LSf(-03

PIanMER Bestemmingsplan
Buitengebied DinkeIland

Samenvatting

.

t

.

.

. .

t

.

.

. .

t

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

Gemeente DinkeIland
September 2009
Definitief

Altijd een oplossing verder

~~/'
PIanMER Bestemmingsplan
Buitengebied Dinkeiland
Samenvatting

dossier: C0493.01.001

registratienummer: ON.D20092546
versie: 3

Gemeente DinkeIland

september 2009
Definitief
oe DHV BV Niets uit dit bestek:drukwerk mag worden verveelvoudigd elVof openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk. fotokopie. microfilm ol op welke andere wijze ook. zonder voorafgaande

schrifelijke toestemming van DHV B.V.. noch mag hel zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander weik dan waarvoor het is vervaardigd.
Het kwaliteitssysteem van OHV B.V. is gecertificeerd volgens iso 9001.

DHVB.V.

INHOUD

1

1.1

1.2
1.3
1.4

INLEIDING EN PROCEDURE
Aanleiding

Procedure

BLAD

2
2
2

Natura 2000 en passende beoordeling
Te nemen besluiten

4

2.2

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN
Het voornemen
Totstandkoming en beschrijving van de alternatieven

6
6
6

3

VOORKEURSALTERNATIEF

10

4

EFFECTEN EN VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN
Luchtkwal¡teit en geur
Natuur

13

Ruimtegebruik

14

Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie

Alle effecten samengevat

14
15
15

DOORKIJK NAAR HET VERVOLG

15

2

2.1

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5

Water

Gemeente DinkellariPlanMER Bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland
Samenvatting ON-D20092546

6

13
13

11 september 2009, versie 3

.1.

..

DHV B.V.

1 INLEIDING EN PROCEDURE
1.1 Aanleiding
De bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Ootmarsum, Denekamp en Weerselo hebben hun
actualiteit verloren en zijn zowel beleidsmatig als juridisch niet meer actueel. Door de samenvoeging van
eenduidig beleidskader om te zetten in actuele regelgeving.
de gemeenten Îs het gewenst om een nieuw

De gemeente heeft daarom besloten tot het opstellen van een nieuwe bestemmingsplan voor het
buitengebied. Het projectgebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente Dinkeiland met
uitzondering van de kernen Denekamp, Weerselo, Ootmarsum, Tilligte, Lattrop, Saasveld, Rossum en
Deurningen. Een aantal terreinen (zoals recreatieterreinen en de zone rond de A 1) is niet in het

piangebied opgenomen, omdat hiervoor partiële herzieningen worden opgesteld. De oppervlakte van het
plangebied bedraagt circa 16.000 ha. In het Bestemmingsplan Buitengebied zijn grondgebonden
agrarische bedrijven, gemengde bedrijven, niet grondgebonden bedrijven en boorn- en siert

el

ers

opgenomen. Daarnaast zijn er woonhuizen, landgoederen en niet agrarische bedrijven aanwezig in het
plangebied. Het nieuwe bestemmingsplan zal de bestemmingsplannen van de afzonderlijke gemeenten

vervangen.

1.2 Procedure
Op grond van artikel 7.2 en 7.2a van de Wet milieubeheer en het Besluit tot wijziging van het Besluit

milieueffectrapportage 1994 moet ten behoeve van de besluitvorming over het Bestemmingsplan
Buitengebied een pianMER (hierna te noemen MER) worden opgesteld. Dit omdat het bestemmingsplan

een kader schept voor een aantal m.e.r..plichtige activiteiten (uitbreldingsmogelijkhedenen
nieuwvestigingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij, functiewijzigingen in het landelijk gebied).
Bovendien zijn de activiteiten voorzien in of in de nabijheid van Natura2000-gebieden en kunnen
significante effecten niet op voorhand worden uitgesloten. Het opstellen van het pianMER dient ertoe om
het milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming door de gemeente DinkeIland over het

bestemmingsplan.
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is door gemeente Dinkeiland informatie gegeven over de reikwijdte
MER ten behoeve van het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied. In

en het detailniveau voor het plan

juli 2008 heeft gemeente DinkeIland de concept.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vrijgegeven voor

niveau van het op te stellen
pianMER een toelichting op het voornemen. Tevens is in deze notitie aangegeven welke alternatieven en
mileuaspecten worden onderzocht. De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau is in juli 2008 voor
advies toegezonden aan de wettelijke adviseurs. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft geen
advies. De notitie geeft naast de beoogde reikwijdte en het beoogde detail

advies uitgebracht. De commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd om een toetsingsadvies over het
pianMER uit te brengen.
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Projictnaam, PIanMER SP Bl.itengebied Dinkellam,
Projeetnummer: C0493-0 1001

Opdi¡ichlgt'ver: Gemeenie Df/kelland

Kaartnaam Plan9'bied planm,e,r.

