en toeleveranciefS, Om €len verantwoord€l (her)lnrichting van €len LOG 

te bereiken adviseert dfi! GGD de mogelijke gezondheidseffecten van ruimtelijke of 

inrrastructurele ontwikkelingen maer inzichtelijk te maken. Daze zogenaamde 

Gezondheidseffectscreening g8eft €len goed beeld van de milieugezondheidskwaliteit 

van de ontwikkelingen in een bepaald gabied. Per bron (bedrijven, wegverkeer e.d.) 

en per milieu aspect (geluid, lucht a.d.) worden voar het betreifende gebied de te 

verwachten effecten op de gezondheid berekend san de hand van de beschikbare 

gegevens, Hat is dan we! een voorwaarde dat er per bran voldoende betrouwbare 

biootstfillliflgsgegevens zijn. 

Risicc"s beheernen 

!Hil\.iidig~ ~dfl'ijf$voorinQ 

Voar de hUidige bedrljfsactiviteiten bij intensieve veehouderij adviseert de GGD: 

Q De inzet van (gecombineerde) luchtwassers bij varkensbedrijven, 

o iVlaatregelen inzetten om uitstoot van fijn staf en geur bij kippenbedrijven te 

ooperken/voorkomen, 

@ Een actief handhavingsbeleid op inzet en gebruik van luchtwassers (bijv. met 

behulp van computergestuurde monitoringsystemen) 

@ Naast een individuele toetsing van milieufactoren ook een 'totaaiplaatje' te maken 

van milieu-, hinder- en risicofattoren. De GGD kan hiervoor onder meer net 

instrument GES (gezondheidseffectscreening) inzetten, 

® Het integraal beoordelen van gezondheidsaspecten bij ver'gunnlngen die worden 

verleend in het kaeler van de richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control 

(XPPC). Hiervoor is een instrument bBschikba2lf dat is gericht op 

Iwchtverontneiniging, geur· en geluidoverJast en externe veiligr,eid, 
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Sd1l1§l1§lRverg if@tiffllg) 

De GGD adviseeit gemeenten om de intmductie en verspreiding van mlcFO-organismen 

tegen te gaan bij de verdere ontwikkeling van het landbouwontwikkelingsgebied. En 

c1aarmee ook de kans aD infectieziekten te verkleinen. Dit kan door de volgende 

pwnten mee te nemen: 

o Voldoende llfstand (minima",l 1-3 km) tussen bedl"ijvl:'ln om verspreiding van 

dierziekten en :wbnosen van net ene naar het andere bedrijf te voorkomen. Drie 

kilometer is €len zone die onder andere wordt gehanteerd bij de bestrijding van 

uitbraken van besmettelijke, aangifteplichtige, dierziekten (beschermingsgebied). 

Een en twee kilometer won:len in de iiteratuur genoemd "is <lTstanden waarbinnen 

het risico op influ@nzClvjr'usoverdracht tussen bectrijven duidelijk verhoogd is. Is 

binnel1 een LOG dele afstal'ld niet haa!baar? Dan k<ln ervoor gekozen worden het 

LOG 1315 geheel als eenheid te beschouwen en de afstand tot andere LOG's 01' 

minimaai 1-3 km te zetten, 

@ Geefl varkens en pluimvee op een bedrijfslocatie te huisvesten. 

<9 Huisvestingssystemen gericht 01' beheersing van introductie en verspreiding van 

miCFCH)rganismen. Hiertoe behoren onder andere: 

o binnenhuisvesting van de dieren (geen vrije uitloop); 

o professionele expertise en €len dlerenarts betrekken bij hat stalontwerp; 

o toepassing van luchtwassers die lJitstoot van rnicro-organismen minimaliseren; 

o gezondl1eidseffectrapportage (GES) bij de aalwraag van €len bouwvergwnning. 

" Bedri:jf5vr)'llrlng gericht op minimalisatie van introductie en verspreiding van micro

org.;H1ismen en v66rkomen van antibioticumresistentie, Hiertoe behor€ln onder 

andere: 

o (;':0 veel mogelijk) gesloten bedrijfsvoering om insleep van micro-organismen te 

verminderen; 

o Voor toeleveranciers: microbiologische eisen aan dieren ell voer; 

o toepassing van diersedor-specifieke hygj~ne- en/of IKB-voorschriften (o.a, met 

aandacht VQor reiniging en desinfectie, mestai'voer, piaagdiarenbestrijding, 

etc.); 

,) minima,,1 gebruik van antibiotica (in (dvereensten1ming (net he\: nielJwe beieidz 

in dB dier~:;Bctoren; ook \/ast te 1(:99£:n in t!~:t lJedriji~s~j£:zon\:H'HBidsp!an); 

,:; goeci opgeleiti, vakbekwiiHili'n person€H?1. 

2 In decanter 2008 Is er door de varken>-, vP2eSkuikeIl5-, vleeskalveren, en Ineik,/vl,:;,esveesector een COl'lllel}?lnt 

getekend W3mme", men t'.et antlblotkagebrulk wi! terugol'lngen en antiblotlcare.'Sistel1tte tegengaan. (minlnv 

persberkht 27-11-2.008) 
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® Monitoring van dieren en personeel op net voorkomen van enke!e specifieke (nader 

te bepalen) 20l:inosen, 

• Geen aetiviteiten gericht op fvsieke interaetie met de bevolking binnen de LOG's, 

~!~'\?iil'ilg 

Ten aanzien van de bel!wing ge\den de volgende adviezen: 

• Uitbreiding van de gezondheidsenquete die de GGD periodiek (elke 4 jaar) uitvoert 

(de IJolwassenenmonitor) met een b€llevingsmonitor, Resultaten uit net 

belevingsonderzoek geven (in samenhang met objectieve kenmerkerl) belangl'ijke 

5ignalen over knelpunten in de woonomgeving en aansluiting bij wat leeft bij de 

burger, Deze hOt:lvEln n'et per se ollereen tit; komen met de feitelljke s!tuatie, De 

re5ultaten kunnen gebruikt worden voor Met ontwikkelen en evalueren van (Iokaal) 

beleid, Daarbij hoon een steekproefuphoging, Met een clientere 5teekproef kun je 

de resultaten voor zowel de gezondMeidsenquElte ais voor de beleving per dorpskern 

evalueren en onderling met elkaar vergelijken, De GGD karl de gemeente hierbij 

ondersteunen 

• Open en actieve communicatie door de gemeenten san de ornwonenden 

betreffende volksgezondheidsaspecten naast dierwelzijn- en rnilieuaspecten, 

Aandachtspllnten hierbij zijn: 

c Hoe omgaan met onrllst in de omgeving? 

o Wie zl.in sleutelfiguren en welke informatiebronnen zijn te gebruiken? 

o Inzet voorlichting (bijvoorbeeld webcams, internet, etc) 
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links 

Voor v@rdere vragen over de gezondheids<lspecten van intensieve veehouderij in WIN 

\ilJoonomgeving kwnt u contact opnemen met de GGD in U\iIJ regio, 

Voor meer informatie over ge:zondhelds8specten van intensieve veehouderij kunt u de 

volgendl'l website,,/rapporten bekijken; 

.k;ieloodMitJ 
Vo!ksgee:ondheldsaspecten Vein veehouderijmegabedrljven; :!:oonosen en 

antibioticaresi5tentle, 

U;, Komalijl1s!ijper, J.e, Rah1llm"t~Langendoen, Y,T,H.P, van Duynhoven, RIVfVl, 2008 

http://www,dvm,nljbibllotheek/rapporten/215011002,pdf 

Intensieve veenouderij en gezondheid, 

A, Dusseldorp, ~1jP Sljnesaei, D, Heederik, G, Doekes, A, van de Giessen, RIVM, 2008 

http://'NiNw.rivm,nl/bibliotheek/rapporten/6093D0006.htmI 

Staat van Infooieziekten in Nederland, 2007 

Rahamat-langendoen JC ; Vliet JA van i lieF EI-\ van, RIVjVl, 2008 

Mtp:I/WINV'4,rivm,nJ/bibliotheek/rapporten/2:i0211.004,pdf 

rvlegastallen nacier bekeken, 

F,e, van dar SCrlans E.M. Hees. elM: 200S 

http://www.elm.nl/publieaties/htmi/megastallen.html 

Environmental Exposure to Confined Animal Feecling Operations and Respiratory 

Health of Neighboring Rasidents;Katja R.adon, Anja Set-lulz.:, Vera Ehrenstein, Rob T, 

van Strlen, Georg Praml, and Dennis Nowak. Epidemiology ~ Volume 18, NurTlber :~, 

M",y 2.007 

(;~;r~:ondheidsaspettEHl blj IPPC>verqunningen, De ofitvvikkeHng ,sn test V~1n een 

(il@t:hode veor ch:: inr.~gla~€ beo()rrfeHng \ifBI geztHidt'\e1clsaspect~n bij IPPC~ 

Y8rgwnningen. T, Fast* iiVl, Mennen;i"], lVioOij, f-uViVj Rapport 609021077/2008, dec 

2008, 
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Ge"ondfleidseffectscreening Stad 8\ Milieu 2008. Handboek voor sen gezol1de inrichting 

van de woonorngeving. Bureau Medische Milleukunde en Fast Advies, 

WVI[]tLJlgdkennisnet. nl 

Zoonoses en zoonotic agents in the Netherlands Z003 - 2006. RlVM en VWA, 2007 

.f:1ill~lJk.!Jru;lig.u~ 

Mi!ieukundige and landschappelijke aspecten van megabedrijven in de intensieve 

veehouderij 

MNP,200B 

http://W1Nw.mnp.nf/nl!pu biicaties/2008/MifieukundigeEnLandschappelijkeAspectenVan 

Megabedrijven. html 

Fijn stof wit stallen : !:Jerekeningen in het Kader van het I\lSL 

Bleeker, A. ; Gias, T.J.A ; Kraai, A. Alterra, 2005 

http://W1Nw,ecn . nl/docs/iibrary/report/2006/e0604S.pdf 

Fijn stef uit stallen. Steekproef uit im:oomactie voor 1B veehowderijbedrijven in het 

kade, van het /\ISL 

A Bleekeri A Kraai, ECN, 2008 

http://W1NVIJ.vrom.nljdocs/nsIj13_s.pdf 

Plan van aanpak bedrijfsoplossingen voor fijn storreductie in de pluimveehouderij 

N.W.M. Ogink, AJ.A. Aamink. Animal Science Group Wageningen UR Rapport 113, 

200B 

http://vvww,asg. wur .nI/NRjrdonlyres/F81 D8745-6596-4296-A292-

8553950E2B98/67389/113.pdf 

Maatschappelijke kosten en baten van de intensieve v€!(ilhollcterij 

LNV, 2008 http://lfIjINW .minlnv. nl/cdlpubjservletjCDLServlet?p_fiI6_id:= 27839 
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1, INlEI!!)ING 

Rapportnr. BL2008.4262.01 

EinidraJppt:n1:, November 2008 

Bure Blauw heeft in opdracht van de gemeente Aa en Hume een geuronderzoek uitgevoerd bij 
een mestbassin gelegen Clan de Polderweg te AnnerveenschekanaaL In het mestbassin vvordt 
vloeibare mest opgeslagen. 

Aanleidin-g voor net onderzoek zijn de beoordeiing van de vergunningsaanvraag in relatie tot 
door ornwonenden ervaren stankoverlasL Dit onderzoek is ultgevoen:J in verband tl'H::t een 
nleuwe vergunnlngaanvraag Wet Milieubeheer, 

Het doel van het onderzoekisnet kwantific:eren van de geuremlssie van het mestbassin, en 

het vaststellen van het hinderniveau van de geemitteerde geur op de omgeving, 

Het geuronderzoek heeft plaatsgevonden op 3 september 2008, 

In dlt rapport worden de onderzoeksresultaten gepres€nteerd, 

In hoofdstuk 2 \,ivordt een omschrijving van de situa'cie van net mestbass!n gegeven, In 

hoofdstuk 3 vvordt de opzet van het geuronderzoek gegeven en worden de meetmethoden 

beschreven, In hoofdstuk 4 worden de meetresultaten gepresenteerd, Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 5 de geurbelasting van tlet bedrijf in de omgeving middels 

verspreidingsberekeningen gegeveno Voor de berekening van de geur in de omgeving is 

gebruik gemaakt van de programma's STACKS, In hoofdstuk 6 tenslotte worden de conciusies 

van het geuronderzoek geformuleerd, In bijJage ,A. wordt een verklarende vvoordenlfjst 

gegeven, 
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2, OMSCHRUVliNG VAiN DE SITUATIE 

2,1 Inriehiting 

Rapportnr. BL2008.4262.01 

EB~drapport( November 2008 

'" 

Het mestbassin is een zogenaamd foliebassinJ aangelegd door "Industrial Storage Systems 
BVIl

, De mest is met drijvend pvc-afdekfolie afgesloten van de buitenlucht. In de afdekfolie zijn 

6 ontluchtingsopeningen aangebracht voor de afvoer van verdringingslucht tijdens het storten 
van mesLHet bassin kan tot 2350 m3 vloeibare mest herbergen.Tijdens de meting was de 
vullingsgraad beneden maaiveld. 

2,2 Sitl!Jering 

Het mestbassin is gelegen in een akker aan de Polderweg ter hoogte van huisnummer 30. In 
flguur L.t is de iocatie van het mestbassin aangegeven. 
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;3" OPZET DER-ZOEK 

3.1 MeetpUan 

Rapportnr. 812008.4262.01 

E!~dra!JP'D!1:, November 2008 

De geuremissie vanaf het rnestbassin vindt diffuus piaats, De geur uit het bassin wordt met de 
'wind meegenomen en in de omgeving verspreid, Voer het vaststellen van de geuremissie van 
deze bran is de zogenaamde loef-/lijzijdemethode de aangewezen meetmethode, Hierbij 
lNorden bovenwinds en benedenwinds van het mestbassin luchtmonsters genomen, De 
geurc:om:entratie in de luchtmonsters wordt in het geurlaboratorium met pane!leden 
vastgesteld, Hierbij wordt voor ieder panellid vastgesteld, bij welke verdunnlng van het 
iuchtmonster hij of zij de geur nog juist (zeker weten) kan ruiken. De geurconcentratie in het 
monster is geJijk aan de gemidde!de waarde van de verdunning waarbij de panelleden de geur 
(zeker weten) juist konden ruiken. Het meten van de geufconcentratie door Sura Blauw 
gebeurt volgens een genormaiiseerde engeaccrediteerde meetmethode. De geurconcentratie 
wordt uitgedrukt in Europese Odourunits per m 3 lucht (OUJm3), 

Het verschl! tussen de benedenwindse en bovenwindse geurconcentratle wordt veroorzaakt 
door de geuremissie van het mestbassin, Deze geuremissie wordt met een model berekend, 

waarbij rekening gehouden wordt met weersomstandigheden (windsnelheid, stabiHteit van de 
atmosfeer) en de afstand van het benedenwindse meetpunt tot het mestbassino Tabel 301 

geeft een overzicht van de gemeten bron(nen), 

Tabel 3.4 Meetpuntenoverzicht 

Nr. Bron Uitvoering Meetpositie 

'I Achtergrond Geuremissiemeting in enkelvoud Bovenwinds/loefzijde 
2 Mestbassin Geuremissiemeting in drievoud Benedenwinds/lijzijde 

GEURONDERZOEf( BIJ tEN jVlESTBASSIN TE N EKAf\lf..\AL 
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~"2 Aelb:epi!:@be! hindemive!©lu 

Rapportnr. BL2008.4262.01 

lE~m;jrapport, November 2008 

Het geurbeleid in Nederland is gedecentraliseerd naar de vergunning verlenende instantie, in 

dit geval de gemeente Aa en Hunze, De gemeente Aa en Hunze heeft geen eigen geurbeleid, 

De algemene landelijke geurbeleidslijn is vervvoord in een tweetal brieven van de Minister van 

VROM van april en junl 19951
, De essentie van het nieuwe beleid is het voorkomen van 

(nieuwe) hinder waarbij geldt: 

@ Als er geen hinder is zijn maatregelen niet nodig, 

" Als er wei hinder is, moeten geurreducerende maatregelen op basis van SBT (Best 

Beschikbare Technieken) toegepast worden. 

@ De mate van hinder kan onder andere worden bepaa!d door middel van een 

hinderenquete, een klachtenregistratie of door het vastste!!en van de 

(on)aangenaamheid van de geur. 

., Mate van hinder die nog acceptabel is wordt vastgesteid door het bevoegde gezag 

\ 

Bij de afgifte van een vergunning Wet milieubeheer" voor een nieuwe situatie wordt de stelregel 

in de NeR gebruikt dat er geen gehinderden mogen zijn, Omwonenden ondervinden reeds 

overlast van het mestbassin, Daarom heeft de gemeente Aa en Hunze in het kader van de 

beoordeling van de vergunningaanvraag voor het bassin door Buro Blauw een geuronderzoek 

laten uitvoeren, 

Bure Blauw In dit onderzoek de (on)aangenaamheid van de geur van het mestbassin 

vastgesteld, Deze wordt uitgedrukt in de zogenaamde hedonische waarde, Deze bezit een 

waarde tussen +4 (uiterst aangenaam) en -4 (uiterst onaangenaam), De hedonische waarde is 

afhankelijk van de soort geur en de geurconcentratle, Voor iedere geur geldt dat hoe hoger de 

geurconcentratie" hoe onaangenamer deze beoordeeld wordt, In het geurlaboratorlum wordt 

vastgesteid bij welke geurconcerrtratle het geurpanel de hedonische waarde van de geur 

beoordeelt met een waarde van -1/2, -1 en -2, 

Op basis van de resultaten van het hedonisch onderzoek kan een toetsingskader voor een 

acceptabel hinderniveau voar het mestbassin vastgeste!cl worden, 

Tabel 3,2 geeft een overzicht van dete verwachten geurhinder bij het optreden van de 

bepaalcle heclonische waarden in de woonomgeving, 

label 3.2 Toetsingskader naar 2lanieiding van hinderniveau 
=e=-==::._. ____ '1i'~ •• ,=====~ 

Hedonische waarde 

< H:;;; -0,5 

H=-O,5sH=·1 
H ;;: ~1 :;; H :;;; .. 2 

Geen hinder te verwachten 

Kans op enige hinder 

Verhoogde kans op hinder 

Brief Rijksbeleid geur - Van Directoraat~Genen:lal Miiieubeheer aan de colleges van Gecieputeercie Staten van 

provincie en colleges van 8urgemeester en Wethouder's van gemeenten, 30 juni 1995 
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H;'2: ~2 

Rapportnr. BL2008,4262.01 

iEim.1r .. pport, November 2008 

Ernstige hinder is te verwachten 

In dit onderzoek wordt de geuremissie van het mestbassin gemeten en vervolgens worden de 

geurconcentratie bij de omliggende woningen berekend. Deze geurconcentraties worden 

vergeleken met de hedonische waarde in tabel 3.2. Op basis hiervan wordt de kans op geurhinder 

door het rnestbassin beoordeelc!l waarbij berekend wor-dt hoeveel de geuremissie gereduceerd 

r:r)oet worden om bij de omliggende woningen een geurconcentratie te rea!iseren rnet een 

hedonisch \jljaarde groter dan ~1 (kans op enlge hinder)} r'espec:tievelijk grater dan -112. (geen 

hinder te verwachten). 

3,3 M~~tm~UH,)(hHll 

De Raad voor Accreditatie heeft Buro Blauw B.\!. met ingang van 28 juli 2004 de accreditatie 
verleend voor de uitvoerillg van verschlilende verrichtingen door de meetdienst conform NEN

El\HSOjIEC 17025 (nl) (2000), Afg{emene eisen voor de competentie van beproevings- en 
kaf!bratieiaboratoria. BUrD B!auw staat gereglstreerd onder nummer L400. De geaccrediteerde 
verrlchtingen hebben ,enkeJ betrekking op de uitvoerlng van metingen en de analyse ervan. De 

interpretatie van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende conciusies en aanbevel!ngen 
vormer! geen onderdeel van de accreditatie. Tabel 3.3 geeft €len overzicht van de toegepaste 
rneetmethoden in dit onderzoek, 

Bum BloUIN B,V. is lid van de Vereniging Kwaliteit LlJCht (www.vkl-online.nl). Oeze vereniging 
zet zich In veer een permanente ontwikkeling en borging van een goede kwaliteit van 
luchtmetingen en bestaat uit vooraanstaande rneet- en inspectie-instanties in Nederland. 

Tabei 3.3 Meetmethoden 

Bepa!ing Verrichting Nom, Accreditatie 1 8ijlage 
-------------------Gaur Bemonstering in t1alofaan gaszak via de 

long methode 

Geurconcentratie Olfaciome'trie 

Document Q 

Metan en 

Rekenen Geur 

NEN-EN 43725 Q 

Hedonische w8arde Beoordeling door geurpanel in laboratoriurn I\IVN 2818 o 
·-·--·.~c.='=.="===~ -=====, 

Os met 0 zijn cloor de Rasel \/OOl' AccrecJitatie 

B 

c 

In dit is !~emaakt van In "OocuI1lent iYieten en 
Rekenen Geur' wordt voor deze methode een kwaliteitscrlteriurn waarbij de 
geurconcentratle aan de lijzijde een factor' 4 hoger moet zijn dan de g.eurconcentratie Clan de 
loefzljde, In het geurlaboratorlum is de geurconcentratlebepaiing en rOtet heclonisch onderzoek 
uitgevoercL Een toeiichtlng op de diverse rneetrnetfioden staat in de verrneicL 
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4, MEETRESUlTATEN 

4,1 Illlleiding 

Rapportnr. BL200S,4262.01 

iEi!'ll:ilwap!"ort, November 2008 

De geurmetingen zijn lJitgevoerd op 3 september 2008. Hierbij is benedenwinds van het 
mestbassin de waarneembare breedte van de geurp!uim afkomstig van het mestbassln in 
drievoud bemonsterd. Dit door bij het \jul!en van de monsterzak 3 keel' 30 minuten heen en 
weer door de pluim te lopen. Het loefzijde monster is op een positie gedurende c.ie 
monstername van de 3 lijzijde monsters getrokken. Tabel 4,1 geeft een overzicht van de 
tijdsinde!ing van de verschillende geurmetingen. 

Tabel4. i TijdsindeHng van de uitgevoerde geurmetingen 

BronnI'. Bronomschrijving Deelnr. Monsteridentificatie Starttijd Eindtijd 

[uur] [uur] 

Mestbassin loefzijde 1 200SLO-044.105 09:48 11:30 

2 Mestbassin lijzijde 2.1 2008LO·044.219 09:48 10:18 

Mesibassln Hjzijde 2.2 200BLO-044.119 10:23 10:54 

Mestbassin !ijzijde 2.3 200SLO-044.132 '10:58 1 '1:30 

Tijdens de metingen zijn met behulp van een meteostation de meteoro!ogische parameters 

bepaald die van belang zijn bij de berekenlng van de geuremissie, In tabel 4.2 worden de, voor 

deze berekening van belang zijndel meteorologische parameters gepresenteerd, 

Tabel4.2 Meterologische parameters, gemiddeld gedurende de meting 

Parameter Temperatuuf (0 C) Windrichiing n Windsnelheid (m/s) 

Waarde 14,3 208 4,23 

4,2 Ge\UlI!'eoneentriilltie en ge\Ulremissie 

Van de geurmonsters, die aan de loef- en lijzijde genomen zijnr zijn de geurconcentraties in 

het geurlaboratorium van SUro Blauw vastgeste!d, In tabel 4,3 worden de resultaten van de 

geuranalyses in het geurlaboratorium gepresenteerd, 

Tabel4.3 G ell rcon centraties 

Li.i zij de 2008LO-044"·2 '19 252 
Id. 2008LO-044-·'119 358 

ld. 200BLO-044-'132 64 

Gemiddeid3 -.---~----

179 

2 V~~r geurrnonster 2008LO .. 044 0 105 lag de bc;;;-ekende geurconcentratie iager' dan de voor het geur'iaboratoriurn 

geldencle detectiegrens, daardoor wordt op het certificaat en in deze tabel de yvaarde als "<" aangegeven. 

