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Samenvatting 

Aanleiding en voornemen 

De gemeente Lingewaal heeft besloten tot een integrale herziening van het 

bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied maakt de 

volgende ontwikkelingen mogelijk, die m.e.r.-(beoordelingsplichtig) kunnen 

zijn en aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben: 

het opnemen van een bouwvlak op maat voor de agrarische bedrijven 

met 20% uitbreidingsruimte voor veehouderijen; 

de mogelijkheid om via een wijzigingsbevoegdheid agrarische bouwvlak

ken voor veehouderijen te vergroten tot maximaal 2 ha. voor grondge

bonden agrarische bedrijven en maximaal 1,5 ha, voor niet-grond

gebonden agrarische bedrijven. 

Aangezien op basis hiervan er grote agrarische bedrijven kunnen ontstaan, die 

boven de drempels komen, zoals genoemd in het besluit milieueffectrapporta

ge, moet op grond van de Wet milieubeheer bij de voorbereiding van dit be

stemmingsplan een zogenaamde planMER worden opgesteld. Daarin dienen de 

milieugevolgen van de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan in 

beeld te worden gebracht. Het voorliggende rapport voorziet daarin. 

Tevens kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden effecten hebben in omringende 

Natura 2000-gebieden. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is dan 

het opstellen van een zogenaamde Passende beoordeling verplicht. Als dat het 

geval is, dient tevens een planMER te worden opgesteld. Ook dit is dus een 

reden voor het opstellen van het voorliggende planMER, waarin de Passende 

beoordeling als apart hoofdstuk is opgenomen. 

Beleidskader 

V~~r het opstellen van het planMER zijn diverse beleidsdocumenten van be

lang, zoals de Structuurvisie Plus 2030 van de gemeente en het provinciale 

Streekplan (inmiddels heeft dit de status van structuurvisie), met de bijbeho

rende Verordening Ruimte. 

V~~r het planMER is ook allerlei milieuwetgeving van belang, zoals de Wet 

ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), de 

AMvB-huisvesting, de Wet geluidhinder (Wgh), de Natuurbeschermingswet 1998 

en de regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen (opgenomen in de Wm). 

Agrarische bedrijven in Lingewaal 

In het plangebied komen zo'n 90 agrarische bedrijven voor, waarvan circa 70 

met een milieumelding AMvB of milieuvergunning. De overige 20 bedrijven zijn 

aan te merken als agrarische bedrijven, waar geen dieren worden gehouden. 

Dit betreffen akkerbouwbedrijven en een enkel glastuinbouwbedrijf. De mees

te bedrijven zijn melkveehouderijen (circa 65 bedrijven); slechts 7 bedrijven 
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zijn in hoofdzaak aan te merken als intensieve veehouderij. De agrarische 

bedrijven zijn grotendeels gelegen in het open komgebied. 

Milieubelasting en ontwikkelruimte 

Een analyse is gemaakt van de milieuruimte voor veehouderijen in het bui

tengebied van Llngewaal, op basis van ammoniak, geur en fijn stof. 

Voor wat betreft ammoniak is geconstateerd dat de beschermde gebieden in 

het kader van de Natuurbeschermingwet 1998, die in de buurt van het plange

bied liggen, in de huidige situatie al een te hoge milieubelasting op het gebied 

van ammoniak kennen. Of weI: de huidige belasting met ammoniak overschrijdt 

in ruime mate de zogenaamde kritische stikstofdepositiewaarde, zowel voor 

het habitattype dat het gevoeligst is voor de invloed van ammoniak, als voor 

diverse (iets) minder gevoelige habitattypen. De te hoge stikstofdepositie kan 

leiden tot verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosystemen. 

Dit betekent dat elke toename van depositie op een Natura 2000-gebied door 

uitbreiding van een agrarisch bedrijf een significant negatief effect kan heb

ben en dus in strijd zou zijn met de Natuurbeschermingswet 1998. 

In feite is er daarom geen milieuruimte aanwezig op het gebied van ammoni

akdepositie. 

Mede daarom heeft de provincie Gelderland een verordening stikstof en Natura 

2000-Gelderland vastgesteld. Deze verordening maakt ontwikkeling van agrari

sche bedrijven mogelijk door het toepassen van ammoniakreducerende stal

technieken. De verordening verplicht veehouders dat nieuwe stallen aan de 

best beschikbare emissiereducerende technieken dienen te voldoen. Daarnaast 

is er in bepaalde gevallen sprake van een verplichting tot saldering. 

De ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven ten aanzien van ammoniak zijn 

daarom afhankelijk van de toepassing van emissiearme technieken en van de 

mogelijkheden om te salderen op basis van de Verordening stikstof en Natura 

2000-Gelderland. 

In z'n algemeenheid kan worden gesteld dat, naarmate de afstand tot een 

Natura 2000-gebied grater is, de kans op uitbreidingsruimte ook groter is. 

Ten aanzien van geurhinder is de ontwikkelingsruimte in het landelijk gebied 

van Lingewaal groot. Op dit milieuaspect zijn niet of nauwelijks knelpunten te 

verwachten. 

De huidige concentraties fijn stof liggen onder de wettelijke grenswaarden, de 

milieugebruiksruimte vanuit het aspect luchtkwaliteit is dus groot. 

Op basis van deze analyse is duidelijk dat in het MER vooral aandacht nodig is 

voor het milieu aspect ammoniak (en de effecten daarvan op de natuur). Aan 

deze aspecten is in het MER dan ook de meeste aandacht besteed. 

Alternatieven en scenario 

In een pianMER dienen de effecten van het voornemen (maximale mogelijkhe

den van het bestemmingsplan inclusief aile afwijkings- en wijzigingsbevoegd

heden) te worden bepaald, evenals redelijke alternatieven. De effecten 

worden bepaald door deze te vergelijken met de referentiesituatie (huidige 

situatie en autonome ontwikkeling). 
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In het voorliggend planMER is het voornemen vertaald in het alternatief 

schaalvergroting. Een logisch alternatief voor een bestemmingsplan is om na te 

gaan welke effecten het bestemmingsplan heeft zonder afwijkings- en wijzi

gingsbevoegdheden. Hierdoor kan uit het planMER worden afgeleid of de rech

tens geboden mogelijkheden in het bestemmingsplan aanvaardbaar zijn en 

welke voorwaarden aan de betreffende bevoegdheden moeten worden gekop

peld. 

In het advies van de commissie m.e.r. over de reikwijdte en het detailniveau 

van het pianMER is geadviseerd om ook de reele behoefte in het MER in beeld 

te brengen. Oat is vertaald in een realistisch scenario. Oit is een scenario en 

geen alternatief, omdat de gemeente met het bestemmingsplan geen invloed 

heeft op de mate waarin gebruik wordt gemaakt van in het bestemmingsplan 

geboden mogelijkheden. 

Effecten b eoord e Ii n g 

De effecten van de twee alternatieven en het scenario zijn vervolgens beoor

deeld op de aspecten natuur en arnmoniak, geurhinder, luchtkwaliteit, land

schap, cultuurhistorie, archeologie, water, bodem, verkeer, geLuid en gezond

heid. Vervolgens is per aspect getoetst op een aantal criteria. De criteria en de 

te verwachte effecten van de alternatieven en het scenario in vergelijking met 

de referentiesjtuatie, zijn samengevat in onderstaande tabel. 

Tabel: Samenvattend overzicht beoordeling effecten 

Alfernatle"f, i\1t'ernat lef 

Realisti'scll moge!lj k- ~cfj aal-

scenario heden bfj vergrof ing 

re<!ht 

Effecten op beschermde gebieden (EHS, Way 0 - --
e.d.) 

Effecten op flora en fauna en beschermde soorten 01- - --
Toename/afname aantal geurgehinderden en 0 0 --
geuremissie 

Effecten op de kernkwaliteiten van het landschap 0 0 -
Aantasting van archeologische waarden 0 0 0 

Effecten op cultuurhistorlsche waarden 0 - -
Verandering van verkeersintensiteiten 0 0 01 -

Verandering in de verkeersveiligheid + 0/- 01-

Toe-/afname aantal geluidsgehinderden 01+ 0 01-

Toe-/afname knelpunten fijn stof t.g.v. wegver- 0 0 0 
keer 

Toe-/afname knelpunten fijn stof bedrijfsvoering 0 01-

Risito op negatieve effecten grondwater- 0 0 0 
kwantiteit 

Risico van be"invloeding grondwaterkwaliteit 0 01 - -
(grondwaterbeschermingsgebied) 
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Risico op negatieve effecten oppervlaktewater- 0 0 0 
kwantiteit 

Risko op negatieve effecten oppervlaktewater- 0 0/ - -
kwaliteit 

Effecten op bodemkwaliteit 0 0 0 

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 0/ - 0/-

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

Realistisch scenario 

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat het realistisch scenario voor de 

meeste thema's een neutrale invloed zal hebben in vergelijking met de refe

rentiesituatie. Aileen voor beschermde soorten op grond van de Flora- en fau

nawet zou een negatief effect kunnen optreden. Dit heeft vooral te maken 

met de verschuiving van ammoniakuitstoot van stoppende locaties naar groei

locaties. 

Omdat bij de groeiers altijd voldaan moet worden aan de verordening stikstof 

en Natura 2000 van de provincie Gelderland, is de kans dat er daadwerkelijk 

negatieve effecten optreden erg klein. 

Al met al is het realistische scenario dus zonder meer uitvoerbaar. 

Dit alternatief kan worden beschouwd als de 'most likely' ontwikkeling in het 

landelijk gebied. 

Alternatief mogelijkheden bij recht 

Ook dit alternatief heeft op de meeste thema's een neutraal effect of een 

licht negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie. De effecten zijn 

bepaald op basis van het uitgangspunt dat aile agrarische bedrijven hun bedrijf 

vergroten met 20%. De verwachting is niet dat dit in de praktijk zal optreden. 

Meer waarschijnlijk is dat sommige bedrijven zullen stoppen en andere zullen 

groeien. 

voor wat betreft de negatieve effecten op de natuurwaarden en waterkwali

teit geldt hetzelfde als datgene wat bij het realistisch scenario is vermeld. 

De mogelijk negatieve effecten op cultuurhistorische waarden kunnen worden 

voorkomen door in het welstandsbeleid rekening te houden met de cultuurhis

torische karakteristieken van het gebied. 

voor de overige thema's met een licht negatief effect kan worden opgemerkt 

dat deze effecten in vergelijking met de referentiesituatie kunnen optreden, 

maar niet leiden tot knelpunten, waarbij goed aan de wettelijke kaders kan 

worden voldaan. 

Alternatief schaalvergroting 

Dit alternatief kan op meerdere thema's negatieve effecten hebben door de 

forse uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen, die in dit alternatief mo

gelijk zijn. 

De mogelijkheden in dit alternatief zijn aileen aanwezig bij toepassing van de 

afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan voor vergroting 
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van agrarische bouwvlakken. Op basis van de resultaten van dit planMER wordt 

geadviseerd om bij toepassing van de betreffende afwijkings- en wijzigingsbe

voegdheden een brede omgevingstoets uit te voeren. In de omgevingstoets 

moet in ieder geval gekeken worden naar: 

effecten op de (Gelderse) Natura 2000-gebieden; 

voldoen aan de eisen van de provinciale verordening Stikstof en Natura 

2000; 

een zorgvuldige inpassing in het landschap; 

er mogen geen knelpunten ontstaan in de verkeersafwikkeling of ten aan

zien van de verkeersveiligheid; 

toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij. 

in geval van uitbreiding van intensieve veehouderijen binnen 250 m van 

burgerwoningen: aanvaardbare risico's voor de volksgezondheid en zo no

dig het betrekken van de GGD bij een wijzigingsplan. 

Geadviseerd wordt om de relevante afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden 

voor uitbreiding van veehouderijbedrijven te voorzien van de voorwaarden 

zoals hiervoor aangegeven. 

Nuancering 

Overigens is zeer onwaarschijnlijk dat de effecten uit dit alternatief schaalver

groting ten volle zullen optreden. Een nuancering is daarom op zijn plaats. In 

het alternatief is uitgegaan van de maximale uitbreidingsmogelijkheden op 

basis van het bestemmingsplan (inclusief wijzigingsbevoegdheden). In de prak

tijk zal deze situatie zich echter niet voordoen: 

In het alternatief is de toename van de veestapel niet beperkt. In de afge

lopen jaren is er echter globaal sprake van een gelijkblijvend aantal die

reno Het is niet aannemelijk dat in de komende jaren hier grote 

verandering in gaat optreden. Natuurlijk kan in de melkveehouderij er 

sprake zijn van enige toename door het wegvallen van de melkquota, maar 

bij een vergroting moet het bedrijf ook beschikken over gronden voor het 

uitrijden van de mest. Uit onderzoeken van het LEI blijkt dat een toename 

van meer dan 10% of 15% van het aantal stuks vee in de grondgebonden 

veehouderij niet wordt verwacht. Door uit te gaan van bouwvlakken van 

2 ha. voor grondgebonden bedrijven en 1,5 ha voor intensieve veehoude

rijen in dit alternatief, is er in het alternatief sprake van een forse vergro

ting van het aantal dieren op aile aanwezige grondgebonden agrarische 

bedrijven. Het is niet aannemelijk dat een dergelijke grote groei zal op

treden. 

Om te kunnen groeien zullen agrarische bedrijven in de meeste gevallen 

salderingsruimte nodig hebben vanuit de Verordening stikstof en Natura 

2000-Gelderland. Het betekent in ieder geval dat groei van een bedrijf 

bijna altijd gelijk op zallopen met het stoppen van een bedrijf elders. 

Passende beoordeling 

Een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is aan 

de orde indien een of meerdere activiteiten die in een plan worden voorzien, 
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significante gevolgen kunnen hebben op een Natura 2000-gebied. Bekeken 

dient te worden of dit gevolgen kan hebben voor de waarden die in de instand

houdingsdoelen van het betreffende Natura 2000-gebied zijn genoemd. 

Het plangebied omvat een deel van een Natura 2000-gebied en binnen 10 km 

zijn in de omgeving nog vier andere Natura 2000-gebieden aanwezig. In de 

Passende beoordeling zijn de effecten van de alternatieven en het scenario 

beschreven voor de instandhoudingsdoelen van de betreffende gebieden en 

vergeleken met de huidige situatie. 

Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid 

In het realistisch scenario wordt geen afwijking gevonden van de huidige situa

tie (10,0 tot 50,0 mol/ha.j) en is er geen sprake van een effect. 

In het alternatief mogelijkheden bij recht wordt ter hoogte van de locatie van 

de kalkmoerassen een verviervoudiging van de depositie van stikstof berekend 

(10,0 tot 200,0 mol/ha.j), wat ten opzichte van de maximale huidige achter

gronddepositie een toename van 10% betekent. Oit is een significant negatief 

effect, waardoor het instandhoudingsdoel, toename van kalkmoerassen, nog 

verder opschuift in de tijd. Ook het voorkomen van diersoorten (vissen, sala

manders) onder de instandhoudingsdoelen wordt bedreigd. 

In het alternatief schaalvergroting verdubbelt de ondergrens van de bijdrage 

aan de depositie, naast dat opnieuw de bovengrens verviervoudigt (20,0 tot 

200,0 mollha.j). Ook dit is een significant negatief effect. 

Hoewel een verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven van invloed 

is op de lokale hydrologie, heeft dat in het beekdal van de Linge waarschijnlijk 

geen enkel effect door de schaal van het riviergebied en de oppervlaktewater

stroming. Ook de overige genoemde verstoringsaspecten spelen in de toe te 

laten bestemmingen geen rol. 

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 

In het realistisch scenario zijn er geen effecten waarneembaar. In het alterna

tief mogelijkheden bij recht is sprake van een andere afname omdat de boven

grens tot 10,0 mol/ha.j beperkt blijft. Oat is een heellicht positief effect. Bij 

het alternatief schaalvergroting is de toename echter 10,0 tot 100,0 mol/ha.j 

wat zonder meer een significante verslechtering betekent van ongeveer 7%. Oit 

geldt voor zowel de vegetaties van het habitattype als voor de diersoorten 

onder de instandhoudingsdoelen. 

Hoewel een verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven van invloed 

is op de lokale hydrologie, heeft dat in het beekdal van de Waal waarschijnlijk 

geen enkel effect door de afstand, de schaal van het riviergebied en de opper

vlaktewaterstroming. Ook de overige genoemde verstoringsaspecten spelen in 

de toe te laten bestemmingen geen rol. 

Uiterwaarden Waal 

In het realistisch scenario treedt er weinig verandering op in dit Natura 2000-

gebied voor wat betreft de ammoniakdepositie. In het alternatief mogelijkhe

den bij recht zijn er meetvakken waarin de bovengrens naar 10,0 mol/ha.j 

verschuift, wat nauwelijks relevant te noemen is, maar toch als significant 
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negatief geldt. In het alternatief schaalvergroting loopt de toename uiteen van 

6,0 tot 20,0 mol/ha.j , dat met minder dan 1% toename toch als significant 

negatief geldt, ook voor diersoorten (vissen, amfibieen) onder de instandhou

dingsdoelen. 

Hoewel een verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven van invloed 

is op de lokale hydrologie, heeft dat in het beekdal van de Waal waarschijnlijk 

geen enkel effect door de afstand, de schaal van het riviergebied en de opper

vlaktewaterstroming. Ook de overige genoemde verstoringsaspecten spelen in 

de toe te laten bestemmingen geen rot. 

Zouweboezem 

In het Natura 2000-gebied Zouweboezem liggen op ruim 7 km van de grens van 

Lingewaal blauwgraslanden die als een erg gevoelig habitattype zijn aange

merkt. In het realistisch scenario en het alternatief mogelijkheden bij recht 

neemt de ammoniakdepositie licht toe, maar weI zodanig dat het significant 

genoemd kan worden. 

In het alternatief schaalvergroting stijgt de bijdrage naar 6,0 tot 50,0 mol/ha.j 

wat met een kleine 5% een significant negatief effect betekent voor het habi

tattype en andere kwetsbare instandhoudingsdoelen. 

Verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven is van invloed op de 

lokale hydrologie, maar heeft, evenals de overige genoemde verstoringsaspec

ten in de toe te laten bestemmingen door de afstand tot het gebied Zouwe

boezem, waarschijnlijk geen enkel effect. 

Biesbosch 

Op net iets meer dan 10 km van Lingewaal ligt het Natura 2000-gebied Bies

bosch. De effecten in dit gebied op het gebied van ammoniakdepositie zijn in 

het realistisch scenario en het alternatief mogelijkheden bij recht verwaar

loosbaar klein. 

In het alternatief schaalvergroting wordt de bijdrage uit Lingewaal echter 2,0 

tot 8,0 mol/ha.j wat, hoewel minder dan 1%, toch moet worden aangemerkt 

als een significant negatief effect. 

Verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven is van invloed op de 

lokale hydrologie, maar heeft in de Biesbosch waarschijnlijk geen enkel effect 

door de afstand. Dit geldt om dezelfde reden waarschijnlijk ook voor de overi

ge genoemde verstoringsaspecten. 

Conclusie Pass en de beoordeling 

Aileen met het realistisch scenario is het bestemmingsplan op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 uitvoerbaar. 

Voar zowel het alternatief mogelijkheden bij recht als het alternatief schaal

vergroting kunnen op het niveau van het bestemmingsplan significant negatie

ve effecten niet worden uitgeslaten. Daarvoor zou een vergunning in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998 moeten worden aangevraagd bij het be

voegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelder

land. Die zou als coordinerend bevoegd gezag daarvoor in overleg moeten 
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treden met de colleges van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, om

dat daar ook een deel van de geschade Natura 2000-gebieden ligt. 

Op individueel bedrijfsniveau zijn echter negatieve effecten wei te voorkomen 

door emissiebeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van 

emissiearme staltechnieken. Dit dient per geval te worden beoordeeld en af

gewogen. 

Mitigerende maatregelen 

Omdat in de alternatieven mogelijkheden bij recht en schaalvergroting signifi

cante effecten niet met zekerheid zijn uit te sluiten, zijn mitigerende maatre

gelen aan de orde. Als mitigerende maatregel zijn de volgende punten te 

benoemen: 

PAS 

De rijksoverheid werkt aan generieke maatregelen om de emissie en depositie 

van ammoniak te verminderen, in het kader van de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS), zoals in paragraaf 6.2 aangegeven. Deze maatregelen zullen 

bijdrtigen aan het vooikomen van negatieve effecten op Natura ZOOO-gebieden. 