Legenda

Kaarlnl.mmer.

DPlangrens

Versie Oef.n~le1

o Gemeentegrenzen

Opgesteld door: Stef Kampkuipr
Bes.andsnaam: I'\Ç'*' oo"'Jo"_~._(.""

-Water
-Wegen

Datum: 17 augustus 200

.. ..::.;,~inkeiiand ~TJ¡r
(? OHV Ruimte & Moblllleft BV

Afbeelding 1: Plangebied
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1.3 Natura 2000 en passende beoordeling
Gemeente Dinkelland is een unieke gemeente. In en in de directe omgeving van de gemeente kwalificeren

zich diverse gebieden onder de Natura 2000, het netwerk van Europese natuurgebieden.
Het gaat om de volgende gebieden in Nederland:
Springendal en Dal van de Mosbeek
Bergvennen en Brecklenkampse Veld
Achter de Voort, Agelerbroek en Votherbroek
Dinkeiland

Lemselermaten
Lonnekermeer
Landgoederen Oldenzaal (buiten de gemeentegrens)

Tevens grenst de gemeente aan de gebieden in Duitsland:
Hügelgräberheide Halle-Hesin (aansluitend op Springendal en Dal van de Mosbeek)

Syen-Venn
Weiher am Syenvenn

Tillenberge
In afbeelding 2 zijn de Natura 2000-gebieden weergegeven. Hierin zijn slechts twee Duitse Natura 2000-

gebieden zichtbaar. De overige gebieden liggen meer naar het oosten. In de PB is een kaart opgenomen
waar de nabijgelegen Duitse Natura 2000-gebieden allen op staan.

Deze gebieden zijn allen aangemeld en beschermd onder de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat
voor de aangewezen habitattypen instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd die zijn gericht op
behoud of uitbreiding van de oppervlakte en behoud of verbetering van de kwaliteit.

Passende beoordeling
Vanuit de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) is een directe koppeling gelegd met het Besluit voor de
milieueffectrapportage 1994. Voor activiteiten met (mogelijke) effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000-gebieden geldt dat, wanneer als gevolg van een plan of

project een significant negatief effect niet is uit te sluiten. een passende beoordeling dient te worden
uitgevoerd. Vanwege de ligging van meerdere Natura2000-gebieden binnen en nabij de gemeente, zijn

significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten. Een passende beoordeling maakt het
Bestemmingsplan Buitengebied DinkeIland planm.e.r.-plichtig.
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Natura 2000-gebieden
Legenda

Projfclnaam' Pl10MER SP Buileng"tiiad Dink..ll3nd
P¡0Í"c1nunmltwC049J.Ol.001

Opiachlgever: Gem..nl.. DiklilL'i/d
KalltInaam: Naluril iOOO-rbiPden

Kaailiiunimei:

o Grens plangebied
. Nederlandse Natura 2000-gebieden

Versie: Derii~""f
Datum" 20 augustus 2009
Opge5leld door:Slef Kainpkuiper

. Duitse Natura 2000-gebieden

Bestandsnaam: P.\C""~L.Q ilI'" "_""io_,'=~..t..'''''"",

. Ecologische Hoofdstructuur

.. .;~~:EJ!keii.nd ¿;71/'
,,I, DHV Ruimte & Mobiliteit BV

Afbeelding 2: Natura 2000-gebieden

Gemeente OinkeliandPlanMER Bestemmingsplan Buitengebied DinkeIland
Samenvatting ON.D20092546

11 september 2009, versie 3

.5-

DHV B.V.

1.4 Te nemen besluiten
Om een eenduidig beleidskader te ontwikkelen en de gewenste ontwikkelingen binnen het buitengebied
van de gemeente mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied worden
vastgesteld. Het Voorontwerp heeft reeds ter inzage gelegen. Het pianMER is gekoppeld aan het Ontwerp
Bestemmingsplan Buitengebied DinkeIland.