3 Bij geuranalyses worclt altijd gerekencJ met de rneetkunciig gemiclcleide geurconcentratie! 
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Rapportnr. BL2008.4262.01 

El~dr:appi\)rt, November' 2008 

Uit de tabel voigt dat de geurconcentratie in het loefzijde monster beneden de detectiegrens 

van de meting van 20 OUdm 3 !igt. De geurconcentratie is dus lager dan 20 oudm3
, 

De geurconcentratie Clan de Iljzijde is in drievoud gemeten. De gemiddelde geurconcentratie 

bedraagt 179 OUdm3. De spreiding in de meetresultaten bedraagt maximaal een factor 2;8 

tussen de gemiddetde waarde en de hoogste of iaagste meetwaarde. ,ll,ls deze factor kleiner is 

dan is sprake van een acceptabeie spreiding. Blj deze meting is dus sprake van een grate 

spreiding j die veraorzaakt wordt door de relatie'f lage geurconcentratie in het derde lijzijde 

monster, Omdat er geen verklaringen zijn voor het meetresultaatl kan het resu!taat niet 

vervvor'pen worden, Daarom wordt in dit rapport verder gerekend met de gemiddeld gemeten 

geurconcentratie aan de Iljzijde van 179 OUJm3, I-iiermee wordt de geurernissie mogelijk 

onderschat. 

Uit de in tabe! 4,3 voigt verder dat de verhoud!ng tussen de geurconcentratie aan de loefzijd 

van maxlmaal 20 OUJm3 en aan de lljzijde van gemiddeld 179 ouJm3, gelijk is aan 9. Voor het 

hanteren van de loef- /Iijzijde methode moet deze verhouding minimaal gelijk zUn aan 4, Bij 

dlt onderzoek wordt dus aan dit criterium voldac1n; zodat valide meetresultaten verkr'egen 

worden" 

Voor !let berekenen van de geuremlssle van het mestbassln moet tENens !let afgasdebiet van 

!let mestbassln berekend worden. De berekening van dit afgasdebiet staat beschreven in 

bljiage Do Uit de berekenlng voigt een gemiddeld afgasdebiet tijdens de metingen van 1 J 63 

mlljoen m3/u. In tabe! 4,4 zijn de geuremissieresultaten gegeven, 

De certificaten van de geurconcentratie metlngen staan In bijlage E verme!d. De geuremissie 

is met niet afgeronde getalien berekend als het product van de geometrisch gemiddelde 

geurconcentr-atie en het gemiddeld gemeten debiet. 

Tabs! 4.4 Resultaten van de geuremissie 

Nr. Omschrliving Debiet 

[m%] 

Mestbassin 1,63*10° 

k~u3 Ol1hdleil'20ek 

Geurconcentratie 

[oueim3} 

1'19 

Gellremissie 

[Molle/u] 

292 

i 4,5 het f'esultaat van de bepal van de hedon waarde, In bij F het 

certificaat van (je l'Jedonische waarden gegeven met de grallsche ave, In cle tabei worden 

geun:::oncentraties gegeven vvaarbij de panelleden de geur van het mestbassin beoordee.ld 

hebben met Ben waarde van respectieveJijk H= ~1hl H:;:;;:~l en H=:::-2, 
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Tabel4,5 Resultaten van hat hedonische onderzoek 

Hedonische waarde H =-% 

Geurconcentratie (ouE/mJ) 2,0 

H ::-1 

3,7 

Rapportnr. BL2008.4262.01 

Ei!1ldr<llPlPort, November 2008 

H ::-2 

12,3 

Uit tabel 4,5 blljkt dat de geur van het mestbassin bij een geurconcentratie van 2 ouEim3 

beoordeeld hebben met een hedonische waarde H van -1/2, Dit betekent dat als de 

geurconcentratie bij wonlngen lager is dan 2 ouEim3 het onwaarschijnlijk is dat geurhinder zal 

optreden, 

Het panel heeft de geur bij een geurconcentratie van 3 J 7 ouEim3 beoordeeld met een 

hedonische waarde H van -1, Dit betekent dat bij geurconcentraties tussen 2 en 3,7 ouEim 3 

enige geurhinder bij woningen te verwachten is. 

Sij een geurconcentratie van 12,3 ouEim 3 beoordeelt het panel de geur met een hedonische 

waarde H van -2, Slj deze geurconcentratie is ernstige geurhinder bij woningen te verwachten, 

In hoofclstuk 5 worden de geufconcentraties bij woningen berekend en vergeleken met de 

resu!taten van het hedonisch onderzoek in tabel 4,5 
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Rapportnr, BL2008.4262.01 

[Eimill'<J!)j:)olF!:, November 2008 

In het vorige hoofdstuk is de geuremissie van het mestbassin vastgesteld. In tabel 5.1 voigt 

een overzicht van de geuremisslesituatie van de bron. 

Tabe! 5.1 Overzicht invoergegevens van de geurbmnnen ten behoeve van de vefspreidlngsberekening 

Nt'. Omschrijving Temp. Debiet Emissie Breedte Gecorrigeerde emissie hoagie 

[0C] [m3/uJ [ouds] [m] [rnj 

Mestbassin 14,3 1,63*16° 81047 31,5 '1,5 

V~~r het mestbassin is een continue emissieduur toegewezen. 

De geurconcentraties bij woningen worden berekend met het Nieuw Nationale Mode! 

(programma STACKS 200B, release 31 mei), STACKS staat voor Short Term Air-pollutant 

Concentrations; Kema modelling Systemo Dit model is het voorgeschreven rekenmodel voor 

het berekenen van geurconcentratieso 

Dit model berekent op een groot aarrta! posities random de bron, over perlode 2003 tot en met 

2007 (5 jaar) op ieder liur de geurconcentratle, Verondersteld wordt dat de weersomstandig

heden repn3sentatler zijn voor het weer in de huidige situatle, 

Bij de berekeningen wordt gebruik gemaakt van de geurernissiegegevens in tabel 5,1 en de 

meteoro!ogische gegevens van het weerstation Schiphol. Als resu!taat wordt op ieder punt de 

zogenaamde 98-pen::entiel geurconcentratie berekend, Dit is de geurconcentratie die 

gedurende 98% van de tijd op dat punt niet overschreden wordt, Deze 9B-percentiel 

geurconcentratie wordt standaard binnen het geurbeleid in Nederland toegepast, Met het 

model zljn de geurconcentratles met een hedonische waarde H van -112, ~1 en -2 berekendo De 

resultaten 'Norden in de vorm van contourlijnen weergegeven op een topografische kaart van 

Annerveenschekanaal. Op de contourlijn van bijvoorbeeld 2 OLJEm3 als 98-percentiei 1 zljn de 

geurconcentraties precies gel!jk Clan 2 Dudm 3
, blnnen de contourlijn zUn de geun:oncentratles 

groter; bulten de contourlijn zijn de geufconcentraties kleiner, 

De berekende geurcontouren worden samengevat in tabel 5,2 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de uitgevoerde contourberekeningen, 

label 5.2 Overzicnt uitgevoerde contourbEJrekeningen 

3,7 

'12,3 

98 
98 
98 

Uitlmn1st hedonisch onderzoek, rei ;:; 

idem, H "" ,,1 

Idem, f-l "" 02 
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V~~r de uitgevoerde modelberekening geldt dat rekening is gehouden met de inv!oed van de 

omdijking van het bassin. Achter deze dijk kunnen de geurstoffen opgenomen worden in de 

zogenaamde lijwervel van het bassin. Deze !ijwervel ontstaat doordat de wind achter het 

bassin in een kolk naar beneden stroomt. Indien de geemltteerde proceslucht met deze 

luchtstroom in de lijwervel meegenomen wordt, treedt het zogenaamde gebouweffect op. 

Hierdoor is de effectieve emissiehoogte lager dan de hoogte van omdijking; ni. l;S meter. Met 

deze factor is bij de verspreidingsberekeningen rekening gehouden, 

In het verspreidingsmodel zijn de geurbronnen als opervlaktebron ingevoerd. De hoogte 

waarop de concentraties berekend zijn bedraagt 1,5 meter, In bijlage H worden de 

gedetailleercie brongegevens vermelcl die gebruikt zijn voor de verspreidingsberekeningen. 

In figuur 5,1 staan de berekende geurcontouren. 

3000 

2000 

1000 

() -

() 

figuur 5,1 

----_._-

'oortrn 

Zweefvliegtre, 

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

Po/de 

--,~ . .--".~, .•... ,-~. '.-"~-~ ... ~~~'''--.. -.•. ".~ 

1000 
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Geurcontollren 81s 98-percentiel van 2,0 OUf-/m3 (H~·% groen), 3,7 ollEm
3 (H '" ·'1 oranje) en 

'12,3 ou E/m 3 (H"'-2 rooel) 

GEURONDERZOEK sr.) EEi\I !vlEST13J\SSIN TE /-\NNERVEENSCH 

Toetsing ten behoeve van de vergunningaanvraag 

12 



Bure Blauw B.V. 

Luchthygiene, onderzoek en advies 

Rapportnr. BL200S.4262.01 

lEindl'@pport, November 2008 

Uit de figuur blijkt dat zich binnen de drie geurcontouren woningen bevinden. Binnen de rode 

geurcontour van 12,3 ouEJ'm 3 (1-1=-2) is het optreden van ernstige geurhinder waarschijnlijk, 

Binnen de oranje geurcontour van 3,7 QuEJ'm 3 is enige geurhinder te verwachten. BUiten de 

groene geurcontour van 2. ouEJ'm3 is het optreden van geurhinder onwaarschijnlijk. 

De maximaal berekende geurconcentratie bij een nabijgelegen woning bedraagt 35 olllO;m 3 al5 

98-percentiel, Deze waarde kornt overeen met een hedonlsche waarde van -3, waarbij het 

optreden van zeer ernstige geurhinder te verwachten is. 

Uit de berekende geurcontouren wordt geconcludeerd dat de geursituatie bij de gemeten 

geuremissie van het mestbassin onacceptabe! is, Er moeten maatregeien genomen worden om 

de geuremlssie van het mestbassin te reduceren, 

A's de gemeente Aa en Hunze de kans op geurhinder wilt uitsluiten, dan kan een maxima Ie 

geurconcentratie van 2 ouEJ'm 3 als 98-percentiel bij omliggende woningen in de Wm

vergunnlng van het mestbassin opgenomen worden, In die situatie moet de geuremissie van 

het mestbassin minimaal met 94% gereduceerd worden, 

Als de gemeente Aa en HI.mze enige geurhinder bij ornllggende woningen acceptabel acht, dan 

mag de geun:::oncentratle bij w0l11ngen rnaximaal 3,7 ouElm3 al:; 98-percentiel bedragen, In die 

situatie is eer. geuremissiereductie van 89% vereist, 
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Uit het geuronderzoek bij het rnestbassin aan de Polderweg te Annerveenschekanaal worden 
de volgende conciusies getrokken. 

L De geuremissie van het rnestbassin bedraagt gemiddeld 292 Moudu. Oe spreiding in de 

meetresultaten is groot, waardoor mogeJijk sprake is van een onderschatting van de 

emissie. 

2. De geur afkomstig van het mestbassin worclt bij eel! geurconcentratie van 2 OUdm3 

beoordeeld met een hedonische waarde H van -1/2, Als deze geurconcentratie bij 

woningen optreedt, is het onwaarschijnlijk dat er geurhinder optreedt. Bij een 

geurconcentratle van 3,7 ouElm3 wordt de geur beoordeeld met een hedonische waarde 

H van -1, Bij deze geurconcentratie is enige geurhlnder bij wonlngen te verwachten. Bij 

een geufconcentratie van 12,3 oLJEim3 wordt de geurbeoordeeld met een hedonische 

waarde H van -2. Bij deze geurconcentratie is ernstige geurhinder bij woningen te 

verwachten. 

3. Binnen de geurcontour van 12,3 ouElm3 als 98~percentiel liggen meerdere woningen. Bij 

deze woningen is ernstige geurhinder te vervvachten. Hieruit wordt geconcludeerd dat 
de geursituatie bij de gemeten geuremissie van het mestbassin onacceptabel is. Er 

moeten maatregelen genomen worden om de geuremissie van het mestbassin te 

reduceren, 

4. De maximoal berekende geurconcentratle blj een nabijgelegen waning bedraagt 35 

ou Em 3 als 98-percentlel, Als de gemeente Aa en Hunze de kans op geurhinder wil 

uitslulten, dan kan een maximale geurconcentratie van 2 oudm3 als 98-percentiel bij 

omliggeride woningen in de Wm-vergunning van het mestbassin opgenomen worden. In 

die situatie moet de gew"emissie van het mestbassln minimaal met 94% gereduceerd 

worden, 

5. Als de gemeente Aa en Hunze enige geurhinder bij omliggende vl/oningen acc:eptabel 

clan mag geu wonin~Jen rna;(irnaa! 3,7 als 21 

bedragen, In die situatie is een geuremissieredlJctie van vereist:. 
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BUlAGEN 

A, Verki~rre!!'ilde w©©rrdle!!'illijst 

1, Debiet 
Afgashoeveelheid die per tijdseenheicJ wordt geemitteerd 

2. Dynamisch verdunnen: 
Het continu door stroming vermengen van geurhoudende iucht met geurvrije 

luchL 
3, European Odour Unit [OUE]: 

De hoeveelheid geurstoffen die, verdeeld in een rn3 neutraal gas onder standaard 
omstandigheden, leidt tot een fysiologische respons van een panel die gelijk is 
aan fysioiogische respons van een European Reference Odour Mass (EROM) die 
verdeeld in een m 3 neutraal gas onder standaard omstandigheden, Per deAnltie 

geldt 1 OUdm3 = 2 ge/m3
• 

4. European Reference Odour ~J!ass (ERO~Jj); 
Erkende referentiewaarde van de Europese odour unit, gelijk aan een 
gedeflnieerde massa van gecertificeerd referentiemateriaaL Een EROMis 123 pg 
butano! die verdeeld in 1 m3 neutraal gas gelijk Is aan 01040 !Jmol/moL 

Geometrisch gemiddelde: 
Rekenkundig gemiddelde van de !ogaritmen van de getallen 

6, Geurdrempel: 
Die concentratie van een staf of van een mengsel van stoffen die door de helft 
van een groep van waarnemers (panel) wordt onderscheiden van geurvrije lucht. 
De geurdrempel heeft per definitie een geurconcentratle van 1 geureenheid per 
kubjeke meter. 

7, Geureenheid (ge): 
Een geureenheld is eel! dusdanige hoeveelhe!d van een gasvormige stof of 
mengsei van stoffen die l verdeeld in 1 m3 geurvrije lucht, door de helft van een 
pane! van waarnemers wordt onderscheiden van geurvrije lucht, 

8, Geurconcentratie (ge/m3
): 

De geurconcentratie is het aantal geureenheden per rn 3
, De getalswaarde van de 

geurconcentratie is gelijk aan het aantal malen dat de geurhoudende lucht 
verdund moet worden om de geurdrempel te bereiken, 

9, Geuremissie (geJu): 
De Iloeveelheid geurstoffen j uitgedrukt in geureenheden die per uur geemitteercl 

, De qeurernissie is Elan cle in de itteercie 

V(21Tl1fm frlt::i: van iuc:htsi:room, 

10, Geurrnonster: 

Hoeveelheid van de geemittef::rde geurbevattende proceslucht, die 

reproduceerbaar en representatief verzameld is in een kunststaf zak ten behoeve 

van geuranalyses liiet een olfactometer, 
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IA. V~il"\Y~lg \Yedda!re!!'1ld~ w~~rd~rdij§t 

11, Nalofaan: 

Geurvrij rnateriaal waarvan monsterzakken voor geur worden gemaakt. 
12. Olfactometer: 

Verdunningsappan3at voor het presenteren van geur aan een panel van 

waarnemers onder reproduceerbare omstandigheden, 

13. Standaard kubieke meter: 
Een normaal kubieke meter is het volume van vochtige lucht met een 
temperatuur van 293 K en een druk van 101,3 kPa. 
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De monstemame van de geur is uitgevoerd conform de voorschriften in de norm NEN-EN 
13725 (2003), Air quality ~ Determination of odour concentrations by dynamic olfactometry. 

Geurmonsters van niet warme gassen die weinig vocht bevatten en geen hoge 
geurconcentratie hebben worden bemonsterd met de longmethode. Met deze 
bemonsteringsmethode wordt een monsterzak direct met lucht gevuld. Hiertoe wordt de 
monsterzak in een vat geplaatst. De monsterzak staat via een monsternameleiding in directe 
verbinding met de te bemonsteren lucht. In het vat wordt met behulp van een pomp 
onderdruk gecreeerd waardoor de monsternarnezak In het vat de te bemonsteren lucht 
aanzuigt. Op deze wijze wordt de monsterzak gevuld zondet- dat de te rnonsteren lucht eerst 
door de pomp gaat. 

De geurmonsters van de afgassen zijn binnen 30 uur na de monstername geanaiyseerd in het 
geurlaboratorium van Bure Blauw, Dit geurlaboratorlum is door de Raad voor Accreditatie 
geaccrediteerd vaor het uitvoeren van olfactometrische analyses volgens de Europees! 
Nederlandse norm NEN-EN 13725 (2003): Air quality - Determination of odour concentration 

by dynamic olfactometry, Geuranaiyses worden in Nederland uitgevoerd voigens de norm NEN
EN 137250 Deze norm is tot stand gekomen door samenvoeglng van de technieken van de 
Nederlandse geuriaboratoria 1 aangevuld met ervaringen uit vergelijkende praktijkmetingen 
(ringvergelijkingen), De grootheid voortkomend uit bovengenoemde norm lI\Iordt uitgedrukt in 
de eenheid oUEfm3 (European odour unit per cubic meter) met als omrekeningsfactor 1 OUJm3 

:= 2 ge/m3 voor de Nederlandse situatie. 
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De bepaling van de hedonische waarde van de geur is uitgevoerd conform de voorschriften in 

de norm NVN 2818 (2005)/ Geurkwaliteit - Sensorische bepaling van de hedonische waarde 

van een geur met een olfactometer. Het panel beoordeelt de aangenaamheid van de geur bij 

verschillende concentraties van het geurmonster. De aangenaamheid van de geur wordt 

uitgedrukt in sen meetschaa! van -4 (uiterst onaangenaam) tot +4 (uiterst aangenaam)! 

weergegeven in tabel C. L 

Tabel C,1 Beoordelingsschaal hedonische waarden 

Hedonische waarde 

+4 

+3 

+2 

+'1 

o 
~1 

~2 

-3 

-4 
----~~~----~~------------~-~--~--~~. 

------~,~~~---~------.----~~ 
Omschrijving 

Uiterst aangenaam 

Neutraal 

Uiterst onaangenaam 
-~--~.----~--~--------~~-----=~---, 

Bij de bepaling krijgen de panelleden 5 bovendrempelige concentraties van het geurmonster 

aangeboden, Bij iedere waarneming beoordelen de panelleden de aangenaamheid van de geur 

volgens de meetschaal in tabei c,1. Naast de aangenaamheid van de geur beoordelen de 

panelleden oak de sterkte 1 of te wei de intenslteit van de geur. Dit gebeurt op een meetschaal 

tU5sen 0 (geen geur \:vaargenomen) en 6 (een extreem sterke geur waargenomen). De 

aanbiedlngsreeks wordt dusdanig samengesteld dat de panelleden zowe! zeer zwakke geuren 

(lntensiteit :::: 1) a!s sterke geuren (lntensiteit > 3) beoordeeld hebben. 

Uit de score van de panelleden wordt per aanbieding en per monster de groepsgemiddelde 

score berekend. Deze score is een maat voar de aangenaamheid van de geur bij de 

betreffende concentratie van de geur, V~~r de score -0,5, ~:t en --2 wordt de bijbehorende 

geurconcentratie berekend uit de meetresultaten, 
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De geurerr1issie van het mestbassin is gelijk aan de gemeten geurconcentratie aan de !ijzijde, 

verrnenigvuldigt rnet de luchtstraom (cJebiet) van de benedenvvindse geurpiulm, 

Vaal" de bepaling van !let debiet is gebruik gemaakt van een zogenaamci fluxraam. Voor het 

fklxraam is de breeclte van de bran van belang, de winclsnelheid en de hoogte van bran. De 

breeclte van de bmn is bepaald op 31,5 meteL 

Voor de bepaling van de hoogte van het fluxraam is de verticale verspreidlngscomponent van 

het GaLlssisch pluimmoclel toegepast, In onderstaande formule wordt deze component 

weergegeven, 

hier\n Is C z : 

20 : 

f ' 0 --* v-D.21 [ " ,[,'v,] 
10 'c 7 \ ,OJ E. ," N,],rr 1"-' xa ,i.'v.-cr Z := \. ~ P £" Q } P C 1\..L J 'l" 

Verticale verspreiclingscomponent [m} 

Ruwheidslengte [m] 

X : Mstand waarover verticale component bepaald wordt 

c[NKL] : Stabiliteitsparameter (voor stabiliteit D : 0,20) 

d[NKl] : Stabiliteitsparameter (voor stabiliteit D : 0,76) 

Voor de afstand waarover de verticale component bepaald wordt is de afstand van het 
meetpunt tot het startpunt van de bron gebruikt. 
De rU\Jvheidslengte is vastgesteld op 0,03 meter, Deordet het bassin 2,5 meter hoog is (vanaf 
maalveld) ontstaat er aan de lijzijde de zogenaamde lijwervel, hlerdoor zakt de lucht direct 
naar 60 % van de aanvangshoogteo De eff'ectieve emisslehoogte is daardoor 1:5 meter (vanef 
maaiveid), Na invuiling van de par,~lmeters in de formule is een vertica\e 

verspn2::1dingscomponent van 1,9 \fClstgesteld. Deze wordt bij de aanvangshoogte van liS 
opgeteld zocJat de fluxraarnnoogte 3,4 meter beclraagt. Het totale doorstroomde oppervlak 
bedraagt 107 111 2

, Het deblet bedraagt 11 63*106 rn 3jtlUr, 
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TfSTlNG 
RvA l400 

Ratio voor Accrediwtie 

GEURCERTIFICAAT 

Meetriienst Buro Blauw B.V. 
Nude 54 A 
6702 D'-J Wage;cingen 

4 geurmonsters 

certificaatnuJruner: 200§LO·044 

Dt: monsters zijn in het kader van P 4262, voor analyse aangeboden in 
monsterzakken geidentificeerd met de nummers: 105/219/119; 132 

De geuranalyses ZUn uitgevoerd c<lnfurm NEN·EN 13725 (2003). He! 
geurwaamemingsgedmg van he! panel binnen de verdunningsreeks WllS voor de 
geanalyseerde monsters analoog aan oat van de butanol-kalibratie. 

Bet onderzoek is ui!gevoerd in een 01' geur geconditioneerde meetJUimre. bij een 
temperatuur van gerniddeld 22 cC, 

J september 2008 
4 seplember 2008 

De gerapportecrcie onzekerheid is gebaseerd op een standaardonzekerheid, 
vermenigvuldigd me! een dekkingsfactor k=2. wt:lke ovel'ccnkomt met een 
betrouwbaarheidsinterval van ongeveer 95%. De standanrdonzekerheid is bepaald 
voJgens EA-4102. 

De a.T1ll1yses zijn uilgevoerd met standuarden W/lllTvan de herleidboorhoid naar 
(inter)nationale standaarden ten overslnan van de Raad veor Accredita!ie. is 
aangi~toc;nd. 