Emissiebeperkende maatregelen op grond van de Verorde

ning stikstof en Natura 2000-Noord-Brabant 

Per 15 juli 2010 is de provinciale Verordening stikstof en Natura 2000-Noord

Brabant in werking getreden. Deze maakt ontwikkeling van agrarische bedrij

yen mogelijk door het toepassen van ammoniakreducerende staltechnieken 

zodat gelijktijdig de ammoniakdepositie in de Natura 2000-gebieden naar be

neden gaat. 

De verordening verplicht veehouders dat nieuwe stallen aan de best beschikba

re emissiereducerende technieken dienen te voldoen. Daarnaast is er in be

paalde gevallen sprake van een verplichting tot saldering. Deze saldering 

wordt uitgevoerd via de provinciale depositiebank. Om dit proces te faciliteren 

geldt er een meldingsplicht bij het voornemen tot het geheel of gedeeltelijk 

renoveren van een bestaande stal of het voornemen tot het realiseren van een 

of meer nieuwe stallen. De initiatiefnemer is verplicht melding te doen van dit 

voornemen bij de provincie. 

Op basis van de melding wordt nagegaan of wordt voldaan aan de technische 

staleisen en of er moet worden gesaldeerd. Saldering vindt plaats op het ni

veau van Habitats per Natura 2000-gebied. Voor ieder habitat wordt nagegaan 

of er voldoende salderingsruimte in de depositiebank beschikbaar is. Is dit het 

geval, dan wordt de saldering uitgevoerd en de benodigde depositie per habi

tat in de depositiebank afgeboekt. De veehouder ontvangt een besluit met een 

rapport waarin de saldering is opgenomen. Dit besluit, inclusief het rapport, 

wordt gepubliceerd op de internetsite van de provincie. Daarnaast wordt in de 

Brabantse dagbladen het besluit gepubliceerd. 
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Voor de Brabantse Natura 2000-gebieden is aan de hand van de verordening 

redelijkerwijs gegarandeerd dat er geen significant negatieve effecten zullen 

ontstaan. 

Bovendien blijkt uit het realistisch scenario dat er geen significante effecten 

zullen ontstaan, indien de ontwikkeling van de landbouw zich vergelijkbaar 

ontwikkeld, zoals in de afgelopen jaren. 

Toetsing op bedrijfsniveau in bestemmingsplan 

De Verordening Stikstof en Natura 2000 toetst echter aileen op de effec;ten op 

de Brabantse Natura 2000-gebieden. Effecteh op Natura 2000-gebieden in Gel

derland en Zuid-Holland zijn echter ook niet uit te sluiten. 

Vanuit de Passende beoordeling wordt daarom aanbevolen om in de regels van 

het bestemmingsplan voor uitbreiding van veestaUen een toets op te hemen 

waarin wordt nagegaan of er in dat concrete geval sprake is van significant 

negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden. 
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2.1 

Aanleiding 

Inleiding 

De gemeente Lingewaal heeft besloten tot een integrale herziening van het 

bestemmingsplan Buitengebied. Het gaat om een in hoofdzaak conserverend 

bestemmingsplan dat gericht is op het overnemen van de bestaande situatie en 

de bestaande rechten. Echter met het 'verlengen' van bestaande rechten is 

sprake van een nieuw kader voor m.e.r. - (beoordelings)plichtige activiteiten. 

Het bestemmingsplan buitengebied maakt de volgende ontwikkelingen moge

lijk die m.e.r.-(beoordelingsplichtig) kunnen zijn: 

de mogelijkheid om via een wijzigingsbevoegdheid de bouwvlakken van 

bestaande grondgebonden agrarische bedrijven te vergroten tot maxi

maal2 ha. en van overige bestaande agrarische bedrijven tot 1,5 ha.; 

de ontwikkeling bij afwijking van niet-agrarische nevenactiviteiten bij 

bestaande agrarische bedrijven. 

Met name ten aanzien van het vergroten van de bouwvlakken tot 1,5 of 2 ha. 

valt niet uit te sluiten dat de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. worden 

overschreden. Het bestemmingsplan is daarmee kaderstellend voor toekomsti

ge m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. Het opstellen van een planMER is 

noodzakelijk. 

Naast de ontwikkelingen die op basis van het bestemmingsplan mogelijk zijn, 

wordt in het planMER ook de relatie gelegd met bekende ruimtelijke 

ontwikkelingen in en nabij het plangebied die niet in het bestemmingsplan 

buitengebied worden geregeld. Dit betreft met name: 

de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Zeiving; 

de ontwikkeling van de golfbanen De Lingewaelsche en The Dutch; 

de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
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2.2 

Plangebied 

Het plangebied bestaat uit het buitengebied van de gemeente Lingewaal met 

uitzondering van de kernen en bedrijventerreinen. 

2.3 

Doel van een pianMER 

Het doel van een plan-m.e.r. is om de milieugevolgen van een plan, in voorlig

gend geval een bestemmingsplan, in beeld te brengen voordat er een besluit 

over genomen wordt. Zo kan het milieubelang volwaardig meegewogen worden 

in de besluitvorming door het 'bevoegd gezag' (de overheid die het besluit 

moet nemen, in dit geval de gemeente Lingewaal). 

De plan-m.e.r. is gekoppeld aan het bestemmingsplan dat kaderstellend is voor 

eventuele concrete projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige 

gevolgen. Het op te stellen planMER richt zich op het schaalniveau van het 

gehele bestemmingsplan. Bij het daadwerkelijk vergunnen van projecten en 

activiteiten bestaat de mogelijkheid dat deze (veelal locatie-) specifieke ge

vallen alsnog besluit-m.e.r.-(beoordeling)plichtig zijn. 

Belangrijk bij het opstellen van het MER voor een bestemmingsplan is een goe

de beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit (in dit geval het 

opstellen van het bestemmingsplan) wordt beoogd. Daarbij moeten ook alter

natieven voor de voorgenomen activiteit die redelijkerwijs in beschouwing 

kunnen worden genomen, worden beschreven en de motivering van de keuze 

voor de in beschouwing genomen alternatieven. Op de keuze van de verschil

lende alternatieven wordt later in deze notitie ingegaan. 

Verder is door de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden in en nabij het plan

gebied een passende beoordeling nodig. Een passende beoordeling houdt in dat 

gekeken moet worden naar de effecten van de in het bestemmingsplan moge

lijk te maken activiteiten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 

2000-gebieden. Deze passende beoordeling is in dit planMER opgenomen. 

2.4 

Procedure pianMER 

De planMER-procedure om vat zeven stappen: 

1. Openbare kennisgeving (artikel 7.9) 

Hierin wordt in ieder geval aangegeven: 

a. Welke stukken waar en wanneer ter inzage worden gelegd. 
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b. Wie op welke wijze en binnen welke termijn de gelegenheid wordt 

geboden om zienswijzen naar voren te brengen met betrekking tot 

het voornemen op een planMER op te stellen. 

c. Of de Commissie m.e.r. of een andere (onafhankelijke) instantie in 

de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. In dit geval 

wordt daar niet voor gekozen. 

2. Raadplegen bestuursorganen op basis van Notitie Reikwijdte en Detailni

veau. De opstelde notitie is als separate bijlage bij deze planMER opge

nomen. 

In dit geval zijn stap 1 en 2 gecombineerd. Dat wil zeggen dat de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau is gepubliceerd op 22 december 2011 en in 

dat kader een ieder de gelegenheid heeft gekregen om zienswijzen naar 

voren te brengen. In de bijlage zijn de binnengekomen reacties be

noemd en van commentaar voorzien. 

3. Opstellen milieueffectrapport (planMER; artikel 7.7). 

4. PlanMER en ontwerpbestemmingsplan: 

a. Terinzagelegging (artikel 7.10); 

b. Toetsing Commissie m.e.r. (artikel 7.12) 

De toetsing door de Commissie m.e.l. is verplicht. 

5. Motiveren van de gevolgen van het planMER en de zienswijzen in het 

definitieve bestemmingsplan (artikel 7.14). 

6. Bekendmaking en mededeling van het plan (artikel 7.15). 

7. Evaluatie van de effecten na realisatie (artikel 7.39). 

2.5 

Leeswijzer 

Na de samenvatting in hoofdstuk een en de inleiding in dit hoofdstuk, wordt in 

hoofdstuk drie ingegaan op het voornemen in de zin van het bestemmingsplan 

Buitengebied. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de doelstellingen voor 

het plangebied en de voorziene plan m.e.r.-plichtige activiteiten. 

Hoofdstuk vier geeft een beschrijving van alle relevante beleidskaders en wet

en regelgeving. 

Hoofdstuk vijf gaat in op de huidige situatie van het plangebied en de voorzie

ne autonome ontwikkelingen binnen het plangebied. 

In hoofdstuk zes wordt de milieugebruiksruimte beschreven, waarmee de ont

wikkelruimte voor met name dierhouderijen binnen het bestemmingsplan 

wordt berekend. 

In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op redelijke alternatieven die in acht die

nen te worden genom en naast het voornemen, zoals beschreven in hoofdstuk 

3, ten behoeve van een optimale besluitvorming. 

In hoofdstuk acht worden de effecten van de diverse alternatieven getoetst op 

de verschillende (milieu)aspecten. Zo mogelijk wordt daarbij aangegeven hoe 

negatieve effecten eventueel te verminderen zijn. 

In hoofdstuk negen vindt de passende beoordeling plaats die nodig is ten be

hoeve van het bepalen van de effecten op de Natura 2000-gebieden. 
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Tot slot word t in hoofdstuk tien een overzicht van de erfecten weergegeven en 

worden conclusies getrokken. Tevens wordt ingegaan op de leemten in kennis 

en beschreven hoe de monitoring en evaluatie plaats kan vinden. 
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Voornemen 

3.1 

Voornemen bestemmingsplan 

buitengebied 

De gemeente Lingewaal heeft besloten tot een integrale herziening van het 

bestemmingsplan Buitengebied. Hiervoor bestaan meerdere aanleidingen: 

de geldende bestemmingsplannen binnen het buitengebied op een lijn 

brengen (harmonisatie); 

de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), 

waarin de actualisatieplicht is opgenomen. Bestemmingsplannen mogen 

niet ouder zijn dan tien jaar. Daarnaast vereist de wet dat bestem

mingsplannen conform SVBPZ008 zijn en digitaal raadpleegbaar; 

het aanpassen van de bestaande regelingen aan de veranderingen die 

plaats hebben gevonden in het buitengebied en in die zin weer een ac

tueel ruimtelijk kader te bieden. 

Het op te stellen bestemmingsplan zal vooral de bestaande situatie in het 

plangebied regelen en op onderdelen ruimte te bieden voor passende ontwik

kelingen. Bestaande rechten en plichten uit de voorgaande bestemmingsplan

nen zijn zoveel mogelijk overgenomen en waar nodig aangepast aan de eisen 

en wensen van deze tijd. Ruimte bieden voor passende ontwikkelingen geldt 

alleen voor: 

1. ontwikkelingen via de gebruikelijke flexibiliteitbepalingen, zoals afwij

kingsregels en wijzigingsregels; 

2. ontwikkelingen naar aanleiding van een concrete wens of verzoek, mits 

deze ruimtelijk voldoende zijn onderbouwd en positief zijn beoordeeld 

door het gemeentebestuur. 

Het bestemmingsplan dwingt dergelijke ontwikkelingen niet af. WeI biedt het 

ruimte om, al dan niet zonder omgevingsvergunning, deze ontwikkelingen mo

gelijk te maken. Hieraan zijn weI nader omschreven voorwaarden verbonden. 

In dit planMER wordt onderzocht welke milieugevolgen de verschillende ont

wikkelingsmogelijkheden hebben. Deze milieu-informatie kan ertoe leiden dat 

ontwikkelingen in bepaalde gebiedsdelen minder wenselijk zijn of dat er aan 

ontwikkelingen nadere voorwaarden moeten worden gekoppeld. Zo nodig kun

nen deze in de regels van het bestemmingsplan worden verwerkt. 
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3.2 

Plan m.e.r.-activiteiten 

Het bestemmingsplan buitengebied maakt de volgende ontwikkelingen moge

lijk die m.e.r.-(beoordelingsplichtig) kunnen zijn: 

Het opnemen van een bouwvlak op maat met 20% uitbreidingsruimte 

voor veehouderijen; 

de mogelijkheid om via een wijzigingsbevoegdheid agrarische bouwvlak

ken voor veehouderijen te vergroten tot maximaal 2 ha. voor grondge

bonden agrarische bedrijven en maximaal 1,5 ha, voor niet

grondgebonden agrarische bedrijven. Hiervoor geldende nadere voor

waarden (o.a. aantonen noodzaak, geen aantasting natuurwaarden, on

derzoek naar flora en fauna, archeologische waarden, stedenbouw

kundige en landschappelijke waarden en voldoen aan de normen inzake 

geur, geluid en luchtkwaliteit); 

de ontwikkeling van niet-agrarische nevenactiviteiten bij bestaande 

agrarische bedrijven; 

een wijzigingsbevoegdheid waarmee de agrarische bestemming kan 

worden gewijzigd in de bestemming 'Natuur'. Deze functiewijziging 

heeft betrekking op gronden die deel uitmaken van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000-gebieden en feitelijk nog niet in

gericht zijn als natuur. Wijziging kan aileen plaatsvinden met 

inachtneming van het provinciaal beleid inzake bos- en natuur

compensatie en de Boswet. 

Bij de laatste twee ontwikkelingen gaat het om kleinschalige ontwikkelingen, 

die niet tot aanzienlijke milieueffecten zullen leiden. In het voorliggende 

planMER is daarom vooral ingezoomd op de effecten van de uitbreiding van de 

veehouderijen in het plangebied. 

Mestvergisting wordt in het bestemmingsplan niet toegestaan anders dan zeer 

kleinschalig op boerderijniveau van de bedrijfseigen mest binnen het bouw

vlak. Gelet hierop is hiermee in het planMER verder geen rekening gehouden. 
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Beleid en 

rege 1gevi n g 

4.1 

Ruimtelijk beleid 

In dit planMER wordt met diverse beleidskaders rekening gehouden. De belang

rijkste integrale beleidskaders en de relevante uitgangspunten daarvan zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. Een meer uitgebreide beschrij ving is opge

nomen in bijlage 2. Een overzicht van de belangrijkste wettelijke kaders is 

opgenomen in § 4.2. 

Nota Ruimte (2006) 

Relevamt-e e1ssn en ranayoorwasl1den 

tt~kern:11"i8 trG,waen met <lie b!i)(.81~8 e~ lo1!ttw~kikeltIil8 va'", ~va.al'aeA \(etb~t)· 

den aan de Na'Uoma~e landsct:iappen Rivierenlaf\1'dschap en NieI!Jwe HoI· 
Lcmdse Waterlin~e. 

AMVB Ruimte (ontwe r p 2011) 

Relevante ei1en en ll"andvoorwaor:d'eJil 

v0ortkomen geb1'ul~ en beb01.!iwing j,n reserveritlgsgebied An 5; 
V00rkoJ;Titen hinder ~00r rijksvaar:weg en besaherrnihg prlmajre wa~erke· 

ring; 

het 0plllernelil Yan eel", regeUliI8- t'e ~esohemMJT\g. 'i(ilstandl:fQlijl'lftlilg en OAt· 
wn<keUng van :de ecologlsche h:oo.fdtstructuur. 

Nieuwe Hollandse Waterlinie - uitwerkingsplannen 

IRetevante elsen en f"a"d;v.ool\waar-d.eA 

h'et Ifet'sterken va., de ~(el\\merke(ilde Gpbouw vaf,l de N~euwe HotLa'ndse 
waterli nte. 

Ruimtelijke verordening Gelderland (2010) 

Relevante eisen en randvoorwaarden 

de in de veliQrdening .gefloemd~ reg~ls ten beliloeve vaf,\ !:tet auiterge· 
bred dienen gevolgd t"e wonden. 
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StreekpLan GeLderLand (2005) 

-

Ruimtel i jke structuur Streekplan Gelderland 2005 

&ar.i~iSelir I 11ff,(kr~ar dt¥ll 

net ~~ Rnlil lh'~lJlCiler.\1 e:-esoh'eJllJm1,en eJil (llliltwIVkke~en ~an de eC01eg'ische 

ho0lfidstliqctuur; 

1hillRdlnav:en en b'esct:renneltT van landsclilapselerneDten r,met ee,., bijzor:rde
r:e fiulilctte 1l00r Jila~l!lur. ~Iil Itl:ett bijzonder dient aandaottt 1IIe ,zijn ¥Gor de 
!telit'iil:lmg "'alii de ,g~y.Glgefrl MCliIil het ~eleid utt ~e stfr~e~ptanl!ltftwerlktmg 
fKenlkwal:iit:eUem WaaITGle~(!jl laIilQs<::A~P De RegtJ~1eren; 

het rekenjJilg 1:!0u'delil lfTilet ZGekZcllliles voer willldefle~i:ie Lali\gs c:Je A15 eA 

watenme:r:gjng ir:l de kotfrlgeb:ieden ten noonden 'l'am de.A~5. 

De Natura 2000-gebieden 

Rele¥ar:)te lelsen en rarn!J.MooJ\waartdeJil 

beliYOuCilen lJesdhenliTM'I'rg ~aJ'il die waarrdelil in ·de 1ila1ll!Jr.a mGO-gebtec!tern. 

De WAMZ (Wet op de Archelogische Monumentenzorg) 

Relevante elsen en rahdvoorwaar:delil 

Aet V0rm en inh'olJd geven aarn het Ye:rster~eo ,van het cultUuithistGr'is€:he 

cantr:ast t'liisselil oe.:v:erwaltleril en kOliTitmem en het he~kelleaar 'en bete:et· 
baar maken va'l) de Nteu.w.e He~laniifse Watre,rlinie. 

Het Manifest van Lingewaal - Structuurvisie Plus 2030 

(2010) 

De hoofdlijnen van het Manifest zijn nader uitgewerkt. Belangrijke ruimtelijke 

uitgangspunten in het buitengebied voor de toekomst zijn: 

de komgebieden ter weerszijden van de A 15, grenzend aan de aeverwaL

len en de Nieuwe Hallandse Waterlinie zijn primair bedoeld voar land

bouw; 
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de oeverwallen vormen een multifunctioneel gebied. Hier is de land

bouw de belangrijkste beheerder van het landschap, maar wordt ook 

ruimte gegeven aan verbreding van de landbouw en wordt meer nadruk

kelijk ingezet op een verweving van landbouw, natuur en recreatie; 

ten westen van de lijn vanaf fort Vuren tot aan de Linge wordt ingezet 

op een combinatie van landbouw, natuur en water; 

rondom de kernen is sprake van een kernrandzone. In deze gebieden 

komen kern en buitengebied bij elkaar. Er is ruimte voor een mix van 

functies die, in een landschappelijke context, een functie vervullen voor 

de bewoners van de kern en/of gemeente. Er is hier ook ruimte voor na

tuur en water(berging); 

Het Lingebos en omgeving maakt deel uit van de zogenaamde Spijkse 

poort. Hier dient de overgang van de Randstad naar het Rivierengebied 

vorm te krijgen. Deze overgang wordt vooral door groene functies vorm 

gegeven: sport, recreatie, bos, natuur, water en landbouw; 

Rondom de forten zijn open schootsvelden weergegeven. Binnen deze 

schootsvelden passen geen nieuwe ontwikkelingen die lei den tot een 

aantasting van de openheid in het gebied. uitbreidingen en aanpassingen 

van bestaande bebouwing is beperkt mogelijk, mist gebundeld op het 

bouwperceel; 

In de uiterwaarden staat de waterhuishouding centraal. Verder zijn er 

ondergeschikt hieraan recreatie en landbouw mogelijk. In de op de 

kaart aangegeven natuurgebieden staat de natuur en de ontwikkeling 

ervan centraal. 

Tenslotte zijn met de uitbreiding van de Zeiving en de herstructurering 

van het Heuff-terrein in de uiterwaarden bij Vuren de belangrijkste 

(nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied geduid. 

~e,~eMal'lte eisem 'em r:alild:~c:ui)r.v."aa'J'lc!Jen 

iJ're't J\'I l ijn met de\Vtsie ~Qesti(larn elil bleperkelll Wim (f)l'ltw Kkelililg'em; 
re'kelill.m,g hauoelil lJlIilet mogel" 'I~e Oflt'lllill(k-e1irTg ~alil IDe Ztei-vling eJil llil:et 
hiel!lff ~el1reID . 