2 VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN
2.1 Het voornemen
Het voornemen van de gemeen

Ie DinkeIland betreft het opstellen van een bestemmingsplan voor het

buitengebied van de gemeente DinkeIland welke ondermeer de ontwikkelingsmogelijkheden van de
landbouw binnen de gemeentegrenzen voor de komende 10 jaar inzichtelijk moet maken. Het plan
voorziet daarmee in een herziene en geactualiseerde planologisch-juridische regeling voor het landelijk
gebied van de gemeente. Met het nieuwe plan wordt gestreefd naar een duurzame ruimlelijke ontwikkeling
van het buitengebied van de gemeente DinkeIland die bijdraagt aan de sociale. en economische vitaliteit
van het platteland waarbij landschappelijke-, cultuurhistorische. en natuurlijke waarden worden behouden

en zo mogelijk versterkt. Het plan vervangt de vigerende bestemmingsplannen buitengebied van de
voormalige gemeenten Weerselo, Ootmarsum en Denekamp (deze gemeenten zijn samengevoegd en
vormen nu Gemeente Dinkeiland).

2.2 Totstandkoming en beschrijving van de alternatieven
In essentie gaat het bij de effeclbeoordellng in dit pianMER om de wisselwerking tussen veehouderijen en

natuur(ontwikkeling). Binnen de planperiode van het bestemmingsplan is het echter onzeker welke
mogelijkheden daadwerkelijk zullen worden benul. Om die reden is het voor dit pianMER vooral belangrijk
de bandbreedte van de ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijke effecten in beeld te brengen.
In de notitie Reikwijdte en Detailniveau is daarom voorgesteld de volgende alternatieven uit te werken:
1) een alternatief dat uitgaat van maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor veeteelt;

2) een alternatief natuur dat uitgaat van maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur.

Na het gereedkomen van de Notitie RDN bleek als gevolg van voortschrijdend inzichl de ontwikkeling van

deze beide alternatieven niet reëeL. GeleI op de huidige natuurwetgeving, het ontbreken van een
toetsingskader voor ammoniakdepositie, het proces van de provincie Overijssel

omtrent de beheerplannen

voor de Natura 2000-gebieden, de huidige bednjfsmallge onzekerheid voor agrarische bedrijven binnen de
gemeente én het feit dat gemeente Dinkeiland zich genoodzaakt ziet om het Bestemmingsplan

Buitengebied verder in procedure te brengen, is voor de planm.e.r. gekozen voor een andere insteek ten
aanzien van de alternatieven

Voor dit pianMER is daarom in afwijking van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gekozen voor de
volgende alternatieven.
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Alternatief 1

Het reeds in procedure gebrachte voorontwerp bestemmingsplan is opgenomen als alternatief 1. Een
belangrijk verschil ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen is dat in de nieuwe situatie veel
minder agrarische bouwblokken aanwezig zijn op de bestemmingsplankaart. Het gaat om ruim 217
bouwblokken welke zijn omgezet van functie 'agrarisch' naar een niet-agrarische functie.

In alternatief 1 is landbouw de hoofdfunctie in gebieden die aangeduid zijn als agrarisch en zijn andere
functies in principe ondergeschikt. Er wordt ontwikkelingsruimte geboden aan de landbouw, binnen
acceptabele, ruimtelijke, natuurlijke en milieutechnische randvoorwaarde. De ontwkkelingen worden
afgestemd op de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals aangeduid op de

plankaart. Uitgangspunt hiervoor zijn de kwaliteitseisen zoals benoemd in het
Landschapsontwikkelingsplan. In Afbeelding 3: Alternatief 13 Is alternatief 1 weergegeven.

In alternatief 1 kan de oppervlakte aan bouwblok voor grondgebonden agrarische bedrijvigheid
(veehouderijen) in totaal uitgebreid worden tot maximaal 541 hectare, niet-grondgebonden bedrijvigheid tot
maximaal 141 hectare en gemengde bedrijven tot maximaal

161 hectare.

Alternatief 2

De basis voor alternatief 2 wordt gevormd door alternatief 1, maar extra aandacht is gegeven aan de
aspecten landschap, natuur en water. Alternatief 2 kan gezien worden als het meest milieuvriendelijke
alternatief (een MMA is niet verplicht voor een planm.e.r.). Specifiek wordt rekening gehouden met de in
het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden en de EHS. Het aantal bouwblokken is ongewijzigd

gebleven ten opzichte van alternatief 1, maar de uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt. Er zijn
aanvullende randvoorwaarden en maatregelen ten aanzien van verschillende milieuaspecten opgenomen..