15 september 2008 
vi 
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iE, V~rvQlig g~uI!C~!ltnfk~t~1ril 

~~ 
JlSI!% 
R1il.!m 

biad :2 Y""d.n 2 c~rtificantnummtr : 200BLO ... {}44 

Rcsuilaal: 

II Monst~ridentificarie GeurconcentT:!tie 
~; 

" 'i 
'I [ou,,Im-'] 
I' ,r--------

< 20' I 105 

I 219 252 
I 119 358 ~ 
II 
11 132 64 I 

1\ 
N.B. GeurCOllcenlfatics cxclilsief evennlele voorverdunning cijdens monsternamc 

Paraaf opsteller: 

I~ 

, Het geurlabOf'i\lorillin van Buro 81uuw hant"",n ecn signific3.J1tc ondergn:ns 'fan 20 ollcim). Hct resultaat voar 
monster 105 lag onder deze gren.s. 

"i::'l':"'-"~~'~:ni)~ ~.;¢;':¢'i'full..VG 

HurD BI8.lJ1,.1l B.V, Nud~~ 54;'~ 6702 DN V/age-ningen 
Telefoon: (0317) 425200. Tek,fax: (03 j 7)426111, E·mHil: illir~lllil..wau'Y_Jll 

Postbank P.r.: 4004002, K.v.K. 0901',,<)003 Arnhem, BTW-nummer NL9!.91.033,BO i 
Algemelle l~'vei"illg;voorvfl)£U'den gecle-pol1eerd llij Kamer van Koophalldel Amhem 
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iF" Ce!l"tifocateltll hedl~ltll«s«:he wa©l!l"dl~ 

lw:i11hygierlf 
olldn~oek en acivks 

bled I van 2 

Aanvrager: 

Onde'(zocht: 

Identificatie: 

Wijze van onderzoek: 

BerekeningsmClhodiek: 

Monstername datum: 
Analyse datum: 

Oalum "un uitgitlc 

~:-",,:-,=,,'):;:'~$;:l""~ 

~~ 
HSTiNG 
RIIAl400 

Raad voor AccreJitutie 

ANALYSECERTIFICAA T 

Iyleetdienst Bura Blauw B.V. 
Nude 54 A 
6702 DN Wageningen 

1 geurmons!er 

certificanmummer : 2008LO-044Hcdo 

Het mom!er i~ in het kader van P 4262, voor analyse aangeboden in ""n 
monsterzak geYdentificeerd met het nummer: j 19 

De hedonische waarde bepalingen zijn uitgevoerd confoI111 NVN 2818 (2005), 
Het pane! heefl een opJopende reck.> geurconcentraties beoordeelcL 

De geraprorteerde geurconcemraties zijn conform NVN 2818 (2005) verwerkt. 
Hierbij is uitgegaan van de groepWrell1peJ en is logarinnische jineaire regressie 
toegepast. 

3 september 200g 
4 september 200S 

15 seple 

Buro B!uuw 13,V. Nude 54f\ 6702. EB \Vagenlngen 
Telefoon: (03l?) 425200, Teiefc.x: (0317)426 J 1 ], E-mail: info(cVburobla\j~nl 

Postbank ill.: 4004002, K.v.K. 09064003 Amhem, BTW-munmer NL91.9 J .033.BO I 
Aigemene kveringsvoorwBarclen gedeponeerd bij Kamer van Koophlludel Arnhem 
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iF" Verv@!g {:ertifi{:e3lteK'il ihledmili~ccihle W©i2m:lle 

~~ 
Ilffiill 
~vAl Jjj 

blnd 2 van 2 cenifiC&1tnummer: 2008LO-044Heoo 

Resultaal bij 3 staJldnarawaarden: 

IF" iVlonsleriuenlificatie AantaJ panclleden I Geurconcentratie (oujm") VOOl' 

I I H=·O,5 H=·j 

!I 119 ----L. 5 I 2.0 3,7 
.~.l _.-

l'amaf opsleller: M 
l~ 

~:-"'~Of-1"";::$. 

Buro Bhww 0.\l, N"ude .54i~1 6702. EB \\/ageningf;n 
Tddboll: (0317) 425200, Tc!efux: (0317) 42611 I, E-rnail: illLQliZ!burobiauw.nl 
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Aigemenc !cveringsvoorw!l1l.rden gedeponeerd bij 10~'1ler vau Koopilandei /\.tl)nem 
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Sura Slauw B.V. 

Luchthygiene, onderzoek en advies 

Hi. Ilr1lvo(l?)!"91(l?)g(l?)velr1ls mod\(I?)ibereikening 

KE~~A STACKS+ VERSIE 2008,1 

Release 31 mei 2008 

Stof-Identlficatie: GEUR 

starttijd: 9:48:21 

datum/tljd journaal bestand: 2~10-2008 9:53:59 

8EREKENINGRESULTATEN 

Rapportnr. SL2008.4262.01 

iEir,drapport, November 2008 

~i!eteo Schiphol en Eindhoven; vertaald naar locatiespecifieke meteD 

De iocatie waarop de achtergrondconcentn3tle (en meteo) is bepaald: 249500 566499 

V~~r neersiag bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt 

opgegeven emissie-bestand C:\Stacks71 \Input\emis,ciat 

A!leen bron(nen)-bijclragen berekend! 

Doorgerekende (meteo) periode 

Start datum/tijd: 1- 1-2003 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2007 24: 00 h 

Historische berekeningen 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren , %) op receptor-iokatie 

met coordinaten: 249500 566500 

gem, wlndsneiheid; neersiagsorrJ 

sektor(van-tot) uren % ws neersiag(mm) 

1 (-15- 15): 2129,0 4,9 304 64,70 

2. ( 15- 45): 2364,0 504 3,8 40.80 

3 (45- 75): 3579,0 8.2 4,0 26.50 

4 (75·-105): 2459.0 5,6 3,3 132,00 

5 (105-:1.35): 2474,0 5 £' , .0 3,2 187,85 

6 (135- 2.937,0 6.7 3.4 284,70 

7 (165<1.9 ; 4279,0 9.8 ,4,0 539,75 

8 (195-225): 6226,0 14,2 4,9 1126,70 

9 (225-255): 5687,0 13,0 5,6 809,65 

10 (255-285): 5044,0 :\,1,5 4,6 645,15 

11 (285-315): 3613,0 8,2 4,1 376,10 

-'2 '315 34 ;;')' 303':) 0 1, (. _ -_ ,,;) , . __ )"", 6,9 ],7 199,85 

gemiddeld/sorn: 0,0 4,2 4433,75 
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H, VrenJ'©ig i!nv©ergegreve!ns nIl©direllbrerreke!ni!ng 

iengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 

Bodemvochtigheid- index: 1,00 

,A.lbedo (bodemvveerkaatsingscoefficient): 0,20 

Percentieien voor l-uurgemiddelde concentratles 

Rapportnr. SL2008.4262.01 

f!!'ldriaiPpo!1:, November 2008 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(b!okken) 

de percentielwaarden betrekking hebbenl de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekenlngsuren daardoor 

minder nauwkeurig zljn! (Iaatste regei in percentie!bestand) 

,A.antal receptorpunten 441 

Terreinruwheid receptor gebied [mJ; 0,1867 

Terreintuwheid Em] op meteolokatie windrichtlngsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties [mJ ~ 1. 0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m3]: 0.43623 

hoogste gem, concentratlewaarde in het grid: 40,52760 

Hoogste uurvvaarde concentratle in tijdreeks: 978J32023 

Coortiinaten (x,y): 249500 1 566600 

Datum/tijd (yy,mm/dd,hh): 2007 2 18 22 

Aantal bronnen 1 

********* Brongegevens van 1 
** OPPERVLAKTE13RON ** Mest depot 

X-pos/tie van de bron [m]: 249525 

Y-positie van de bran [m]: 566625 

kortste zijde oppervlaktebron [m]: 31.5 

iangste zijde oppervlaktebron [m]; 31.5 

Hoogte oppervlaktebl'On is aitijd 1,5 m 

[g 4:::;,0 

4382. L:!. 

(Bedrijfsuren zi.jn uren met een emissie :> 

gemiddelde enlissie ovet" bedrijfsuren: (ge/s) 

Warrnte Clutput-schoorsteen [MW]; 0,0 

Rookgasdebiet [normaal m3/5]: 0,0 

LJittree snelheid rookgassen [rnls]: 0,0 

Rookgas<-temperatLiur [KJ: 0,0 

81047 
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Sura Blau\'I B.V. Rapportnr . BL2008.4262.01 

Luchthyglene, onderzock en advie!> Eindrapport, November 2008 

V~~r de uitgevoerde modelberekening geldt dat rekening is gehouden met de invloed van de 

omdij king van het bassin . Achter deze dijk kunnen de geurstoffen opgenomen worden in de 

zogenaamde lijwervel van het bassin . Deze lijwervel ontstaat doordat de wind achter het 

bassin in een ko lk naar beneden stroomt. Indien de geemitteerde proceslucht met deze 

luchtstroom in de lijwervel meegenomen wordt, treedt het zogenaamde gebouweffect op . 

Hierdoor is de effectieve emissiehoogte lager dan de hoogte van omdijking, nl. 1,5 meter. Met 

deze factor is bij de verspreidingsberekeningen rekening gellouden. 

In het verspreidingsmodel zijn de geurbronnen als opervlaktebron ingevoerd. De hoogte 

waarop de concentraties berekend zijn bedraagt 1,5 meter. In bijlage H worden de 

gedeta illeerde brongegevens vermeld die gebruikt zijn voor de verspreidingsberekeningen . 

In figuur 5. 1 staan de berekende geurcontouren . 

3000 

2000 

1000 

o 
o 

Figuur 5.1 

1000 

;/ ;-

-----

2000 

COj1y rrqh! ~ 1996 l>i,:ns ~ voor hct K;,das:t' r rn de opeot.c l t! r c91l!~t·.rs, /\ f:elaoorn 

WOOrfm 

Z"'.I1f.·/tItgV6. 

Po/de 
,:.) ----

\Vf!SI~r(] " p5lCrdB/len 

3000 

Geurcontouren als 98-percentiel van 2,0 ouE/m3 (H=-% groen), 3.7 oUErn3 (H = -1 oranje) en 

12.3 ouE/rn 3 (H=-2 rood) 
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1, inleidin9. 

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMer Bestemmingsplan Buitengebied Hoogezand 
Sappemeer is de aanwezigheid van een geschikte biotoop voor de strikt beschermde libel 
Groene Glazenmaker in het WesteroiepsteroaHenkanaal niet opgenomen. Omdat 01' dit 
traject met een agrarische bestemming tegen aile regeis in toch recreatievaart p!aatsvindt, 
worden Krabbenscheer en Groene Giazenmaker hier emstig in hun voortbestaan booreigd. 
Ik ben van rnening dat in het p!anMER de negatieve gevolgen van recreatievaart 01' de 
geschikte blotoop voor Krabbenscneer en Groene Glazenmaker moeten worden onderzocht. 
Recreatievaart 01' dit traject is een activiteit met een negatieve invloed op de strikt 
beschermde biotoop van de Groene Glazenmaker en daaron planMER-piichtig. 

In de procedure m.b.! het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied 2006 heb il< eerder al 
gewezen 01' het vool"komen van Groene Glazenmaker in dit gebied en aangegeven dat de 
bestemming in deze wijken moet agrarisch blijven. 

2. Achtsrglmnd 

Bij de aanleg van een vaarverbinding ten behoeve van gemotoriseerde recreatievaart tussen 
het Kieisterdiep en zeiimeer Langebosch in Wildervank bleek in 2007 dat elF in een dee! van 
het traject. nameHjk in het te vergraven WesterdiepsterdaHenkanaat(gemeente Hoogezand ~ 
Sappemeer). een populatie van de stlikt beschermde libel Groene Giazenmaker voorkwam 
01' een Krabbenscheer veld dat zich daar had gevormd. Deze vonds! van de Groene 
Glazenmaker zorgde voor een probleem bij de aanleg van deze vaarverbinding, temeer 
omdat het traject al een keel' verJegd was door de vonds! van de Rode Lijst soort Drijvende 
waterweegbree iE/isma natans, en ef' hier gee.m altematief in de vonn van een andere wijk of 
kanaal aanwezig was. 

2.1" De beschermde status van de Gmene Glazsnmaksr 

De Groene Glazenmaker is een beschermde inneemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 
2, van de F&F wet en is tevens opgenomen in bijlage ~V van de EU~Habitatrichtlijn clier- en 
p!antensoorten van communautail' belang die strikt moeten worden beschermd. Op grond 
hiervan is het onder meer verboden om Groene G!azenmakers te doden, te verwOf'lI:ien, te 
'langen, te bemachtigen en voonplantingsplaatsen te beschadigen, te vemieiel1 of te 
verstoren. Het is echter mogelijk om een ontneffing van deze bepalingen te verkrijgen. Deze 
ontheffing wordt aileen verleend ais er gean afbreuk wordt gedaan aan een gunstige 
instandhouding van de soon, ef' geen andere bevredigende oplossing bestaat en er sprake is 
van €len groot openbaar belang. 

2,2, De verphull'tsing van de KS ei'1 00 Groene Ghazenmaker 

provincie aan het mlnlsterie van LNV ean onthefflr1C1 van 
,,,,,"",,,,,,,,,,,,,,,,",,,,4,,,, """rDoden met de 

van de te na611' een 
gelegen dee! van net Westerdiepsterdalienkanaal waar tot nu toe geen velden 
Krabbenscheer aanwezig waren. De gedachte was dat de Krabbenscheef, en daarrnee de 
Groene Glazenmaker, deze verplaatsing in het Westerdiepsterdallenkanaal zonder 
problemen zouden overleven omdat de Krabbenscheer p!anten in dit deel van het 
Westel'diep~tel'da!le!lkanaal in water van dezelfde kwaHteit zouden blijven, alieen em een 
zuidelijker ge!egen plel<. 

vrijdag 27 juni verleende het ministerie van aan de provincie serder gevraagde 
onmeffing van bovenvermelde verboden en op rnaendag 30 juni werden in aile vroegte de 
restanien van de nog aanwezige Krabbenscneer vegetatie verplaatst naar het zL!idelijke 
van het Westerdiepsterdallenkanaal, wat inmiddeis wei van Westerdiepsterdallenkanaal 
wa~ !lie! meer was 
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1n water van dezelfde kwafiteit dreven als die van het Westerdiepsterdallenkanaal). In totaal 
werden er ongevoor tweehonderd Krabbenscheer pianten verplaatst van de naar schatling 
duizel1d die ef' nog aanwezig waren voordat de werkzaamheden aan het 
Wemerdiepsterdallenkel1eel begonnen. De verdwenen achthonderd Krabbel1scneer planten 
mochten eerder ai zander ol1theffing, al werkel1d aan het Westerdiepsterdallenkanaa!, 
vemietigd wonjel1, samel1 met de tussen de KrabbensC'1leer b!aderen !evende lar\len van 

Glazenmaker. 

2,,3, Uitk©m~t van verpgaat~ing van de pop%Jiatie KS en Gmene Glazenmaker 

De pr©vineie Groningen had zieh bij de w-erkzaamheden a!!U'l de vaarroute en de aarwraag 
voor de ontheffillg inzake de verpiaatsing van de Krabbenscheer en Groene Glazenmaker 
laten advisersn door ecologisch bureau Bakker uit Assen. Bij de medewerkers van dlt 
ecologisch bureau had een welarschuwings!ampje moeten gaan branden toen zij 
rom~tateerden dat op de plelats waameen de Krabbenscheer en Groene Glalenmaker 
:louden worden verplaatst tot dan toe geen Krabbenscneer groeide. Dit wijst er toch 
onmiSKenbaalr duidei~jk op dat deze plek van nature niet geschikt is als groeiplaats voor 
Krabbenscheer planten. verleende ontheffing stelt nameiijk a!s voorwaarde voor het 
verplaatsen van de populaties Kraboonscheer en Groene Glazenmaker geste!d dat aan een 
goede instandfiouding van de Groene Glazenmaker op de "nieuwe iocatie" geen afbreuk 
wordt gedaan. Dat ootekent dat de Krabbensroeer en Groene Gialzenmaker deze 
verplaatsing moeten overieven en 01' deze "nieuwe locatie" gezonde populaties gac::U'l 
vestige31. Het feit dat zien tot nu toe op deze "nieuwe locatie" op natuurlijke wijze goon 
Krabbenseheer had gevestigd, terwijl dat op noordelijker gelegen delen van het 
WesterdiepsterdaUenkanaall wei het gevai was, is toeh een duidelijke aanwijzing \1001' het feit 
det d~t zuidelijke deel van het Westerdiepsterdallenkanaal geen geschikte biotoop vocr 
Krabbenseheer, en daarmee voor Groene Glazenmaker, is. De door het Ministerie van LNV 
verleende onti1effing gaat er evenwel vanult dat de verplaatste populaties Kralbbensrneer en 
Groene Giazenmaker op de "nieuwe locatie" good aansiaan en er gezonde populaties gaan 
vestigen. 
Spoedig na de verplaatsing van de Krabbensrneer planter! bleek dat dit te optimistisch 
gedacht was. De verplaatste Krabbenscheer planten begonnen diret.i te kwijnen en vormden 
goon frnaie aaneeng~::s!oten velden die geschikt zouden zijn als voortplantingspiek voor de 
Groene G!ezenmaker. Inmiddeis, jul! 2009, zweven af onder het wateroppervlak op de 
"nieuwe locatie" nog ongeveer honderd planten Krabbenscneer, weelVan er een pear een 
beetje aan de oppervlakte drijven en de rest onder water zweeft DuldeJijk is inmiddels dalt 
het verp!aatsen van de populaties Krnbbenscheer, en daarmea van de Groene G!azenmaker 
zijn mislukt en dat er aan de vOOlwaarde VOOi het ver!enen van de ontheffing, namelijk dat er 
goon afbreuk wordt gedaan aan een goede lnstandhouding V§in de Groene Glazenmeker op 
de nieuwe iOCaltie, niet wordt voldaan. 

204,. van 

flet 
de verjeende A'AH',,,,.#''''''' 

('1]. IS ons dat birmen een 
beZ\i\faar zou worden lnmiddels zijn we €len jear verder en 

wachter; we nog steeds op de genoemde besiissing bezwaar. Geen enkele vraaq die we 
tijdens hebben gesteld is in de twssen!lgger~de peliode beantvifoord. 
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3. HUidige situatie 

Begin mei 2009 is met een aantal deskundigen vastgesteld dat op het traject nog steeds 
Krabbenscheer groeit, jonge planten zijn op foto vastgelegd. 

Fig. 1 - Nieuwe Krabbenscheer 4 mei 2009 

. " 

~ . _: ..... JIil..'~ _ ... ;~',' 

In mijn tuinvijver zijn dit jaar libellen Groene Glazenmaker waargenomen , gefotografeerd en 
op www.waarneming.nl als waameming geregistreerd. Indien de recreatievaart wordt 
stilgelegd zullen binnen enkele jaren de Krabbenscheer en Groene Glazenmaker in grate 
getale in het kanaa; terugkeren. 

Het gebied heeft de potentie am uit te groeien tot een van de grootste biotopen met Groene 
Glazenmaker in Nederland. Dit is een van de doelsteliingen van de provincie Groningen, 
Landschapsbeheer Groningen en de Vlinderstichting, zoals verwoord in 'Herstelplan Groene 
Glazenmaker in Groningen' - Robert Ketelaar, Bas van de Wetering, Rapport VS 2000.21 -
Vlinderstichting Wageningen. Het is onbegrijpelijk dat ministerie, provincie en gemeente dit 
niet willen inzien en de afgelopen jaren alles in het werk hebben gesteld am deze biotaop te 
vernietigen. 

HOO9JJznd, ,., J • 

tl , }.1.,:>7 ~ 
Drs. H . . Meijer 
Stichting Platform Berend Batje, voorzitter 
Pleter Venemakade 225 
9605 PP Kiel Windeweer 

h .j. meijer@planetnl 
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Betref1t~ Ho@rzitting 16 oktober 2008 im:ake de verleende ontheffing v~n de Flora en 
FaIDln$wd $rtikei 759 Bid 5 en Hd 69 «mderdeel C9 V@Ol!' het ve:rp)aatsen V:lm een popul$tie 
n.Ril de Gr@ene glaunmaker lrnaar teen nieuw in te richien gebied zoab verleem» aIm de 
Pr@vi.i!llcRe Gr@ningelrn d.d. 27 jIDllrni 2008 do@rhetMinisterie vall] LandbmJJw9 Nanmr eH1 

Voed8eDkvlfaUicit, 

at:!l«H'lllffi Berend Botje maakt b~:li\$n° 'tegelrn deze verleelrnde oll]theffing om 
mnderst:li\amie redeKi\en~ 

Er is VOOf het trace van de vaarroute russen zeiimeer Langebosch en het Kie1§terdiep ruet 
aangetoond dat er sprake is van een "groot beJ ang". 

B, Br is weI degeHjk een altematieve route mogeiijk (zie bijlage 1). 

Ret is niet bewezen dat het mogelijk is de aanwezige popuiatie Groene glazenmakers te 
verpiaatsen naar "een nieuwe locatie". Hiermee wordt wei degelijk afbreuk gedrum. aan een 
gunstige instandhouding van de soort (zie bij!age 2). 

Daamaast ma8l.kt Platform Berend Botje bezvvaar tegen net feit dat het Jljet mogeHjk is 
geweest om bezwaar te maken tegen de verleende ontheffing. Van de verleende ontheftlng 
macht direct gebmik gemMkt worden en dat is ook gebeurd. Hierdaor is het Platfonn Berend 
Botje onmogelijk gemaakt binnen de wetteiijke mogelijkbeden bezwaar te maken tegen de 
verieende ontheffing. 

Eo Er was geen enkele reden om zoveel haast te hebben met het verplaatsen van de populatie 
Groene glazenmakers omdat het bestemmingsplan van het Westerdiepsterdalkanaal nog 
gewijzigd moet worden van "agrarisch"naar "recreatief' (zie bijlage 2). 

Volgens Platfonn Berend Botje is het helemaai niet magelijk om een populatie Groene 
glazenmakers te ver:piaatsen. 

Puntsgewijs worden b@v~mgenoemde bexwaren hieronder t@egeH.cb.t9 waall"bij tegelijk 
ook wordt ingega~m op de daadwerkelijke uitv@eriJrng van de oll]tb.effing: 

Uitgangspunt voor het verlenen van een ontheffing is: 

'" Er wordt geen afbreuk gedaan aan een gtmstige instandhouding van de soort (punt C.) en er 
is geen andere bevredigende oplossing (punt B.) en er is sprake van groot bdang. (punt A.)" 

eris v,ln een 

~. er voor net aeel >" W van 
project van TUIT,!aart naar Ioervaart is, is dit hard te m.akel1. Zeilmeer Langebosch is 21.1 
met het Zuidlaan:i.enneer verbonden twee vaan:outes: een zuide1ijke route via Oo§terciiep, 
Bareveld en Kie1sterdiep en een noordelijke route via Oosterdiep, A.G. Wildervanckkanaal en 
Winschoterdiep. Aarueg van deze, derde, vaarrollte tussen zeilmeer Langebosch en het 
Zuidlaardermeer via het Kielsterdiep is feitelijk overbodig en hoogstem een vonn van luxe en 
prestige. 

betref1: de grote economische belangen met betrekJ:ing tot recreatie vaart in de 
VeerJwloruen het volgende. In de 2005 en 2006 is schutsiuis in 
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'ler hoogte van de Oalweg maar liefst twee jaren buiten bedrijf geweest wegens renovatie 
werkzaamheden. Een karwei dat ook binnen een paar weken geklaard had kmmen zijn. Ai die 
tijd was er geen scheepvaa.rt verkeer mogelijk door het Stadskanaall Toen dit karwei eindelijk 
gek]aard was werd in 2007 de brug in de Kielsterachterweg over het Oosterdiep bij Bareveld 
gerenoveerd gedurende de zomermaanden en was er geen scheepvaart verher mogelijk 
vanuit het Oosterdiep naar het Stadska..naai en het Kielsterdiep. Ai met a1 was er drie jaar 
achtereen geen scheepvaart mogelijk tussen Veendam en Stadskanaal via Bareveld en twee 
jaar achtereen tussen Stadskanaal en Kielsterdiep. 20 groot blijken de economische belangen 
samenhangend met de recreatievaart! 