Landschapsontwikkelingsplan (2008) 

Houdt de kom open voor agrarische activiteiten en vogels, maar doorader de 

kom met kadepaden en 'gedekte wegen'. 

Kleinschalige verdichting op de oeverwal, waarbij bebouwing en beplanting 

hand in hand gaan is mogelijk. Verder inzet op verknopen van dorpen en stad

jes met hun omgeving door paden. 

Ruimte voor rivier en dorp. Bij de dorpen medegebruik door dorp en verder 

weg meer natuurlijke ontwikkeling. De Agrarische sector blijft medegebruiker. 

Houdt in de Linge-uiterwaarden een menging van natuur en cultuur. De uiter

waarden kunnen recreatief beter ontsloten worden, mogelijk in combinatie 

met de landerijen van nieuwe landgoederen. 
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Huidige situatie 

en autonome 

ontwikkeling 

5.1 

Agrarische bedrijven 

De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan de gemeentelijke milieugege

yens, welke vervolgens zijn gecheckt en aangepast aan de actuele situatie in 

het kader van het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied en aangevuld 

met cijfers van het centraal bureau voor de statistiek (CBS). De cijfers van het 

CBS hebben betrekking op de gehele gemeente. 

Ligging en aantal bedrijven 

De agrarische sector in Lingewaal bestaat voor bijna 85% uit graasdierbedrij

yen. Dit aandeel bedroeg in 1988 nog 75%. Deze stijging is met name ten koste 

gegaan van het aandeel tuinbouwbedrijven. Nu bestaat 10% uit tuinbouwbe

drijvenl fruitteelt (geen glastuinbouw). De intensieve veeteelt komt nauwe

lijks voor in Lingewaal. Slechts een handvol bedrijven behoort hiertoe. Het 

aandeel van de akkerbouwbedrijven is de laatste decennia vrij constant op 5% 

gebleven. Deze bedrijvigheidstructuur weerspiegelt zich ook in het grondge

bruik. Tweederde van de gronden is in gebruik als grasland, een derde als ak

kerbouwgrond en een kleine 5% als tuinbouwgrond. De laatste jaren neemt het 

areaal akkerbouwgrond wei sterk toe. Een groot dee I hiervan betreft de pro

ductie van maYs als veevoer, maar ook aardappelen en bieten. 

In het plangebied komen zo'n 90 agrarische bedrijven voor, waarvan circa 70 

met een melding AMvB of milieuvergunning. De overige 20 bedrijven zijn aan 

te merken als agrarische bedrijven waar geen dieren worden gehouden. Dit 

betreffen akkerbouwbedrijven en een enkel glastuinbouwbedrijf. De meeste 

bedrijven zijn melkveehouderijen (circa 65 bedrijven); slecht 7 bedrijven zijn 

aan te merken als intensieve veehouderij. De agrarische bedrijven zijn groten

deels gelegen in het open komgebied. 

144.00.03.01.00.00 - PlanMER bestemmingsplan buitengebied • 22 mei 2012 29 



30 

Legenda 
Agrarlsche bedrUven 

• Grondgebonden 

• Intansle! 

-----
• ••• 

• • 

Ligging agrarische bedrijven 

• • • 

Ontwikkeling aantal bedrijven 

De agrarische sector en dan vooral de veeteelt is visueel overheersend aanwe

zig in Lingewaal. Ook hier echter neemt de schaalvergroting in de agrarische 

sector toe en daalt het aantal agrarische ondernemingen en neemt de werkge

legenheid in de sector af. In 2008 zijn er circa 120 agrarische hoofdbedrijven 

met bijna 250 werknemers in de gemeente Lingewaal. Dit is respectievelijk 

13% en 6% van het Lingewaalse totaal aantal bedrijven en beroepsbevolking. In 

2010 is het aantal bedrijven verder gedaald naar 111 (een afname van 23% 

t.o.V. 2000). De afname in zuidwest Gelderland is circa 30% geweest in dezelf

de periode. De daling van het aantal intensieve veehouderijen (40%) is forser 

dan het aantal grondgebonden bedrijven (19%). De meeste gestopte agrarische 

bedrijven zijn gelegen in de omgeving van de vijf kernen, met name bij Her

wijnen en Spijk. Wat opvalt is dat er nauwelijks bedrijven zijn gestopt in het 

open komgebied. 

In 1995 bestond zo'n 30% van de bedrijven uit agrarische bedrijven en had de 

sector een aandeel van 15% in de werkgelegenheid. Daarmee vertoont de agra

rische sector in Lingewaal een vergelijkbaar beeld met wat overal in Nederland 

plaatsvindt. Wei is de positie van de agrarische sector in Lingewaal belangrij

ker als dat wordt vergeleken met het Gelders of Nederlands gemiddelde. Juist 

omdat de agrarische sector altijd een dominante positie binnen de gemeente 

heeft gehad, is er sprake van veel afgeleide werkgelegenheid in de vorm van 

productie- en dienstverlenende bedrijven. Deze bedrijvigheid wordt statisch 

niet meegerekend in de agrarische sector, maar is er wei nauw mee verbon

den. 
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Ligging gestopte bedrijven die in de geldende bestemmingsplannen 

een agrarische bestemming hebben. 

In de periode 2000-2010 is het areaal landbouwgrond licht afgenomen van 

3.500 ha naar 3.370 ha. Hieruit blijkt dat de gestopte bedrijven waarschijnlijk 

nagenoeg al hun agrarische cultuurgrond overgedragen hebben (in de vorm van 

pacht of verkoop) aan de bedrijven die zijn doorgegaan. De stijging van het 

gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 24,4 ha naar 30,3 ha in deze periode wijst 

hier op. 

Ontwikkeling dieraantal 

Het aantal runderen, waaronder melk- en kalfkoeien is licht gedaald in Linge

waal. Dit komt overeen met het beeld in de regio waar ook sprake is van een 

beperkte daling. Het aantal melk- en kalfkoeien is iets toegenomen. Het aantal 

varkens en kippen is daarentegen fors toegenomen volgens deze CBS-cijfers. 

Deze groei is zodanig fors dat zij vragen oproept. In vergelijking met de ver

gunde situatie is deze groei niet te verklaren. De vergunde situatie van nu sluit 

aan bij de cijfers van rond 2000. Ook is er in Lingewaal geen sprake geweest 

van een sterk groeiende aantal pluimvee- en varkenshouderijen. De weergege

yen cijfers voor 2010 moeten dan oak als foutief worden beschauwd. De alge

mene trend in zuidwest Gelderland is slechts een beperkte toename van het 

aantal varkens en kippen. 

Zuidwest Gelderland Lingewaal 

Dieren 2000 2010 2000 2010 

Rundvee, totaal 105.119 97.121 8.180 7.973 

Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 32.892 31.003 3.195 3.294 

Varkens, totaal 159.789 182.896 3.921 52.534 

Kippen, totaal 2.839.901 2.960.379 67.861 209.464 
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Omvang aanwezige bedrijven 

V~~r de inventarisatie van de grootte en het aantal bestaande agrarische be

drijven is gebruik gemaakt van de NGE (Nederlandse Grootte Eenheid) als 

meeteenheid om de (minimale) omvang van het agrarisch bedrijf te bepalen. 

Zo is de norm van een melkkoe bepaald op 1,20 nge. Een melkveebedrijf met 

80 melkkoeien heeft dan een omvang van 96,34 nge. De normen worden bere

kend voor de rubrieken uit de Landbouwtelling die de bedrijfsomvang bepalen. 

V~~r meer informatie zie: 

http://www.lei.wur.nl/NL/statistieken/BSS+en+NGE/ . 

Met behulp van de geldende agrarische milieuvergunningl melding AMvB is de 

omvang van een agrarisch bedrijf te meten, zie onderstaande tabel. 

Economische omvang Aantal bedrijven 

Tot 20 nge 14 

20- 50 nge 6 

50 -70 nge 11 

70 -100 nge 7 

Meer dan 100 nge 33 

In Nederland wordt een agrarisch bedrijf met een omvang van 50 nge of meer 

beschouwd als een volwaardig agrarisch bedrijf, dat wil zeggen een bedrijf 

met voldoende perspectief om een redelijk inkomen uit de landbouw te halen 

voor een volwaardige arbeidskracht. Als bedrijven kleiner zijn dan 50 nge, wil 

dat overigens niet zeggen dat deze bedrijven niet rendabel zouden zijn. In 

combinatie met een neventak of een nevenberoep is het mogelijk een reeel 

agrarisch bedrijf uit te oefenen. 

Legenda 
Aantal nge 

o 1-20 

• 20-50 

• 50-70 
• 70-100 

> 100 

• 
8 0... . . 

• _ '. 1'> • 

• ••• • 

Economische omvang agrarische bedrijven 

144.00.03.01.00.00 - PlanMER bestemmingsplan buitengebied - 22 mei 2012 



In het plangebied zijn 51 agrarische bedrijven grater dan 50 nge. 20 bedrijven 

zijn kleiner dan 50 nge. Van deze categorie zijn 14 bedrijven kleiner dan 

20 nge. Deze bedrijven hebben voornamelijk een woonfunctie, met daarnaast 

nog enige agrarische activiteit. Binnen het plangebied bevinden zich relatief 

veel grote bedrijven, 33 agrarische bedrijven zijn groter dan 100 nge. Vaak 

wordt een bedrijf met 20-50 nge gezien als een reeel bedrijf dat nog kan uit

groeien tot een volwaardig bedrijf. Bedrijven met minder dan 20 nge zijn be

drijven waarbij sprake is van agrarisch medegebruik. Het gaat om 16 

bedrijven. Indien er sprake is van een economische omvang van minder dan 10 

nge is er geen sprake meer van een bedrijf, maar dient de activiteit te worden 

beschouwd als hobbymatig. 

Ontwi kke Ii ngsm oge lij kh eden 

Naast de cijfermatige ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven, is ook de 

ligging van een agrarische bedrijf bepalend voor de te verwachten 

ontwikkelingen in de landbouw. Op onderstaande kaart is de ligging van de 

agrarische bedrijven weergegeven in relatie tot potentiele belemmeringen. Dit 

zijn in de gemeente Lingewaal in ieder geval de volgende belemmeringen: 

de vijf woonkernen (Asperen, Spijk, Heukelum, Herwijnen en Vuren) 

met de daarbij behorende toekomstige uitbreidingen; 

bestaande burgerwoningen in het buitengebied, met name langs de 

Lingedijk en de Waaldijk; 

bestaande bedrijventerreinen met daarbij behorende toekomstige 

uitbreidingen; 

Ligging natuurgebieden waaronder EHS-natuur, EHS-verweving en 

Natura-2000; 

bestaande recreatieterreinen, waaronder begrepen de golfbanen. 

• GrorKtgebonden 

• Intensier 

o ~nll n 

F'tanlJrens 

_ EHS-HohJUf 

EHS-Verweven 

•••• 
• 

Ligging agrarische bedrijven en burgerwoningen t.o.v. ecologische 

hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden 
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Uit deze analyse blijkt dat met name de uitbreidingsmogelijkheden voor 

agrarische bedrijven liggen in het open komgebied. In de alternatieven zoals 

beschreven in hoofdstuk zeven wordt rekening gehouden met deze 

beperkingen. 

5.2 

Autonome ontwikkeling landbouw 

Generieke beleidsontwikkeling 

Binnen de veehouderij zijn de komende jaren de volgende ontwikkelingen te 

verwachten: 

Het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij is van kracht. Dit wordt 

gezien als autonome ontwikkeling, want dit besluit treft alle bedrijven; 

vanuit beleid en wetgeving waaronder de toekomstvisie veehouderij van 

LNV (2008), Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AMvB 

Huisvesting, 2008) en Europese dierenwelzijnseisen (2013) wordt ingezet 

op verduurzaming van de agrarische sector, dat wil zeggen produceren 

met respect voor mens, dier en milieu. Concreet betekent dit onder an

dere dat legbatterijen worden verboden en varkens 20% meer ruimte 

krijgen. Daarnaast moeten stallen gaan voldoen aan de nieuwste tech

nieken ter beperking van geur- en ammoniakemissie. 

vanwege de investeringen die moeten worden gedaan om aan de nieuwe 

wetgeving te voldoen, is de verwachting dat een substantieel aantal 

(veelal kleinere) intensieve veehouderijen zal stoppen. Andere bedrij

yen zullen naar verwachting echter fors uitbreiden om de benodigde in

vesteringen te kunnen terugverdienen. 

de melkveehouderijen krijgen naar verwachting te maken met de af

schaffing van de productieplafonds in 2015. Dit zou kunnen betekenen 

dat er sprake kan zijn van verdergaande schaalvergroting. Echter deze 

wordt sterk beperkt door de beperkte beschikbaarheid van grand voor 

voerproductie en mestafzet. Schaalvergroting is ook afhankelijk van de 

marktprijzen. In de afgelopen jaren is gebleken dat de prijzen soms zo

danig onder druk staan, dat onder de kostprijs moet worden gewerkt. 

daarnaast is er een trend waarneembaar waarbij agrariers aanvullend 

inkomen genereren uit nevenactiviteiten. Dit kan gaan om verwerking, 

verkoop en vermarkten van streekeigen producten, maar ook om vormen 

van recreatie en toerisme, zoals kamperen bij de boer en dergelijke. 
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5.3 

Burgerwoningen en niet agrarische 

bedrijven 

In het buitengebied komen circa 350 burgerwoningen v~~r. De meeste wonin

gen zijn gelegen op of langs de dijken. In het open komgebied komt een be

perkt aantal woningen v~~r. 

Legenda 
o Wonen 

D plangrens 

Spreiding waningen gemeente Lingewaal (bran: inventarisatie) 

Door de verdergaande veranderingen in de agrarische sector zijn veel agrari

sche bedrijven gestaakt en zijn de bedrijfswoningen zowel formeel als infor

meel omgezet naar burgerwoningen. Op veel voormalige agrarische 

bouwpercelen is sprake van een woonfunctie waarbij de oorspronkelijke agra

rische bebouwing nog aanwezig is. Soms is de bewoner nog gedeeltelijk agra

risch werkzaam gebleven, hetzij als pure hobby, hetzij als bron van 

neveninkomsten. Dit varieert van het houden van een paard of een pony tot 

het stallen van een kleine veestapel. 

In het plangebied is sprake van inwoning en dubbele bewoning bij (voormalig) 

agrarische bedrijfswoningen. Er is een tendens dat een woning, al dan niet 

legaal, definitief wordt gesplitst in twee zelfstandige woonruimten. Indien dit 

in combinatie gebeurt met de beeindiging van het agrarische bedrijf, ontstaat 

vaak de situatie dat de woningen afgesplitst worden verkocht. 

8edrijven 

In het plangebied komen circa 35 niet-agrarische bedrijven v~~r. Niet

agrarische bedrijven zijn bedrijven die op grond van hun aard en/of productie 

niet tot de agrarische of recreatieve bedrijven behoren. 
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Veel niet-agrarische bedrijven in het plangebied zijn voor wat betreft hun 

werkzaamheden niet aan het buitengebied gebonden. Een andere groep be

drijven, zoals agrarische loonwerkbedrijven, tuincentra en hoveniersbedrijven 

kunnen worden aangemerkt als bedrijven die een relatie of enige relatie heb

ben met het buitengebied. 

De omvang van de bedrijven verschilt eveneens sterk. Er komen bedrijven voor 

van slechts 30 m2 maar ook bevinden zich enkele bedrijven in het plangebied 

met een oppervlak van meer dan 2.000 m2 • 

Er zijn geen exacte gegevens bekend met betrekking tot het aantal mensen dat 

werkzaam is in de niet-agrarische bedrijven, gelegen in het plangebied. Gelet 

op het aantal bedrijven in het plangebied mag het sociaaleconomische belang 

van de bedrijven voor de gemeente evenwel beslist niet onderschat worden. 

Het belang zal in de komende jaren aIleen maar groeien als gevolg van de 

omschakeling van veel agrariers naar een niet-agrarische bedrijfstak. 

De meeste bedrijver. zijr. dusdanig kleinschalig dat ze niet erg dominant zijn in 

het plangebied. WeI zijn er bedrijven met buitenopslag of -stalling die een 

stempel drukken op het landelijk karakter van het plangebied of weI door het 

materiaal dat opgeslagen of gestald wordt of weI door de omvang van de op

slag. Door de concentratie van enkele niet-agrarische bedrijven in combinatie 

met de kwetsbaarheid van het landschap ontstaat in sommige delen van het 

plangebied weI het gevaar van verrommeling/aantasting van het landschap. Dit 

geldt met name in de uiterwaarden en bij grootschaligere ontwikkelingen op 

de oeverwal. 

Legenda 

• Bedrijf 

o Plangrens 

Spreiding bedrijven gemeente Lingewaal (bran: inventarisatie) 
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Overige functies 
De gemeente Lingewaal speelt een op het gebied van recreatie en toerisme 

een beperkte bovenregionale rol. De stadjes Heukelum en Asperen worden 

vooral bezocht in relatie tot de met name in het voorjaar zeer in trek zijnde 

routes langs de Linge. In het algemeen zijn de dijken langs de Waal en vooral 

de Linge populair onder recreanten. Het gaat vooral om dagjesmensen. Andere 

populaire bestemmingen aan of nabij deze dijken zijn het fort Vuren en het in 

2012 voor bezoekers te open en geofort in Fort bij de Nieuwe Steeg. Dit geofort 

wordt een themapark rondom de thema's kaarten en navigeren. 

Verder is het recreatiegebied Lingebos binnen de gemeente gelegen dat een 

regionale functie vervult en dat verblijfsrecreatieve mogelijkheden biedt. 

Verder kent de gemeente geen grote verblijfsrecreatieve voorzieningen. WeI 

zijn er enkele minicampings en bed&breakfast. 

Het naast het Lingebos gelegen golfterrein van The Dutch is een van de groot

ste golfterreinen in Nederland en heeft een bovenregionale functie. 

Aan de Broekgraaf ten noorden van Herwijnen zijn twee radarstations aanwe

zig van de Luchtverkeersleiding Nederland. Nu nog kennen deze stations vrij

waringszones waarin beperkingen geld en ten aanzien van het bouwen. Per 1 

juni 2012 zullen de radarstations Herwijnen buiten gebruik worden gesteld. 

Daarmee vervallen ook de vrijwaringszones. 

5.4 

Natuur 

De gemeente Lingewaalligt tussen de Linge en de Waal, oostelijk van het punt 

waar beide rivieren samenkomen. Door de vele gradienten van nat en droog, 

en de dynamiek van de rivieren, is het rivierengebied bijzonder geschikt voor 

waardevolle natuurontwikkeling. Op de van oorsprong natste gronden, die 

slecht in agrarisch gebruik konden worden genomen, liggen al veel natuurter

reinen. Deze bestaande natuurterreinen worden in de Ecologische Hoofdstruc

tuur verbonden tot een netwerk van gebieden. De gronden langs de Nieuwe 

Zuider Lingedijk en grote delen van de uiterwaarden van Linge en Waal vallen 

hieronder. Na de dreiging en evacuatie door het hoogwater in 1995 zijn de 

dijken verzwaard en begonnen met plannen voor waterberging en aanpassing 

van de uiterwaarden. Door de geleidelijke overgang van oeverwallen en 

stroomruggen naar nattere komgronden kent het rivierengebied vee I natuurlij

ke differentiatie. Daarbij speelt het water altijd een belangrijke rol. Het (his

torische) cultuurlandschap met eendenkooien, grienden, weidevogelgebieden, 

landgoedbossen en hoogstamboomgaarden brengt een extra ecologische di

mensie met zich mee. 
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5.4.1 

Natuurgebieden 

De meest bijzondere natuurwaarden in en direct rond de gemeente Lingewaal 

komen voor in natuurgebieden. Deze zijn ingedeeld in de categorieen: 

Natura 2000-gebieden, die allemaal deel uit maken van de Ecologische 

Hoofdstructuur; 

De Ecologische Hoofdstructuur die echter ook andere gebieden omvat en 

waarbinnen de gebieden zijn onderscheiden die als extra gevoelig voor 

stikstof worden beschouwd (Wav-gebieden); 

De natuurgebieden buiten de Ecologische hoofdstructuur, waaronder in 

de drie provincies rond Lingewaal weidevogelgebieden en foerageerge

bieden voor ganzen en smienten worden gerekend en 

Andere gebieden met natuurwaarden die geen Europese, nationale of 

provinciale status hebben zoals de eendenkooien en bosgebieden. 

Hieronder worden de belangrijkste natuurgebieden en daarin voorkomende 

natuurwaarden besproken. 