Gebieden bestemd met agrarisch 1 hebben als hoofdfunctie het uitoefenen van de agrarische functie. In

deze gebieden worden mogelijkheden geboden voor de voortzetting van de landbouwfunctie op
bedrijfseconomische grondslag. De bescherming van het landschap is nevengeschikt aan het agrarisch

gebruik. In het gebied worden ten opzichte van alternatief 1 meer waardevolle landschappelijke waarden
specifiek beschermd door middel van aanduidingen (evenals In agrarisch 2), zoals oude 'bosjes' van voor
1950. Voor een aantal werkzaamheden is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen om structurele
veranderingen op het landschap te voorkomen. Structuurbepalende landschappelijke elementen, die niet
zijn aangeduid, kunnen, wanneer daar een landbouwkundige noodzaak voor is, worden verwjderd, maar
criterium daarbij is wel dat de structuur van het landschap niet wordt aangetast. Dit kan betekenen dat het

element elders gecompenseerd moet worden. Om sturing te kunnen geven op de compensatie van
landschappelijk waardevolle elementen ontwikkelt de gemeente hiervoor beleid. In Afbeelding 4 is
alternatief 2 weergegeven

In alternatief 2 kan de oppervlakte aan bouwblok voor grondgebonden agrarische bedrijvigheid
(veehouderijen) in totaal uitgebreid worden tot maximaal 493 hectare, niet-grondgebonden bedrijvigheid tot
150 hectare.
maximaal 134 hectare en gemengde bedrijven tot maximaal
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Afbeelding 2: Alternatief 1
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Alternatief 1

Bouwvlakken grondgebonden bedrijven

. uitbreiding tot 0.5 ha

. uitbreiding tot 0.8 ha

. uitbreiding tot 1 ha

. uitbreiding tot 1.5 ha

Bouwvlakken niet grondgebonden bedrijven

. uitbreiding tot 2.5 ha

D geen uitbreiding bouwvlak~

li uitbreiding tot 1 ha

D uitbreiding tot 1.5 ha (sterlocatie tot 3 ha)

geb. deel tot 1 ha

Bouwvlakken gemende bedrijven

i: uitbreiding grondgeb. deel tot 1.5 ha

LJ uitbreiding grond

Duitbreiding grondgeb. deel tol 2.5 ha

IlU Nieuwe natuur

. Voormalige agrarische bestemmingen

o Grens plangebied

"Bedrijven in extensiveringsgebied

FlOJectnaam PIanMER BP Buitengebied DinkeIland

Projeçtnununer: C049J-01.00'1

Kaartnaam All€lmitief 1

Oprachtgever: Gemeente Dinkelli:lId

Kaartnummer

Versie Concept

Datum 1i augustus 2009

Opesteld door: Stef K¡impkLiper

Bestandsna am: P;\CO.9:LÒ 1.00 1\0 P'.I'"llig.."",...S'l..~..IoII.tI'..""

. ~:.:::..!kelland .Q~/

§ OHV Ruimte & Mobllteit BV
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Afbeelding 3 Alternatief 2
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Alternatief 2

Bouwvlakken grondgebonden bedrijven

. geen uitbreiding bouwvlak~

. uitbreiding tot 0,8 ha

. uitbreiding tot 0.5 ha

. uitbreiding tot 1 ha

. uitbreiding tot 1,5 ha

Bou\Vvlakken niet grondgebonden bedrijven

. uitbreiding tot 2,5 ha

o geen uitbreiding bouwvlak*

. uitbreiding tot 1 ha

Bouwvlakken gemende bedrijven

D uitbreiding tot 1,5 ha (sterlocatie tot 3 ha)

D geen uitbreiding bouwvlak*

. uitbreiding grondgeb. deel tot 1 ha

Duitbreiding giondgeb. deel tot 1.5 ha
Duitbreiding grondgeb. deel tot 2.5 ha

. EHS

. Voormalige agrarische bestemmingen

U 250 m buffer om Natura 200D-gebieden

. Bosjes van voor 1950

lTIJI Nieuwe natuur
. Water"

* Souwperceellig: in of op de rand van EHS el1;of de

D Grens plangebied

zone van 250 m rond Natura 20DO-gebieden entof niet
grondgebonden bedrijf ligt in extensiveringsgebied.
.. In alternetief 2 Norden landschappelijk eniof ecolo-

gischwaardevolle waterlopen bestemd op de plankaart

(aanduiding 'Water Z: l:levirgswateren en waterparels)

Op voorliggende kaart is geen onderscheid gcm8akt in

'water l' en '\/ter 7.

Projectnaam: Planl.1ER SP Buitengebied DinkeIland

Projectnuinmer: C0493-01.001

Kaartnaam' Alternatief 2

Opdrachtgever: Gemeente Dinkeiland

Versie Concept

K.aartnummer

Datum 1 i augustus 200
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Referentiesituatie en nulalternatief
De alternatieven worden op milieueffecten beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De
referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie plus autonome ontwikkeling. De huidige situatie wordt
gevormd door vigerende plannen en beleid en de huidige toestand van het milieu. Autonome

ontwikkelingen bestaan uit vastgesteld beleid en/of natuurlijke processen. De referentiesituafie is dus de
situatie die op termijn ontstaat als gevolg van vastgesteld beleid en/of natuurlijke processen, zonder dat de
voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd.