8.: aUernatieve route, 

:81. de provincie Groningen heef\: tweemaal aangegeven desnoods een alternatieve route te 
volgen aIs er geen ontheffing zou komen inzake de Groene glazenmaker, namelijk een maal 
voor de rechtbank en een maal in een vergadering van Provinciale Staten van de Provinde 
Grornngen. Hier:m.ee is de noodzaak voor het verlenen van een ontheffing inzake de Flora en 
Faunawet met betrekking tot de Groene glazenmaker a1 vervallen en had het Ministerie van 
Landbouw, Namur en VoedselkwaHteit de Provincie Groningen mee lrunnen delen dat een 
ontheffing volgens de Flom en Faunawet kenneHjk niet nodig is en dat de Pmvincie 
Groningen de vaanveg volgens de alternatieve route dient aan te leggen. 

B1. aantasting van het beschermde dorpsgezicht van Annerveensche kam:!al. 

Wijken en kanalen horen bij de veenkolonien. Een nieuw kanaal vorm! een waardevolle 
bijdrage aan het beschermde dorpsgezicht van Annerveensche kanaal. 

:830 aanzienHjke meerkosten. 

Oit is niet onderbouwd met een finandeel piaatje. Daarenboven levert elke € 75.000,00 aan 
investering een tijdelijk (projectgebonden) extra mensjaar werkgelegenheid in de regio op. 
Oat is aileen maar gU!lstig voor de regio. (zie rapport van Turfvaart naar Toervaart: pag. 35). 

:840 het kost meer grond. 

Oit is relatief. een onderbouwing ontbreekt en ook de aanleg via het Westerdiepsterdalkanaal 
heeft grand gekost. Het gaat om betrekkelijk marginate landbouwgrond waarop in hoofdzaa'k 
de volgende gewassen. worden verbouwd: aardappelen voor de aardappelzetmeel industrie, 
suikerbieten voor de suikerindustrie en malS voor de diervoeder-industrie. Op wereldscha.al is 
er een overschot van zowe1 van (aal'dappel)zetmeel a!s .§uiker. Daar tegenover staat een 
W;;;;sterdiepsterdaLkanaal dat rijk is rum als topper een 

en 
arenDoven vonnt deze aitematieve route, met Denoue van 

Westerdiepsterdalkana.ai, slechts een uiterst bescheiden compensatie voor het verlies van de 
vele kilometers aa.n diepjes, kanalen en wijken uit de beginjaren '70 van de vorige eeuw to en 
het waterpeH in de Veefl~lcolonien werd verlaagd ten gunste van de landbouw. Diepjes, kanalen 
en -wijken kwamen toen arcog te staan en veie kanaien en wijken zijn toen gedempt ten 
behoeve van de landbouw en de aanleg van wegen. Met het verdwijnen van het 'Nater en de 
waardevol1e oeverzones is destijds in de Veenkolomen een grote hoeveelheid kostbare natLlur 
blijvend verdwenen. Naar schatting is destijds ongeveer vijfduizend kilometer aan diepjes, 
kanalen en wijken verI oren gegaan. Aanleg val1 de vaar"\i'leg tu§sen zeilmeer Langebo§ch en 
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Kielsterdiep via een nieuw aan te leggen route betekent het behoud van ongeveer achthonderd 
meter waardevoHe natuur en levert een nieuw kanaal met "natuurvnendelijke" oevers op van 
ongeveer een kilometer. Het is volgens Platform Berend botje niet meer dan logisch dat deze 
keer de Landbouw een uiterst bescheiden offer, behoud van ongeveer een kilometer kanaal 
tegenover net verHes van vijfduizend kilometer kanaa1, grotendeels ten gunste van de 
landbouw, veertig jaar gdeden, brengt ten gu.nste van de natuur. 

c~ een gamstige insbmdlhom:Ung vaim de soon. 

De Groene glazenmaker is een van de weiruge HbeHen sootten die in Nederland achteruitgaat. 
.lie onderstaande granek die afkomstig is van de Vlinderstichting . 

.!!:I!lL._ __ _ ___. _ . 

"Q._~~~,.-,-., ___________ ~_~_ 

;~l;) __ 

: u 
'-----~ -== . " 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Groene glazen.maker: trend 1999 - 2007. Voor het beginjaar 1999 is de index gesteld op 100. 

Dit in. tegoostelling tot bijna aBe andere sootten libeHen en waterjuffers die 01' zijn minst 
vrijwel gelijk blijven (enige so orten) ofzelfs voomit zijn gegaan (de meeste soorten). 

De Flora & F aunawet en de conventie van Bern maken geen. onderscheid tussen kern- en 
deelpo1'uiatie. Het is daarom onjuist en iliegaal om in de verleende ontheffing onderscheid te 
grum maken tu§sen een "kern" - en eelR "deel" - populatie. 

Van verplaatsen van Krabbenscheer en vooral van Groene glazenmaker nazr "een nieuw in tre 
dc:hten gebied" is nooh rumgetoond dat dit kan. Daarenboven ontbreekt een degelijke srodie 
W8..aruit blijkt dat "het nieuw in te richten gebied" gescnikt is '10m zo wel C'foene 
glazemnaker als krabbenscheer. 
In de aanvn'..ag voor de ontheffing, in het begeJeidend schrijven bij 
omheffing zelf staan onjuistheden, leugens en 01 1fl 

deze 

, "Xenl"' en deelpopulatie". Pagina: 2, regels 5 en 6 van onder 
De Flora & Faunawet en conventie van Bcm maken geen onderscheid in soorten populaties. 
I-let is daarom. onjuist en iHegaal om. dit onderscheid te gaan maken. 

"De "deelpopulOltie" wordt verplaatst nOlai' een ander deel van net kanaaiwaar 
vaarverkeer komt, ... Om (piezier·-)vaart in gedeelte van te weren, dient het te 
,.4J'-'7rrlnm fo}fifTD"i{,,1mA hi;"",n-.,hnnIA AA.n.n' een . Pagina 2, rege! 5 van en 
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Dit is onjuist. De wijk is geheel van het Westerdiepsterdalkanaal afgesloten, zoals ook al op 
pagina 1, regei 4 onder het kopje "De aanvraag", wordt vermeld. Daar staat: "met sloten fangs 
de nieuwe kanaaldijk zal het polderpeil gehandhaafd blijven ", 

C3. "Wei dient net nieuw in te rienten gebied door een tel' zaire kUndige op geschiktheid te 
worden beoordeeld" . .Fagina 2, regel3 'Jan onder. 

iller lijk1; spralce van een spraakverwamng. Er is namelijk, wat het "water" aangaat geen 
sprake van een "nieuw in te richten gebied". Dit blijkt duidelijk uit de aanvraag v~~r de 
ontheffing zoals deze door de Provincie Groningen is ingediend. 
Op "water" gebied is er niets "nieuw" ingericht. "Nieuw" is dat de yvijk is afgesioten van het 
Westerdiepsterdalkanaal en nu met een plastic pijp op de kwelsloot is aangesloten, Voor 
zover ons bekend is er geen rapport van een ter zake deskundige aanwezig die het "nieuw in 
t.e richten. gebied" op geschiktheid wat water ben-eft heeft booordeeld. Daarnaast is een 
Habitat niet maakbaar oftewel het is niet mogeUjk om een gebied dat met geschikt is voor 
Krabbenscheer eniofG{oene glazenmaker voor dezen weI geschlkt te maken door menselijk 
ingrijpen. De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten schrijft in haar bIad: "Van 
Nature" zomer 2008: "de Vereni.ging (Natuurmonumenten) maakt daarbij weI de 
kanttekening dat het onjuist is te veronderstellen dat Habitattypes maakbaar en verpiaatsbaar 
zijn" . 

C4. "De deelpopulatie wordt verplaatst naar een: "een nieuw in ie richten gebied ten zuiden 
van de }midige locatie maar gelegen in he! zeljde kanaal ( dus met dezeljde waterkwaliteit en 
andere waarden die van invloed kunnen zijn op de aanwezigheid van krabbescheer ). 
Pagina 3, reget 4 en verder. 
Dit is onjuist wat Buro Bakker in het DNeede rapport uit 2007 al had aangetoond. De 
waterkvvaliteit in het zuidelijke deel van het kanaal, waar Krabbenscheer ontbreekt, is 
duidelijk anders dan aan het begin efnoordelijke deel van het Westerdiepsterdalkanaal nabij 
het Ki.dsterdiep, waar Krabbenscheer juist goed gediji. Daarenboven is de wijk inmiddds 
afgesloten van het Westerdiepsterdalkanaal middels een dijk en kwelsloten. 
Ancen de waterkwaliteit in het noordelijke deel van het Westerdiepsterdalkanaal is geschikt 
veor zowel Krabbenscheer en Groene glazenmaker en dat hangt duidelijk samen met de inlaat 
van veTS water uit het Kielsterdiep. In het "nieuw in te richten gebied" ontbreekt deze toevoer 
van vers water uit het Kielsterdiep en daarom is de waterkwaliteit daar duidelijk anders dan in 
het noordeiijke deel van het Westerdiepsterdalkanaal. Het water in "het nieuw in te TIchten 
gebied" is door gebrek aan menging met vers water uit het Kielsterdiep van een kwaliteit die 
ongeschikt is voor zowel Krabbenscheer en Groene glazenri1aker. Hiermee is al voldoende 
aangetoond dat er sprake is van leugens en bedrog. 

he! nieuw te richten gebied" ontbreekt een goed florerend·e met 
en 

SOOft aangetro:ffen naast heel veel un eeln zeer 
ongunstige waterkwaliteit dat de genoemde "ter zake kundige", die het gebied op geschik'f.heid 
had moeten beoordelen., zeker op had moeten vaBen. Daarenboven is het 20 ciat als "het nieuw 
in te richten gebied" geschikt zou zijn geweest voor Krabbenscheer en Groene glazenmaker 
deze er zich al gevestigd louden hebben. Uit het ontbreken van Krabbenscheer en Groene 
glazenmaker blijkt al dat "het nieuw in te richten gebied mliet geschikt is voor zowel 
Krabbenscheer als Groene glazenmaker. 
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C5, "Het overbrengen (van de Krabbenscheerplanten en iarven van de Groene glazenmaker) 
zal mel (binnen 1 tot 1,5 uur) en nie! grootschaligworden uitgevoerd op bewolkte dagen", 
Pagina 3, rege19 en 10. 
Dit is niet gebeurd. Het verplaatsen is begmmen op ruaandag 30 juni en was pas voltooid op 
donderdag 3 juli. Zie de "gereedmeldingsmail" van de provincie G1'Oningen. (in dossiermap 
1.) Daamaast was het maandag 30 juni, dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 juli prachtig 
weer met veel zon en hoog'Jit een paar stape1wolken. Ondanks !net feit dat het verpiaatsen van 

Krabbenscheerplanten op 30 juni met voltooid was, is er direct begonnen met de 
baggerwerkzaamheden en zijn tairijke Krabbemcheerplanten mee uitgebaggerd en vemietigd, 
al dan met samen met huven van Groene glazenmakers. Overigens is Platform Berend Botje 
van mening dat het onderzoek van Bure Bal.Llcer naar het voorkomen van Groene 
Glazenmakers in het Westerdiepsterdalkanaal onvoldoende is geweest. Het is uitgevoerd op 
dagen met vee! bewolking en 3.an het eind van het vliegseizoen van de Groene glazenmakers 
waardoor de kans 01' het waarnemen tijdens be:ide waarneemdagen ongeveer nui is geweest. 
Daamaast heeft Bum Bakker nagelaten onderzoek te doen naar het voorkomen van larven van 
de Groene glazenmaker russen de Krabbenscheer planten. Een zeer emstig verzuim naar de 
mening van Platform Berend Botje! Het is nu onduidelijk hoeveel1ruven van Groene 
glazenmakers er voor kwamen in welle lruvenstadium. De bewering dat er gel:m twee jarige 
lruven van de Groene glazenma.lcer aanwezig kmmen zijn geweest die op het punt va.n 
uitsluipen stonden, orudat e1' pas in 2007 een eileggend vrouwtje is waargenomen, is met 
onde1'bouwd. 

C6, "Door hel overzetten van Krabbenscheer naar het compensatiegebied OOt afgesloten is 
Vaal' scheepvaart zal de Groene glazenmaker zich kunnen handhaven in het ka.P.aaI, 
waardoor er van wezenlijke negatieve invloed op de populatie geen sprake is. Zorgvuldig 
hcmdelen is hiennee gegaramdeerd. De gunstige staat van instandhouding van de Groene 
glazenmaker komI niet in gevaar, mils ey gewerkt word! conform de bovengenoemde 
maatrregelen en volgens de overige in de ontheffmg genoemde voorwaarden". 
Pagina 3, rege120 en verder van onder. 
Zoals 8.1 eerde1' is betoogd is dit onjuist: het compensatie gebied is niet verbcmden met het 
Westerdiepsterdalkanaai en bevat water van een kwaliteit dat ongeschikt is vom zowel 
Groene glazenmaker als Krabbenscheer. Het ma.ak.t dan eigenlijk ook niet meer uit dat er niet 
gewerkt is votgens bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing 
genoemde voorwaarden. De Krabbenscheer is in het «cornpensatiegebied" niet levensvatbaar 
en zal daar verdwijnen. Zo ook de Groene glazenmaker. Overigens zou elke "deskundige" dit 
hebben kmmen voorzien: immers al.s het "compensatiegebied" geschikt was VOOf 

Krabbenscheer enlofGroene glazenmaker. dan hadden deze zich er inmidde15 weJ gevestigd! 
Of orngekeerd: uit het feit dat in dit dee1 van het Westerdiepsterdalkanaal geen Krabbenscheer 
u."""wb,,,rt> zoals Buro Bakker overigens 33 had opgemerkt en was al duidelijk 

gebied 2'jjn had moeten moeten 
Overigens verstaat Plattorm. Beren.d Botje onder "zorgvuldig iets geheel anders, 
nrunelijk eerst onderzoeken of"het compensatiegebied" geschikt is '10m Krabbenscheer door 
er aantal phmten Krabben5cheer ult te zetten alvarens met de werkzaamheden te beginnen. 
Ah; na ,fan tijd, is jaKen!, zou bJijken dat deze Krabbenscheerplantel1 daar gedijen, 
worden bekeken of deze ook geschikt zijn als voortplantingsplaats voor de Groene 
glazerunaker. Pas alS het gevaJ. is zou kunnen worden oveJlNogen of"'verplaatsen" van de 
Krabbenscheerplanten nit het Westerdiepsterdalkanaal een serleuze optie is. 
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C7. "Een altematieve werbIVijze is dan ook voorgesteld, in de vonn van het ve!plaatsen van 
de krabbescheer (de belangrijkste ecologtsche component van het leejgebied wm de Groene 
glazenmaker) naar een ploots waar geen scheepvaart plaats vindt. Door de afsluiting van he! 
compensatiegebied voor de effecten van de scheepvaart wi verstoring zoveel mogelijk 
voorkomen worden en zal de soort de kans krijgen om zich te handhaven in het gebied. 
Hierdoor hl-Ijft d..e gunstige sto.at van tnstandhouding gewaarborgd en is van wezenlijke 
invloed op de soort geen :prake. Hiermee is voldoende aangetoond cia! gem andere 
bevredigende oplossing voorhanden is". 
Pagina 4, rege13 en verder. 
Dit is deels een herhaling van wat onder C5 en C6 al genoemd 1s. 
Overigens is het oiet 20 dat elke Krabbenscheer vegetatie geschikt is voor de Groene 
glazerunaker. De eiserl die Groene glazenmakers stell en aan hun leefomgeving zijn een stuk 
hoger dan de eisen die Krabbenscheer stelt aan zijn omgeving. In het grootste deel van de 
Krabbenscheer vegetaties in Nederland planten Groene giazenmakers zich met voort! Er is 
geen enkele reden om aan te nemen dat de Groene glazenmaker zich in "het nieuw in te 
richten gebied" zou hebben voortgeplant als de Krabbenscheer er onverhoopt £01). gedijen! 
De concl.usie dat "hiennee is voldoende aangetoond riat er gem andere bevredigende 
oplossing voorhanden is" komt vol1edig uit de lueht vanen en slaat nergens op. 
Een andere bevredigende oplossing was er, en is er, naar de mening van PlatfoITfl Berend 
Botje nog steeds bijvoorbeeld de vaarroute volgens een ander trace aanleggen. 

eft Belang van de ingreep: "Ik verwacht ciat door het realiseren van het voorgestelde 
compensatie gebied gem pennanent negatieve effecten optreden t.a. v. de strikt beschermde 
500ft; zorgvuldig handeien is gegarandeerd". 
Pagina 4, regel 12 van onder. 
Helaas is deze verwachting niet onderbouwd en nergens op gebaseerd en de praktijk met 
betrekking tot het £Orgvuldig handel en wijst anders nit. Opmerkelijk hierbij is dat op het 
"zorgvuldig handelen" niet door een onafha1L.l(elijke derde is toegezien. Het wordt de 
Ontheffinghouder op deze wijze ook weI erg gemakkelijk gemaakt om "met zorgvuldig te 
handel en" of eenvoudiger gezegd "de regels aan zijn. (eigen) laars te lappen". 

De huidige situatie is duidelijk anders: de Krabbenscheer blijnt weg en de "strikt 
beschermde" (populatie) Groene glazenmaker is vemietigd, strikt beschermd en all 

Ad 4, Specificke voorwaardeill llHit de verle~mde Oilltbeffiillg, 

C9. Punt 7. Compemeremle en mitigerentie maatregelen: 

omschrijvingen de ontheffingsaanvraag; 

naar een 

,J. C«)mpensen~nde maatregelen: Bet nieuw te richten gebied ligt ongeveer 200 meter ten 
widen en in het verlengde van de hlJidige vindplaats. Het IS het zuldelijke eind van het 
Verlengde Klelsterdiep (= Westerdiepsterdalkal1aal), met aan de oo§tkant eenjonge 
bosaanplant en. 802m de west kant akkerpercelem. De breedte .... is on.geveer 8 meter. 

Waterkwaiiteit het rapport waterkvvaliteit in het Westerdiepsterdalkanaal wordt hier 
besproken. Dit rapport gaat over de waterkvvaliteit het Westerdiepsterdalkanaal maar 
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over de waterkwaliteit van de zijwijk van het Westerdiepsterdalkanaal oftewel het gaat niet 
over de waterkwaHteit van de plaats waarheen de Krabbenscheerplanten en de Groene 
glazenmakers verplaatst gaan worden. 

Vit de ontheffingsaanvraag wordt duidelijk dat er voor Krabbenscheer en Groene 
glazenmaker niets "nieuw" wordt ingericht. Evenr,"11n word! in de ontheffingsaanvraag 
venn.eld oat de .:rijwljk vv'ordt eigesneden van het WesterdiepsterdllJkanaal. Het verhaa! over 
de waterl07>raliteit gaat aileen over de waterkwaliteit in het Westen:Hepsterdalkanaal zelfmaar 
wekt de indruk dat het gaat om waterkvvaEteit in "het nieuw in te richten gehied" en is 
daarom misleidend. 

Imicbtill1g en bebeer: (uit de ontn.effingsaanvf8.ag. Pagina 4): 

"Bi} schonen zal 50% gespaard zoals ajgesproken met de waterschappen". 

1l\lS er niets te §chonen is, zoals tot nu toe in de nauwelijks begroeide wijk het geval is, is dit 
gemakke1ijk seoren. 

"Het wi nodig zijn om de KnJJ.iYbenscheer met eventueel aanwezige eieren en larven over Ie 
brengen naar he! nieuw in te richten gebied Dit zalfmrden uitgevoerd op bewolkte dagen". 
(Vit de ontheffingsaanvraag ) 

Dit is niet geheurd op bewolkte clagett het was tussen 28 juni en 3 juli onbewolkt of er waren 
hooguit een paar stapelwolken. 

CI0. Punt 8. "Het verplaatsen van krabbescheer dient plaats ie vinden voor ha!jnovember 
met als meest geschikte periode de maandRn juni-juli. .... Em ter zake kundige op het gebied 
van de Groene glazenmaker dient dft te bepalen." 

de eige:n Natumkalender van het lVfinisterie Va;.l1 LNV geeft het Ministerie van LNV aan 
dat waterlocaties die Groene glazenmaker gebmikt voor voonplanting, ei afzet, 
'winterverbiijf en vliegplaats het hele jaar door aJs "klNetsbaar" aangemerkt moeten worden. 
De genoemde "iter zake kundige" had hiervan op de hoogte moeten zijrt De opmerking in het 
begeleidend schrijven hij de verleende ontheffing op pagina 3, rege126 en verder: De peri ode 
"met -- juli" is hiertoe he! meest geschikt. Dit wordt ook geadviseerd door de 
Vlinderstichting." is ontleend aan een gesprek dat is gevoerd met de heel' Henk de V nes van 
de Vlinderstichting. Evenwel geeft de heel' Henk de Vries in gesprekken met PlatfoIm Berend 
Botje aan ie hebben beweerd dat de tweede helft VaIl juni geschikt ;rou zijn om 

""''''''1;,,,,,_,.,,,,'''" met larven van de Groene glazenmaker te verplaatsen. Volgens de heel' 
~~::3~1!jU~tt J.3 

dl-Iet -Vtlng~eJtl eli oveY'zettert va.?!! te 
iN>"'''''',>"''-''''''' voorzichtig uit 

de word! verrneld ciat larven van Groene glazemn&~er§ tu§sen ",.''''.,'' .. nA 

K..rabbe113cheer. In de meeste gevallen zal dit kloppen orndat Krabbenscheer na verloop VRn 

tijd dichte aaneengesJ.oten vegetaties vormt 'waartussen nmxwelijks andere planten voorkomen. 
In het Westerdiepsterdalkanaal was de situatie evenwel andel'S. ICrabbenscheer vormde hier 

tussen 'i)\feelderig tierende zoais en 
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Waterpest. Larven van aile soorten Glazenmakers leven tussen waterplanten. Dit geldt oak 
voor larven van Groene glazenmakers. Het is niet waarschijruijk en nooit aangetoond dat 
larven van Groene glazenmakers exdusief rossen Krabbenscheerplanten voorkomen en 
andere waterplanten mijden. In het Westerdiepsterdalkanaal wHen de larven van Groene 
glazenmakers waarschijnlijk verspreid tl.lssen alle waterplanten geleefd hebben dus zowel 
tl.l§sen Krabbenscheer planten als tussen de overige waterplanten zoals Hoornblad en 
Waterpest. Het merboven gestelde: "het vangen en overzetten van de libellenlarven kan 
geschieden door de kraMescheerplanten voorzichtig uit het water te tilien)} is ruet juist. Hier 
wreekt zich ook weer het feit dat Bum Bakker heeft nagelaten een onderzoek te doen naar het 
voorkomen van libeHenlarven in het Westerdiepsterdalkan8..al en dat Platform Berend Botje 
niet in de gelegenheid is gesteld tijdig bezwaar aan te tekenen tegen de verleende ontheffing. 
Het grootste deel van de larven van de Groene glazenmaker za1 ruet overgepiaatst zijn en .laX 
gedood zijn bij de daarop volgende werkzaamheden aan het Westerdiepsterdalkanaal. 

cu. Punt 10. "Voordat de werkzaamheden zullen plaatsvinden dient aile Krabbenscheer 
verplaatst te zijn naar de nieuwe loearie". 