Natura 2000-gebieden 

V~~r de beschrijving van de relevante Natura 2000-gebieden wordt verwezen 

naar hoofdstuk 9, Passende beoordeling in het kader van de Natuurbescher

mingswet 1998. 

Ecologische Hoofdstructuur 

In de gemeente Lingewaal liggen enkele natuurterreinen die zijn opgenomen in 

de EHS. De belangrijkste natuurterreinen binnen de EHS worden hierna kort 

besproken. Van het hierboven beschreven Natura 2000 gebied maakt ook Zui 

der Lingedijk onderdeel uit van de EHS. Buiten de gemeente geldt dat voor aile 

Natura 2000-gebieden en het overige deel van Zuider Lingedijk en Diefdijk

Zuid. 

De Ecologische hoofdstructuur 

Herijking EHS Gelderland 

Manifestpartners 
concept 12-12-2011 

Vermindering 
natuurontwikkelingsopgave 
_ Natuurontwikk~lIngBopgave 

• Gee" natuurontwikkeling meer 

Ecologische Hoofdstructuur 
Streekplan 2009 

• Natuur 

. verweven 

Ecologische varblndingszone 

: : : : Natura2000 
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Legenda 
Beheergebied 2011 
._: _ A01.01W_'tOgeIgebItd 

L-=:J A01 .02 AkkerfaLl'Wlgebied 

AO' ,03 Gentel'lfOUf69Hrotbte<f 

A02.01 BoCerWsch waardtYOl grasJand 

, NOO.01I1oo om te vormen neer naluur 

_ 1100,02 tlOO om te vonnen nllltuur naar natuur 

fl01.03 Rivler· en moera&ll!llndschap 

_ NOt.D. land· en kolklandschap 

tl0.4.02 Zoete Plas 

"05.02 Gem88id riedand 

1110.0 t IlollOn,'''1I6I111 

1110.02 Vochtig hooIland 

1112.01 Bloemdijk 

H12.02 Krulden- en faunanJk gfllsland 

. ~ N12.03 GlanshllverhooUand 

U12.04 lilt· en overstromlng9grasland 

"12.05 Krulden. of feunar1Jke akker 

1112.06 Ruigleveld 

~ 1113.01 Vochtig weldevogelgrosland 

_ N14.01 RMer- en beekbegeleldend bos 

_ 1114.02 Hoog· en loogveenbo5 

_ '114.03 Haagbeuken. en eSgenbos 

_ "15.02 Dennen., eiken· en beukenbos 

tl16.01 Oroov bos mel prOductie 

_ 1116.02 Vochtig bo5 met productie 

_ 1117.01 Vochtigh.khoutenmiddenbo5 

_ 1117.02 Droog hakhout 

~.' : U17.03 Park- of stlnz.enoos 
_ tl17.04 Eendenkool 

De provinciale natuurdoeltypen van de EHS (kleurvlakken) en 

buiten de EHS (arceringen). 

EHS Zuid-Holland (groen), Natura 2000 (groen gearceerd, met 

naam) en natuurwaarden buiten de EHS: weidevogelgebied (geel) 
( B ron : http :// g eo .zuid - h 0 II a n d . n l / g e 0 - l 0 k e t / h t m l / a tl a s. h t m l ? a t l as " E H 5 ) 
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EHS in Noord-Brabant (lichtgroen) 
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( B ron: http : //www.brabant.nl/d 0 s s i e rs / dossiers· 0 p - the m a / nat u u r· e n -

landschap / natuur) 

Uiterwaarden Waal 

Hier zijn moeras en nat grasland met moerasvogels en sprinkhanen te vinden. 

Het is een bonte afwisseling van grienden, doorbraakwielen, vochtige graslan

den en moerassen, afgetichelde graslanden, klei- en zandputten. Het is een 

pleisterplaats voor trekvogels en een belangrijke verblijfplaats voor wintergas

ten. In de moerassen zitten soorten als baardmees, blauwborst, rietzanger en 

roerdomp. De kleine wateren (sloten en poelen) zijn een voortplantingsplaats 

voor de kikker, padden en salamanders. De bossen bestaan voornamelijk uit 

grienden. 

Weidevogelgebied 

Het Leuvensche veld, de Rietkampen en Broekgraaf zijn vochtige graslandge

bieden die zijn aangewezen als weidevogelgebied. Vrijwel al het buitengebied 

in de aangrenzende gemeente in de provincie Zuid-Holland zijn ook aangewe

zen als weidevogelgebied. Kritische weidevogels als tureluur en grutto en min

der kritische soorten als scholekster en kievit komen in relatief hoge aantallen 

v~~r. Het gebied is aangeduid als verwevingsgebied: natuur en landbouw heb

ben beide een functie. V~~r de weidevogels is een relatief extensief beheer 

van belang: laat maaien, gebruik van ruige stalmest en het handhaven van een 

hoog grondwaterpeil. 

Gebied voor akkervogels en ganzen en smienten ligt niet in de gemeente Lin

gewaal of op de aangrenzende gronden in buurgemeenten. 
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Botanisch waardevol grasland 

Ten noorden van het Lingebos, in het gebied Hooge veld, zijn verschillende 

percelen nat, bloemrijk schraalland aanwezig, die plaatselijk overgangen vor

men naar Dotterbloemhooiland en het Vossenstaartverbond. Belangrijk voor 

deze percelen is extensief beheer, weinig of geen mest en een hoge grondwa

terstand. Op overgangen naar sloten zijn begeleidende soorten als echte koe

koeksbloem, scherpe zegge, tweerijige zegge en gele lis te vinden. De beoogde 

maatregelen aan de waterkwaliteit van de Linge en aan de passerbaarheid van 

kunstwerken kan de isolatie van populaties (kamsalamander, vissoorten) hel

pen opheffen. 

Autonome ontwikkeling 

Door de maatregelen aan waterkwaliteit en kwantiteit en de geprognotiseerde 

afname van de stikstofneerslag zullen de vegetaties op termijn niet verder 

vermesten en verdrogen. Dat is gunstig voor schrale vegetatietypen met de 

meer zeldzame soorten en de kritische soorten onder de dieren. Al ondersteu

nen de voor dit onderzoek uitgevoerde berekeningen die veronderstelde afna

me niet. Het toenemende verkeer kan echter versnippering versterken en 

weidevogels verstoren. 

Overige natuurwaarden in het buitengebied 

Het Lingebos 

Het Lingebos is een kunstmatig bos van ongeveer 115 ha, de grienden in het 

bos zijn ruim 100 jaar oud. Het grootste deel van het bos is in de jaren '60 van 

de vorige eeuw vanuit de overheid aangelegd als recreatiegebied voor de rand

stad. V~~r de aanleg van onder andere het klaverblad bij Gorinchem en de 

verbreding van de Rijksweg A 15 werd er zand gewonnen uit het Lingebosge

bied. Hierdoor ontstond een recreatieplas. Het gebied bestaat uit een groot 

loofbos, grienden, waterpartijen omringd door weiland. 

In de omgeving leven purperreigers en broeden zwarte sterns. Ook komen wie

lewaal en de gekraagde roodstaart v~~r. In het voorjaar is het gebied rijk aan 

oranjetipje en aardbeivlinder. 

Eenden kooi en 

Parels in het landschap zijn de eendenkooien, kolken en andere verspreide 

bosjes. De kooien zijn vaak eeuwen oud. Rondom de kooiplassen staan soms 

oude knotessen en knotwilgen met eikvarens op de stam. Er heeft zich vaak 

een rijk planten- en dierenleven ontwikkeld met plantensoorten zoals vogel

melk, springzaad en glidkruid. Ook de vogelbevolking is rijk ontwikkeld door de 

combinatie van bos en water met soorten als houtduif, torenvalk, kauw, meer

koet, blauwe reiger, verschillende soorten uilen en soms een zeldzame ijsvo

gel. Daarnaast zullen soorten amfibieen (heikikker, poelkikker, kamsalamander 

en alpenwatersalamander), libellen en vlinders hier een bestaan vinden. De 

insecten trekken op hun beurt weer vogels en vleermuizen aan. 
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Agrarisch gebied 

In de gemeente Lingewaal ligt vee I meer cultuurlandschap dan natuurgebied. 

Dit cultuurlandschap is het leefgebied van een aantal zeldzame en bedreigde 

soorten. Het kleinschalig cultuurlandschap met minder intensieve landbouw is 

incidenteel waardevol als overwinterings- en foerageergebied voor watervogels 

als eenden en ganzen, ook al zijn daarvoor geen gebieden aangewezen. Tevens 

is het gebied van waarde als suboptimaal biotoop voor weidevogels (voor zover 

geen aangewezen weidevogelgebied), waarbij vooral minder kritische soorten 

als scholekster en kievit profiteren. Holle knotbomen, boomgaarden en rom

melige erven zijn belangrijke landschappelijke elementen voor de steenuil en 

groene specht en boombewonende vleermuizen. Structurerende elementen 

zoals de houtsingels, bermen en slootkanten zijn als linten in het landschap 

belangrijke trekroutes voor kwetsbare vlinders en das en vormen vliegroutes 

voor vleermuissoorten. 

Autonome ontwikkeling 

Door de maatregelen aan waterkwaliteit en kwantiteit en de geprognotiseerde 

afname van de stikstofneerslag zullen de vegetaties op termijn niet verder 

vermesten en verdrogen. Dit blijkt echter i1iet uit de voor dil onderzoek uitge

voerde berekeningen, zodat met een lichte achteruitgang rekening moet wor

den gehouden. Verminderde depositie is gunstig voor schrale vegetatietypen 

met de meer zeldzame soorten en de kritische soorten onder de dieren. Het 

toenemende verkeer en de uitbreiding van bebouwing kan echter versnippering 

versterken en weidevogels verstoren. De afnemende mogelijkheden om het 

onderhoud van terreinen te financieel te ondersteunen kan vooral buiten de 

Ecologische Hoofdstructuur tot onderhoudsachterstanden en verruiging leiden. 

5.4.2 

Beschermde soorten 

Voor het onderzoek naar beschermde soorten is gebruik gemaakt van een se

lectie uit de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF) van de Gegevensautori

teit Natuur (GaN) en de Vereniging voor onderzoek van Flora en fauna (VOFF of 

samenwerkende Particuliere Gegevensbeheerende Organisaties). Hieruit zijn 

doormiddel van NDFF - quickscanhulp. nl 28-03-2012 11 :27:03 de streng be

schermde en gemiddeld beschermde soorten volgens de Flora- en faunawet 

geselecteerd die de laatste vijf jaren op het grondgebied van de gemeente 

Lingewaal zijn waargenomen. Voor de derde categorie van licht beschermde 

soorten geldt een landelijke vrijstelling en die zijn daarom voor een bestem

mingsplanprocedure minder van belang. Hoewel het zo verkregen overzicht 

mogelijk niet helemaal compleet is, lijkt het voldoende beeld te geven van de 

kwetsbaarheid van soorten voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Voor een niet 

onbelangrijk deel zijn de meer bijzondere en dus beschermde soorten gebon

den aan de eerder genoemde natuurgebieden. 
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Vaatplanten 

Onder de waargenomen soorten zijn typische schaduwsoorten en dus bosplan

ten als daslook en tongvaren (Lingebos, eendenkooien en erfbeplanting), maar 

ook oeverplanten als waterdrieblad (oevers waterlopen kolken en nog water

houdende eendenkooien) en grasland en ruigtesoorten als gele helmbloem, 

klein glaskruid, lange ereprijs, moeraswespenorchis, prachtklokje, rietorchis, 

ruig klokje, veldsalie en wilde marjolein (oeverlanden en dijktaluds). Het zijn 

allemaal beschermde soorten omdat ze weinig meer voorkomen, wat in de 

meeste gevallen te wijten is aan de gevoeligheid voor vermesting en verdro

ging. Het gaat allemaal om gemiddeld beschermde soorten waarvoor bij ruim

telijke ontwikkeling, soms onder voorwaarden van verplanten, een ontheffing 

kan worden verleend of waarvoor in gedragscodes maatregelen zijn omschre

yen. 

Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn streng beschermd, zodat ontheffingverlening bij ingrepen 

noodzakelijk is, maar alleen mogelijk onder stringente voorwaarden en afhan

kelijk van de specifieke omstandigheden soms mogelijk. In de gemeente zijn 

recentelijk aangetroffen de gebouwbewonende gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger, de boombewonende rosse vleermuis en watervleermuis en de zo

wei bomen als gebouwen gebruikende ruige dwergvleermuis, gewone grootoor

vleermuis en baard- of Brandts vleermuis (beide soorten zijn slecht van elkaar 

te onderscheiden). Aangezien zowel laatvlieger als rosse vleermuis zijn waar

genomen is het goed mogelijk dat ook de gebouwbewonende tweekleurige 

vleermuis voorkomt. Die wordt gemakkelijk met die beide soorten verward. 

Vleermuizen zijn kwetsbaar voor het aan- en verbouwen (en slopen, maar dat 

wordt niet planologisch geregeld en valt sinds het Bouwbesluit 2012 per 1 april 

in de Model Bouwverordening onder een meldingsplicht) en het kappen van 

bomen, het verloren gaan van de beschutting van lijnvormige elementen zoals 

opgaande beplanting, dijken en waterlopen en het verslechteren van foera

geergebied door het open worden of kwaliteitsverlies waarbij prooien verdwij

nen. 

Zoogdieren 

Alleen beyer is als streng beschermde soort in de gemeente waargenomen. Het 

moet daarbij gaan om een dwaalgast uit de Biesbosch, aangezien vestiging in 

de Linge of de Waal binnen de gemeente Lingewaal niet bekend is. Binnen het 

plangebied ontbreekt voor beyer een voldoende groot aaneengesloten en onge

stoord water- en griendengebied. Steen marter, boommarter, waterspitsmuis 

en das zijn de laatste vijf jaren wei binnen 5 km van de grens van Lingewaal 

waargenomen, zodat die op het gemeentelijk grondgebied zeker niet kunnen 

worden uitgesloten. V~~r beide marters geldt een zelfde verblijfplaatsproble

matiek als voor respectievelijk gebouw- en boombewonende vleermuizen. Voor 

das zijn houtwallen en bosjes plekken om holen te graven, langs te lopen en 

foerageergebieden in grasland te bereiken. Elk van die aspecten is gevoelig 

voor agrarische bedrijfsontwikkeling. De spitsmuis is afhankelijk van waterkan

ten met schoon water. 
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Vogels 

Alle vogelsoorten, uitgezonderd exoten, zijn streng beschermd. Ontheffing 

voor het vernielen en verstoren van bewoonde nesten van vogels (artikel 11 

Flora- en faunawet) wordt in principe niet verleend. Men kan er in dit plange

bied van uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtreden als buiten het 

broedseizoen wordt gewerkt of als voor het broedseizoen wordt begonnen en 

de werkzaamheden continu voortduren. Als de werkzaamheden voor het 

broedseizoen worden gestart en continu voortduren, zullen broedvogels een 

rustiger broedplaats (op enige afstand) zoeken en niet door broedseizoen. Van 

belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. V~~r de meeste 

vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli 

loopt. 

In de gemeente zijn recentelijk een groot aantal soorten waargenomen die zijn 

aangemerkt als dat ze het jaar rond een nest gebruiken of hier jaarlijks naar 

terugkeren. Daarvan is het nest als vaste verblijfplaats ook strikt beschermd. 

Hierbij zijn aangetroffen de gebouwbewonende soorten huismus, gierzwaluw, 

kerkuil en steenuil, buitengebiedsoorten at:; grate gele kwikstaart, ooievaar, 

roek en ransuil en de roofvogels boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk, sperwer, 

wespendief en zwarte wouw. Als havik, slechtvalk en sperwer in de gemeente 

broeden zal dit zijn in de grienden, bij een buiten gebruik zijnde eendenkooi 

of het Lingebos. Iwarte wouw is alleen in de oeverlanden te verwachten, maar 

kan goed langs vliegen op jachtvluchten uit de Biesbosch. 

Buiten het broedseizoen zijn alleen de vogels met een vaste nestlocatie be

schermd. De gebouwbewoners zijn dan gevoelig voor het aan- en verbouwen 

(en slopen). De overige soorten voor het kappen van de nestboom of de omge

ving daarvan. Alle soorten zijn gevoelig voor veranderingen door milieuom

standigheden die tot ander prooiaanbod leidt. 

Amfibieen 

Alle streng beschermde, heikikker, kamsalamander en poelkikker en de gemid

deld beschermde alpenwatersalamander, die de laatste jaren zijn aangetroffen 

in de gemeente hebben hun bestaan rond poelen of kolken met een goede 

waterkwaliteit. Ie zijn daardoor gevoelig voor verdroging, verzuring en ver

mesting. Omdat ze allemaal ook landgebruik kennen, is versnippering door 

toenemende bebouwing, infrastructuur en betreding een probleem. De ook 

aangetroffen rugstreeppad is vooral een pionier die opengrond en plasvorming 

benut. Deze soort heeft baat bij een dynamische zandige rivieroever, maar ook 

bij infrastructurele werken of bouwvoorbereidende bodemwerkzaamheden. 

Vissen 

Niet verwonderlijk vanuit de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 

2000-gebieden in en rond Lingewaal zijn kleine en grate modderkruiper en 

bittervoorn aangetroffen, maar bovendien meerval. Daarbij wijzen de laatste 

drie soorten of een redelijk tot goede waterkwaliteit. De vissoorten zijn dan 

ook gevoelig voor verdroging, vermesting, verzuring en versnippering. Alle 
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beleid door eerder genoemde overheden voor de waterkwaliteit en -kwantiteit 

en ontsnippering zal aan deze soorten ten goede komen. 

Libellen 

Rivierrombout geldt al een eeuw als uitgestorven in Nederland. Het is een 

soort van zandige oevers langs zwak stromende rivieren en de soort is als eer

ste weer bij Nijmegen gevonden. De vondst in de gemeente zal waarschijnlijk 

ook de oeverlanden van en ruigten langs de Waal betreffen. De soort is afhan

kelijk van een goede waterkwaliteit en de oeverzone in vlechtende rivieren. 

De gemiddelde temperatuurstijging zal bevorderlijk zijn voor het voorkomen. 

Het vaker aangehaalde beleid voor de waterkwaliteit en -kwantiteit en natuur

ontwikkeling komt de soort ten goede. Verdroging, vermesting en verzuring 

zijn bedreigingen. 

Overige soortengroepen 

In de groepen reptielen, dagvlinders en overige ongewervelden zijn recent 

geen streng of gemiddeld beschermde soorten geregistreerd binnen het ge

meentelijk grondgebied. 

Autonome ontwikkeling 

Door de maatregelen aan waterkwaliteit en kwantiteit en de geprognotiseerde 

afname van de stikstofneerslag zullen de vegetaties op termijn niet verder 

verzuren, vermesten en verdrogen. Dit blijkt echter niet uit de voor dit onder

zoek uitgevoerde berekeningen, zodat met een lichte achteruitgang rekening 

moet worden gehouden voor vaatplanten, vissen, amfibieen en rivierrombout. 

Verminderde depositie is gunstig voor de zeldzame soorten en de kritische 

soorten onder de dieren. Het toenemende verkeer kan echter versnippering 

versterken en weidevogels verstoren. De afnemende mogelijkheden om het 

onderhoud van terreinen te financieel te ondersteunen kan vooral buiten de 

Ecologische Hoofdstructuur een tot onderhoudsachterstanden en verruiging 

leiden, waarvan maar een enkele soort als de vleermuizen, sommige vogelsoor

ten en mogelijk rivierrombout zal profiteren. Ook de gemiddelde temperatuur

stijging zal bevorderlijk zijn voor het voorkomen van rivierrombout. 

5.5 

Landschap, archeologie en cultuur

historie 

5.5.1 

Landschap 

Het landschap in de gemeente Lingewaal is het resultaat van de delta die de 

rivier de Rijn in duizenden jaren heeft gevormd en de eeuwenoude beteugeling 

daarvan door de mens. Het landschap is kenmerkend voor een rivierenland

schap, een landschap dat bestaat uit drie karakteristieke deelgebieden: 

1. het oeverwallenlandschap; 
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2. het kommenlandschap; 

3. de uiterwaarden. 

Vervolgens heeft de mens zijn stempel op het Lingewaalse landschap aange

bracht. Dit heeft onder meer geleid t,ot het ontstaan van een nieuwe herken

bare landschappelijke structuur die dwars door bovengenoemde deelgebieden 

heen loopt: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze structuur zal oak wat meer 

uitvoerig worden beschreven als ware het een apart de-elgebted. 