In het nulalternatief wordt de voorgenomen activiteit, het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied, niet uitgevoerd. Het nulalternatief is in deze planm.e.r. gelijk aan de referentiesituatie en
vormt voor dit deze m.e.T. geen reëel alternatief. Gemeente DinkeIland is immers wettelijk verplicht om het

bestemmingsplan te herzien. Daarnaast bestaat er dringend behoefte aan een nieuw geactualiseerd
bestemmingsplan vanwege de samenvoeging van meerdere gemeenten en meerdere vigerende
bestemmingsplan van de voorrnalige gemeenten. Het nulalternatief wordt niet als separaat alternatief
onderzocht.

3 VOORKEURSALTERNATIEF
Op basis van de afweging van de beschreven milieueffecten in de plan

MER en de relatie met andere

beleidsterreinen/belangen van de gerneente is een voorkeursalternatief (VKA) opgesteld. Uitgangspunt
voor het voorkeursalternatief vormt de discussies met de gemeente waaruit is gebleken dat natuur en
landschappelijke kwaliteiten zeer belangrijk worden gevonden (voor natuur geldt bovendien strenge
Europese wetgeving) en dat aantasting van deze kwaliteiten door her- of nieuwvestigjng van grote dan wel

veel intensieve veehouderijbedrijven negatief worden beoordeeld.
Voor de totstandkoming van het voorkeursalternatief is de passende beoordeling, waarin effecten op
Natura 2000.gebieden onderzocht worden, leidend. Agrarische activiteiten mogen de huidige situatie in
het betreffende Natura 2000.gebied niet verslechteren. Ook rnoeten de gestelde ecologische doelen op
termijn gehaald kunnen worden. Daartegenover staat dat de gemeente zoveel als mogelijk ruimte wil

bieden aan de agrarische sector. In het voorkeursalternatief geldt daarorn geen uitbreidings. of
nieuwvestigingsverbod op de randen van de zone van de 250 meter om de Natura 2000-gebieden en op

de randen van de EHS zoals, zoals in alternatief 2 wel het geval is. Wei gelden er beperkingen ten
aanzien van de uitbreldings, of nieuwvestigingmogelijkheden. Zo zijn opgaande teelten in bepaalde
gebieden verboden. Landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden en elernenten zijn specifiek op
de plankaart aangeduid en dienen als zodanig behouden of versterkt te worden.
De ontwikkelingperspectieven zoals beschreven in het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente zijn

richtinggevend bij de uitbreiding en nieuwvestiging van agrarische activiteiten. Voor een aantal
werkzaamheden is bovendien een aanlegvergunningenstelsel opgenomen om structurele veranderingen in

het landschap te voorkomen. Structuurbepalende landschappelijke elernenten die niet zijn aangeduid
kunnen, wanneer daar een landbouwkundige noodzaak voor is, worden verwijderd, maar criterium daarbij

is wel dat de structuur van het landschap niet wordt aangetast. Dit kan betekenen dat het element elders
gecompenseerd moet worden. De ruimte (in hectares bouwblok) die in de verschillende alternatieven voor
agrarische bedrijven wordt geboden is samengevat in Tabel 1.
Voor het VKA zijn de milieueffecten aangegeven op basis van de effectbeschrijving van alternatieven 1 en
2. Het voorkeursalternatief zal, voor zover haalbaar en wenselijk, verwerkt worden in de voorschriften en
de toelichting van het bestemmingsplan buitengebied. In Afbeelding 5 is het VKA weergegeven.
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1 : Maximaal mogelijke oppervlakte agrarische bedrijven (in hectares bouwblok)

Tabel

Réferentie

eate arie.

landbouw
rond ebonden
rond ebonden
rond ebonden

-¿ ~

Situatie"

kleiner dan 0 3
0,3.0,5
0,5.0.8

46
48

46

81

81

280
59

rond ebonden

roter dan 0,8: a rarisch 1

112

rond ebonden

roter dan 0,8" a farisch 2

39
325

subtotaal
intensief
intensief

extensiverin 5 ebied

intensief
intensief

verwevin kleiner dan 0,8

LOG

verwevin roter dan 0,8

subtotaal

76

38
69
75

261

50

4

10
o

o

71

70

44

65

125

139

Extensiverin ; kleiner dan 0,8

2

2

2

2

emen d

Extensiverin ; roter dan 0,8

2

4

3

3

emen ct

LOG of verwev. kleiner 0,8

57

55

emen d

LOG of verwev. roter 0,8 a ra 1

86

80

57
86

emen ct

LOG of verwev. roter 0,8 a ra 2

39
34
7

11

¡ 'f:r I

emen ct

subtotaal

84

Totaal zonder vaormali e bouwblokken

534

Voormali e a (arische besfemmin en

217

Totaal

751

10

11

. i6Ô
821

o

Toename t.O.V. referentie situatie
.. Getallen in deze kolom doelen op de oppervlakte van het huidige bouwblok in ha