Dit is met gebeurd binnen de gestelde tijd en met op bewolkte dagen zoals hierboven bij C5 a1 
is vermeld. Verder het volgende: er is ongeveer 50m2 Krabbenscheer verplaatst, 
waafschijnlijk minder omdat de verplaatste planten mim uh e1kaar dreven en 20 een groter 
oppervlakte innemen dan niet verplaatste planten. Br was, voor a11erlei werkzaamheden aan 
het Westerdiepsterdalkanaal begonnen, naar schatting 400m2 Krabbenscheer aanwezig. Ben 
eenvoudige rekensom leert dat er 350m2 Krabbenscheer verdwenen is. (zie ook de foto's in 
het tweede rapport van Buro Bakker en bijlage 3). 
Opmerkelijk is dat in de aanvraag voor de ontheffing staat onder J, laatste alinea ( pagina 4, 
reget 16): "dat de aanwezigheid en overleving van voldoende Krabbenscheer bepa/end zal 
zijn." (voor de overleving van de Groene glazenmaker, naar mag worden aangenomen, a1 staat 
dat er niet biD. Dit is overigens maar vom een deel juist. Groene glazenmakers stell en hogen~ 
eisen aan de waterkwaliteit dan Krabbenscheer. Aanwezigheid van voldoende Krabbenscheer, 
en ook voldoende vitaai, is weI een van de vereisten voor een succesvoUe voortplanting van 
Groene glazenmakers. lie ook wat vermeld is bij C7, 
Ook het tweede rapport van Buro Bakker uit 2007 vermeld keurig de gewenste hoeveelheid 
Krabbenscheer, uitgedrukt in m2 en de kwaliteitseisen waaraan de planten Krabbenscheer 
moeten voMoen om geschikt te worden bevonden a.ls eiafzetplaats voor de Groene 
glazenmaker. De verplaatste hoevee1heid van ongeveer 50m2 Krabbenscheer mag als 
onvoldoende worden beschouwd om ais voortplantingsplaats van Groene glazenmikers te 
dienen. Daarnaast is de "kwaliteit" van de verplaatste Krabbenscheer planten eveneens 
onvo1doende om geschikt te zijn als eiafzetplaats voor Groene glazenmakers. 
Blijft de vraag waar de verdwenen naal' schatting 150m? Krabbenscheer is gebleven. 

"'''7"7",,,,,,,,,,.,1 deze van 
ai aan zijn naa!' 

van PlaUoI'm. Botje schade aan de aanwezige Krabbenscheer 
diverse keren aangifte gedaan. Vol gens de DLG was even'wei in geen van de gevallen 
aangetoond of aannemelijk dat deze werkzaamheden schade toegebracht zouden hebbel1 aan 
de Krabbenscheer. Vit het verdwijnen van 150m2 Krabbenscheer kan evenwel de conclusie 
worden getrokken dat deze werkzaamheden weI degeUjk schade hebben toegebracht aan de 
Krabbenscheer. Een ander antwoord is al eerder vermeld bij C5: op maandagochtend 30 juni 
"vas maar een klein dee! van de Krabbenscheer planten overgebracht naar de nieuwe locatie 
Evemvel is direct na het gereed verklaren van het verplaatsen van de Krabbenscheer planten 
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begormen met baggeren waarbij tal van pla:nten en larven van de Groene glazenrnaker rnee 
zijn weggebaggerd en vemietigd. 
Een a:ndere vraag is waarom er niets met de aanwezige kennis betreffende de minimaal 
gewenste oppervlaJcte Krabbenscheer is gedaa:n. 

CU. Punt :11. "Het niemo/ in ie rienten gebied dient te worden ajgeslaten vaal' (plezier-)vaal't, 
bijvoorbeeid door een baIR'. 

Een lachertje. Een dergelijk gebied bestaat met en kan dan ook niet met een balk worden 
algesloten voar de (plezier-)vaart .. 

C14. Punt 12." Het beheer van het dee! van het komaai enz.: diem gericht re zijn op 
instandhouding wm KYabbenscheer en Groene glazenmaker ". 

Dit is al genoemd bij C9. Inrichting en beheer. Er is niets te beheren en veTder is dit 
overbodig orodat er ru afspralcen zijn gemaakt met de Waterschappen over het beheer van 
watergangen met Krabbenscheer en Groene gl212enmakers. 

CIS. Punt 13. "Bi) aile bovenstaande maatregelen dient een tel' zaire kuwiige betroklren te 
worden". 

Voor zover PlatfoITt1 Berend Botje dit kan beoordelen is dit ruet gebeurd. Onder C4 en C6 is 
al vermeld dat "net rllieuw in ie richterll gebied" met door een deskimdige op geschiktheid is 
beoordeeld. Bij C10 is al vermeld dat ruet aUe Krabbenscneerplanten binnen 1 tot 1.5 uur zijn 
verplaatst bij bedekte heme! en daar is ook vermela OOt de verplaatste hoeveelheid 
Krabbenscheer volstrekt onvoldoende i.s om geschikt te z~jn als voortplantingsplaats voor 
Groene glazenmakers. Een ter zake kundige zou ait ongetwijfeid aHemaal zijn opgevaHen en 
deze zou neb ben besloten het verpiaatsen van de Krabbenscneer planten en larven van de 
Groene giazenmaker naar de meuw~ locatie 11iet door te laten gaan omdat de nieuwe locatie 
niet geschikt is voor Krabbenscheer en Groene glazenmrucer. Bij het (nu theoretische) 
verpRaatsen van de Krabbenscheer en larven van de Groene glazerunaker zou de tel' zake 
kundige hebben moeten aaviseren het verplaatsen uit te stell en tot de beschreven en vereiste 
weel'somsta:ndigheden aallwezig waren en deze zou geadviseerd hebben passende aanvuBende 
maatregelen te nemen met betrekking tot de hoeveelheid verplaatste planten Krabbenscheer. 
Overigens zou deze tel' zake kundige er in €len vroeg stadium aI op gewezen hebben dat in het 
Westel'diepsterdalkanaal net grootste deel van de larven van de Groene glazenmaker niet 
russen planten Krabbenscheer zou leven maar verspreid tussen aUe so otten waterplanten zodat 
het niet mogelijk zou zijn om het grootste dee! van de larven van de Groene glazenmaker te 

5~ 

"Deze ontheffing 
niet houdt aan de voonvaarden". 

Platform Berend Botje is van mening dat dit lnderdaad moet gebeuren omdat hierboven 
voldoende is aangetoond dat vergunninghouder zien niet Mn de vOOIwaarden heeft gehouden. 
Overigens is het de vergunningnouder ook weI erg gemak:kelijk gemaakt. Er is namelijk ge~m 
onafuankdijke toetsing geweest en er is evenmin door een onafnankelijke deskundige toezieht 
gehouden 0'0 vverkzaam.heden. 
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Uitvoering van en toezicht op de werkzaamheden waren in een hand, nameJijk die van 
de provincie Groningen, wat uiteraard zeer ongewenst is! 

De opmerking in de ontheffing: "zorgvuldig handelen is gegarandeerd" (begeleidend 
schrijven, pagina 3 en 4) is dan ook volledig misplaatst. 

D. Bezwaarprocedure. 

Bij herhaling was ruim van te voren aangekondigd dat er bezwaar zou worden gemaakt tegen 
een te verlenen ontheffing. Het is daarom uitermate laakbaar van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de vergunning wordt verstrekt op een zodanige 
wijze dat het in de praktijk onmogelijk wordt gemaakt om bezwaar te maken tegen de 
verleende ontheffing. Immers de vergunning is verstrekt op vrijdag 27 juni. Op de 
eerstvolgende werkdag, maandag 30 juni, begon de provincie Groningen in aIle vroegte al met 
het verplaatsen van de Krabbenscheer. 
De toevoeging dat het mogelijk is om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief 
bezwaar te maken is uiteraard een lachertje als de werkzaamheden de voJgende werkdag al 
kunnen beginnen en binnen anderhalf uur afgerond dienen te zijn. 

E. Wijziging van het bestemmingsplan van het Westerdiepsterdalkanaal van 
"agrarisch" naar " recreatier '. 

Het is opmerkelijk dat de provincie Groningen een zo'n vreselijke haast heeft met de 
realisatie van de vaarverbinding van zeilmeer Langebosch naar het Kieldiep. Het vigerende 
bestemmingsplan laat op dit moment niet toe dat er gebruik kan worden gemaakt van de 
vaarweg. Het bestemmingsplan voor het Westerdiepsterdalkanaal moet eerst nog worden 
gewijzigd van "agrarisch" naar "recreatief". Een dergelijke procedure kan lang duren en de 
uitkomst is onzeker. Door op deze zaak vooruit te lopen loopt de provincie Groningen het 
risico dat veel geld is besteed aan een project dat niet in gebruik kan worden genomen. Het is 
de provincie Groningen ongetwijfeld bekend dat in Nederland her en der gebouwde maar 
ongebruikte viaducten in het land Jiggen zonder dat er uitzicht is dat ze ooit in de geplande 
auto(snel)weg worden opgenomen. Het was dan ook logischer geweest eerst de wijziging in 
het bestemmingsplan te realiseren en dan pas subsidie voor dit deel van de vaarweg aan te 
vragen, de vaarweg aan te besteden en uit te voeren. 

In deze tussentijd was er ook voldoende tijd om een goede studie uit te voeren naar de 
haalbaarheid van het verplaatsen van een populatie Groene glazenmakers. Het was dan 
mogelijk geweest om in het "nieuw in te richten gebied" voldoende Krabbenscheer van elders 
over te brengen en te monitoren hoe het deze Krabbenscheer zou vergaan en of er vrouwtjes 
Groene glazenmakers eieren in de Krabbenscheer planten zouden gaan leggen. 

Platform Berend Botje vindt het opmerkelijk dat de DLG bierop niet eerst getoetst heeft en 
het heeft goed gevonden de populatie Groene glazenmakers te verplaatsen terwijl hier 
helemaal geen haast geboden was. ZoIang het bestemmingsplan voor het 
Westerdiepsterdalkanaal nog niet gewijzigd is zou er voor het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit geen enkele reden moeten zijn om de gevraagde ontheffing te 
verlenen. Integendeel: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou de 
Provincie Groningen hebben moeten adviseren de geplande vaarweg elders aan te leggen! 
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F. Is het mogelijk om Krabbenscbeer en Groene glazenrnakers te verplaatsen? 

Volgens Platform Berend Botje is dit principieel onmogelijk. Platform Berend Botje is het 
volkomen eens met Natuurmonumenten dat "habitattypes niet maakbaar ofverplaatsbaar 
zijn" . Zie punt C3. 
Krabbenscheer en vooral Groene glazenmakers stell en hoge eisen aan hun omgeving en aan 
de waterkwaliteit. Met name de waterkwaliteit is door menselijk handel en nauwelijks 
langdurig te sturen. Dit speelt in cultuurgebieden nog meer dan in natuurgebieden waar enige 
mogelijkheden zijn om de waterkwaliteit langdurig te belnvloeden tegen hoge kosten. Een 
voorbeeld van dit laatste vormt het natuurreservaat "de Bergvennen" in noordoost Twente 
waarbij basenhoudend grondwater wordt opgepompt om de waterkwaliteit in de vennen te 
verbeteren. Dit gaat goed zolang er basenhoudend grondwater wordt opgepompt. Zodra dit 
oppompen stopt gaat dit positieve effect weer verloren. In cultuurgebieden zijn er geen 
mogelijkheden om in een diepje, kanaal ofwijk (verder aangeduid ais "waterpartij") de 
waterkwaliteit langdurig naar een gewenste kwaliteit te sturen. Dit betekent dat de 
waterkwaliteit in een "waterpartij" een gegeven is die verder niet door menselijk handelen 
langdurig op positieve wijze te belnvloeden is of naar gewenste waarden te sturen. 
Voor Krabbenscheer en Groene glazenmaker houdt dit in dat een ''waterpartij'' geschikt is als 
habitat of niet. Als een "waterpartij" een geschikte habitat vormt zijn zowel de Krabbenscheer 
ais Groene glazenmaker mobiel genoeg om er zich te vestigen. Als een "waterpartij" niet 
geschikt is zullen deze zich er ruet vestigen en als ze er op kunstmatige wijze naar toe worden 
gebracht zullen ze er na enige tijd verdwijnen. Dit betekent dat het verplaatsen van 
Krabbenscheer en Groene glazenmakers naar een andere plek niet mogelijk is. Immers er zijn 
twee mogelijkheden. De ene is dat de plaats waar de Krabbenscheer en Groene glazenmakers 
heen zijn gebracht geschikt is als habitat en de andere is dat deze plaats niet geschikt is. Als 
de plaats waarheen de Krabbenscheer en Groene glazenmakers verplaatst zijn geschikt is 
zouden deze zich er na verloop van tijd weI gevestigd hebben. Het verplaatsen naar deze plek 
betekent hoogstens dat ze er zich sneller gevestigd hebben dan op natuurlijke wijze. Als de 
Krabbenscheer en Groene glazenmakers niet verplaatst zouden zijn waren deze nu op twee 
plekken aanwezig geweest. Door het verplaatsen van een geschikte plaats naar een andere 
plaats die geschikt blijkt te zijn is er per saldo een geschikte plaats verI oren gegaan. In het 
andere geval, het verplaatsen van Krabbenscheer en Groene glazenmaker naar een 
"waterpartij" die niet geschikt blijkt te zijn, is de afloop duidelijk: beide zullen er verdwijnen. 
De conc1usie is dat het verplaatsen van Krabbenscheer en Groene glazenmakers naar een 
geschikte "waterpartij" niet meer is dan het versnellen van een natuurlijk proces. Per saldo 
gaan er toch een vegetatie Krabbenscheer en een populatie Groene glazenmakers verloren. 
Verplaatsen naar een niet geschikte "waterpartij" komt neer op het vernietigen van een 
vegetatie Krabbenscheer en een populatie Groene glazenmakers. 

Naar de rnening van Platform Berend Botje is bet verplaatsen van een populatie Groene 
glazenrnakers in aile gevallen in strijd met de Flora & Faunawet en de Conventie van 
Bern omdat bet verplaatsen van een populatie neerkomt op bet vernietigen van deze 
populatie. 

Sarnenvattend: 

Volgens de Flora en Fauna wet een ontheffing aileen wordt verleend als : 

1. er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige instandhouding van de soort 
2. er geen andere bevredigende oplossing bestaat 
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3. er sprake is van een groot belang. 

Hierboven is aangetoond dat aan geen van drie voof1lvaarden is voldaan. 

1. de Groene glazenmaker heeft zich niet gevestigd in "het nieuw in te richten gebied" zoals te 
voorspeHen was. 
2. er bestaan (nog steeds) andere bevredigende oplossingen, zoals de vaarroute elders 
rumleggen en het WesterdiepsterdaJ.kanaal weer geschikt te maken voor Krabbenscheer en 
G1'oene glazenrnaker door het kanaa! terug te brengen in de "oude" staat. 
3. er is voor dit dee! van de vaarroute niet afzonderlijk aangetoond dat er sprake is van een 
groot belang. 

De vlr'aag vaUl'n Platform Berend Botje aan het Ministerie v:pm Landbm.llw~ Natuuf en 
VoedselkwaHteit is: 

1. De verleende ontheffing intrekken. 

Om meerdere redenen, namelijk: 

* er is geen sprake van gl'Oot belang. 
* er is weI een altematief aanwezig. 
>4< de ontheffing is verleend op grond van onjuiste en misleidende informatie en leugens. 
* de verleende ontheffing is niet nageleefd. 
* er was geen enke1e noodzaak om de ontheffing te verlenen omdat het vigerende 
bestemmingsplan nog moe! worden gewijzigd. 
>I< er is feitelijk geen gelegenbeid geweest om bezwaar te maken. 
* het onrnogelijk is om een populatie Groene glazenmakers te verplaatsen orndat verplaatsen 
in aUe gevaHen neerkomt 0P vemietiging van de populatie Groene glazenmakers wat in strijd 
is met de Flora & Faunawet. 
>I< in de jaren '70 van de vorige eeuw is er naaT schatting vijfduizend kilometer diepjes, 
kanalen en wijken verloren gegaan, grotendeels ten gunste van de landbouw. De aanleg van 
de vaarroute via een ander trace bedraagt ongeveer e€:n kilometer kanaal. Deze ene kilometer 
is slechts een zeer bescheiden compensatie voor de verloren gegane vijfduizend kilometer uit 
de begin jaren '70 van de vorige eeuw. 

2. De Provincie Groningen op te dragen de situatie in het Westerdiepsterdalkanaal te 
herstdlen op zodanige wijze dat deze weer geschikt wordt voor Krabbenscheer en Groene 
glazenmaker. Een en ander op kosten van de Provincie Groningen en in overleg met Platform 
Berend Botje. Deheer en onderhoud van het Westerdiepsterdalkanaal moet vervolgens 

m van en 

), waruin een ontheftlng veneena worm v~m 
belanghebbenden de gelegenheid te geven binnen de gestelde termijn op behoorlijke wijze 
beZ\vaar tegen de verleende ontheffing te kunnen maken. D11 kan door aan de verieende 
ontheffing de voorwaarde te koppelen dat van de verleende ontheffing pas gebruik kan 
worden gemaa.lct a13 de te1mijn waarop bezwaRx kan 'Norden gemaak,1 verstreken is en er geen 
beZINaren tegen de ontheffing zijn ingebracht. pJs er wel beZ'Naren tegen de verleende 
onthet11ng zijn ingebmcht mag de verleende ontheffing pas gebruikt worden als deze 
beZ'vVaren op de wettelijk voorgeschreven wijze zjjn behande1d. 



Haaksbergen, 12 oktober 2008. 

Namens Platform Berend Botje, 

Gerard Dutmer 
Roolfs 3 
7482 LJ Haaksbergen. 
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Henk en Aulien van Ginneken 
ZuidJaarderweg 5 <} 9605 PV KieJ Windeweer 

Burgemeester en Wethouders van Hoogezand-Sappemeer 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

Kiel Windeweer, 31 juli 2009 

Betreft: Notitie Reikwiidte en Detailniveau Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied 

Geachte Burgemeester en Wethouders, 

No. oqo '-=11'S"~ 
- 4 AUG. 2009 

Class.No. 
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In de Regiokrant van 24 juni 2009 werd melding gemaakt van bovengenoemde notitie, waarvan wij 
inmiddels kennis hebben genomen. Naar aanleiding hiervan maken wij middels deze brief onze 
zienswijze aan u kenbaar. 

Activiteiten die nadelige gevelgen kunnen hebben veer het milieu 
In paragraaf 2.2 schrijft u dat het verplicht is een plan-MER op te stellen voor activiteiten die 
belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hierbij noemt u de exploitatie van 
aardgas (zowel proefboringen als winning), uitbreiding van intensieve veehouderijen in het algemeen 
en expliciet de uitbreiding van de intensieve veehouderij aan de Vossenburg 1 te Kiel Windeweer. 

Verbrandingsinstallatie 
M.b.t. de uitbreiding van de intensieve veehouderij aan de Vossen burg 1 te Kie/ Windeweer kunt u uit 
de in januari 2009 door Maatschap de Groot ingediende aanvraag milieuvergunning lezen dat niet 
aileen sprake is van een voargenomen uitbreiding van het aantal dieren van 100.000 naar in eerste 
instantie 300.000 en een vergroting van het agrarische bouwblok, maar dat er oak plannen zijn voor 
het oprichten van een verbrandingsinstallatie. 

Verbrandingsinstallatie in relatie tet milieu en bestemmingsplan 
Deze verbrandingsinstallatie zou belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, 
waarbij wij a/s directe omwonenden, ook persoonlijk hinder verwachten te ondervinden. Wij vragen 
ons af of deze installatie, welke nog niet eerder op bedrijfsniveau heeft gedraaid, en waarvoor u 
voomemens bent een testperiode - waarbij sprake is van verhoogde emissiewaarden - van een jaar in 
acht te nemen, valt onder agrarische activiteiten, en derhalve past binnen het bestemmingsplan. 

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat de genoemde grootscha/ige vernrandingsinstallatie, die 
yo/gens de aangevraagde vergunning 2.000.000 kg. mest per jaar gaat verbranden, niet tot een 
agrarische activiteit behoort en dus op een bedrijventerrein thuishoort en derhalve niet in het 
bestemmingsplan past. 

In ieder geval zou o.L nader onderzoek m.b.t. nadelige milieueffecten en eventue/e aantasting van 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden, zoals vermeld in de toelichting op artlkel 
4.19 van de ontwerp Provinciale OmgevingsVerordening 2009, passen in het kader van de 
onderhavige notitie, alvorens tot een eventuale wijziging van het bestemmingsplan over te gaan. 

brief van Henk en Aulien van Ginneken aan de Gemeente Hoogezand-Sappemeer, d.d. 3117109, pagina 1 van 2 
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Uitbreiding aantal dieren bij ihtensieve veehouderijen en Natura 2000-gebieden 
Op pagina 9, bij kader 1, tabel 2 van de notitie wordt vermeld dat bij de uitbreiding van intensieve 
veehouderijen dit geen uitbreiding van het aantal dieren betreft Er is geen significant effect 
weergegeven bij het scenario van uitbreiding van het aantal dieren. Het zou in dit kader passen om 
ook de door u vermelde uitbreiding nader te onderzoeken en weer te geven. 

Plan-MER: det:ailniveau uitbreidingsmogelijkheden inmnsieve veehouderijen 
Op pagina 12 van de notitie wordt melding gemaakt van de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve 
veehouderijen. Wellicht is het zinvol om duidelijke kaders te scheppen m.b.t. de maxima Ie grootte van 
het agrarische bouwblok, het maximum aantal te houden dieren per veehouderij, en het maximaal te 
houden dieren per oppervlakte/regio, dit ter voorkoming van cumulatieve nadelige milieueffecten en 
het behoud van de landschappelijke cultuurhistorische en natuurlijke waarden. 

Te beoordelen milieuaspecmn 
Op pagina 18 wordt in tabel 4 een overzicht van te beoordelen milieuaspecten ten behoeve van de 
effectenbeschrijving meegenomen. Wordt in het plan-MER omschreven op welke manier de geur en 
luchtkwaliteit wordt gemeten? Worden hier ook fijnstof en andere vormen van luchtverontreiniging 
gemeten? Worden in het geval van intensieve veehouderijen hierbij ook scenario's onderzocht met 
verschillende aantallen dieren? 

Tot slot 
Wij hopen met het bovenstaande een zinvolle zienswijze te hebben gegeven op de Reikwijdte en 
Detailniveau Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Hoogezand-Sappemeer, en hopen 
dat deze zal bijdragen tot een goede voorbereiding voor de plan-MER en weloverwogen besluiten 
m. b. t. het vast te stellen bestemmingsplan. 

Wij zouden het op prijs stellen am een reactie op dit schrijven te mogen ontvangen. Uiteraard zijn wij 
tot een nadere toelichting op deze zienswijze bereid. 

Henk en Aulien van Ginneken 

brief van Henk en Aulien van Ginneken aan de Gemeente Hoogezand-Sappemeer, d.d. 31[7109, pagina 2 van 2 
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1. Inleiding. 

KIEVIT MEPPEL NL 

Zienswijze 

Notitie R,eikwijdte en Detailniveau 
Plan-Mel' Bestemmingsplan 

BUitengebied Hooge7:and Sappemeer 

N R, 5671 p, 2 

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMer Bestemmingsplan Buitengebied Hoogezand 
Sappemeer is een aantat relevante onderwerpen m,b.t. de intensieve veehoudertj niet 
opgenomen of nag onvolJedig onderzocht. Het gaat hierblj om de votgende zaken; 

Wildgroei nieUwe mestbassins voor tijdelijke opslag van vloeibare mest; 
Ongecontroleerd uitlijden van (vloeibare-) mest met daarin potentiele zlekteverwekkers; 
Uitbreiding van intensieve veehouderijen zoals intensieve melkveehouderij, intensieve 
pluimveehoudertJ en intensieve varkenshouderijen. 

2. Achtergronden en ontwikkelingen m.b.t. intensieve veehouderij 

Nederland is wereldwijd het land met de rneeste varkens en kip pen per vieri<ante kilometer. 
Miljoenen dieren leven hier op elkaar gepakt. Ze zijn eenzijdig doorgefokt op snelle groei. 
Massaal gebruik van antibiotica is het gevolg. De Nederlandse vee-industrie is een ideale 
kraamkamer voor dierziekten die kunnen overspringen op de mens. 
De megastallen, waarin tienduizenden varkens en honderdduizenden kippen op elkaar 
gepropt worden, zijn de meest extreme vorm van deze intensieve veehouderij. Het 
Rijksinstituut vaar Volksgezondheid en Milieu geeft aan dat door deze megastallen de kans 
op het ontstaan van voor de mens gevaarlijke ziekten verder kan toenemen. 