Kaart: Landschappelijke deelgebieden 

1 . Het oeverwallenlandschap 

Het oeverwallenlandschap is ontstaan onder de invloed van de rivieren de Waal 

en de Linge die in hun basis kunnen worden gezien als Rijntakken. Aan het 

stromen van deze rivieren is een sedimentatieproces verbonden. In dit proces 

worden bij hoog water zandige sedimenten afgezet in de directe nabijheid van 

de rivierbedding. Hier stroomt het water nag relatief snel zodat aileen de 

zwaardere deeltjes neerdalen. Verder weg van de rivierbedding neemt de 

stroomsnelheid af en bezinken de lichtere kleideeltjes. De zandige sedimenten 

vormden in de loop der tijd langs de rivieren Lichte verhogingen in het land

schap: de oeverwallen. 

In Lingewaalligt het oeverwallenlandschap langs de Waal en langs de Linge. In 

dit landschap ontstonden de eerste nederzettingen. Relatief hoog en droog 

langs de rivier. Later zijn dijken en kaden aangelegd am de nederzettingen 

beter te beschermen. Door de eeuwen he en zijn de granden gebruikt voor 

akkers, fruitteelt en weide. Oat heeft geleid tot een, random de kernen, rela

tief kleinschalig landschap met een onregelmatig kavelpatroon dat eerder in 

blokken dan in stroken is verdeeld. Verder valt het microrelief op dat in alge

meen geleidelijk afneemt richting het komgebied. Random de kernen is veelal 
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sprake van een half-besloten landschap met boomgaarden, bosschages, laan

beplanting en omzoomde historische erven en buitenplaatsen. Wat verder weg 

van de kernen is het oeverwallenlandschap meer open van karakter en is het 

landschappelijke contrast ten opzichte van de komgebieden gering. 

De oeverwallen van de Waal zijn in het algemeen wat meer grootschalig en 

open van karakter dan die van de Linge. Dit als gevolg van de grotere afstand 

tussen de kernen langs de Waal en het minder sterke kronkelende verloop van 

de rivier. In het westelijke deel van de gemeente Lingewaal raken beide oe

verwallen bijna aan elkaar. 

2. Het kommenlandschap 

Net zoals het oeverwallenlandschap is het kommenlandschap ontstaan onder 

de invloed van de rivieren de Waal en de Linge. Bij hoog water ontstonden de 

kommen daar waar het water tot rust kwam en de kleiige deeltjes bezonken. 

Dit waren eeuwenlang laag gelegen drassige en slecht te bewerken gronden. 

Met de ontwatering van het gebied (vanaf de 1ge eeuw) klonken de gronden 

verder in en kwamen daarmee nog lager te liggen. WeI werden ze zo geschikt 

gemaakt voor agrarisch gebruik. 

Het kommenlandschap kenmerkt zich door zijn openheid en agrarische functie. 

Typerend is het 'slagenlandschap'. Dit landschap is ontstaan als gevolg van een 

planmatige ontginning van de drassige gronden. In eerste instantie gebeurde 

dat op een kleinschalige wijze met lange en smalle stroken grond vanaf de 

oeverwallen. Deze hebben een karakteristiek noord-zuid verloop. Er werd in 

blokken ontgonnen, zodat er meerder achterkaden en -weteringen waren. 

Langs de percelen stonden kleine landschapselementen zoals knotwilgen, ter

wijl her en der rijk beboste eendenkooien voorkwamen. 

Pas in de tweede helft van de 20e eeuw vinden er grootschalige ruilverkavelin

gen plaats waardoor het kleinschalige karakter, in de zin van de smalle perce

len, verdwijnt en ook de duidelijke noord-zuid gerichtheid vervaagt. Tegelijk 

vindt er op relatief grote schaal bebouwing plaats in de kom ten behoeve van 

de agrarische bedrijven die hun activiteiten verplaatsen vanaf de oeverwallen. 

Deze bebouwing ligt hoofdzakelijk aan oost-west georienteerde landbouwwe

gen. Ondanks deze bebouwing en ondanks het feit dat vee I van de nieuwe 

wegen zijn voorzien van laanbeplanting, is het gebied open van karakter ge

bleven. De laanbeplanting langs de hoofdwegen zorgt weI voor een zekere 

compartimentering, maar omdat deze beplanting ook doorzichtig is, blijven 

weidse verten zichtbaar. Aileen in het westelijke deel van het kommengebied 

heeft de aanleg van het recreatiegebied Lingebos de openheid van het komge

bied hier sterk verminderd. 

3 . De uiterwaarden 

Met de aanleg van de bandijken vanaf de 12e eeuw zijn de rivieren feitelijk 

vastgelegd in hun bedding. Het gebied dat zich tussen de dijk en de rivierbed

ding bevindt is de uiterwaard. Bij hoog water worden de uiterwaarden over

stroomt en vindt in die zin ook nog sedimentatie plaats. Dit maakt dat de 
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uiterwaarden relatief hoog gelegen zijn en al eeuwenlang gebruikt worden 

voor de winning van klei, zand en grind. 

De uiterwaarden zijn in het algemeen een open landschap. Er is geen bebou

wing gelegen en beplanting is schaars. Dit ook om de rivier niet te hinderen. 

Toch is de afwisseling groot door het micro-relief met kaden, natuurlijke op

hogingen, gegraven gaten, kolken, grienden en verlaten of nog aanwezige 

plaatsen van steenfabrieken. 

Langs de Linge zijn de uiterwaarden vanouds veel kleinschaliger dan langs de 

Waal. Er is bij de Linge sprake van een grote afwisseling van kleine weides, 

boomgaardjes, grienden en andere natte percelen. Er zijn geen zomerdijken 

en de uiterwaarden zijn er smal. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een samenhangend systeem van forten, 

dijken, groepsschuilplaatsen, sluizen, kanalen en inundatiekommen dat loopt 

van de voormalige Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch bij Gorinchem. 

In de gemeente Lingewaal loopt de waterlinie van Asperen tot Vuren via de 

NiEUWE Zuidei Lingedijk. Ten oosten hjervan lagen de te inunderen gebieden. 

Mede ten behoeve van de schootsvelden van de forten, werken en batterijen 

die bij accessen (zoals de rivierdijken) door de hoofdverdedigingslijn liggen, 

zijn dit vrij open en lege gebieden. 

Het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kent een afwisseling tussen 

open en meer besloten gedeelten. Met het verlies van de defensieve functie in 

1940 zijn de terreinen verruigt en soms vrij lommerrijk. Langs de Nieuwe Zui

der Lingedijk liggen aan de westzijde bosgebieden en aan de oostzijde drassige 

veengronden. De fortterreinen kennen een groene inrichting waar doorheen de 

forten in meer of mindere mate zichtbaar zijn. Er is sprake van aarden werken 

waar de bebouwing deels onder schuil gaat. De oostzijde van de linie is vanuit 

het verleden vooral open gebied geweest als gevolg van de inundaties en het 

verkrijgen van een schootveld. Her en der staan groepsschuilplaatsen (kaze

matten) in deze gebieden. Aan de westzijde is sprake van meer landschappe

lijke beplanting waarin de forten en kaden in op moesten gaan, zodat het 

landschap hier wat meer besloten is. 

5.5.2 

Archeologie 

Voor de gemeente Lingewaal is in 2008 een Archeologische waarden- en ver

wachtingskaart opgesteld. Met deze kaart wordt nauwkeurig aangegeven welke 

geomorfologische eenheden er in het gebied voorkomen en welke archeolo

gische verwachtingen daaraan zijn te verbinden. Deze kaart is aan het einde 

van deze paragraaf opgenomen. 

Het kaartbeeld toont vooral het complexe stelsel van rivierlopen van zowel 

Maas en Waal dat hier ooit aanwezig was voordat de rivieren hun huidige loop 

hebben verkregen. Zo zijn in de ondergrond van het grote komgebied diverse 
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oude rivierlopen aanwezig waarlangs zich ook bewonerssporen kunnen bevin

den. V~~r de huidige oeverwallen in en rondom de aanwezige dorpen en ste

den en voor enkele fossiele oeverwallen in het komgebied geldt een hoge 

verwachtingswaarde. Voor de overige (fossiele) oeverwallen geldt een middel

hoge verwachtingswaarde. Voor de op de kaart blauw aangeduide komgebie

den geldt een lage archeologische verwachtingswaarde. 

De op de kaart opvallend grote donkerbruin gekleurde gebieden betreffen 

overslaggronden. Dit zijn gronden die bij een dijkdoorbraak door de kracht van 

het water zijn weggeslagen bij de dijk en zijn verspreid in een brede waaier 

van de rivier weg. Waar de grond was weggeslagen resteert een diepe kolk, 

ook wel wiel genoemd. Hier zijn door de sterke verstoring geen archeologische 

waarden van toepassing. 

~ .. ,~," .. 
c-~~/M-'~ , 

Archeologische waarden- en verwachtingskaart 

5.5.3 

Cultuurhistorie 

Historische geografie 

Het Rivierengebied is een van de oudst bewoonde gebieden in Nederland. De 

natuurlijke hoogten (oeverwallen) langs de rivier zijn al van oudsher in gebruik 

voor bewoning. De grilligheid van de natuur leidt door de eeuwen heen wel tot 

veranderende rivierlopen en vooral veel overstromingen. Nederzettingen ko

men en gaan. Pas in de middeleeuwen ontstaat het nederzettingenpatroon 

zoals dit nu nog herkenbaar is. 

Aan de basis daarvan staan de grote veenontginningen in Holland vanaf de 10e 

eeuw. Met de ontginningen daalt het land en worden de gebieden meer kwets

baar voor overstromingen. Door middel van dijken wordt dit gevaar gekeerd. 

Omdat de rivieren door de dijken worden opgestuwd ontstaat ook naar het 
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oosten toe de noodzaak om de oeverwal langs de rivier kunstmatig op te ho

gen. Al snel wi! men ook wateroverlast vanuit (oostelijk gelegen) buurneder

zettingen voorkomen. Dwars op de dijk komen dan dwarskaden of zijdwenden. 

Een achterkade beschermt het dorp ten slotte tegen opdringend water uit de 

lage, vochtige en vrijwel ontoegankelijke komgebieden. Zo is de dorpspolder 

een feit. Deze polders wateren af op de rivier op het meest westelijke punt 

van het dorpsgebied. Het gemaal Herovina en de uitwateringssluis bij fort Vu

ren zijn dergelijke punten. Al snel zijn de kaden van de verschillende dorps

polders aan elkaar gegroeid en ontstaat rond de 13/14e eeuw een 

aaneengesloten dijkring. Waterschapsbelangen worden meer en meer regionaal 

geregeld (waterschappen) en daarmee wordt de afwatering van de dorpspol

ders ook steeds meer gezamenlijk opgepakt. De uitwateringen bij fort Vuren, 

Dalem en Spijk krijgen na de middeleeuwen een functie voor de hele Tieler

waard. Nog later wordt met het stijgen van de rivierwaterstanden niet meer 

uitgewaterd op de Waal, maar op de Linge. Via het Kanaal van Steenenhoek 

wordt het Lingewater nu tientallen kilometers naar het westen op de Waal 

geloosd. 

Omdat Lingewaal zich in het meest westelijke en lage deel van de Betu

we/Tielerwaard bevindt, is het een kwctsbaar gebied voor overstromingen. 

Zeker na de aanleg van de Diefdijk door Holland. Deze enorme dwarsdijk 

moest Holland beschermen tegen overstromingswater, maar bracht daarmee 

gevaar voor de aangelegen Gelderse gebieden. Tot in de 20ste eeuw zijn over

stromingen dan ook meer regel dan uitzondering. De wielen, kronkelige dijken, 

opgehoogde woonheuvels en overslaggronden zijn nu de stille getuigen van de 

veel dijkdoorbraken in het gebied. 

De dorpen in de dorpspolders zijn ontstaan op de hoge oeverwallen en gelei

delijk langs deze oeverwal/dijk uitgegroeid. Een en een molen zijn de meest 

karakteristieke gebouwen in deze dorpen. In veel gevallen ligt er ook een kas

teel of landgoed in de directe nabijheid van lokale of regionale landsheren. 

Lingewaal ligt wat dat betreft in een grensgebied dat eeuwenlang betwist 

werd door Hollandse en Gelderse graven. Bij een voorspoedige ontwikkeling 

van het dorp wordt al gauw een 'achterstraat' aangelegd, zoals bij Herwijnen. 

Asperen en Heukelum wijken in die zin van deze ontwikkeling af in de zin dat 

ze stadsrechten hebben verkregen en daarmee zijn ommuurd en omwalt. 

Daarbinnen concentreerde zich de bebouwing die daardoor meer stedelijk en 

dichter is dan in de andere dorpen. Beide steden zijn echter nooit tot volle 

wasdom gekomen, zodat een groot deel van de middeleeuwse plattegrond tot 

in de 20e eeuw niet bebouwd was. Tot 1950 blijven deze stadjes binnen hun 

plattegrond en zijn de dorpen nog goed herkenbaar aan hun organisch ontstane 

lintstructuur. Daarna volgen meer planmatige uitbreidingen aan en tussen de 

linten en buiten de oude stadsmuren. 

Het grondgebruik was ook sterk gerelateerd aan de landschappelijke opbouw 

van oeverwallen en kommen. Op de zandige oeverwallen kon goed akkerbouw 

worden bedreven. Op de overgang naar het kommengebied lagen de gras- en 

hooilanden . In de kommen zelf kon eeuwenlang weinig anders worden gedaan 
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dan de aanleg van eendenkooien. In de uiterwaarden werden grienden aange

legd die voorzagen in hout en ontstonden steenfabrieken. Aan het einde van de 

1ge eeuw komt met de groei van de steden de fruitteelt op. Hier leenden de 

oeverwallen zich prima voor en de Betuwe lag gunstig ten opzichte van de 

stedelijke centra. Met name langs de Linge heeft zich de nu zo karakteristieke 

fruitteelt ontwikkeld. 

Vanaf de 1ge eeuw worden ook de komgebieden door waterhuishoudkundige 

verbeteringen in gebruik genomen. Hier zijn vooral weidegronden gelegen. Met 

de ruilverkavelingen verbetert de waterhuishoudkundige en eigendomstechni

sche situatie verder en worden er agrarische bedrijven in het gebied opgericht. 

ook de wegenstructuur wordt nu sterk verbeterd. Naast de wegen over de dij

ken worden nu zowel de Waal- als de Lingezijde beter met elkaar verbonden. 

Later voIgt ook de rijksweg A15 die dwars door het komgebied loopt van oost 

naar west. De oeverwallen veranderen slechts weinig en blijven een gemengd 

grondgebruik kennen met zowel akkers, wei den en tuinbouw. WeI vinden de 

naoorlogse uitbreidingen van de kernen grotendeels op de oeverwallen plaats. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een samenhangend systeem van forten, 

dijken, groepsschuilplaatsen, sluizen, kanalen en inundatiekommen dat loopt 

van de voormalige Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch bij Gorinchem. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is aangelegd vanaf 1815 en heeft gefunctio

neerd tot 1940. De waterlinie bestaat een hoofdverdedigingslijn, inundatie

kommen en verdedigingswerken. 

De hoofdverdedigingslijn was de grens tussen de inundatievelden en de veilige 

zijde en de verbindingslijn tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen onderde

len van de linie. De hoofdverdedigingslijn bestaat uit de Diefdijk, Meerdijk, 

Nieuwe Zuiderlingedijk en Zuiderlingedijk. Bij het gemaal 'Broekse Sluis' bij 

Spijk, verlaat de hoofdverdedigingslijn de Lingedijk en is tot fort Vuren niet 

meer waarneembaar. 

De inundatiekommen zijn de gebieden die in enkele dagen onder water gezet 

konden worden. Ze liggen ten oosten van de hoofdverdedigingslijn. Het zijn 

open gebieden waarover zich ook de schootsvelden bevinden. 

Bij accessen (doorbraken) door de linie waren extra verdedigingswerken nodig. 

Accessen zijn in Lingewaal de rivierdijken. Deze accessen werden beschermd 

door forten: de forten bij Asperen, de Nieuwe Steeg en Vuren. Deze forten zijn 

aangevuld met een uitgebreid stelsel van groepschuilplaatsen, batterijplaatsen 

en andere verdedigingswerken. 

In 1853 werd de Kringenwet ingesteld om het zicht op de schootsvelden rond 

de forten open te houden. In cirkels om de forten was sprake van beplantings

en bouwrestricties. 

De historisch geografische kernkwaliteiten zijn in Lingewaal voor een belang

rijk deel gelegen in het contrast tussen de oeverwallen en het kommengebied. 

Verder liggen de meeste cultuurhistorische waarden op de oeverwallen. Het 

gaat dan om de beschermde stadsgezichten van Asperen en Heukelum en de 

historische linten van Herwijnen. Verder zijn de waterstaatkundige objecten 
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achtige producten en chemicalien, maar ook om een stof als CO2 die mogelijk 

in de toekomst ook op grote schaal wordt getransporteerd. Het gaat daarbij 

om zowel leidingen die in handen zijn van particuliere bedrijven als van de 

overheid, waaronder de leidingen van de Defensie Pijpleiding Organisatie. 

In en nabij het plangebied zijn buisleidingen aanwezig waardoor gevaarlijke 

stoffen worden getransporteerd met een bardruk varierend van 40 tot 80 bar. 

Deze leidingen bevinden zich met name langs de routes van de N848/Zeiving, 

de Landscheiding/Nieuwe Weg, de Leuvensche Achtervliet (en verlengde ervan 

richting Waaldijk) en de Kromme Watering. 

Yoor aile aanwezige buisleidingen geldt dat, indien de leiding en/of de be

lemmerende strook van de buisleiding binnen de plangrenzen valt, deze zijn 

weergegeven in de verbeelding en voorzien van een passende regeling. Binnen 

deze afstand is de oprichting van bebouwing en het aanbrengen van diepge

wortelde beplanting in principe uitgesloten. De genoemde leidingen hebben 

geen plaatsgebonden risicocontouren (10.6) waarmee rekening dient te worden 

gehouden in het plan. 

Net <'ils bij inrichtingen wordt het invloedsgebied begrensd door de 1%

letaliteitsgrens. De invloedsgebieden van de leidingen liggen geheel of gedeel

telijk binnen de plangrenzen. 

Radarstations 

Per 1 juni 2012 zullen de twee radarstations Herwijnen buiten gebruik worden 

gesteld. Daarmee vervallen ook de vrijwaringszones. 

Conclusie 

Er zijn geen nieuwe gevoelige functies voorzien binnen de invloedssfeer van de 

genoemde inrichten, buisleidingen, de Betuwelijn en de A 15. Ten aanzien van 

het groepsrisico kan dan ook gesteld worden dat er geen toename van per

soonsdichtheid zal plaatsvinden. Hiermee zal dan ook de hoogte van het 

groepsrisico in het invloedsgebied van eventuele Bevi-inrichtingen, transport

stromen gevaarlijke stoffen of hoge druk en regionale druk aardgasleidingen, 

niet significant toenemen. 

5.9 

Verkeer 

De gemeente Lingewaal wordt doorsneden door de A 15 en is daar middels afrit 

29 op aangesloten. Yoor het lokale en region ale verkeer vormt de N848 een 

belangrijke noord-zuidverbinding dwars door het hart van de gemeente en de 

N830 een belangrijke oost-westverbinding die de dorpen aan de Waalzijde met 

elkaar verbindt. Deze wegen strom en in het algemeen goed door. WeI kan er 

sprake zijn van drukte bij de brug over de Linge voor Leerdam. 
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Van de provinciale N-wegen zijn telgegevens voorhanden. Door de jaren heen 

laten deze het volgende beeld zien: 

Ontwikkeling verkeersintensiteit werkdagen 1995 2000 2005 2010 

(mvtletmaal) 

N830 (Zijving-Nieuwe Steeg) 4.450 4.320 5.004 5.140 

N830 (Molenstraat-Zijving) 2.880 2.970 3.063 3.060 

N848 (afrit 29 A15·Nieuwe Zuiderlingedijk) 9.830 11 .570 9.590 11.930 

N848 (Heukelumseweg-Leerdam) 10.650 12.901 11.898 14.800 

Bron: provmcle Gelderland 

Deze gegevens laten zien dat de N848 de hoogste verkeersintensiteit kent bin

nen de gemeente (met uitzondering van de A 15 met een verkeersintensiteit 

van rond de 60.000 mvtletmaal). De verkeersintensiteit hiervan is ook sterk 

toegenomen, met name vanaf Asperen en Heukelum richting Leerdam. 