o

~,:
__ 'rM/J

o
821

9%

.. Maximaal mogelijke totale oppervlakte bouwblok (in ha) volgens vigerende bestemmingsplan (uitbreiding tot 1,0 ha)

u' Maximaal mogelijke totale oppervlakte bouwblok (in ha) volgens de alternatieven
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Afbeelding 14 Voorkeursallernalief
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Voorkeursalternatief

Legenda

Bouwvakken grondgebonden bedrijven

. geen uitbreiding bouwvak*

. uitbreiding tot 0,8 ha

. uitbreiding tot 0,5 ha

. uitbreiding tot 1 ha

. uitbreiding tot 1.5 ha

c DHV Ruimte & Mobiliteit BV

.. ~:.~. DinkeIland ..:7/"
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'\ter l' en 'Water 2'.

(aanciiding \lter 2': belevingswaieren en waterparels)
Op voorliggende kaart is geen ondersçheid gemaakt in

.. In het VKA worden landschappelijk en/of ecologisch waardevolle waterlopen bestemd op de plankaart

be wel ortwkkelingsmogelijkheden.

. BolNlperceel li£t in EHS er0f de zone van 250 m
rond Natura 2OQOgeieden en/of niet !:ondgeonden
bedrijfli£t in extensreringsgebied. Beóijven op de iand
van EHS of op de iand van de buffer rond N200 heb-

o Grens plangebied

. EHS

. Water**

. Bosjes van voor 1950

r:~J 250 m buffer om Natura 2000-gebieden

. Voormalige agrarische bestemmingen

mm Nieuwe natuur

~ uitbreiding grondgeb. deel tot 2,5 ha

. uitbreiding grondgeb. deel tot 1.5 ha

_ uitbreiding grondgeb. deel tot 1 ha

o geen uitbreiding bouwvlak*

Bouwvakken gemende bedrijven

Cl uitbreiding tot 1.5 ha (sterlocatie tot 3 ha,)

:: uitbreiding tot 1 ha

D geen uitbreiding bouwvak"

Bouwvlakken niet grondgebonden bedrijven

3

. uitbreiding tol 2,5 ha

2

,.

0.5

~

o

Kilometer
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4 EFFECTEN EN VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN
De voorgenomen ontwikkeling heeft effect op de omgeving. In het MER zijn de effecten van de
alternatieven aan de hand van verschillende gebiedskenmerken en milieuaspecten in kaart gebracht. De
effecten zijn afgezet tegen de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen (referentiesituatie).

De alternatieven zijn beoordeeld op verschillende milieuaspecten, zoals luchtkwaliteit en geur, natuur,
ruimtegebruik, landschap, cultuurhistorie en archeologie en water. Binnen deze thema's zijn verschillende
criteria onderzocht. Voor de beoordeling is de volgende 7-puntsschaal gebruikt:
++

groot posilef effect

+

positief effect

0/+

beperkt positief effect

o

geen relevant aflect

groot negatief effect
negatief effect

0/.

beperkt negatief effect

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de verschillen tussen de alternatieven 1, 2 en het VKA
niet erg groot zijn. De grootste verschillen ontstaan door de extra maatregelen die worden voorgestaan in
aiternatief 2 ten opzichte van alternatief 1 op het gebied van uitbreiding, wijziging en nieuwvestiging van

agrarische bedrijven en de thema's water en landschap. Het VKA scoort ten aanzien van effecten
positiever dan alternatief 1, echter minder positief dan alternatief 2.

4.1 Luchtkwalieil en geur
Alternatief 2 heeft een iets positiever effect op het aspect luchtkwaliteit dan alternatief 1. De alternatieven
leiden niet tot een significante toename van emissies voor fijn stof en stikstofdioxide of tot een toename in

het aantal vervoersbewegingen. Bij alternatief 2 zijn aanvullende voorwaarden in het bestemmingsplan
opgenomen ten aanzien van uitbreiding en nieuwvestiging van agrarische bedrijven. Alternatief 1 scoort

neutraal en alternatief 2 scoort beperkt positief. Het VKA sluit aan bij alternatief 2. De voorgestelde
maatregelen van alternatief 2 zijn opgenomen in het VKA. Deze scoort daarmee gelijk aan alternatief 2,
beperkt positief.
Per saldo zal de geurhinder in de alternatieven hoger (kunnen) zijn dan in de referentiesituatie. Alternatief

2 heeft door de aanvullende voorwaarden per saldo geen effect op de geurhinder en scoort daarmee
neutraal. Alternatief 1 scoort beperkt negatief. De maatregelen uit alternatief 2 zijn overgenomen in het
VKA. Deze scoort daarmee ook neutraal ten opzichte van de referentiesituatie.