3. Intensieve veehouderij en gezondheid 

De gezamenlijke GGD'en van Brabant en Zeeland hebben in januari 2009 het informatieblad 
'Intensieve veehouderij en gezondheid' opgesteld. Deze publicatie kwarn tot stand na een 
landelijk ovarleg van GGD'en (rnedische mlUeukunde en infeclieziel<tebestrijding) en het 
RIVM. Het informatieblad is bedoeld om gemeenteambtenaren te informeren over intensieve 
veehouderij en volksgezandheid. Daarnaast worden aanbevelingen gegeven m.b.t. 
rninimalisering van lisico's in de huidige intensieve veehouderij en bij schaalvergroting. In 
hoofdstuk 6 op pagina 15 adviseert de GGD om de mogelijke gezondheidseffecten van 
ruimtelijke of infrastructureJe ontwikkelingen meer inzichtelijk te maken. Deze zogenaamde 
Gezondheidseffectscreening geeft een goed beeld van de milieugezondheidskwaliteit 
van de ontwikkelingen in een bepaald gebied, Per bron (bedrijven, wegverkeer e.d.) 
en per milieuaspect (geJuid, lucht e.d.) worden voar het betreffende gebied de te 
verwachten effecten op de gezondheid berekend aan de hand van de beschikbare 
gegevens. In het vooniggende Plan-Mer Bestemmingsplan Buitengebied ontbreekt deze 
Gezondheidsetrectscreening. 
De problemen die de afgelopen jaren werden veroorzaakt door het mestbassin van dhr. 
Sioots in Annerveenschekanaal zijn een goed voorbeeld van overlast die regelmatig 
ontstaat. Klachten van omwonenden m.b.t. stankoverlast werden door de gemeente 
jarenlang genegeerd. Toen men eindelijk in actie kwarn en Bura Blauw B.V. een 
geuronderzoek liet ultvoeren was de conclusie dat de geuremissie onacceptabel was en met 
94 % gereduceerd moest worden om geurhinder uit te sJuiten. 

4. Extra aciiviteiten voor het Plan-Mer BestemmingspIan Buitengebied 
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Op basis van de hierboven beschreven achtergrondinformatie ben ik van mening dat de 
volgende onderwerpen aan hat Plan-Mer Bestemmingsplan Buitengebied Hoogezand 
Sappemeer moeten worden toegevoegd. 

4.1. Gezondheidseffectscreening van vloeibare mestbassins 

Mest die tijdelijk wordt opgeslagen in de talloze mestbassins die In de Veenkolonien als 
paddenstoelen uit de grand schieten is grotendeels elders uit Nederland atkomstig. De 
Veenkolonien ontwikkelen zich daardoor steeds meer als het riool voor industrieel mestafval 
van de intensieve veehouderij in Nederland. Het is onduidelijk in welke mate deze vloeibare 
mest potentiele ziektevelWekkers zoals varkensgriepvirussen, vogelgriepvirussen, MRSA 
bacterien en Q-koorts bacterien bevat. Zeker is wei dat de ssmenstelling van dit industrieel 
mestafval steeds ongezonder wordt. ZO kunnen bijvoorbeeJd antibiotica resistente MRSA 
bacterien bij inademing tot grote problemen leiden. Het inademen van vluchtige 
componenten uit de mestbassins. waaraan zjch mogelijk ook ziekteverwekkers binden, vormt 
een potentieel gevaar voer omwonenden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe 
mestbassins moet een gezondheidseifectscreening worden uitgevoerd. Wellicht ken 
worden volstaan met hat invoeren van klassen mestbassins, die ais groep gescreend 
worden. 

4.2. Ge:zondheidseffectscreening van uitrijden vloeibare mest 

Regelmatig ontstaan in de Veenkolonien tijdens droge peri odes in voor- en najaar 
stofwolken, die in de bodem ge'injecteerde mast met daMn ziekteverwekkers tot op grote 
afstand verspreiden. Ook zender deze stofwolken kunnen virussen en bactierien met de wind 
worden meegevoerd en zodoende de gezondheid van inwoners en bezoekers van de 
gemeente Hoogezand Sappemeer bedreigen. 
Omdat vloeibare mest niet op de afwezigheid van ziekteverwekkers wordt gecontroleerd, dit 
afval nlet is gecertificeerd en bovendien de exacte herkomsl onduidelijk blijft, is onzeker hoe 
groat dit potentiele gevaar daadwerkelijk wordt. De gezondheidseffectscreening moet 
hierin duidelijkheid bieden. Als voorzorgsmaatregel tegen komende varkensgriep epidemie 
moet het uitrijden van (varkens-) mest onmiddellijk verboden worden totdat duidelijk is welke 
effecten dit heeft op de volksgezondheid. 

4.3. Gezondheidseffectscreening uitbreiding intensieve veehouderijen 

Bij uitbreiding van bestaande (intensieve-) veehouderijen (pluimvee, varkens en koeien) 
moet standaard een gezondheidse'ffectscreening worden uigevoerd om de risico's voor 
omwonenden in kaart te brengen. 

5. Referenties 

De tekst in hOOTdstuk 2 is grotendeels overgenomen van de webpagina 
stopveefabrieken van milieudefensie. 

ht~Q:LLwww.ggd.nl/ggdnl/uQloaddb/downl object.asp?atoom=5132e&VolgNr=712 

Geuronderzoek bij een mestbassin te Annerveenschekanaal~ Toetsing ten behoeve 
van de vergunningaanvraag, november 2eeS. Rapportnummer BL2eeS.4262.01. 
Opdra~htgever Gemeente Aa en Hunze. 

Hoogachtend, 

M.P. Vaas-Bosma 
RT.M. Vaas 

juli 2009 Pagina 3 van 3 









<henk.koop@shell.eom> 

24-08-2009 12:56 

Aan <rg.bekhuis@hoogezand-sappemeer.nl> 

Ce <Iidy.lohr-muurman@shell.eom> 

Bee 

Onderwerp Bestemmingsplan Buitengebied; besluit MER en plan MER 

Overzicht: Q;,. Dit berieht is doorgestuurd. 

geachte heer Bekhuis, 

naar aanleiding van uw verzoek om advies aangaande de richtlijnen voor bovengenoemde MER het 
volgende. 

Zoals u bekend zijn wij voornemens om tussen onze ondergrondse gasopslag locatie in Langelo en 
ons gasoverslagstation aan de De Vosholen in Sappemeer een leidingtrace aan te leggen. Het trace is 
gedeeltelijk geprojecteerd in het buitengebied van uw gemeente. Een kaart met het leidingtrace is 
hieraan gehecht. In het trace zal een 48""aardgastransportleiding en een 8" 
water/aardgascondensaatleiding worden gelegd. 

Wij verzoeken u om bij het maken van het bestemmingsplan en derhalve ook bij het maken van de 
MER rekening te houden met dit trace. 

«EP200906257321001.ZIP» 

Henk Koop 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 H. Assen 
Kantoor: Schepersmaat 2, 9405 T A Assen 
Tel: 0592-363948 Fax: 0592-363606 
E-mail: Henk.Koop@Shell.kom 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister No 04008869 
Internet: <<http://www.nam.nll>> 
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Burgemeester en Wethouders van Hoogezand-Sappemeer 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

... 5 AUG, 2009 
Datum 
Betreft advies Notitie Reikwijdte en Detailniveau pianMER bestemmingsplan 

Buitengebied 

Geacht college, 

Op 7 juli jl. ontving ik als wettelijk adviseur in de m.e.r. van u de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau voor de Plan-MER bestemmingsplan Buitengebied 
gemeente Hoogezand-Sappemeer. 

Aigemeen: 
Vanuit het rijksbelang voor de cultuurhistorie merk ik op dat het op 27 februari 
2006 op grond van de Monumentenwet 1988 aangewezen beschermd 
dorpsgezicht Kiel-Windeweer deel uitmaakt van het nieuwe bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan wordt t.z.t. dan ook beoordeeld of het voldoende beschermend 
is ex artikel 36 van de Monumentenwet. Doel van de bescherming is om de 
karakteristieke met de historische ontwikkeling samenhangende structuur van het 
beschermde dorpsgezicht te onderkennen en als zwaarwegend belang bij 
toekomstige (w.o. toeristisch-recreatieve) ontwikkelingen te betrekken. In Tabel 4 
op p. 18 van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (te beoordelen milieuaspecten) 
zou naast de cultuurhistorische elementen ook de historisch stedebouwkundige 
structuur van Kiel-Windeweer expliciet benoemd moeten worden. 

Detailniveau: 
In verband met de voorgenomen activiteit van de aanleg van een jachthaven op 
de grens van Kiel-Windeweer en Annerveenschekanaal (tabel 2 op p. 9) die 
middels een wijzigingsbevoegdheid is voorzien in het voorontwerp-plan 
BUitengebied verwijs ik naar de artikel 10 reactie van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed op het voorontwerpplan (RDMZ, 5 september 2006, RNO 2006-
1300) en naar de inhoud van het overleg dat hierover in 2008 met de 
(toenmalige) RACM, de provincie en uw gemeente is gevoerd. Gelet op de 
overwegende bezwaren van de rijksdienst tegen het opnemen van de 
wijzigingsbevoegdheid op voornoemde locatie, beveel ik aan om in het plan MER 
een gedegen locatieonderzoek op te nemen naar de ruimtelijke 
inpassingsmogelijkheden van de aanleg van een jachthaven binnen de historisch 
ruimtelijke structuur van Kiel-Windeweer. 

Contactpersoon 
Mw. drs. G.W. Veldhuis 

T 033421 7348 
F 033421 77 99 
t. veldhuis@cultureelerfgoed.nl 

Onze referentie 
AWT-2009-168 

Uw referentie 
RO/RG/20090625 
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Om in termen van natuurbescherming te spreken heeft de aanleg van een 
jachthaven op de grens van Kiel-Windeweer en Annerveenschekanaal (binnenkort 
aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht) significant (negatieve) gevolgen voor 
de karakteristiek van be ide beschermde dorpsgezichten. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd. Een afschrift van deze 
brief zend ik naar de commissie voor de m.e.r. en naar de provincie. 

De Rijksdienst voor het Cuitureel Erfgoed, 

De Consulent Planvorming en RO regio Noord 

v~ --------.: 
Mevr. drs. T. Veldhuis 

Onze referentie 
AWT-2009-168 
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uw bricf/kcllmerk 
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14 AUG. 2009 
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RO 

hehandeld door 
() Kloosterman 

olldcrwerp 
Bestemrningsplan "Buircngcbicd 2006", gemeentc 
Iloogezand-Sappemccr 

bijillge datum o 5 SEP. 2006 

Geachte inspl:C\eur, 

Naar aanleiding van htl \'l)()r(mr\\'erpl){~sternminb"Splan "Buitengebicd 2006", dat rnij door hel 
gCJneentebestulIr van Hoogezand-Sappemeer werd toege7onden ten behoe\'e van hl~t m'erk-g (':I; 

artikd 10 BRO, b('richt ik u het ,·olgende, 

He! plangebied Ollwat het bllitengebied met daarin opgenomen het beschermde dOfpSgl:Zicht 
Kid-\X'indeweer, als zodanig aangewezen bij besluil ,'an 27 fcbmari 2(106. l kt omwcrpplan mt)et 
\'Oor chIt dec! worden beoorueeld als beschennend bestemmingsplan ex art 36 ~fonllment(·nwet. 
Dc planopzt:l \"()or wat betIeft het aangewezen dorpsge:richt voldoet in grotc Iijnell aan de vanuit 
ue bescherming te steUen eis('n. ~let inachtneming van de volg\~nde opmerkingen karl hl~1 plan Ie 

ziiner tiid mijn~ inziens worden aangcrnerkt als 7.0'n bc~chermcnd plan. 

In de planvo,m;chriftcn ontbrcl'kt eel) hcldere vern.ijzing naar Jc (hi~tori~ch·numtdiike) wl\ardul 
waarop de beschenning: van het aangt'\v('/en dorpsgt:7icht zich riche W'eljgwaar is in cit, planllJt 
lichting een beknopte samenvatting daafvan opgenomefJ en is de todichling bij het aal1Wij7ings
be~luit als biilage daarbij opgenoI11cn, doch daarnaar worth ni(,t in de voor~chrifl(:n \'C1\\'('zen, 
I leI i~ daarOlll \'lln lX'lang dat, bijn}orbecld in de bcgrip~orllschrijving('n, vom wat betIeft de I.e 
beschermen brakteristiek ('en concrete koppcling Illct den' olll~chrijvingen wordt gelegd, 

llet gebied \'an htt bcschenndc dorpsgezicht is in hel plan aangegevcn 111('1 cen aanduiding 01' de 
plankaart, die per besremmmg is vertaald in nadcfe voorschriftcn. Ilet valt op clat de:re \,ertalJlIg 
nie! in elke besternming op dezelfde wii7.t~ is geschied, herget'n wd gewens! is, Zo spreckt artikd 
,3,;\,"" \·an 'bchoud en beschenning' "an her beschermde d()rp~gezicht, anikcl 6,,\,2 '·:111 'instand 
howling' en ontbreekt dit aspect \'ollewg in de bcstcmming \'erkeersdoeleinden. lIt'! ZOtl meeT 
aanbevding \'crWencn om in plaats \'an dele aanduiding cen dubbclbcsl(,lTlrning te leggen dit, in 
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meer algemenc zin en eenduidig inhoud gl'eft aan de be{)ogdt., bcscherrnin~ en de daaraan Ie 
\'erbindcn \·oorschrittell. 

Binnen het be$chermde gezichl zou he! gewenst zij niet alleen aan plaars cn afmetingen mam' pok 
aan de hnofdn)rm "lm de Jx:bouwig nadere eiscn Ie kunnen stdlen (bij\'. art. 6.C.l en 7.C.2). 
Dc kenmcrkcnde nokrichting in Kiel- \X'inde\\'l'cr is haab op het dicp, daarnaast komen sorns 
kappen \'()or met een riehting evenwijdig daaraan. \,\'annl'er zoals in ;trtikcl 6.B.l.e dc haakse 
richting wortlt 'IIoorgeschre'llen, ,Otl de vrij5telJing (Cl.D.l.e) aileen de l·venwijdige en niet ,ille 
afwijkcnde richtingen mogclijk moctcn maken. 

Met het Dog op de tOl'tsing aan het bC$chermingshelang is het gcwenst om aan de ;\1gemem' 
vrijstellingsbe'lloegdheden (art .30) de v()ofwaarde 'mits de cuhllurhistoriscbc en mimtclijkc 
karakteristiek van het bcschcrmdl' dorpsgczicht niet Olll'\'l'llrctiig worth aangetast' toe te ,'ocgen. 

Aan de zuidwestzijde van Kid,·\\','indeweer, tegcn de pruvim~icgrcns t:n in het open gebicd 
grcnzcnd aan ,\nncn'c(:nschl'kanaal is, op basis van {'en wijzigingsb{'\,ot~gdhl'id, oc aanlcg van cen 
recrcauegebied / jachthavl'n vOOf7ien. In de plantoelichting is cen llitwcrkingsschcts opgcnomcn 
en wonlt gewag gemaakt van em particulier onderzoek naar de ()nt\\'ikkdinb~mogelijkheden. 
Dit open gcbicd vonnt echter cen essenticel Ollllcrdeel van de \'ct:llkolollialc opbouw van Kid 
\'\'indcwccr, waarbij bovendiclI dt: berkenbaarhcid van de .... aan dc hoofdstmctullf aangl'haakte ., 
verbinding Illet de Drl'ntse \'ct:nk()loni(~n (:\nnervcl'11!:,chekanaal) en \'an de prO\'i[Jciegren~ (dt: 
zgn. Sern~linie, tevens de aehtergrel1s \'an i\nncrvccnschckanaal) een bclangrijke tol speelt. 
Geler op de ,-vaardcvolle stnlCtuurkenmerken \'an Kicl-\\'imkweer, nog versterkt door de rdati" 
met het nog in procedure zijnde dorpsgezicht ;\nner\'eenschekanaal, is een dergclijke ruimtdiJke 
ontwikkding op deze locatic strijdig met de te lwschcrmen karakteristiek van het aan!"tCw('zl'n 
dorpsgezicht. Dc desbl'trdTcndc wij,igingsln:\'oegdhcid (art. 11. E) ZOll dan ook moc\(:n 
ven'alkn. 

Ilet is gcwcnst de \\'ijzigingslTlogdijkht~id voor gagboringcn (art. 31.D) l'veneClls uit te sluilen 
\'001' het bt:sdwnnde dorpsgezicht. burgterrt~in en archeologisch waarde ... ·ol turein. 

Up dc p];mkaart is binJ1(:n het gebied van hel besdlt:mlde dorpsgczicht een aanlal (veenkoloni.lil') 
k:l\'c!s lwstemd .... oor "Bus". kcnndijk o\'ercl:nkomstig de best:lande toestand. Omdat de kt:nmcf 
kendc opcnheid eerder herslcld kan worden door het tockennen .... an n;n agrarische be5tl'mminr. 
,\(o'h'). O\'ercenkomstig de aangn.:nzl·nde percelt:n, \'erclient het a:mbevding dt'n' lTlogdijkheid 
alsnog te ooderzocken. 

Dt· (nadcce) interpretatit: V:1n de bl'schermt:nswaan.lige karaklcristiek \'an lH;t Ix',chcnndc docp" 
ge7icht neemt een bclangrijke plaats in bij de tOt·kOffistigc hantering van tli! bestcffimingsplan 
\,\'dlicht ten (lVen'loedc kan \\'ordt'll ge\\'l'7l'll ()p de mogdijkhl'id de Rijbdienst yom de 
~i()numentenzorg te IX:naJerl'n voor .Idvisering op <.lit aspect, ook wanneer dat nie! explicit:t in 
het plan is \,oorgeschrc\'cn. 
1 n wrb:lI1d met de fu~ie tu-;:wn de RD~fZ (:n de ROB, die binnenkort piaatsvindt, is het ge\\'cllst 
om in de pbm'oorschriftt'n nl! al tc verwijzell Ilaac dc nieuwe Rijk:;diel1st \'oor . \rcht'o)ogie, 
Cultuurhndsehap en ?\IOllumcnten (R. \C?\f). 
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Ik \'crtruuw crop u hiel1nec \'oldoendc Ie hchben gclniormecrd .. \ fschrift ;-.end ik aan de 
pwyincic CroningclJ en aan de Riiksdiel1st \'(Jor hel Oudhcidkllndig Bmlernonder.lock. 

L)e (waarncmcnd) Directellr "an de ROB en RD;\fZ, 
\'ODr deze, 
de consllient stedebou\\' in de Regin Noord/Onst, 

~~. 
(ir J.().l). Kloosterman) 

.. 









Regio G'ronlngen 

Afdeling Risicobeheersing 

Gemeente Hoogezand~Sappemeer 
Mdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
De heer R.G. Bekhuis 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

Telefoon (050) 3674734 Bijlage(n) 

Datum 1-9-2009 Uw brief van 26-06-2009 

Onderwerp Advies besluitMER en pianMER 

No. ex:{. O'=[ q62 

... 2 SEP. 2009 BEZOEKADRES 

Sontweg 10 

r;lass.No._1·151.2Jl. WEBSITE 

\(0 brandweergroningen.nl 

Ons kenmerk HV 09.2042431 

Uw kenmerk ROIRG/20090625 

POSTADRES 

Postbus 584 

9700 AN Groningen 

Telefoon (050) 367 47 77 

fax (050) 367 46 66 

Behandeld door C. Vaarkamp E-mailadrescoen.vaarkamp@hvd.groningen.nl 
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Geachte heer Bekhuis, 

Op 29 juni jl. he eft de heer Vaarkamp van mijn dienst de besluitMER en 
planMER met daarbij behorende voortoets, ten behoeve van de herziening van 
het bestemmingsplan Buitengebied, van u ontvangen. Daarbij heeft u gevraagd 
om een schriftelijke reactie door de regionale brandweer. Naar aanleiding van 
uw verzoek zijn de stukken beoordeeld in het kader van externe veiIigheid, 
waarbij dit advies ingaat op het groepsrisico. 

Vit beoordeling van de ontvangen stukken blijkt, dat in de omgeving van het 
geplande tuinbouwgebied een aantal risicobronnen aanwezig is. Dit betreft de 
Rijksweg A7 en een tweetal aardgasleidingen van de NAM en Gasunie. Dit zijn 
transportroutes van gevaarlijke stoffen die een invloedsgebied (l % 
letaliteitsgrens) hebben, waarbinnen het plangebied valt. Dit geeft externe 
veiligheidsrisico's. Hierdoor is mogelijk sprake van groepsrisico. 

Groepsrisico 
Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de Rijksweg A7. Over de A7 vindt 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het invloedsgebied reikt tot in het 
plangebied. Voor vervoer van gevaarlijke stoffen is het (ontwerp) Provinciaal 
Basisnet Groningen (PBG) van toepassing. Het PBG geeft voor de A 7 een 
invloedsgebied aan van 1500 meter. Hierdoor is verantwoording van het 
groepsrisico noodzakelijk. 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich ook twee aardgasleidingen. 
Ten no orden van het plangebied een 24 inch en 80 bar NAM-leiding (3210900) 
en ten zuiden een 6 inch en 40 bar lei ding (N-508-50) van de Gasunie. 

~ 
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Advies besluitMER en planMER 

BEZOEKADRES 

Het falen van aardgasleidingen wordt voomamelijk veroorzaakt door schade Sontweg 10 

door derden. Dit blijkt uit het rapport "Risicoanalyse aardgastransportleidingen" 
van de Gasunie (d.d. 18 december 2008), wat ook geldt voor NAM-Ieidingen. WEB S \ T ~ 
B.. h d d I 'd' .. f1 (~ kk Ib d) l' .J:UiVldweergronlngen.n IJ sc a e aan e el mg ZIJn een are la e ran en een exp oSle mogellJK. 
De 35 kW/m2 contour (100% letaal) en de 9,84 kW/m2 contour (1 % letaal) zijn PO S TADRE S 

afhankelijk van de druk en diameter en liggen bijvoorbeeld voor de NAM- Postbus 584 

leiding op respectievelijk 150 en 330 meter. 9700 AN Groningen 

Het geplande tuinbouwgebied ligt in het invloedsgebied van de leidingen. rn.lefoon (050) 367 4777 

b d t d· h t . . d' 'k d NAM Fax (050) 367 46 66 ver an me verantwoor mg van e groepnslCo, a vlseer 1 u e en 
Gasunie bij deze ontwikkeling te betrekken. Voor de NAM kan dit door contact 
op te nemen met de heer H. Koop, zijn telefoonnummer is (0592) 369 111. Voor 
de Gasunie is er het Concemloket Gasunie, (06) 212674 12. 

Mijnbouwinrichtingen 
Momenteel vall en mijnbouwinrichtingen (waaronder het opsporen en winnen 
van aardgas) nog niet onder de werking van het Besluit exteme veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Ik wil u er graag op attenderen dat dergelijke inrichtingen 
bij de volgende wijziging van het Bevi hier weI onder gaan vallen. 

Bereikbaarheid en hluswatervoorzieningen 
Ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen voor het 
plangebied is er afstemming geweest met brandweer Hoogezand-Sappemeer. 
Hieruit is naar voren gekomen dat het plangebied voldoende bereikbaar is. De 
aanwezige bluswatervoorzieningen zijn echter voor de geplande ontwikkelingen 
onvoldoende. Voor voldoende en adequate bluswatervoorzieningen geldt de 
handleiding 'Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen regio Groningen'. Voor 
een goede inpassing van de bluswatervoorzieningen adviseer ik u contact op te 
nemen met de heer P. Venema van brand weer Hoogezand-Sappemeer, zijn 
telefoonnun1ll1er is (0598) 361 578. 