De overige wegen liggen vooral in het kommengebied en sluiten aan op boven

genoemde hoofdwegenstructuur. Hier komen geen knelpunten v~~r. Verder 

zijn aile dorpen bereikbaar via de wegen over de rivierdijken. Dit zijn aantrek

kelijke en smalle wegen. Met name in het toeristenseizoen kunnen deze wegen 

erg druk zijn en tot opstoppingen leiden. 

5.10 

Geluid 

Wegve rkeers lawaai 

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs wegen geluidszones. 

In buitenstedelijk gebied geldt voor wegen, bestaande uit vijf of meer rijstro

ken een zone van 600 m, voor drie of vier rijstroken een zone van 400 m en 

voor wegen bestaande uit een of twee rijstroken een zone van 250 m, gemeten 

vanuit de as van de weg. Binnen de zone moet in het geval van een nieuwe 

situatie met een geluidsgevoelige bestemming onderzoek worden verricht naar 

de optredende geluidsbelasting. Een aantal wegen heeft geen zone, te weten: 

wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

Binnen het plangebied zijn geen wegen waarvoor een maximum snelheid geldt 

van 30 km/uur. V~~r de A 15 geldt een geluidszone van 400 meter en voor de 

overige wegen buiten de bebouwde kom geldt een geluidszone van 250 meter. 

Nieuwe situaties binnen de zones van deze wegen moeten in beginsel voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde 48 dB. Daarboven kan in een beperkt aantal 

gevallen onder voorwaarden een ontheffing worden verleend. 
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Spoo rw egver keers law aai 
Spoorlijnen hebben ook een geluidszone. De Betuweroute heeft een zone van 

600 m aan weerszijde van het spoor. Ook binnen deze zone zal bij nieuwe 

ontwikkelingen een akoestisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. De voor

keursgrenswaarde voor railverkeer is 55 dB. Net als voor wegverkeerlawaai 

moeten ontwikkelingen voldoen aan de Wet geluidhinder (Wgh), het geluidbe

leid en het Bouwbesluit. 

~~I<);:ol~l~rfl.1J 
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Industrielawaai 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat rond industrieterreinen waarop bepaalde 

krachtens de Wet milieubeheer aangewezen inrichtingen zijn gevestigd of zich 

mogen vestigen (grote lawaaimakers), een geluidszone moet zijn vastgesteld. 

Met deze zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel lawaai

makers als aan woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Lawaai

makers kunnen aan de ene kant hun geluidproducerende activiteiten niet 

onbeperkt uitbreiden ter bescherming van woningen en andere geluidsgevoeli

ge bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt, ter 

bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de lawaaimakers toe. 

Binnen de gemeente Lingewaal is geen gezoneerd bedrijventerrein gelegen. 

WeI vallen twee 50 dB-contour van industrieterreinen gelegen bij Leerdam en 

Gorinchem, binnen het plangebied. 

5.1 1 

Gezondheid 

Gezondheid in relatie tot intensieve veehouderijen is een onderwerp dat mo

menteel erg in de belangstelling staat. Over dit onderwerp is nog relatief wei

nig bekend en bestaan nog vee I onzekerheden. 
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In juni 2011 is een studie gepubliceerd van IRAS, NIVEL en RIVM" waarin is 

ingegaan op de mogelijke relatie tussen de nabijheid van intensieve veehoude

rijbedrijven en de gezondheid van omwonenden. Hierbij zijn metingen uitge

voerd rond intensieve veehouderijen en zijn gegevens van huisartsen betrok

betrokken. 

De resultaten van dit en andere onderzoeken zijn verwerkt in een update van 

het 'Informatieblad Intensieve veehouderijen en gezondheid, sept. 2011' van 

de GGD. Aile huidig bekende wetenschappelijke informatie met betrekking tot 

dit onderwerp is hierin verwerkt. Dit Informatieblad gebruiken de GGO'en in 

Nederland bij het adviseren van gemeenten over intensieve veehouderij en 

gezondheid. 

Hieronder is voor een aantal aspecten de informatie met betrekking tot inten

sieve veehouderij en gezondheid samengevat: 

Zoonosen 

Zoonosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Per 

diersoort kunnen verschillende ziekten voorkomen die via de lucht verspreiden 

naar mensen, via direct contact tussen dier en mens of via voedsel. V~~r om

wonenden zijn vooral de via de Lucht overdraagbare aandoeningen van belang. 

Er is een lange lijst van zoonosen bekend. De bekendste in relatie tot de vee

houderij zijn momenteel Q-koorts en Influenza (vogel- en varkensgriep). Daar

naast is er het risico van antibioticaresistente bacterien (MRSA en ESBL). V~~r 

een uitgebreide beschrijving hiervan wordt verwezen naar het genoemde in

formatieblad. Een goed beoordelingskader voor het inschatten van risico's van 

zoonosen is nog niet beschikbaar. De Gezondheidsraad is weI gevraagd hierover 

een advies op te stellen, mede op basis van het hierboven genoemde IRAS rap

port. Er zijn geen blootstellingsnormen voor omwonenden. Het vergroten van 

de afstand tot de bron is een goede methode om de blootstelling te verlagen. 

MRSA 

Staphylococcus aureus is een veel voorkomende bacterie. Meticilline-resistente 

Staphylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die niet gevoelig is voor veel 

gebruikelijke antibiotica. Het blijkt dat vooral direct contact met de dieren tot 

dragerschap kan leiden. Bij ondernemers in de veehouderij en bij medewerkers 

van slachterijen komt vee gerelateerde MRSA dragerschap endemisch v~~r. De 

concentratie van sporen in de Lucht van MRSA neemt snel af met de afstand, 

maar blijven aantoonbaar in de buitenlucht tot ca. 1.000 m rondom veehoude

rijbedrijven (IRAS rapport). Deze sporen lijken geen verhoging te geven van 

besmettingen bij omwonenden rond veehouderijen. 

Heederik, D.J.J.; IJzermans, c.J. Mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de 

gezondheid van omwonenden. IRAS Universiteit Utrecht, NIVEL, RIVM. Juni 2011 
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De milieugebruiksruimte is het verschil tussen de huidige milieubelasting en de 

maximale milieubelasting op basis van wettelijke normen. Ontwikkeling van de 

veehouderij in Lingewaal kan slechts plaatsvinden binnen deze milieugebruiks

ruimte. Dit hoofdstuk bevat een analyse van de milieuruimte voor veehoude

rijen in het buitengebied van Lingewaal, die wordt bepaald door de 

milieuruimte op basis van ammoniak, geur en fijn stof. 

6.2 

Ammoniak 

Natuurbeschermingswet 1998 

De Nbw 1998 bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuur

gebieden. In de Nbw 1998 zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogel

richtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 1998 worden drie typen 

gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Be

schermde Natuurmonumenten en Wetlands. 

V~~r activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur 

geldt een vergunningplicht. De activiteiten of projecten dienen hiertoe te 

worden getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde 

gebieden. In het (concept) aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied 

staat vanwege welke soorten en habitatten en om welke reden het gebied is 

aangewezen. 

Externe werking 

De Nbw 1998 verlangt dat onderzoek wordt gedaan naar de effecten van het 

plan op de natuurwaarden van het Natuurbeschermingswetgebied waarin het 

ligt. Echter, ook mogelijke effecten op aangrenzende of in de directe omge

ving van het plan liggende gebieden dienen te worden onderzocht, de zoge

naamde externe werking. 
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Legenda 

c::J Plangens 

E3 naturn2000 

• globaal begrensde Ec~he HoofdstJ'uclwr, nader te begrenzen in SlreekplM 

• begrensde Eco\ogische HoofdsU"uctu\l" grate wa\eren 

• Inlensief gebruikt.e mititaire le~nen (buiten de EHS) 

• zoekgebied Ecologische HoofdslrUcLuur 

Way gebieden 

Binnen de EHS liggen ook zeer kwetsbare voor verzuring gevoelige gebieden. 

Zeer kwetsbare gebieden wordt beschermd tegen neerslag van ammoniak door 

de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). De Way verplicht elke provincie zeer 

kwetsbare gebieden op kaart aan te wijzen en te beschermen. 

In de gemeente Lingewaal is door de provincie Gelderland is aileen een klein 

deel van de oeverzone van de Linge aangewezen als Wav-gebied (Spijksche 

Waard). In de nabijheid van het plangebied bevindt zich ook een Wav-gebied 

bij Loevenstein (Bloemplaat). Dit betreft een deel van een Natura 2000-

gebied. 

Om de aangewezen gebieden ligt een beschermingszone van 250 meter. Vee

houderijbedrijven die (gedeeltelijk) in kwetsbare natuur of een beschermings

zone liggen, mogen hun veestapel slechts beperkt uitbreiden. Voor hen geldt 

een maximum hoeveelheid ammoniak die uitgestoten mag worden uit de mest 

van het vee. Het vestigen van nieuwe bedrijven in de Wav-zones is verboden. 
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WAV-gebieden Gelderland 

(bron: geodata2.prvgld.nl/apps/wavzonering/) 

Ammoniakbeleid 
Het ammoniakbeleid kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland 

met daarnaast aanvullend beleid ter bescherming van kwetsbare gebieden. 

De emissiegerichte benadering heeft gestalte gekregen in het Besluit huisves

ting ammoniakemissie veehouderij (AMvB-huisvesting). Hierin zijn eisen opge

nomen ten aanzien van de (maximaal) toegestane ammoniakemissie per 

diercategorie. Grotere bedrijven moeten eerder aan die eisen voldoen en heb

ben een extra taakstelling met betrekking tot de inzet van emissiearme sys

temen (stalsystemen en/of luchtwassers). 

Op nationaal niveau is de bescherming van de voor ammoniakdepositie gevoe

lige bos- en natuurgebieden geregeld in de Way. Deze wet is recent gewijzigd 

en geeft de provincie de bevoegdheid om bepaalde afwegingen te maken ten 

aanzien van de te beschermen gebieden. 

Daarnaast zijn er nog gebieden die op basis van de Nbw 1998 of de Europese 

Vogel- en Habitatrichtlijn worden beschermd. Deze worden ook als Natura 

2000-gebieden aangeduid. Indien ammoniakbelasting de instandhoudingdoel

stellingen van de natuurwaarden van die gebieden bedreigt, kan dat leiden tot 

vergaande beperkingen ten aanzien van de uitbreiding van ammoniakdepositie 

op die gebieden en daarmee op de uitbreidingsmogelijkheden van veehoude

rijen nabij die gebieden. 
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6.3 

Geurhinder 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) stelt eisen aan de maxima Ie geurbe

lasting die een veehouderij mag veroorzaken op een gevoelig object zoals een 

woning. Er wordt gerekend met "odour units" (ou) en geurgevoelige objecten, 

zoals huizen, krijgen een norm toegewezen voor de geurbelasting die de vee

houderij mag veroorzaken. De standaard geurnorm voor een geurgevoelig ob

ject binnen de bebouwde kom bedraagt 2 OU/m3 en buiten de bebouwde kom 

80U/m3. 

De geurbelastingen (geurimissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke 

meter lucht: ouE/m3. Hiermee wordt de 98-percentiel van de geurconcentra

tie bedoeld. Dat is de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmo

del, welke gedurende 2 procent van een jaar wordt overschreden. 

Door middel van een gemeentelijke geurverordening kan van de standaard 

normen worden afgeweken. De gemeente Lingewaal heeft hiervan geen ge

bruik gemaakt (zie hierna). 

De norm en op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een indivi

duele veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij 

op een geurgevoelig object wordt ook weI 'voorgrondbelasting' genoemd. De 

geurbelasting van alle veehouderijen sam en op enige locatie wordt 'achter

grondbelasting' genoemd. 

De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid 

dergelijke normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan 

treden is dan ook een gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individue

Ie geurbelasting in de vergunde situatie of in de (maximale) toekomstige situ a

tie. De gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van geur

hinder) die behoort bij een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of 

deze past binnen de doelstellingen voor dit gebied. 

Over het algemeen wordt het leefklimaat op het gebied van geurhinder beoor

deeld aan de hand van de volgende criteria: 

Milieukwaliteit Geurgehinderden Voorgrondbel. Achtergrondbel. 
Zeer goed 0-5 % 0,0 - 0,7 oUe!m3 0,0 - 1,5 oUe!m3 

Goed 5 -10 % 0,7 - 1,8 oue!m' 1,5 - 3,5 oue!mJ 

Redelijk goed 10 - 15 % 1,8 - 3,0 oue!m3 3,5 - 6,5 oue!m' 
Matig 15 - 20 % 3,0 - 4,5 oue!m3 6,5 - 10 oue!m3 

Tamelijk slecht 20 - 25 % 4,5 - 6,5 oue!m' 10 - 14 oue!m3 

Slecht 25 - 30 % 6,5 - 8,5 oue!m' 14 - 19 oue!m' 
Zeer s lecht 30 - 35 % 8,5 - 11,3 oue!m' 19 - 25 oUe!m 3 

Extreem slecht 35 - 40 % 11,3 - 14,7 ouE/m' 25 - 32 oue!m' 
Leefklimaat versus geurgehmderden versus geurbe/astmg 

Deze waarden gelden alleen voor niet-concentratiegebieden, voor concentra

tiegebieden bestaan andere waarden. De gemeente Lingewaal ligt in een niet

concentratiegebied. 
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Bij beoordeling van vergunningaanvragen wordt bepaald of deze norm en voor 

geurbelasting op een geurgevoelig object wordt overschreden. Voor een aantal 

soorten vee (zoals melkrundvee en paarden) geldt een vaste afstandsnorm tot 

geurgevoelige objecten en wordt er niet met odour units gerekend. De afstand 

tussen een stal met dieren, waarvoor geen geuremissiefactoren zijn opgeno

men, tot een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom moet minimaal 

100 meter bedragen. De afstand tot een geurgevoelig object buiten de be

bouwde kom moet minimaal 50 meter bedragen. Deze afstanden zijn ongeacht 

het aantal dieren van de betreffende diercategorieen. De vaste afstanden 

gelden vanaf enig emissiepunt van een stalruimte. 

Quick scan Wet geurhinder 

In 2009 heeft het bureau De Roever Milieu een quick scan Wet geurhinder ge

maakt. Dit om te beoordelen of het wenselijk was om eigen gemeentelijk 

geurbeleid en een geurverordening op te stellen. Daarbij is de achtergrondbe

lasting in de gemeente in beeld gebracht voor de huidige situatie en voor de 

maximaal vergunbare situatie (toekomstige situatie). V~~r de maximaal ver

gunbare situatie is daarbij rekening gehouden met een plafondwaarde. Deze 

waarde voorkomt dat veehouderijen groeien tot een irrealistische grootte. In 

de quickscan is deze waarde vastgesteld op 100. 000 ouEI s voor de intensieve 

veehouderijen. V~~r de veehouderijen die dieren houden waarvoor geen omre

keningsfactor geldt, maar die zouden kunnen omschakelen, is de maximaal 

vergunbare emissie vastgesteld op 25.000 ouE/s. 

Mi Ii eugebrui ksrui mte 

Met name de maximaal vergunbare situatie geeft een goed beeld van de ont

wikkelingsruimte op het gebied van geurhinder. Hieruit blijkt het volgende: 

Aantallen 

Aantal veehouderijen in de gemeente lingewaal 81 
Aantal veehouderijen dat ten opzichte van de huldlge sltuatie nog groelmoge-

79 
lijkheden heeft In ouds 
Aantal veehouderijen dat ten opzichte van de huidlge situatle geen groelmo-

2 
gelijkheden meer heeft In ouds 
Aantal veehouderijen dat op basis van de wettelljke normen verder zouden 
kunnen groelen dan de Ingestelde maximaal vergunbare emlssie (plafond- 52 
waarde) 
Groei mogelijkheden 

Het totaal aan veehouderljen kan, geen rekening houdend met de maximaal 
63,1 

vergunbare emissie, In ouds nog groelen met een factor 
Het totaal aan veehouderljen kan, rekenlng houdend met de maxlmaal ver-

12,2 
gunbare emissle, in ouds nog groelen met een factor 
De veehouderijen met groeimogelijkheden kunnen, geen rekening houdend 

65,6 
met de maximaa l vergunbare emlssle, In ouds nog groeien met een factor 
De veehouderljen met groelmogelljkheden kunnen, rekening houdend met de 

12.6 
maximaal vergunbare emlssie, In ouds nog groelen met een factor 
De veehouderijen met groeimogelljkheden kunnen, geen rekening houdend 

156.165,8 
met de maxlmaal vergunbare emlssle, In ouds nog groeien met gemlddeld 
De veehouderijen met groeimogelijkheden kunnen, rekening houdend met de 

28.124,9 
maxlmaal vergunbare em Issie, in ouds nog groelen met gemlddeld 
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Van de 81 veehouderijen in de gemeente Lingewaal zitten er 2 "Op slot'. De 

geurbelasting van deze veehouderijen op omliggende geurgevoelige objecten is 

hoger dan de wettelijke geurnorm. De overige 79 veehouderijen hebben nog 

groeimogelijkheden. V~~r 51 van deze veehouderijen is de ingestelde maxi

maal vergunbare emissie de beperkende factor. De overige veehouderijen 

worden al eerder beperkt door omliggende geurgevoelige objecten. 

Deze ruime groeimogelijkheden was voor de gemeente dan ook geen aanleiding 

om de wettelijke geurnormen aan te passen. 

•• 

Legenda 

Leefkllmaat: 

D zeergoed 

• goed 

~ redelljk goed 

D matlg 

29-10-2009 

aa 1: 10.000 
OImG.' AD 
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Geconcludeerd kan dan ook worden dat er dat de milieugebruiksruimte voor 

geurhinder groot is. Op dit aspect zijn niet of nauwelijks knelpunten te ver

wachten. 

Refe ren ti esi tu ati e 

Aangezien in het planMER het voornemen en alternatieven vergelijken moeten 

worden met de referentiesituatie is ook deze in beeld gebracht. Hierbij is in de 

invoergegevens uitgegaan van de uitvoering van het Besluit huisvesting. 

De resultaten van de berekening zijn opgenomen in onderstaande afbeelding. 

Uit de berekeningen blijkt het volgende: 

De 2 ou E/m 3 norm wordt binnen de bebouwde kom niet of nauwelijks 

overschreden; 

De 8 ou E/m 3 norm wordt buiten de bebouwde kom niet of nauwelijks 

overschreden. 

Het leefklimaat in alle kernen kan als zeer goed worden beoordeeld. 

6.4 

Luchtkwaliteit 

De gevolgen van luchtverontreiniging zijn bijvoorbeeld schade aan de gezond

heid van mensen en dieren en schade aan planten en gebouwen. Stikstofdioxi

de (NOz) en fijnstof (PM1O ) veroorzaken gezondheidsklachten en versterken 

hooikoorts, allergische en astmatische problemen. 
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De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriele 

bedrijven en de landbouw. 

6.4.1 

Stikstofdioxide 

Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de buitenlucht is het gemo

toriseerd verkeer. Momenteel worden in Nederland de normen voor stikstofdi

oxide in stedelijke gebieden en nabij drukke verkeerswegen regelmatig 

overschreden. Daarbuiten liggen de concentraties ver onder de Europese 

grenswaarden. 

V~~r de gemeente Lingewaal ligt het jaargemiddelde tussen de 20 en 30 

IJg/m 3 • Dit is gelegen onder de norm van de Europese Unie voor het jaarge

middelde van 40 IJg/m3
• 

Stlkstofdloxideconcentratle 

Bran: Pel, 2011. 

6.4.2 

Fijn stof 

Jaargemlddelde (pg/m ') 

Minder~10 

iii 10-20 

• 10-30 

• 30-40 
-.... Grenswurde 

• Meerdan40 

De huidige concentraties fijn stof worden voor een belangrijk deel veroorzaakt 

door de al aanwezige achtergrondconcentraties. In landelijke gebieden met 

een agrarisch karakter wordt een belangrijk deel van het fijn stof in de lucht 

veroorzaakt door de veehouderij en het wegverkeer. 

Op basis van onderzoek van het Plan bureau voor de Leefomgeving (voorheen 

Milieu en natuur planbureau (MNP)) blijkt dat de concentratie in het plange

bied in de huidige situatie maximaal 30 IJg/m3 bedraagt. Daarmee blijven de 
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concentraties ruim binnen de grenswaarden. In ieder geval zijn er in en rond

om het plangebied geen knelpunten ten aanzien van fijn stof. 