4.2 Natuur
In totaal wordt het effect van alternatief 1 op het criterium Natura 2000 beoordeeld als negatief en op EHS

als beperkt negatief. Alternatief 1 biedt de mogelijkheid voor uitbreiding tot een (theoretische) totale
oppervlakte aan agrarisch bouwblok die 91 hectare groter is dan de maximale oppervlakte agrarisch

bouwblok in de referentiesituatie. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op beschermde natuurwaarden
in Natura 2000-gebieden en de EHS indien deze mogelijkheid ook daadwerkelijk wordt benut.
Daar tegenover staat dat de uitbreidingsmogelijkheden nabij natuurgebieden onder andere worden

beperkt door de doorvertaling van het reconstructieplan en de aanwijzing van de gebiedsbestemming
'agrarisch 2'. De algemene wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan welke wijziging van
verscheidene agrarische percelen rond natuurgebieden naar een natuurfunctie mogelijk maakt, zorgt voor
een minder negatief oordeel ten aanzien van EHS.
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Door de extra maatregelen welke worden voorgestaan in Alternatief 2 ten opzichte van Alternatief 1
worden de negatieve elfecten door uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bouwblokken sterk

verminderd. De totale mogelijke oppervlakte agrarisch bouwblok is lager en de locaties waar uitgebreid
mag worden liggen gunstiger ten opzichte van natuurgebieden. Significant negatieve effecten kunnen op
basis van de aangebrachte beperkingen echter niet uitgestoten worden. De beoordeling ten aanzien van
Natura 2000.gebied komt voor Alternatief 2 uit op beperkt negatief en voor de EHS op een neutrale score.
Het VKA scoort gelijk aan alternatief 2 op het vlak van natuur.

4.3 Ruimtegebruik
Alternatief 1 heeft een iets positiever effect op het aspect landbouw dan alternatief 2. Alternatief 2 scoort
daarmee beperkt positief. De alternatieven zijn vergelijkbaar wat betreft de nieuwvestiging, wijziging. en
uitbreidingsmogelijkheden voor de landbouw. Ten opzichte van de referentiesituatie zijn er per saldo meer

mogelijkheden voor agrarische activiteiten. Het VKA scoort voor landbouw beperkt positief.
Uitbreidingsmogelijkheden worden geboden voor de landbouw, echter niet zoveel als in alternatief 1.
Alternatief 2 levert door de begrenzing van de EHS mogelijk beperkingen op voor de landbouw. Beide
alternatieven en het VKA scoren zeer positief voor het aspect wonen. De alternatieven zijn identiek qua
nieuwbouw

en uitbreiding van bestaande woningen. Met name de omzetting van de 217 agrarische

bouwblokken naar niet agrarisch heeft een positieve invloed op de woonmogelijkheden in het

buitengebied. Alternatief 1. 2 en het VKA zijn vergelijkbaar voor de mogelijkheden met betrekking tot de
verblijfs- en dagrecreatie. In de alternatieven wordt uitbreiding van bestaande en opzetten van nieuwe
recreatieve functies grotendeels ondersteund en/of gestimuleerd. Alle alternatieven scoren positief.

4.4 Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie
Alternatief 1 scoort beperkt positief ten opzichte van de referentiesituatie op het thema landschap. Het
bestemmingsplan heeft naar huidig inzicht geen negatieve effecten op landschappelijke waarden en het
heeft mogelijk (Indirect) positieve effecten. In alternatief 2 zijn enkele verbeteringen ten opzichte van
alternatief 1 opgenomen ten aanzien van de bescherming van landschappelijke waarden. Alternatief 2
heeft een positief effect op landschappelijke waarden. Ten aanzien van landschap komt het VKA overeen
met alternatief 2 en scoort daarmee eveneens positief.
Het is met de huidige Inzichten moeilijk te bepalen of de functiewijziging van landouw naar natuur tot
negatieve, of eventueel zelfs positieve, effecten leidt. Gezien dit feit, het conserverende karakter van beide
alternatieven en het bestaande beleid (o.a. beschermde monumenten en Belvedère gebied) waar in beide