Voor de volledigheid wijs ik u erop dat, gezien de globale opzet van het 
wijzigingsgebied, bij de verdere indeling van het plangebied (in de ontwerpfase) 
nog nadere eisen kunnen worden gesteld. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geYnformeerd. Indien u naar 
aanleiding van deze brief nO$Yfagen heeft, kunt u contact opnemen met de heer 
Vaarkamp. 

andant Bran~we r Regio Groningen 

Nb'.~brief is in afschrift n r,dec~mmandant van brandweer Hoogezand-Sappemeer 
verzonden. ../ 

~ 
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1 INTRODUCTIE 

1.1 Aigemeen 

Het bestemmingsplan Buitengebied dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer in 1993 
heeft vastgesteld, is beleidsmatig en juridisch verouderd en wordt daarom herzien. Het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied moet garanderen dat de planologische regeling 
voor het buitengebied minimaal 10 jaar actueel is. De gehanteerde vraagstelling, die bij 
het opstellen van het bestemmingsplan wordt gehanteerd, is: 

'Hoe kan de gemeente via het bestemmingsplan Buitengebied er aan bijdragen dat het 
buitengebied leefbaar blijff voor boeren en buitenlui en tegelijkerlijd zijn niet geringe 
landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten behoudt'. 

In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is sprake van een aantal ontwikkelingen 
met mogelijk aanzienlijke milieueffecten. 

1.2 Aanleiding 

Op 27 juni 2001 is de Europese richtlijn betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma's vastgesteld. 1 Het doel van deze 
richtlijn is om bij de besluitvorming over plannen en programma's het milieu een 
volwaardige plaats te geven. In Nederland is deze richtlijn bekend geworden onder de 
naam Strategische Milieubeoordeling (SMB). 

In september 2006 is de richtlijn omgezet in nationale wetgeving. De Wet Milieubeheer 
(hoofdstuk 7 Wm) en het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r. 1994) zijn 
hierdoor gewijzigd. Ais plannen (uiteindelijk) kunnen leiden tot concrete projecten of 
activiteiten met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu dan kan een m.e.r. voor 
plannen (plan-m.e.r.) uitgevoerd moeten worden.2 Later kan dan alsnog een besluit
m.e.r.plicht bestaan bij de daadwerkelijke realisering van de voorgenomen 
m.e.r.plichtige activiteit. 

Voorafgaand aan besluiten door een overheid is het verplicht om voor bepaalde plannen 
een plan-m.e.r. uit te voeren. Het gaat daarbij om wettelijk of bestuursrechtelijk 
verplichte plannen: 

.. die het kader vormen voor toekomstige besluit-m.e.r.(beoordelings)plichtige 
besluiten, zoals genoemd in kolom 4, onderdeel C en D van het Besluit m.e.r. 1994 
(artikel 7.2, tweede lid, Wm) of; 3 

<II waarvoor een Passende Beoordeling nodig is op grond van artikel 19f, lid 1 van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (artikel 7.2a Wm). 

Het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer heeft zich gesteld gezien voor de 
vraag of voor het bestemmingsplan 'Buitengebied' een plan-MER moet worden 

1 Richtlijn 2001/42/EG, Pb. EG 2001 L 197, P 30 e.v. 

2 Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de term en 'm.e.r.' en 'MER'. De term 'm.e.r.' staat voor de 

milieueffectrapportage procedure en de term 'MER' betrefi het daadwerkelijke Milieu Effect Rapport 

3 In het Besluit m.e.r. 1994 zijn de bestuursrechtelijk en wettelijk verplichte plannen limitatief opgenomen 
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opgesteld. Aan de hand van het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied 2006' en 
de mondelinge toelichting daarop van de heer R.G. Bekhuis (d.d. 9 februari 2009) is een 
quickscan4 uitgevoerd en beoordeeld of het plan een kader vormt voor toekomstige 
besluit-m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten en daardoor plan-m.e.r.plichtig is. 

Met betrekking tot het bestemmingsplan Buitengebied is geconstateerd dat het plan 
voor een aantal m.e.r.plichtige onderwerpen een kader vormt en dat voor een aantal 
onderwerpen mogelijk een Passende Beoordeling moet worden gemaakt. Daarom is 
voor het bestemmingsplan BUitengebied de plan-m.e.r.procedure ingezet. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Voor u ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin wordt aangegeven welke 
onderwerpen in het milieurapport behandeld worden. Daarnaast wordt aangegeven op 
welke wijze en met welk detailniveau de milieueffecten van deze onderwerpen 
beschreven zullen worden. 

1.3 Procedure plan-MER 

Voor de totstandkoming van het plan-MER wordt aangesloten bij de 
bestemmingsplanprocedure. Daarnaast zijn de wettelijke eisen voor plan-MER uit de 
Wet milieubeheer van belang. 

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe het proces van het bestemmingsplan en 
het plan-MER gelijktijdig verlopen in de tijd. De wettelijke verplichtingen zijn hierin 
cursief aangegeven. 

Tabel 1. Overzicht procedure plan-m.e.r., gekoppeld aan de relevante stappen van de 

bestemmingsplanprocedure 

Relevante stapp en bestemmingsplanprocedure Procedure plan-MER 

Voorontwerp Bestemmingsplan Beoordeling noodzaak plan-MER 

Openbare kennisqevinq* 

Opstellen startnotitie R&D 

Vaststellen startnotitie R&D door B&W 

Raadpleging R&D, evt. advies Cmer 

Opstellen plan-MER 

Vaststellen Ontwerp Bestemmingsplan Vaststellen plan-MER door B&W 

Ter inzage legging Ontwerp Bestemmingsplan Ter inzage legging en inspraak op plan-MER 

Advies Commissie m.e.r. voor natuur 

Definitief Bestemmingsplan Opstellen motiverinqsparagraaf 

Evaluatie 

Bestemmingsplanprocedure 

Toelichting 

R&D : reikwijdte en detailniveau 

cursief : wetteJijke verplichting 

: de openbare kennisgeving valt samen met het uitbrengen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

4 Plan-m.e.r.plicht bestemmingsplan Buitengebied Hoogezand-Sappemeer, Royal Haskoning, 4 maart 2009 

(ref. 9V0578/N00002/JVGR/Gron) 
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De wettelijke verplichtingen worden onderstaand nader uitgewerkt. 

Openbare kennisgeving 
De open bare kennisgeving van het voornemen een plan-MER voor het 
bestemmihgsplan Buitengebied uit te voeren, vormt de start van de plan
m.e.r.procedure. De openbare kennisgeving valt samen met het uitbrengen van de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Raadpleging Reikwijdte en Detailniveau 
De volgende wettelijke stap in de plan-m.e.r.procedure is de raadpleging over de 
reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER. De gemeente Hoogezand-Sappemeer 
heeft hiervoor de voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D) opgesteld. Na 
vaststelling van deze notitie door B&W van Hoogezand-Sappemeer, worden 
bestuursorganen en instanties geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van 
het plan-MER. De raadpleging vindt plaats per brief. In de brief vraagt de gemeente de 
instanties om advies over de milieu-informatie die moet worden betrokken bij de 
beoordeling van de milieueffecten van relevante ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijke 
alternatieven. Ais bijlage bij de brief is de Notitie R&D toegevoegd. 

De gemeente Hoogezand-Sappemeer zal ten aanzien van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau een adviesaanvraag indienen bij de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). 

De reacties van de geraadpleegde instanties zullen worden meegenomen in het 
vervolgens op te stellen plan-MER. Daarnaast wordt in het plan-MER aangegeven in 
hoeverre het afwijkt van hetgeen beschreven is in de Notitie R&D. 

Overige wettelijke vereisten 
Nadat de Notitie R&D is opgesteld, wordt het plan-MER opgesteld. Het plan-MER zal in 
het najaar van 2009 samen met het Ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden 
gelegd. Het plan-MER zal ter toetsing aan de Commissie m.e.r. worden voorgelegd. 
Deze toetsing is verplicht indien mogelijk sprake is van effecten op natuur (Natura 2000-
gebieden en Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). 

In het ontwerp bestemmingsplan wordt in een motiveringsparagraaf beschreven op 
welke wijze bij de keuzes in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de 
mogelijke gevolgen voor het milieu. 

In het plan-MER wordt tenslotte aangegeven op welke manier monitoring en evaluatie 
van effecten zal plaatsvinden. 

Vaststelling bestemmingsplan en plan-MER 
Vaststelling van het definitieve bestemmingsplan en het plan-MER door de 
gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer is voorzien in het voorjaar van 2010. 
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1.4 Visie op plan-MER 

De plan-m.e.r.procedure heeft betrekking op de verschillende functies in het 
planvormingsproces van het bestemmingsplan. Doel van het plan-MER is om bij de 
besluitvorming over het bestemmingsplan het milieu een volwaardige plaats te geven 
met het oog op de bevordering van een duurzame ontwikkeling. 

Het biedt het gemeentebestuur een kader voor discussie over de milieuambities en 
milieuaspecten van het bestemmingsplan met betrokken bestuursorganen, instanties en 
burgers. 

Het biedt milieu-input voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hoogezand
Sappemeer. Alternatieve ontwikkelingsrichtingen worden in beeld gebracht en 
beoordeeld op hun effecten. De afweging van alternatieven ligt ten grondslag aan de 
keuzes die gemaakt worden voor het bestemmingsplan. 

Het plan-MER vormt tevens een 'agenda' voor de navolgende m.e.r.-procedures die 
doorlopen zullen worden voor de besluiten omtrent verschillende onderwerpen die in het 
plan-MER reeds zijn behandeld. 

Het plan-MER zal tevens een beschrijving geven van de verwachte cumulatieve 
milieueffecten van het bestemmingsplan. 

1.5 Afstemming besluit-MER tuinbouwgebied Sappemeer-Noord 

Een onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied is het tuinbouwgebied 
Sappemeer-Noord. De opname van dit tuinbouwgebied in het bestemmingsplan is zowel 
plan-m.e.r.plichtig als besluit-m.e.r.plichtig. Ais een bestemmingsplan zowel plan-m.e.r.
als besluit-m.e.r.plichtig is, kan worden volstaan met een besluit-m.e.r. De plan
m.e.r.plicht treedt dan terug. Dit betekent dat voor het tuinbouwgebied de (zwaardere) 
besluit-m.e.r.procedure moet worden doorlopen. 

Parallel aan voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau Bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Hoogezand-Sappemeer, ligt een Startnotitie voor het 
tuinbouwgebied Sappemeer-Noord ter inzage, die de procedure voor de besluit-m.e.r. 
inluidt. 

1.6 Leeswijzer 

In het tweede hoofdstuk van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt in gegaan op 
de reikwijdte van het plan-MER. Dit betreft de selectiecriteria en de selectie van 
onderwerpen. Het derde hoofdstuk gaat in op het detailniveau waarop de verschillende 
onderwerpen in het plan-MER worden beoordeeld. In hoofdstuk 4 wordt de aanpak van 
de milieubeoordeling behandeld. 

9V1272/R00003/JVGR/Gron 
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In dit hoofdstuk wordt de reikwijdte van het plan-MER beschreven. In paragraaf 2.2 
komen de selectiecriteria voor onderwerpen in het plan-MER aan bod, waarbij specifiek 
wordt ingegaan op het begrip 'kaderstellend'. Vervolgens worden in paragraaf 2.3 de 
onderwerpen uit het bestemmingsplan 'Buitengebied' benoemd, die in het plan-MER 
behandeld zullen worden. 

2.2 Seiectiecriteria 

Algemene selectiecriteria 
Het is verplicht om voorafgaand aan de vaststelling van bepaalde plannen een milieu
effectrapport op te stellen (een zogenoemd plan-MER). Het gaat daarbij om plannen die 
betrekking hebben op activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor 
het milieu. Meer concreet geldt de plan-m.e.r.plicht voor: 

$ plannen die het kader vormen voor m.e.r.plichtige of m.e.r.beoordelingsplichtige 
besluiten (artikel 7.2, tweede lid, Wet milieubeheer), en; 

$ wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht vast te stell en plannen, waarvoor een 
Passende Beoordeling moet worden gemaakt op grond van artikel 19f, eerste lid, 
van de Natuurbeschermingswet 1998 (artikel 7.2a Wet milieubeheer). 

Kader voor m.e.r.(beoordelings)plichtige besluiten 
Teneinde te bereiken dat al in een vroegtijdig stadium (op abstract-strategisch niveau) 
een verantwoorde afweging wordt gemaakt, heeft de wetgever ervoor gekozen plannen 
die een kader vormen voor deze m.e.r.(beoordelings)plichtige besluiten plan
m.e.r.plichtig te maken. 

De vraag is, wanneer sprake is van kaderstelling. Kaderstelling wordt in de Nederlandse 
wetgeving niet gedefinieerd. Wei wordt in de parlementaire geschiedenis het volgende 
aangegeven. Het plan of de onderdelen van het plan moeten, om kaderstellend te 
kunnen zijn, enige mate van concreetheid hebben. Er moet in elk geval een duidelijke 
relatie zijn met een of meer activiteiten zoals opgenomen in onderdeel C of D van de 
bijlage behorend bij het Besluit m.e.r. 1994. Met andere woorden, de plannen moeten 
ten minste 'de toon zetten voor,.5 

In de Wm wordt bepaald dat een plan in elk geval het kader voor een zodanig besluit 
vormt, indien in dat plan een locatie of een trace wordt aangewezen voor de 
desbetreffende m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteit dan wei indien ten aanzien van die 
activiteit een of meerdere locaties of traces worden overwogen. 6 Kortom: een activiteit in 
een bestemmingsplan dient in ieder geval in zekere mate concreet te zijn, wil het voor 
een plan-m.e.r. in aanmerking komen. 

Dit betekent niet dat wanneer geen locatie of trace wordt aangewezen, dat een activiteit 
dan onvoldoende concreet is. Wanneer een activiteit mogelijk wordt gemaakt terwijl nog 

5 Velsen, S.M., MiJieueffeclrapportage bij ruimleJijke pJannen: Quo vadis? (deeJ 1). BR 2007/218, p. 927 

6 Artikel 7.2 lid 2 Wm 
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geen locatie is aangewezen, kan de activiteit in een aantal gevallen toch beschouwd 
worden als een voldoende concrete activiteit. 

Een uitspraak is voldoende concreet wanneer het plan het beoordelingskader kan 
vormen voor nageschakelde planvorming (zoals een bestemmingsplan) of toekomstige 
besluiten. Een uitspraak is ook voldoende concreet wanneer in redelijkheid een verband 
te leggen is tussen de beleidsuitspraak en de milieugevolgen, zowel in ruimte als in tijd. 
Wanneer de milieugevolgen niet te voorspellen zijn of er nauwelijks milieugevolgen te 
verwachten zijn, is een beoordeling niet zinvol. 

Vervolgbesluitvorming 
Beleidsuitspraken over activiteiten waarover al vervolgbesluitvorming heeft 
plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de vorm van vaststelling en goedkeuring van een 
bestemmingsplan en vergunningverlening, vallen niet onder de plan-m.e.r.plicht. Dit 
geldt ook voor beleidsuitspraken die een bestaande situatie vastleggen. 

Indien een eerder (bijvoorbeeld provinciaal) ruimtelijk plan al voorziet in een bepaalde 
ontwikkeling, en de gemeente is gehouden het betreffende ruimtelijke besluit over te 
nemen, dan geldt voor deze ontwikkeling eveneens geen plan-m.e.r.plicht. Het gaat er 
hier om dat de gemeente voor deze ontwikkeling niet het bevoegd gezag is. 

Wanneer voor een project reeds een MER wordt of is gemaakt, betekent dit nog niet dat 
ook vervolgbesluitvorming heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de status van de 
vervolgbesluitvorming dient te worden bepaald of een plan-MER noodzakelijk is. De 
informatie uit het MER kan worden gebruikt in het plan-MER. 

Passende Beoordeling 
Voor speciale beschermingszones, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn, geldt 
een streng beschermingsregime. Dit regime houdt in dat moet worden beoordeeld of de 
wezenlijke kenmerken van het gebied in gevaar zullen komen, als een activiteit 
significante gevolgen kan hebben voor dat gebied. Deze beoordeling wordt een 
Passende Beoordeling genoemd. 

Dit beschermingsregime geldt niet aileen voor besluiten, maar ook voor plannen. 
Aangezien het opstellen van een milieueffectrapport een uitermate geschikt instrument 
is voor het uitvoeren van een Passende Beoordeling, heeft de wetgever ervoor gekozen 
aile plannen, waarvoor een Passende Beoordeling moet worden gemaakt, plan-m.e.r. 
plichtig te maken. 

In de gemeente Hoogezand-Sappemeer ligt het Vogelrichtlijngebied 
ZUidlaardermeergebied. Het Zuidlaardermeergebied maakt deel uit van het Europese 
netwerk van natuurgebieden Natura 2000. 

Voor het uitvoeren van een Passende Beoordeling is het streven om te volstaan met 
een toetsmoment. Dit is echter aileen mogelijk als het te toetsen plan, eventueel met 
wijzigingsbevoegdheid, voldoende concreet is; een activiteit wordt bij voorkeur eenmalig 
passend beoordeeld. Is een activiteit echter nog onvoldoende concreet, dan zit er niets 
anders op dan het bestemmingsplan eerst apart te toetsen en later de activiteit, als de 
mogelijke effecten en mogelijke mitigerende maatregelen meer duidelijk zijn. 
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2.3 Selectie onderwerpen plan-MER bestemmingsplan Buitengebied 

Activiteiten uit het vorige bestemmingsplan Buitengebied 
Bij het bepalen van de m.e.r.plicht worden reeds gerealiseerde activiteiten buiten 
beschouwing gelaten. 7 Er is aileen rekening gehouden met voorgenomen activiteiten 
voorzover deze activiteiten wijzigen of uitbreiden ten opzichte van de bestaande 
activiteit in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Wei geldt voor bestemde 
activiteiten in het vorige bestemmingsplan Buitengebied die nog niet zijn gerealiseerd, 
maar opnieuw worden bestemd, een plan-m.e.r.plicht, indien de drempelwaarde 
overschreden wordt en niet eerder een MER gemaakt is. 

Onderwerpen plan-MER bestemmingsplan Buitengebied 
Voor de selectie van onderwerpen die meegenomen worden in het plan-MER is een 
groslijst opgesteld waarin aile mogelijke onderwerpen zijn opgenomen die mogelijk 
zouden kunnen vallen onder de plan-m.e.r.plicht. Vervolgens is aan de hand van de 
selectiecriteria bepaald welke onderdelen meegenomen dienen te worden. Aan de 
selectie van onderwerpen ligt de notitie 'Plan-m.e.r.plicht bestemmingsplan 
Buitengebied Hoogezand-Sappemeer,8 ten grondslag. 

Onderwerpen waarvan op basis van de selectiecriteria is afgewogen om deze mee te 
nemen in het plan-MER zijn: 

1. Exploitatie van aardgas, zowel proefboringen als winning 
De opsporing van aardgas is m.e.r.plichtig in gevallen waarin de activiteit plaatsvindt 
in een 'gevoelig gebied'. Hiertoe behoren Natura 2000-gebieden en de Ecologische 
Hoofdstructuur.9 

De winning van aardgas is een m.e.r.plichtige activiteit in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op een gewonnen hoeveelheid van meer dan 500.000 m3 

per dag.10 

Met de opname van een algemene wijzigings- of vrijstellingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan Buitengebied, waarmee deze m.e.r.plichtige activiteiten mogelijk 
wordt gemaakt, is het bestemmingsplan Buitengebied kaderstellend voor deze 
activiteit. 

7 Zie Nota van toelichting bij het oorspronkelijke Besluit m.e.r. 1994, Stb. 1994, 540, p.46 

8 Plan-m.e.r.plicht bestemmingsplan Buitengebied Hoogezand-Sappemeer, Royal Haskoning, 4 maart 2009 

(ref. 9V0578/N00002/JVGR/Gron) 

9 Zie onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994 onder begripsbepaling 'gevoelig gebied', sub 2 

10 Besluit m.e.r. 1994, Onderdeel C, artikel17.1 en 17.2 en Onderdeel D, artikel17.1 en 17.2 
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2. Uitbreiding van intensieve veehouderijen 
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het fokken, 
mesten of houden van pluimvee of varkens is m.e.r.(beoordelings)plichtig in 
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 60.000 of meer plaatsen voar 
mesthoenders, 45.000 of meer plaatsen voor hennen, 2.200 of meer plaatsen voor 
mestvarkens of 350 of meer plaatsen voor zeugen. 11 

Met de opname van een wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van het agrarische 
bouwblok en een vrijstellingsmogelijkheid voor vergroting van de stalvloer, wardt 
deze activiteit in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Omdat het 
bestemmingsplan Buitengebied geen uitspraak doet over maximale aantallen 
plaatsen voor dieren, bestaat de mogelijk dat bovenstaande drempelwaarden 
kunnen worden overschreden. Deze uitbreidingsmogelijkheid maakt het 
bestemmingsplan kaderstellend voor een m.e.r.plichtige activiteit. 

3. Uitbreiding intensieve veehouderij Vossenburg 1, Kiel-Windeweer 
De bestaande intensieve veehouderij aan de Vossenburg 1 te Kiel-Windeweer is 
voornemens uit te breiden. Deze uitbreiding wordt opgenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied. Bij de uitbreiding van de intensieve veehouderij aan 
de Vossenburg 1, een vleeskuikenbedrijf, wordt de drempelwaarde uit het Besluit 
m.e.r. wat betreft het aantal dieren overschreden. Dit maakt het bestemmingsplan 
kaderstellend voor een m.e.r.plichtige activiteit. 

Voor de uitbreiding van de intensieve veehouderij wordt door de initiatiefnemer een 
besluit-MER opgesteld. 

Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 
In het bestemmingsplan wordt een aantal activiteiten mogelijk gemaakt die niet 
m.e.r.(beoordelings)plichtig zijn, maar waarvan significante effecten op het Natura 2000-
gebied Zuidlaardermeergebied op voorhand niet· zijn uit te sluiten. Ais significante 
effecten niet zijn uit te sluiten, moet een Passende Beoordeling worden gemaakt. Het 
gaat hier met name om activiteiten die met wijzigingsbevoegdheid, 
vrijstellingsbevoegdheid of door het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden mogelijk 
worden gemaakt. 

Om te bepalen of een Passende Beoordeling moet worden gemaakt, is een voortoets 
uitgevoerd 12

. 

De resultaten van de voortoets geven aanleiding om een tweetal activiteiten in het plan
MER mee te nemen. Deze zijn: 

• Ontwikkelingsmogelijkheden in Natura 2000-gebied. 
• Ontwikkelingsmogelijkheden recreatieve doeleinden. 

11 Besluit m.e.r. 1994, Onderdeel C, artikel14 en Onderdeel D, artikel14 

12 Schoppers, E.J. en L.L.J. van Nieuwerburgh [2009] Voortoets Bestemmingsplan Buitengebied gemeente 

Hoogezand-Sappemeer. Royal Haskoning. Ref. 9V1272/R00002/ESCH/Gron 
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Van de overige activiteiten die in de voortoets zijn behandeld, kunnen significante 
effecten op het Natura 2000-gebied worden uitgesloten, of kunnen significante effecten 
naar aile waarschijnlijkheid worden uitgesloten. Voor deze activiteiten hoeft (zeer 
waarschijnlijk) geen Passende Beoordeling te worden uitgevoerd. Daarom worden deze 
niet in het plan-MER meegenomen. Deze overige activiteiten zullen in het plan-MER wei 
in beschouwing worden genomen als onderdeel van de cumulatieve effecten (zie 
paragraaf 3.4). 

In onderstaand kader 1 wordt de conclusie van de voortoets nader toegelicht. 