Concentratie fiJn stof (PM,o) 

3010 

Bron: PSI., 2011. 

Situatie fijnstof, bron PBL, 2011 

Conclusie milieugebruiksruimte 

Jaargemlddeldc! {JIgIm') 

[~ Mkldercbinl5 

• 25-)0 

• )0-35 

• 35-40 
•• -- Grenswaarde 

• Meerdan40 

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de milieuge

bruiksruimte vanuit het aspect luchtkwaliteit groot is. De huidige concentraties 

fijn stof liggen onder de wettelijke grenswaarden. Op dit aspect zijn geen 

knelpunten te verwachten. 

Hierom kan dit aspect in het pianMER kwalitatief worden beoordeeld. 
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Re fer en tie sit u at i e 

en alternatieven 

In een planMER dienen de effecten van het voornemen (maximale mogelijkhe

den van het bestemmingsplan) te worden bepaald, evenals redelijke alterna

tieven. Oe effecten worden bepaald door deze te vergelijken met de 

referentiesituatie. 

In het voorliggend planMER is het voornemen vertaald in het alternatief 

schaalvergroting. Een logisch alternatief voor een bestemmingsplan is om na te 

gaan welke effecten het bestemmingsplan heeft zonder afwijkings- en wijzi

gingsbevoegdheden. Hierdoor kan uit het planMER worden afgeleid of de rech

tens geboden mogelijkheden in het bestemmingsplan aanvaardbaar zijn en 

welke voorwaarden aan de betreffende bevoegdheden moeten worden gekop

peld. 

In het advies van de commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van 

het planMER is geadviseerd om ook de reele behoefte in het MER in beeld te 

brengen. Oat is vertaald in een realistisch scenario. Oit is een scenario en geen 

alternatief, omdat de gemeente met het bestemmingsplan geen invloed heeft 

op de mate waarin gebruik wordt gemaakt van in het bestemmingsplan gebo

den mogelijkheden. 

Onderstaand worden de referentiesituatie en het scenario en de alternatieven 

nader toegelicht. 

7.1 

Referentiesituatie 

Oit betreft de huidige situatie en autonome ontwikkeling. Hierbij zijn de vol

gende uitgangspunten gehanteerd: 

huidige situatie 

Hierbij gaat het om de feitelijke situatie van de veehouderijen in het plange

bied. In dit geval wordt voor de veehouderijen uitgegaan van de situatie over

eenkomstig de milieuvergunningen. Hierbij is gebruikgemaakt van het 

provinciale Bestand Yeehouderij Bedrijven (Web BYB). Oit bestand wordt actu

eel bijgehouden door de gemeente. Het bestand is met behulp van de kennis 

van de gemeentelijke afdeling milieu en de inventarisatie van het bestem

mingsplan nog enigszins gecorrigeerd, zodat het zo goed mogelijk de feitelijke 

situatie benaderd. Tevens is een vergelijking gemaakt met CBS cijfers (zie 

bijlage 4). 
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Legenda 

Buller bouwvlak gr08l0r. 

Bouwvlak groeiers jv en gr 

Wav 

buffer wav 250 m 

• Grondgobondon 

• Inlonolor 

Het exact nagaan van de feitelijke situatie per agrarisch bedrijf is in de prak

tijk te bewerkelijk (en daarmee te kostbaar), reden waarom voor deze prag

matische insteek is gekozen. 

autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling betreft de toekomstige ontwikkelingen in het plan

gebied die bekend zijn en waarover ook al besluitvorming heeft plaatsgevon

den met in aanvulling daarop de trendmatige ontwikkeling die plaats vindt. In 

die zin vormen deze ontwikkelingen een deel van de niet meer veranderbare 

toekomst en behoren ze tezamen met de huidige situatie tot de referentiesitu

atie op basis waarvan de milieueffecten van het voornemen worden getoetst. 

V~~r het voorliggend MER is in de autonome ontwikkeling rekening gehouden 

met het voldoen aan de eisen van het Besluit ammoniakemissie huisvesting 

veehouderij. 

Beoordeeld is nog of er ontwikkelingen zijn waarover al een formeel besluit is 

genomen, maar die nog niet zijn gerealiseerd. Deze komen niet v~~r. Ook is 

nagegaan of er sprake is van bedrijfsontwikkelingsplannen (BOP's), waarmee 

rekening moet vvorden gehouden. Deze komen niet v~~r. 

Uitgangspunten realistisch scenario 
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7.2 

Realistisch scenario 

Dit scenario gaat uit van een reele ontwikkeling van de veehouderij. Op basis 

van cijfers van het CBS is geconstateerd dat het aantal agrarische bedrijven is 

afgenomen, maar dat het dierenaantal ongeveer gelijk is gebleven. In dit al

ternatief is daarom sprake van een reele afname van het aantal bedrijven en 

van een herverdeling van productierechten (dus geen toename van het aantal 

dieren). Gezien de trendmatige ontwikkelingen en de verschillen in wet- en 

regelgeving en het feit dat veel bedrijven zowel beschikken over een intensie

ve als een grondgebonden veehouderijtak is onderscheid gemaakt in beide 

veehouderijtakken. 

Grondgebonden veehouderijtak 

afname van het aantal bedrijven met een grondgebonden tak op grond 

van de gemiddelde afname in de afgelopen 10 jaar (20%); 

de afname van de bedrijven zal plaatsvinden bij de bedrijven met de 

kleinste economische omvang; 

het aantal dieren van de stoppers wordt binnen de gemeente herver

deeld; Daarbij wordt onderscheid gemaakt in blijvers (bedrijven die 

doorgaan maar niet groeien) en groeiers. 

De groei vindt plaats bij bedrijven gelegen op een potentiele groeiloca

tie voor grondgebonden veehouderijen (bouwvlak op minimaal 50 m van 

woningen van derden; bouwvlak gelegen op meer dan 250 m van Wav

gebieden). 

Groei vindt plaats tot de maximale mogelijkheden van een modelbedrijf 

op 2,0 ha (en bebouwingspercentage 70%). 

De groei- en afname van de grondgebonden veehouderijtak is op onderstaande 

afbeelding weergegeven. 

Legenda 

Grondgebonden bedrijven 

o Blijver 

• Groeier 
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Intensieve veehouderijtak 

afname van het aantal bedrijven met een intensieve veehouderijtak op 

grond van de gemiddelde afname in de afgelopen 10 jaar (35%); 

de afname van de bedrijven zal plaatsvinden bij de bedrijven met de 

kleinste economische omvang; 

het aantal dieren van de stoppers wordt binnen de gemeente herver

deeld; De groei vindt plaats bij bedrijven die al beschikken over een ne

ventak in de intensieve veehouderij en zijn gelegen op een potentieel 

groeilocatie voor intensieve veehouderijen (bouwvlak op minimaal 100 

m van woningen van derden; bouwvlak gelegen op meer dan 250 m van 

Wav-gebieden, EHS-natuur en Natura 2000-gebieden). 

Groei vindt plaats tot de maximale mogelijkheden van een modelbedrijf 

op 1,5 ha (en bebouwingspercentage 70%). 

er zijn geen mogelijkheden om een i. v. tak te starten waar het nu nog 

niet voorkomt. Ook nieuwvestiging van agrarische bedrijven is uitgeslo

ten. 

De groei- en afname van de intensieve veehouderijtak is op onderstaande af

beelding weergegeven. 

Legenda 

Intensieve bedrijven 

o Blijver 

• Groeier 

De gehanteerde modelbedrijven zijn in bijlage 3 nader toegelicht. 

7.3 

Alternatief mogelijkheden bij recht 

In dit alternatief wordt uitgegaan van de uitbreidingsmogelijkheden die het 

bestemmingsplan bij recht biedt, te weten 20% vergroting van het bouwblok 
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ten opzichte van de bestaande gebouwen. Praktische aanname hiervoor is dat 

per veehouderijtak de bestaande veestapel met 20% groeit. 

7.4 

Alternatief schaalvergroting 

In dit alternatief wordt uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het 

bestemmingsplan, inclusief de opgenomen afwijkings- en wijzigingsbevoegdhe

den. Oit betekent dat: 

Grondgebonden bedrijven (zonder aanduiding intensieve veehouderij 

(i.v.) kunnen uitbreiden tot 2 ha. Uitgangspunt hierbij is dat de grond

gebonden veestapel groeit tot een omvang van een modelbedrijf dat re

delijkerwijs past op een bouwvlak van 2 ha. 

Agrarische bedrijven met de aanduiding intensieve veehouderij (i. v.) 

kunnen uitbreiden tot 1,5 ha. Uitgangspunt hierbij is dat de intensieve 

dierstapel groeit tot een omvang van een modelbedrijf dat redelijker

wijs past op een bouwvlak van 1,5 ha. 

De gehanteerde modelbedrijven zijn in bijlage 3 nader toegelicht. 

Er is nog overwogen of het zinvol is om aanvullende sturingsinstrumenten in te 

zetten, bijvoorbeeld een beperking van de ontwikkelingsruimte voor de land

bouw in bepaalde deelgebieden. Hiervoor is niet gekozen, omdat uit de be

schrijving van de milieugebruiksruimte blijkt dat ammoniak de meest 

bepalende factor is in Lingewaal. De ammoniakemissie van een agrarisch be

drijf kan ook op grotere afstand nog effect hebben in term en van ammoniak

depositie, terwijl bovendien de beschermde natuurgebieden rondom de 

gemeente liggen. Een nadere zonering zal dus weinig meerwaarde hebben. 

Bovendien wil de gemeente eenduidigheid van regelgeving in het buitengebied 

zoveel mogelijk handhaven. 
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Effect beaa rd e li n g 

8.1 

Natuur en beschermde soorten 

Bij de beoordeling van de effecten op natuurwaarden wordt onderscheid ge

maakt in effecten op de beschermde gebieden en op de beschermde soorten 

op grond van de Flora- en faunawet. 

Een bijzonder onderdeel van de effecten op de beschermde gebieden vormt 

de effecten op de Natura2000-gebieden. Deze zijn opgenomen in de Passende 

beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, die in hoofdstuk 9 

van deze pianMER is opgenomen. 

Tabel: Beoordelingskader natuur en beschermde soorten 

Criterium Methode 

Effecten op beschermde natuurgebieden (EHS, Wav- Kwalitatief en d.m. v. 

gebieden , overige natuurgebieden in agrarisch gebied ) depositieberekeningen 

Effecten op beschermde soorten Kwalitatief 

B • 1 • 1 

Beoordeling effecten alternatieven 

Natura 2000 

V~~r alle Natura 2000-gebieden geldt dat de huidige achtergronddepositie van 

totaal stikstof ruim meer is dan de kritische depositiewaarde van de meest 

gevoelige habitattypen, waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Op grond van 

staande jurisprudentie, is elke toename van de depositie dan een significant 

negatief effect. Stikstofdepositie is bij uitstek een extern effect dat over gro

te afstanden kan doorwerken. 

In de Passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 in 

hoofdstuk 9 van deze pianMER zijn de effecten op de relevante Natura2000-

gebieden beschreven. Kortheidshalve wordt daar naar verwezen. 

In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat realistisch scenario geen effecten 

heeft op de Natura2000-gebieden, het alternatief mogelijkheden bij recht 

aileen bij het Natura2000-gebied Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid negatieve 

effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten en bij het alternatief schaalver

groting zijn negatieve effecten niet uit te sluiten bij meerdere omliggende 

Natura2000-gebieden, met name vanwege de toename van de ammoniakdepo

sitie. 
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Legend. 

CJ Plangrens 

E::::j na\ura2000 

• globaal begrensde Ecdogische HoofdstructlAlr, nader te begrenzen in streekplan 

• begrensde Ecok>g:rsche HoofdslrUttuur gro\e wateren 

• Inlensief gebruikle mHilaire lerreinen (bunen de EHS) 

• znekgebied Ecologische Hooldslruc\uur 

Gebieden EHS en Way 

Aile Natura 2000-gebieden maken ook deel uit van de Ecologische Hoofdstruc

tuur. De effecten op deze gebieden zijn hiervoor afdoende besproken. Dat 

geldt ook voor de uiterwaarden van de Waal. Hoewel het Natura 2000-gebied 

met die naam verder stroomopwaarts ligt, zijn de natuurwaarden langs de 

Waal op de gemeentegrens van Lingewaal niet wezenlijk anders en dus ook 

niet anders kwetsbaar. Verder liggen binnen de EHS feitelijk aIleen beheerge

bieden voor weidevogels en grasland. De beheergebieden hebben niet dezelf

de planologische bescherming als de rest van de EHS, maar de scenario's en 

alternatieven hebben weI effecten. Daarbij geld en de strikt lokale beoordelin

gen van stikstofdepositie, zoals hierna worden gegeven voor botanisch waar

devol grasland, ook voor de graslanden langs de Waal. 

Weidevoge 1gebi ed 

De weidevogelgebieden het Leuvensche veld, de Rietkampen en Broekgraaf 

zijn gevoelig voor verzuring, eutrofiering, verdroging, voor nieuwe opgaande 

beplanting en nieuwbouw. Tot slot kan elke intensivering van het landgebruik 

(eerder maaien, draineren, rationeler mestgebruik) de aanwezigheid van wei

devogels bedreigen. De eerste drie aspecten en intensivering werken door via 

het bodemleven en de vegetatie op de beschikbaarheid van prooien voor wei

devogels en hun jongen. Ruimtebeslag door het uitbreiden van voorzieningen 

voor onze (agrarische) maatschappij, doet de beschikbaarheid van grond voor 

nestplaatsen afnemen. Daarbij hebben aile opgaande structuren een soort 

schaduwwerking die, afhankelijk van de vogelsoort, van 100 tot 300 m kan 

bedragen. 
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In het realistisch scenario ontwikkelen enkele 'groeiers' zich met een groter 

ruimtebeslag, meer bebouwing en meer dieren. Van die groep liggen er vijf in 

de EHS en op vier na liggen ze in de buurt van of vrijwel naast de EHS. Daar

door is een afname van weidevogels te verwachten, zei het relatief beperkt, 

omdat het minder dan 15 bedrijven betreft. Of dit gepaard gaat met intensie

ver landgebruik is afhankelijk van de daadwerkelijk afgesloten beheersover

eenkomsten en of die overeenkomsten worden voortgezet. De concentratie 

van dieren op deze bedrijven leidt weI tot enkele merkbare verschuivingen in 

de stikstofdepositie naar de naast hogere categorie. Bij niveaus van 20,0 tot 

50,0 en van 50,0 tot 100,0 mot/ha.j zullen de weidevogels mogetijk met ver

slechteringen in het prooiaanbod te maken krijgen. 

In het atternatief mogetijkheden bij recht kennen aile bedrijven 20% meer 

bebouwing en dieren. Daardoor is een relatief beperkte afname van het areaal 

en dus van weidevogels te verwachten. Of dit scenario gepaard gaat met in

tensiever landgebruik is afhankelijk van de daadwerkelijk afgesloten beheers

overeenkomsten en of die overeenkomsten worden voortgezet. De 

concentratie van dieren op deze bedrijven leidt weI tot een enkele merkbare 

afname in de stikstofdepositie van de categorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en een 

toename van 100,0 tot 200,0 mol/ha.j. Hierbij zullen de weidevogels met 

aanmerkelijke verslechteringen in het prooiaanbod te maken krijgen. 

In het alternatief schaalvergroting groeien aile agrarische bedrijven door naar 

het formaat van een modelbedrijf. Dat geeft ongeveer een verdubbeling van 

het ruimtebeslag en de bebouwing en navenant een enorme toename van het 

aantal dieren. Daardoor is een grotere afname van het areaal van weidevogels 

te verwachten. Of dit scenario gepaard gaat met intensiever landgebruik is 

afhankelijk van de daadwerkelijk afgesloten beheersovereenkomsten en of die 

overeenkomsten worden voortgezet. De concentratie van dieren op deze be

drijven leidt weI tot het verdwijnen van de categorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en 

zelfs tot een toename van 200,0 tot 500,0 mollha.j. Hierbij zullen de weide

vogels met verslechteringen in het prooiaanbod te maken krijgen, omdat de 

stikstofdepositie en daarmee de verzuring en eutrofiering met meer dan een 

kwart toeneemt. Daarnaast zou een verdubbeling van aile erven tot een ver

dergaande verstening en daarmee verdroging van naburige gebieden kunnen 

leiden, afhanketijk van hoe het hemelwater wordt afgewikkeld. Dat kan op 

zich voor het prooiaanbod en daarmee voor weidevogels een aanmerkelijke 

verslechtering betekenen. 

Botanisch waardevol grasland 

De percelen nat, bloemrijk schraalland van het Hooge veld zijn gevoelig voor 

verzuring, eutrofiering, verdroging en voor intensivering van het landgebruik 

(eerder maaien, draineren, rationeler mestgebruik). Al deze aspecten maken 

dat de doelsoorten niet of moeilijker hun levenscyclus kunnen voltooien waar

door ze worden verdrongen door minder kritische en dus algemene soorten en 

vegetaties. 
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In het realistisch scenario ontwikkelen 'groeiers' zich met een groter ruimte

beslag, meer bebouwing en meer dieren. Van die groep liggen twee in en een 

naast de botanische waarden. Daardoor is een geringe afname te verwachten. 

Of dit scenario gepaard gaat met intensiever landgebruik is afhankelijk van de 

daadwerkelijk afgesloten beheersovereenkomsten en of die overeenkomsten 

worden voortgezet. De concentratie van dieren op deze bedrijven leidt weI 

tot enkele merkbare verschuivingen in de stikstofdepositie naar de naast ho

gere categorie. Daarbij zullen de vegetaties kwalitatief zeker verslechteren . 

Lokaal kan ook het ruimtebeslag van invloed zijn op verdroging. 

In het alternatief mogelijkheden bij recht kennen aile bedrijven 20% meer 

bebouwing en dieren. Daardoor is direct een afname van het areaal te ver

wachten. Of dit alternatief gepaard gaat met intensiever landgebruik is afhan

kelijk van de daadwerkelijk afgesloten beheersovereenkomsten en of die 

overeenkomsten worden voortgezet. De concentratie van dieren op deze be

drijven leidt weI tot een enkele merkbare afname in de stikstofdepositie van 

de categorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en tot een toename van 100,0 tot 200,0 

mollha.j. Hierbij zullen de bloemrijke graslanden aanmerkelijk verschralen. 

In het alternatief schaalvergroting groeien aile agrarische bedrijven door naar 

het formaat van een modelbedrijf. Dat geeft ongeveer een verdubbeling van 

het ruimtebeslag en de bebouwing en navenant een enorme toename van het 

aantal dieren. Daardoor is een nog grotere afname van de perce len botanisch 

waardevol grasland te verwachten. Of dit alternatief gepaard gaat met inten

siever landgebruik is afhankelijk van de daadwerkeli jk afgesloten beheers

overeenkomsten en of die overeenkomsten worden voortgezet. De 

concentratie van dieren op deze bedrijven leidt weI tot het verdwijnen van de 

categorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en zelfs tot een toename van 200,0 tot 500,0 

mol/ha.j. Hierbij zullen de kwetsbare soorten met dramatische verslechterin

gen in de groeiomstandigheden te maken krijgen, omdat de stikstofdepositie 

en daarmee de verzuring en eutrofiering met meer dan een kwart toenemen. 

Wav-gebieden 

Door de provincie zijn zeer kwetsbare gebieden aangewezen in het kader van 

de Wet ammoniak en veehouderij, die worden beschermd tegen neerslag van 

ammoniak, de zogenaamde Wav-gebieden. De meeste Wav-gebieden zijn ook 

aangewezen als Natura2000-gebied. 
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Het enige Wav-gebied in Lingewaal, Spijksche Waard, heeft in de referentiesi

tuatie een achtergronddepositie van 1.690 tot 2.070 mol/ha.j waaraan het 

eigen buitengebied 10,0 tot 100,0 mollha.j bijdraagt. 

In het realistisch scenario neemt het in aile meetvakken iets af zonder dat de 

totale spreiding verandert (10,0 tot 100,0 mol/ha.j). In het alternatief moge

lijkheden bij recht verdwijnen de minst belaste meetvakken, waardoor de 

spreiding 20,0 tot 100,0 mol/ha.j wordt. In het alternatief schaalvergroting is 

de extra depositie van het eigen plangebied 50,0 tot 200,0 mollha.j, wat kan 

worden aangemerkt als een toename van 10%. 