alternatieven rekening mee houden, worden nauwelijks effecten verwacht ten aanzien van
cultuurhistorische waarden. In alternatief 2 worden cultuurhistorische waarden wel specifiek benoemd en
beschermt. Alternafief 2 scoort daarom licht positief ten opzichte van de referentiesituatie. Alternatief 1
scoort neutraal. Het VKA is vergelijkbaar met alternatief 2 en daarmee beperkt positief.
Beide alternatieven hebben een conserverend karakter. Naast de genoemde uitbreidingsmogelijkheden en
functiewijzigingsbevoegdheid naar natuur, zijn weinig grote ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen welke
tot relevante bodemverstoringen kunnen leiden. De naar huidig inzicht geringe effecten op archeologische
waarden maken dat het effect van alternatief 1 op archeologische waarden als neutraal wordt beoordeeld.
Alternatief 2 en het VKA worden eveneens als neutraal beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie.

I

I
i

I
i

Gemeente DinkellariPlanMER Bestemmingsplan Buitengebied DinkeIland
Samenvatting ON-D20092546

11 september 2009, versie 3

-14 -

DHV B.V.

4.5 Water
Grondwaterbeschermingsgebieden en uitgangspunten uit de KRW en WB21 zijn in beide alternatieven
doorvertaald in het bestemmingsplan. Door het opnemen van de EHS op de plankaart in alternatief 2 en
het nader definiëren van de zone rond beken waarbinnen boomteelt verboden wordt, scoort dit alternatief
positief op het aspect oppervlaktewater. De effecten ten aanzien van wateroverlast en grondwaterkwaliteit

zijn voor belde alternatieve gelijk: respectievelijk beperkt positief en neutraal. Het VKA sluit aan bij
alternatief 2 en scoort daarmee vergelijkbaar op alle criteria met alternatief 2.

4.6 Alle effecten samengevat
In onderstaande tabel worden de resultaten van de effectbeoordeling samengevat.

Tabel 2: Samenvalling effecten
Criteria
Milieuaspecten
Luchtkwaliteit en

geur

Alternatief 1

Invloed op luchtkwaliteit (lijn stof,
NO,)

0/.

Geurbelasting

0/.

Alternatief 2

o

VKA
o

Effecten op Natura 2000.gebieden

Natuur

Effecten op EHS

Ruimtegebruik

0/.

Landbouw
Woonfunctie

Recreatie
Landschap,
Cultuurhistorie en
Archeologie
Water

Landschappelijke waarden en
Cultuurhistorische waarden

Archeologische waarden
Oppervl aktewaterkwaliteit

Wateroverlast
Grondwaterkwaliteit

groot positief effect

positief effect
beperkt positief effect
neutraal/geen relevant effect
beperkt negatief effect
negatief effect
groot negatief effect

5 DOORKIJK NAAR HET VERVOLG
De resultalen van voorliggend pianMER dienen meegewogen te worden bij de totstandkoming van het
definitieve bestemmingsplan. Zoals blijkt uit de passende beoordeling kunnen de maatregelen die zijn
opgenomen in het VKA ter beperking van de effecten op Natura 2000 er echter niet voor zorgen dat
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significant negatieve effecten worden uitgesloten en kunnen ook geen zones worden aangegeven waar

zeker wel of niet agrarische uitbreiding kan plaatsvinden. Het opnemen van een dergelijke zone in het
bestemmingsplan heeft in de huidige omstandigheden dan ook geen zin als het gaat om het uitsluiten van

significant negatieve effecten.
Bij gereedkomen van het MER wordt nog gewerkt aan de totstandkoming van de beheerplannen voor de
Natura 2000-gebieden. Pas wanneer de beheerplannen die raken aan het plangebied zijn vastgesteld, kan
duidelijkheid geboden worden over de te nemen maatregelen en te hanteren richtlijnen ten behoeve van

ook blijken onder welke voorwaarden ruimte kan worden
de reductie van stikstofdepositie. Hieruit zal
geboden voor de oprichting of uitbreiding van een veehouderijbedrijf in of nabij een Natura2000-gebied.
Een mogelijke oplossing die ruimte kan bieden voor bedrijfsontwikkeling is saldering. Een veehouder die
wil uitbreiden zou dan bijvoorbeeld de stikstofdepositie van een in de buurt gelegen bedrijf dat stopt
kunnen 'overnemen'. Enkele andere mogelijke maatregelen zijn genoemd in de passende beoordeling bij

voorliggend MER (separate bijlage Bj. Tot het vaststellen van de beheerplannen en/of een landelijk
toetsingskader, moet iedere vraag naar uitbreiding of nieuwsvestiging individueel bekeken moeten
worden.
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