Kader 1. Toelichting conclusie voortoets 

In onderstaandetabel 2 wordt een overzrcht weergegevenvan aile activiteiten. In de tweede kolom 
wordt weergegevenof.. deze activiteit .ean .l'1iogelijk . effect kan. hebben op de 
instandho~dingsdoelsteUingenvan het Natura 2000cgebied 'Zuidlaardermeergebied'~ 

. , 

Een>'O'" geeft aan datsignificant negafi~ve e~ecten uit' teo sluitenzijn (gro~n) en bij een"~ -' kan' een 
significant negatief effect. niet uitgeslot~n worden (road) en zal een Passende Beoordeling moeten 
worden doorlopen. Deze categorie komthier nietvoor. 

Een '0/-' geeftaan daf opbasisv~n expert judgement bepaald .[sdat individuefeinitiatieven geen 
significant negatieve effecten voor' de instan~houdingsd()eleri' vElroorzaken (geel). Bijeen worst-case 
waarbijalle initiaiieven zullen doorgaan en extra' verstoring kan wordenveroorzaakf (verhoogde 
verkeersintensiteit, recreatiedruK etc.). zuflen significantnegatieve effecten naaralfe waarschijnlijkheid 
kun'nen worden uitgesloten. mits mitigerende' maatregelen worden' getroffen. Ditiseen verwachting en 
globale inschattihg op basis van expert judgemeQt MogeliJk kan blijkendClf bijeen nadere 
effectenanalyse er voar een bepaalde soort ofhabitattype toch ~ensignmcant effectoptreedt. 

EeR '-' geeft aan dat de plannen meer c6~~reet moetElnzijn b~treffe;;de deactiviteiten; tijdstip enlocatie 
(oranja). Pas dan en na grondige effectenanalyse kan met zekerheid gestel? wordendat n~gatjeve 
effecten voor d~. betr~ff~~~e .... Natura .•. 2QOO-gebieden ,uit .••. te 'sluitenzijnof . dat er .. een .'passende 
8eoordeling noodzakelijkis; Significcmt r1egatie'{~/~ffecten ±ijn in ditstadium riiet v9UediQuif teslUiten. 

Tabel2. Samenvatfendeconclusie voortoets 

Activiteit 

1. Aanleg jachthaven, 30 ligplaatsen, Oorpsstraat, Kiel-Windeweer 

Notitie Reikwijdte en Oetailniveau 

Rapport - 9-

van aantal dieren,. 

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

9V1272/R00003/JVGR/Gron 

10juni2009 



OO(] 
-..Q...!Jl...-. 

(][I(] 

ROYAL HASKONINC 

De algemene conclusie is dat er geen activiteiten zijn die op voorhand lei den tot een Passende 
Beoordeling (- -). Daarnaast hebben de meeste activiteiten mogelijke negatieve effecten op de 
instandhoudlngsdoelen van het Natura 2000-gebied (0/-). 
Op basis van expert judgement kunnen v~~r individuete actlviteiten significante negatieve effecten 
wdrden uitgesloten. Oit is naar aile waarschijnlijk ook het geval vooreen worst-case. 

Wei geldt in algemene zin, dat wanneer de ingrepenbeperkt zijn, er nauwelijks effecten zijn te 
verwachten. Daarrtaast hangt het af van de locatie. Activiteiten in of in de nabijheid vanhet Natura 2000-
gebled en In .de Polder Kr0pswolde, de Polder Wolfsbarge en Nieuwe CompagnIe {hetgebied bulten het 
Natura 2000-gebied waar de meeste Koiganzen foerageren).kunnen zorgen voordebelangrijkste 
negatieve effecten. Bij activitei~en die daarbuiten plaatsvinden is het effectnaaryerwacl1ting minder. 

Significante effecten als gevdlg van ontwikkelingsrllogelijkheden· in. hetNatura 2000-gebled en voor 
reoreatieve doeleindenkunnen in dit·stadiumen or, ba~isvimde:iegegevensnietuitge~lotEmworden. 

~",,\" ': . :',", .. , .. '<,' ";'>'". ' .-:,,',.<:>.'\ ',:,' ,>:"<.:<"',-,; ": ".:-:1',/' 
Daarom Zijn ze als '~' beoordeeld.Uit de nadere. effectenanalysezal moetenblijken dats/gnificant 
negatieve effecten uit ta slu~en zijn, ofdat er eenPassende Beqordeling opgestl;lldmoet worden. 

Activiteiten die niet worden meegenomen in het plan-MER 
Naast de activiteiten die in het plan-MER worden meegenomen, zijn er activiteiten die 
niet worden meegenomen. De voornaamste redenen om activiteiten niet mee te nemen 
in het plan-MER zijn: 

• de beleidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de activiteit ligt niet bij de gemeente; 
• de activiteit is niet m.e.r.- of m.e.r. beoordelingsplichtig; 
• de (navolgende) besluitvorming rond het onderwerp is reeds voltooid; 
• de beleidsuitspraak of activiteit is onvoldoende concreet; 
• er is geen initiatief in beeld binl1en de planperiode. 

Het hele plan is plan-m.e.r.p/ichtig 
Bij een plan-m.e.r.plicht van het bestemmingsplan BUitengebied is het hele 
bestemmingsplan plan-m.e.r.plichtig. Dit betekent dat het plan-MER niet beperkt mag 
worden tot de m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten waarvoor het plan een Kader 
vormt en de activiteiten waarvoor een Passende Beoordeling gemaakt moet worden. 
De integrale en cumulatieve effecten van het plan worden in een plan-MER 
meegenomen. 
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3 DETAILNIVEAU PLAN-MER 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het detailniveau van het plan-MER besproken. De onderwerpen 
die zijn aangegeven in het vorige hoofdstuk worden hier nader uitgewerkt in paragraaf 
3.2 In paragraaf 3.3 wordt vervolgens ingegaan op de bernvloeding van natuur. In 
paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de ontwikkeling van alternatieven in het plan-MER. 

3.2 Nadere uitwerking onderwerpen plan-MER 

In het bestemmingsplan Buitengebied ligt de nadruk op het vinden van balans tussen 
behoud en versterking van de beeldkwaliteit van het buitengebied en het inpassen van 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Planologisch is deze afweging neergelegd in het 
bestemmingsplan Buitengebied van 1993, dat beleidsmatig en juridisch verouderd is en 
daarom herzien moet worden. 

Het bestemmingsplan vormt de vertaling van de beleidsmati'ge keuzes voor de aanpak 
van de belangrijkste thema's die in het buitengebied spelen. Deze zijn neergelegd in de 
Nota van Uitgangspunten Uitzicht Bieden, die in september 2004 door de gemeenteraad 
is vastgesteld. 

Exploitatie van aardgas, zowel proefboringen als winning 
In het bestemmingsplan Buitengebied is de opsporing van aardgas opgenomen als 
algemene vrijstellingsbevoegdheid en is de winning van aardgas opgenomen als 
algemene wijzigingsbevoegdheid. Deze benadering gaat gepaard met het feit dat er 
(nog) geen concrete initiatieven in beeld zijn met betrekking tot de opsporing of winning 
van aardgas in de gemeente. 

In het plan-MER zal worden gekeken naar geschikte en minder geschikte locaties voor 
de ruimtelijke inpassing van de exploitatie en winning van aardgas. 
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Kader 2. Provinciaal beleid aardgaswinning 

Aardgaswinning: wat zegt het Provinciale beleid op basis van het POP?13 

De provincie biedt op het vasteland mogelijkheden voor de winning van delfstoffen en de bijbehorende 
infrastructuur. Die moeten worden ingepast in de ruimtelijke structuur van landbouw, natuur en landschap. 

Eventuele schade als gevolg van de winning, bijvoorbeeld door bodemdaling en trillingen, moet worden vergoed. 

Zonodig worden compensatiemaatregelen genomen. Hierover zijn en worden afspraken gemaakt met de 

concessiehouders. 

De stuurgroep Onderzoek Gebouwenschade doet onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over de 

verschillende oorzaken van schade aan gebouwen. Deze schade kan immers veroorzaakt worden door 
bodemdaling als gevolg van delfstoffenwinning, maar ook door aardtrillingen, waterpeilverlagingen en 

constructiefouten. 

Waar de winning plaatselijk sterke bodemdaling veroorzaakt en compenserende maatregelen niet meer haalbaar 

zijn, zal in de toekomst functiewijziging van het gebied moeten worden overwogen. De bodemdaling, vooral 

veroorzaakt door aardgaswinning, maakt op verschillende plaatsen aanpassing van de waterhuishouding 
noodzakelijk. 

Uitbreiding van intensieve veehouderijen 
Aan de intensieve veehouderijen worden uitbreidingsmogelijkheden gegeven. Zowel het 
agrarische bouwblok kan worden vergroot als de stalvloer. Het eerst genoemde wordt 
met een wijzigingsbevoegdheid toegestaan. Het laatstgenoemde met een binnenplanse 
vrijstelling. 

Binnen de gemeente zijn voorlopig een 11-tal bedrijven gekarakteriseerd als intensieve 
veehouderijen, volgens de definitie uit de Provinciale Omgevingsverordening 14. Het gaat 
om de volgende adressen: 

• Kalkwijk 92 (niet meer inwerking, vergunning is nog niet ingetrokken). 
• Nieuwe Compagnie 1 a. 
• Tripscompagnie 16. 
• Vossenburg 1. 
• Woldweg 175 (nog niet inwerking, vergunning 16/05/06). 
• Woldweg 48a. 
• Achterdiep Noordzijde 48. 
GO Borgercompagnie 42. 
.. Dorpsstraat 186 (niet meer inwerking, vergunning nog niet ingetrokken). 
• Sluisweg 60. 
• Sluisweg 5. 

13 Deze tekst in dit kader is gebaseerd op het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan (POP), de Ontwerp Provinciale 

Omgevingsverordening (POV) en de naar aanleiding van de inspraak opgestelde Nota Reacties en Commentaar. 

De tekst in het POP en POV kan worden gewijzigd, afhankeJijk van de vaststelling van POP en POV door 

Provinciale Staten op 17 juni 2009. 

14 De definitie in de Provinciale Omgevingsverordening kan wijzigen, afhankelijk van de vaststelling van POP en 

POV door Provinciale Staten op 17 juni 2009. 
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Het merendeel van deze bedrijven is gelegen ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer, 
waaronder twee bedrijven aan de Woldweg. De bedrijven aan de Woldweg liggen in de 
directe nabijheid van Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied, waardoor effecten op 
natuur en ecologie niet uit te sluiten zijn. Hier zal in het plan-MER aandacht aan worden 
besteed. 

Kader 3. Provinciaal beleid intensieve veehouderijen 

Uitbreiding intensieve veehouderij: wat zegt het Provinciale beleid op basis van POP en POV?15 

Op grond van artikel 4.16a van de Provinciale Omgevingsverordening 2009 is nieuwvestiging van intensieve 

veehouderijen, ook in de vorm van een neventak niet mogelijk. Volwaardige intensieve veehouderijen en 

grondgebonden bedrijven met een volwaardige neventak (dit zijn de bedrijven die per 1 januari 2009 beschikken 

over een milieuvergunning voor het houden van tenminste het aantal dieren zoals aangegeven in bijlage 14 van de 

Ontwerp Provinciale Omgevingsverordening 2009) mogen uitbreiden. Voor elke uitbreiding is een ontheffing nodig 

en wordt de maatwerkmethode toegepast. 

Uitbreiding van het vloeroppervlak voor intensieve veehouderij is aileen mogelijk via een ontheffing. Uitbreiding 
van een onvolwaardige neventak voor intensieve veehouderij is toegestCjan indien de gevraagde uitbreiding 

voortkomt uit regelgeving voor dierenwelzijn en milieu. In het bestemmingsplan moet de omvang van de 

onvolwaardige ,neventak op grond van de milieuvergunning worden vastgelegd. Uitbreiding van het vergunde 

aantal dieren moet via een binnenplanse ontheffing mogelijk worden gemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt bij het gemeentebestuur. 

Uitbreiding intensieve veehouderij Vossenburg 1, Kiel-windeweer 
Voor de uitbreiding van de bestaande intensieve veehouderij aan de Vossenburg 1 te 
Kiel-Windeweer wordt op dit moment een besluit-MER opgesteld. Bij de beoordeling van 
de milieueffecten van de uitbreiding, wordt in het plan-MER zoveel mogelijk aangesloten 
bij de bevindingen in het kader van het besluit-MER. 

Ontwikkelingsmogelijkheden in Natura 2000-gebied 
Binnen het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied wordt in ondergeschikte mate 
ruimte geboden voor recreatieve en educatieve voorzieningen en agrarisch 
medegebruik. Onder recreatief-medegebruik moet onder meer worden verstaan het 
gebruik van de fiets- en wandelpaden in het gebied en het medegebruik van oevers en 
gronden, zonder dat dit in beginselleidt tot bebouwing. Gebouwen zijn niet toegestaan. 
Slechts ten behoeve van beheersdoeleinden en voor educatief-recreatieve doeleinden 
kunnen bij vrijstelling gebouwen van beperkte omvang worden toegestaan. 

Bestaand gebruik wordt positief bestemd in het bestemmingsplan. Het gaat hier om 
activiteiten als mountainbiken, motorcrossen en vliegen met motorvliegtuigjes, 
excursies, evenementen, schaatsen, ijszeilen en ijssurfen. Deze activiteiten zijn 

15 Deze tekst in dit kader is gebaseerd op het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan (POP), de Ontwerp Provinciale 

Omgevingsverordening (POV) en de naar aanleiding van de inspraak opgestelde Nota Reacties en 

Commentaar. De tekst in het POP en POV kan worden gewijzigd, afhankelijk van de vaststelling van POP en 

POV door Provinciale Staten op 17 juni 2009. 
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toegestaan mits mitigerende maatregelen worden toegepast. Zie hiervoor ook het 
concept Natura 2000 beheerplan 16. 

Bij de beoordeling van de milieueffecten van ontwikkelingsmogelijkheden in het Natura 
2000-gebied, wordt in het plan-MER zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten vanuit 
het Natura 2000 beheerplan. 

Ontwikkelingsmogelijkheden recreatieve doeleinden 
De ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied geeft voor 
recreatieve doeleinden zijn: 

• De ontwikkeling van kleinschalige recreatieve- en toeristische doeleinden bij 
bestaande functies (minicampings, theetuinen, galerieen, pensions e.d., verhuur 
kano's). De ontwikkelingen dienen geen afbreuk te doen aan de hoofdfunctie. 

• Dagrecreatieve voorzieningen voorzover betreft parkeer- en picknickplaatsen, 
visplaatsen en aanlegplaatsen en daarmee gelijk te stellen kleinschalige 
voorzieningen in aile bestemmingen. 

• Exploiteren van een minicamping als neventak van de hoofdfunctie. 
• Gebruik van deel van de hoofdbestemming voor kleinschalig detailhandel en 

toeristisch recreatieve voorzieningen. 

In het plan-MER zal worden gekeken naar geschikte en minder geschikte locaties voor 
de ruimtelijke inpassing van ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatieve doeleinden. 

3.3 Be'invloeding Natuur 

Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, moet een onderwerp in het plan-MER 
meegenomen worden indien er een Passende Beoordeling voor gemaakt moet worden. 
Een Passende Beoordeling moet gemaakt worden wanneer significante effecten op een 
Natura 2000-gebied niet kunnen worden uitgesloten. 

Een plan-MER moet ter toetsing aan de Commissie m.e.r. worden voorgelegd indien er 
sprake is van invloed op Natura 2000-gebieden en/of op de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Ten zuidwesten van Hoogezand-Sappemeer ligt het Zuidlaardermeer, dat is 
aarigewezen als Natura 2000-gebied. Oat betekent dat hier unieke natuurwaarden 
aanwezig zijn die behouden moeten blijven en waar mogelijk verder ontwikkeld kunnen 
worden. In het zuidwesten van de gemeente omvat de EHS van het Hunzedal niet 
aileen het Zuidlaardermeer, maar ook de natuurgebieden Kropswolderbuitenpolder en 
Westerbroekstermadepolder. Ten noordoosten van Westerbroek begint in de gemeente 
Siochteren de EHS van Midden Groningen. 

De activiteiten die in het plan-MER worden beschreven, die van invloed kunnen zijn op 
de milieukwaliteit van Natura 2000-gebieden en op de EHS zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

16 Altenburg & Wymenga, 2009. Natura 2000 beheerplan Zuidlaardermeergebied. Werkdocument V2 voor 

bespreking 7 mei 2009. A&W rapport [1228]. 
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Tabel 3. Invloed op natuur 

Activiteit 

Exploitatie van aardgas, zowel 

proefboringen als winning 

Uitbreiding van intensieve 

veehouderijen 

Uitbreiding intensieve 

veehouderij Vossenburg 1, 

Kiel-Windeweer 

Ontwikkelingsmogelijkheden in 

Natura 2000-gebied 

Ontwikkelingsmogelijkheden 

recreatieve doeleinden 

Natura 2000-gebied 

Significante effecten op Natura 2000-

gebied Zuidlaardermeergebied zijn op 

dit moment niet uit te sluiten 

Significante effecten op Natura 2000-

gebied Zuidlaardermeergebied zijn op 

dit moment niet uit te sluiten 

Significante effecten op Natura 2000-

gebied Zuidlaardermeergebied zijn op 

dit moment niet uit te sluiten 

Significante effecten op Natura 2000-

gebied Zuidlaardermeergebied zijn op 

dit moment niet uit te sluiten 

Significante effecten op Natura 2000-

gebied Zuidlaardermeergebied zijn op 

dit moment niet uit te sluiten 
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Ecologische Hoofdstructuur 

Effecten op EHS zijn op dit 

moment niet uit te sluiten. 

Effecten op EHS zijn op dit 

moment niet uit te sluiten. 

Effecten op EHS zijn op dit 

moment niet uit te sluiten. 

Effecten op EHS zijn op dit 

moment niet uit te sluiten. 

Effecten op EHS zijn op dit 

moment niet uit te sluiten. 

In het plan-MER zal aandacht worden besteed aan de mogelijke milieugevolgen die 
optreden in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied en ten opzichte van de 
EHS. Voor de onderwerpen waarvoor significante effecten op Natura 2000-gebieden 
niet zijn uit te sluiten, zal een Passende Beoordeling gedaan worden. De Passende 
Beoordeling zal aansluiten bij het detailniveau van het plan-MER en het 
abstractieniveau van het bestemmingsplan. De Passende Beoordeling wordt als bijlage 
bij het plan-MER opgeleverd. 

Het abstractieniveau van de Passende Beoordeling zal vergelijkbaar zijn met het 
abstractieniveau van de reeds opgestelde voortoets. De Passende Beoordeling zal 
waarschijnlijk in de vorm van een addendum op de voortoets worden gepresenteerd. 

3.4 Cumulatieve effecten 

In het plan-MER worden de samenhang en de relaties tussen activiteiten en het 
integrale bestemmingsplan beoordeeld op basis van milieu-invloed. Deze 
milieubeoordeling valt onder de noemer 'cumulatieve effecten'. Cumulatie van effecten 
vindt plaats wanneer meerdere activiteiten met een zelfde soort effect plaats vinden 
binnen een gebied. Daar waar ontwikkelingen onmogelijk dreigen te worden vanwege 
de overschrijding van wettelijke normen, zal dit worden aangegeven. 

In het plan-MER worden twee benaderingen toegepast om de cumulatieve effecten te 
beschrijven: 

• De onderwerpen uit het plan-MER worden in beschouwing genomen. 
• De onderwerpen die niet zijn meegenomen in het plan-MER worden in beschouwing 

genomen. Hiertoe behoren onder meer de onderwerpen die in de voortoets zijn 
behandeld, maar die niet in het plan-MER worden meegenomen. Ook wordt 
gekeken of er andere relevante ontwikkelingen die in het gebied plaatsvinden, 
waarmee rekening moet worden gehouden. 
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3.5 Ontwikkeling van alternatieven 

In het plan-MER wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van alternatieven met 
betrekking tot de mee te nemen onderwerpen. Hierbij wordt gedacht aan 
locatiealternatieven. In het kader van deze alternatieven wordt aangegeven op welke 
locatie binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer ontwikkelingen beter passen, en 
waar niet. 
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4 AANPAK MILIEUBEOORDELING 

4.1 Inleiding 

Het doel van een plan-MER is het op een systematische en inzichtelijke wijze 
beschrijven van de milieueffecten van het bestemmingsplan Buitengebied binnen de 
vastgestelde reikwijdte en het detailniveau. Kern van het plan-MER is de 
effectbeschrijving van de verschiliende onderdelen die meegenomen worden in het 
plan-MER, en de mogelijke alternatieven. 

4.2 Aanpak en beoordelingskader 

De aanpak die ten grondslag ligt aan het plan-MER is in onderstaande figuur 1 
weergegeven: 

Figuur 1. Aanpak plan-MER 

Inhoud en doelen bestemmingsplan 

Beleidskader, relatie andere plannen 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

D 
Criteria 

Milieueffecten 

Maatregelen 

D 
Bestemmingsplan: 

ruimtelijke 

ontwikkelingen, 

alternatieven 

Uitgangssituatie 
Planmer 

Milieubeoordeling 

] 

Mitigerende maatregelen en 
relatie met besluitvorming 
bestemmingsplan 

De basis voor de effectbeschrijving is een beschrijving van de huidige situatie en 
autonome ontwikkeling indien er geen (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen in het 
buitengebied van de gemeente Hoogezand-Sappemeer zouden plaatsvinden. 
Daarnaast worden milieukenmerken en milieuproblemen in de gemeente in beeld 
gebracht. Beide elementen samen geven de kwetsbaarheid van het milieu aan in relatie 
tot de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. De beschrijving van de huidige situatie en 
autonome ontwikkeling vindt pragmatisch plaats gericht op de onderwerpen die 
beoordeeld worden. 
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Het plan-MER wordt opgesteld op basis van beschikbare informatie. Ontbrekende 
informatie zal als leemten in kennis en informatie worden opgenomen in het plan-MER 
en vormt een aandachtspunt voor eventuele vervolg merren. 

Tenslotte worden in het plan-MER de samenhang en de relaties tussen activiteiten en 
het integrale bestemmingsplan beoordeeld op basis van milieu-invloed. Deze 
milieubeoordeling valt onder de noemer 'cumulatieve effecten'. 

8eoordelingskader 
Voor de effectbeschrijving worden de verschillende onderdelen die meegenomen 
worden in het plan-MER in beginsel beoordeeld op basis van de milieuaspecten zoals 
weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 4. Te beoordelen milieuaspecten ten behoeve van de effectbeschrijving 

Bodem en water Bodemkwaliteit 

Waterkwaliteit 

Waterkwantiteit 

Grondwaterbeschermingsgebieden en waterbergingsgebieden 

Natuur Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) 

Ecologische hoofdstructuur 

Weide- en akkervogelgebieden en ganzenfoerageergebieden 

Beschermde en Rode Lijst soorten 

Landschap, cultuurhistorie Landschappelijke waarden en cultuurhistorische elementen 

en archeologie Ruimtebeslag 

Waardevolle bodem 

Archeologische waarden 

Mobiliteit Belasting wegennet 

Verkeersveiligheid 

Woon- en leefomgeving Geluid 

Licht 

Luchtkwaliteit 

Externe veiligheid 

Geur 

Klimaat Reductie CO2-uitstoot 

Klimaatadaptatie 

Ais basis voor de effectbepaling zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
kwantitatieve gegevens. De uiteindelijke beoordeling van de effecten zal een 
kwalitatieve zijn, waarbij gescoord wordt op een 5 puntsschaal van '- -' tot '+ +'. 

4.3 Resultaat 

Het resultaat van de exercitie is een plan-MER waarmee vanuit het oogpunt van milieu 
argumenten worden aangedragen voor bepaalde keuzes in het bestemmingsplan. Ais 
bijlage bij het (ontwerp) bestemmingsplan wordt een motiveringsparagraaf 'motivering 
van keuzen op basis van plan-MER' gevoegd, waarin wordt beschreven op welke 
manier de milieuonderzoeken uit het plan-MER bepalend zijn geweest voor de keuzen 
in het (ontwerp) bestemmingsplan. 
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