Ten zuiden van het plangebied ligt in de gemeente Zaltbommel het Wav

gebied Bloemplaat. Daar stijgt de ammoniakdepositie van 3,0 tot 8,0 mollha.j 

in de referentiesituatie, via 4,0 tot 8,0 mol/ha.j in het realistisch scenario 

naar 6,0 tot 10,0 mol/ha.j in het alternatief mogelijkheden bij recht en 20,0 

tot 50,0 mollha.j in het alternatief schaalvergroting. 

Bij Diefdijk in de gemeenten Leerdam en Geldermalsen ligt het Wav-gebied De 

Geeren, waar de depositie in de referentiesituatie 4,0 tot 8,0 mol/ha.j. be

draagt. In het realistisch scenario zakt dit terug naar 3,0 tot 6,0 mol/ha.j en 

in het alternatief mogelijkheden bij recht blijft het 4,0 tot 8,0 mol/ha.j. In 

het alternatief schaalvergroting neemt het echter toe naar 10,0 tot 20,0 

mol/ha.j. 

Bij de alternatieven mogelijkheden bij recht en schaalvergroting is er dus 

sprake van een negatief effect. 
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Overige natuurwaarden 

Zowel het recreatiegebied als de eendenkooien en kolken zijn ruimtelijk goed 

begrensd waardoor geen verandering van ruimtebeslag door agrarische be

drijfsontwikkeling is te verwachten. Verder liggen deze gebieden in het agra

risch gebied, waardoor de nu samenstellende natuurwaarden niet van heel 

mineraalarme omstandigheden afhankelijk zijn. 

In het realistisch scenario ontwikkelen 'groeiers' zich met meer dieren. De 

concentratie van dieren op deze bedrijven leidt tot enkele merkbare verschui

vingen in de stikstofdepositie naar de naast hogere categorie. Daarbij zullen 

de vegetaties kwalitatief mogelijk verslechteren. Het vergroten van een aan

tal erven, kan gevolgen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden 

waarmee, naast de bomen zelf, ook kleine zoogdieren, vleermuizen, vogels en 

andere van deze milieuafhankelijke soorten geschaad worden. 

In het alternatief mogelijkheden bij recht kennen alle bedrijven 20% meer 

dieren. Dit leidt tot een merkbare afname in de stikstofdepositie van de cate

gorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en een toename van 100,0 tot 200,0 mol/ha.j. 

Hierbij zullen vegetaties en diersoorten verschralen in soortenrijkdom en de 

nu kenmerkende bijzondere soorten (eikvaren, aardbeivlinder). Het vergroten 

van erven kan gevolgen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden, 

waarmee naast de bomen zelf, ook kleine zoogdieren, vleermuizen, vogels en 

andere van deze milieuafhankelijke soorten geschaad worden. 

In het alternatief schaalvergroting groeien alle agrarische bedrijven door naar 

het formaat van een modelbedrijf. Dat geeft ongeveer een verdubbeling van 

het aantal dieren. De toename van dieren op deze bedrijven leidt weI tot het 

verdwijnen van de categorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en zelfs tot een toename 

van 200,0 tot 500,0 mol/ha.j. Hierbij zullen de meest kwetsbare soorten 

(oranjetipje, groene specht) en de waterkwaliteit met forse verslechteringen 

in de groeiomstandigheden te maken krijgen, omdat de stikstofdepositie en 

daarmee de verzuring en eutrofiering, met meer dan een kwart toenemen. 

Het vergroten van erven zal gevolgen hebben voor de erfrandbeplanting en 

boomgaarden, waarmee naast de bomen zelf, ook kleine zoogdieren, vleer

muizen, vogels en andere van deze milieuafhankelijke soorten geschaad wor

den. Het hangt sterk van de lokale hydrologische situatie af of het vergroten 

van de verharde en bebouwde erven van invloed is op de waterkwantiteit in 

de waterpartijen. Bij een verslechtering kan dit voor de vegetaties, vogels, 

amfibieen, libellen en waterspitsmuis een negatief effect hebben. 

Samenvatting effectbeoordeling 

Samenvattend kan worden gesteld dat het effect op de beschermde gebieden 

in het realistisch scenario neutraal is ten opzichte van de referentiesituatie. In 

de twee alternatieven is er weI sprake van negatieve effecten, met name ten 

gevolge van de toename van de ammoniakdepositie. 
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Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

Realistiscti Alternatlef" Alternatief 
scenario mogel1jkheden sahaalvergr otlng ' 

bij recht 

Effecten op beschermde gebieden ° - --
(EHS, Way e .d.) 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-) , neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

Beschermde soorten 

Vaatplanten 

De meer bijzondere vaatplanten in het buitengebied zijn gebonden aan een of 

meer van de eerder besproken natuurterreinen. Deze zijn ruimtelijk goed 

begrensd waardoor de agrarische bedrijfsontwikkeling geen effect zal hebben 

op het ruimtebeslag. WeI liggen deze gebieden in of tussen agrarisch gebied, 

waardoor de samenstelling in vaatplanten vooral van stikstofdepositie afhan

kelijk is. 

In het realistisch scenario ontwikkelen 'groeiers' zich met meer dieren. De 

concentratie van dieren op deze bedrijven leidt weI tot enkele merkbare ver

schuivingen in de stikstofdepositie naar de naast hogere categorie. Daarbij 

zullen naburige vegetaties kwalitatief mogelijk verslechteren, waarbij de 

bijzondere soorten verdwijnen. Het vergroten van een aantal erven kan gevol

gen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden waarmee, naast de 

bomen zelf, ook andere van deze milieuafhankelijke vaatplanten geschaad 

worden. 

In het alternatief mogelijkheden bij recht kennen aile bedrijven 20% meer 

dieren. Dit leidt tot een merkbare afname in de stikstofdepositie van de cate

gorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en tot een toename van 100,0 tot 200,0 mol/ha.j. 

Hierbij zullen de kenmerkende bijzondere soorten (eikvaren, prachtklokje, 

rietorchis, ruig klokje) in het gedrang komen. Het vergroten van erven kan 

gevolgen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden waarmee, naast 

de bomen, soorten vaatplanten geschaad kunnen worden. 

In het alternatief schaalvergroting groeien aile agrarische bedrijven door naar 

het formaat van een modelbedrijf. Dat geeft ongeveer een verdubbeling van 

het aantal dieren. De toename van dieren op deze bedrijven leidt weI tot het 

verdwijnen van de categorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en zelfs een toename van 

200,0 tot 500,0 mollha.j . Hierbij zullen de meest kwetsbare soorten (zie hier

voor, bij recht) en de waterkwaliteit met forse verslechteringen in de groei

omstandigheden te maken krijgen, omdat de stikstofdepositie en daarmee de 

verzuring en eutrofiering met meer dan een kwart toenemen. Het vergroten 

van erven zal gevolgen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden 

waarmee, naast de bomen zelf, ook deze milieuafhankelijke soorten vaatplan

ten geschaad worden. De verdubbeling in bebouwing en verharding kan, naast 

het ruimtebeslag, ook via de afwikkeling van het hemelwater in een wijder 
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gebied van invloed zijn op de hydrologische omstandigheden, waarbij vaat

planten door verdroging in de knoei komen. 

Yleermuizen en marterachtigen 

In het realistisch scenario ontwikkelen 'groeiers' zich met meer dieren. Oit 

leidt mogelijk tot aan- en verbouwen, waarvoor de gebouwbewonende soorten 

vleermuizen geschaad kunnen worden. Het vergroten van een aantal erven 

kan gevolgen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden waarmee, 

naast de bomen, boombewonende soorten en het vlieg- en foerageergebied in 

elke geval gedurende enige jaren afnemen. 

In het alternatief mogelijkheden bij recht kennen aile bedrijven 20% meer 

dieren. Oit leidt tot een merkbare afname in de stikstofdepositie van de cate

gorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en tot een toename van 100,0 tot 200,0 mol/ha.j. 

Oit leidt zeker op een aantal bedrijven tot aan- en verbouwen waardoor de 

gebouwbewonende soorten vleermuizen en steenmarter geschaad kunnen 

worden. Het vergroten van de erven kan gevolgen hebben voor de erfrandbe

planting en boomgaarden waarmee, naast de boombewonende soorten en 

boommarter of das en het vlieg- en foerageergebied in eike gevai gedurende 

jaren afnemen en mogelijk permanent afnemen. Yerder is het de vraag of het 

soortspecifieke prooiaanbod voor aile soorten instant blijft bij dergelijke stik

stofdepositieniveaus. Oaardoor kunnen soorten uit het gebied verdwijnen. 

In het alternatief schaalvergroting groeien aile agrarische bedrijven door naar 

het formaat van een modelbedrijf. Oat geeft ongeveer een verdubbeling van 

het aantal dieren. Oe toename van dieren op deze bedrijven leidt weI tot het 

verdwijnen van de categorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en zelfs tot een toename 

van 200,0 tot 500,0 mol/ha.j. Hierbij zullen op vrijwel aile bedrijven aan- en 

verbouwen plaatsvinden, waardoor de gebouwbewonende soorten vleermuizen 

en steenmarter geschaad kunnen worden. Het vergroten van erven zal gevol

gen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden waarmee, naast de 

boombewonende soorten, boommarter en das en het vlieg- en foerageerge

bied in elke geval gedurende meerdere jaren en mogelijk permanent afne

men. Yerder zal het soortspecifieke prooiaanbod voor een aantal soorten 

worden verstoord bij dergelijke stikstofdepositieniveaus. 

Yogels 

Yoor zover ruimtelijke ingrepen buiten het broedseizoen plaatsvinden, hoeft 

aileen met de vogels met een vaste nestlocatie rekening te worden gehouden. 

In het realistisch scenario ontwikkelen 'groeiers' zich met meer dieren. Oit 

leidt mogelijk tot aan- en verbouwen, waardoor de gebouwbewonende vogel

soorten geschaad worden. Het vergroten van het kleine aantal erven kan ge

volgen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden waarmee, naast de 

bomen zelf, boombewonende soorten verloren zouden kunnen gaan en het 

foerageergebied in elke geval gedurende jaren afneemt. 
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In het alternatief mogelijkheden bij recht kennen alle bedrijven 20% meer 

dieren. Dit leidt tot een merkbare afname in de stikstofdepositie van de cate

gorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en een toename van 100,0 tot 200,0 mol/ha.j. Dit 

leidt zeker op een aantal bedrijven tot aan- en verbouwen, waardoor de ge

bouwbewonende vogelsoorten geschaad kunnen worden. Het vergroten van de 

erven kan gevolgen hebben voor de erfrandbeplanting en boomgaarden, 

waarmee het foerageergebied kan afnemen. Verder is het de vraag of het 

soortspecifieke prooiaanbod voor alle soorten in stand blijft bij dergelijke 

stikstofdepositieniveaus. 

In het alternatief schaalvergroting groeien alle agrarische bedrijven door naar 

het formaat van een modelbedrijf. Dat geeft ongeveer een verdubbeling van 

het aantal dieren. De toename van dieren op deze bedrijven leidt wei tot het 

verdwijnen van de categorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en zelfs tot een toename 

van 200,0 tot 500,0 mol/ha.j. Hierbij zullen op vrijwel aile bedrijven aan- en 

verbouwen plaatsvinden, waardoor huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil 

geschaad worden. Het vergroten van erven zal gevolgen hebben voor de 

erfrandbeplanting en boomgaarden waarmee het foerageergebied kan afne

men en mogelijk permanent afneemt. Verder zal het soortspecifieke prooi

aanbod voor een aantal soorten worden verstoord bij dergelijke 

stikstofdepositieniveaus. 

Amfibieen en waterspitsmuis 

De gemiddeld en streng beschermde amfibieen in het buitengebied zijn ge

bonden aan een of meer van de eerder besproken natuurterreinen. Deze zijn 

ruimtelijk goed begrensd waardoor de agrarische bedrijfsontwikkeling geen 

effect zal hebben op het ruimtebeslag. Wei liggen deze gebieden in of tussen 

agrarisch gebied, waardoor de milieuomstandigheden vooral van stikstofdepo

sitie afhankelijk zijn. 

In het realistisch scenario ontwikkelen 'groeiers' zich met meer dieren. De 

con centra tie van dieren op deze bedrijven leidt wei tot enkele merkbare ver

schuivingen in de stikstofdepositie naar de naast hogere categorie. Daarbij 

zullen naburige gei"soleerde waterpartijen kwalitatief mogelijk verslechteren, 

waarbij de bijzondere soorten verdwijnen. Het vergroten van een aantal erven 

kan positieve gevolgen hebben voor het voorkomen van rugstreeppad, omdat 

die profiteert van de bodemwerkzaamheden bij nieuwbouw. 

In het alternatief mogelijkheden bij recht kennen alle bedrijven 20% meer 

dieren. Dit leidt tot een merkbare afname in de stikstofdepositie van de cate

gorie 8,0 tot 10,0 mol/ha.j en tot een toename van 100,0 tot 200,0 mol/ha.j. 

Daarbij zullen naburige gei'soleerde waterpartijen kwalitatief wat verslechte

ren, waarbij de bijzondere soorten verdwijnen. Het vergroten en bebouwen 

van erven kan positieve gevolgen hebben voor de aanwezigheid van rugstreep

pad, omdat die profiteert van de bodemwerkzaamheden bij nieuwbouw. 
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Het PAS-beleid zet zwaar in op een autonome afname en lokale maatregelen. 

Met name de verordening stikstof en Natura2000 van de provincie Gelderland 

is bedoeld om de stikstofuitstoot en -depositie terug te dringen, waardoor 

veel van de genoemde effecten niet zullen optreden. 

Door eisen te stellen aan (nieuwe) erfbeplanting bij erfvergrotingen kan het 

verlies aan leefgebieden voor een aantal soorten goed worden gecompen

seerd. 

In een enkel geval is schaduwwerking voor weidevogels te voorkomen door 

beplanting niet aan te leggen. Theoretisch zou ook het grotendeels onder

gronds bouwen dit effect voorkomen (mitigatie). Compensatie vraagt dezelfde 

ingrepen als bij ruimtebeslag en lijkt niet realistisch. 

Verdroging kan logischerwijs worden voorkomen door hemelwater vast te hou

den, water van elders in te laten of gebiedseigen en kwelwater vast te hou

den. Dan moet de waterkwaliteit wel van voldoende kwaliteit zijn om niet in 

effecten als verzuring en vermesting terecht te komen. 

Het waterbeleid van rijk, provincie en waterschap ondersteunt de maatrege

len vernatten en tegengaan van verdroging. De verbetering van de waterkwali

teit en de toelaatbaarheid of de bereikbaarheid van geschikt water zijn echter 

in de planperiode veeiai nog niet voldoende om de inzet van water als mitige

rende of compenserende maatregel effectief te laten zijn. 

V~~r zover verdroging een gevolg is van de vergroting van de agrarische be

bouwingsvlakken is daar, door het schoonhouden van hemelwater en dat lo

kaal laten infiltreren in plaats van afvoeren, veel van de schade te 

voorkomen. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige bijzondere en/of be

schermde soorten op elk bouwvlak. Bij aanvraag van een omgevingsvergunning 

voor het bouwen zal echter aangetoond moeten worden dat voldaan wordt 

aan de eisen van de Flora- en faunawet. In het bestemmingsplan wordt ver

groting van een bouwvlak mogelijk gemaakt door middel van een afwijking bij 

omgevingsvergunning of een wijzigingsbevoegdheid. Een van de voorwaarden 

daarbij is dat er een onderzoek naar de aanwezige flora en fauna moet plaats

vinden. Hierdoor is er geen sprake van een kennisleemte, die de oordeels- en 

besluitvorming be·invloedt. 

8.2 

Geur 

8.2.1 

Beoordeling effecten alternatieven 

Van het plangebied is het scenario en de alternatieven doorgerekend, waarbij 

uitgegaan is van de uitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 7. Daarbij is 

gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied, versie 2010. 
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Realistisch scenario 

De resultaten van de berekening zijn opgenomen in onderstaande afbeelding. 

Op grand van de maatregelen in het realistisch scenario blijft een emissie van 

geur gelijk. Er vindt een herverdeling plaats. WeI t reedt door de herverdeling 

van productierechten een verschuiving van de geurcontouren op. 

Uit de berekeningen blijkt het volgende: 

De 2 ouE/m 3 norm wordt binnen de bebouwde kom niet of nauwelijks 

overschreden; 

De 8 ouE/m 3 norm wordt buiten de bebouwde kom niet of nauwelijks 

overschreden . 

De verwachting is dat het realistisch scenario niet zal lei den tot een verslech

tering van het aantal geurgehinderden in de gemeente. 

Alternatief mogelijkheden bij recht 

De resultaten van de berekening zijn opgenomen in de hiernavolgende afbeel

ding. 
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Uit de berekeningen blijkt het volgende: 

De 2 oUE/m3 norm wordt binnen de bebouwde kom niet of nauwelijks 

oversch reden; 

De 8 oUE/m3 norm wordt buiten de bebouwde kom niet of nauwelijks 

oversch reden. 

Dit alternatief leidt niet of nauwelijks tot toename van het aantal geurgehin

derden en zal naar verwachting niet tot knelpunten leiden. 
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Alternatief schaalvergroting 
De resultaten van de berekening zijn opgenomen in onderstaande afbeelding. 

Nagenoeg de gehele gemeente kent in dit worst case alternatief een geurbe

lasting van meer dan 8 oUE/m 3 
, zijnde de maximale geurbelasting in het bui

tengebied van de gemeente. In dit alternatief worden de geurnormen fors 

overschreden. Wat betreft geur lijken geen maatregelen meer mogelijk en is 

dit alternatief niet haalbaar. 

Samenvatting effectbeoordeling 

Samenvattend kan worden gesteld dat het realistisch scenario en het alterna

tief mogelijkheden bij recht niet of nauwelijks zorgen voor een toename van 

het aantal geurgehinderden. 

Het alternatief schaalvergroting zorgt voor een forse toename van het aantal 

geurgehinderden. 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

Realistisch Alternatief Alternatief 

scenario mogelijkheden schaalvergroting 

bij recht 

Toename / afname aantal geurgehin- 0 0 --
derden en geuremissie 

. . . . Beteken)s symbolen: zeer negatlef (--), negatlef (-), neutraal (OJ, posltlet (+), zeer posltlef 

(++) 
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8.2.2 

Mitigerende en compenserende maatrege

I en 

Het realistisch scenario en het alternatief mogelijkheden bij recht geven geen 

aanleiding voor het nemen van mitigerende maatregelen. De mogelijkheden 

van het alternatief schaalvergroting zijn alleen mogelijk door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid. Geadviseerd wordt om daarbij de toetsing aan de Wet 

geurhinder als voorwaarde op te nemen. 

Daarnaast kan nog worden vermeld dat op grond van de verordening stikstof 

en Natura2000 van de provincie Gelderland ammoniakreducerende maatrege

len moeten worden genomen bij uitbreiding van de oppervlakte stallen. Am

moniakreductie zal ook bijdragen aan een reductie van de geurhinder. 

8.3 

Landschap, cultuurhistorie en arche

ologie 

Per scenario en alternatief worden de effecten op landschap, archeologie en 

cultuurhistorie beschreven. De resultaten zullen vooral gebaseerd zijn op een 

kwalitatief deskundigenoordeel. De aanwezige (gemeentelijke en provinciale) 

beleidsdocumenten die de landschappelijke, archeologische en cultuurhistori

sche waarden benoemen vormen daarbij het toetsingskader. De diverse on

derdelen worden kwalitatief beoordeeld. De volgende criteria worden daarbij 

gehanteerd: 

Tabel: Beoordelingskader 

Criterium 

Landschap 

Effecten op kernkwaliteiten landschap; 

Archeologle 

Aantasting van archeologische waarden ; 

Cultuurhistorie 

Effecten op cultuurhistorische waarden 

Methode 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Bij de beoordeling van de effecten wordt onderscheid gemaakt in permanent 

verlies van waarden en in versnippering/verstoring van landschappelijke, ar

cheologische en cultuurhistorische eenheden. Wanneer waarden verloren 

gaan, wordt zowel de omvang (kwantiteit), als het be lang ervan (kwaliteit) 

meegewogen. Ontwikkelingen die bijdragen aan landschapsontwikkeling of 

versterking van cultuurhistorische waarden kunnen ook een positief effect 

hebben. 

Per deelgebied kan sprake zijn van verschillende effecten van een alternatief. 

Dit betekent dat de effecten van de alternatieven niet altijd voorkomen in het 

gehele buitengebied en niet overal even zwaar wegen. 
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8.3.1 

Beoordeling effecten landschap 

De verscheidenheid in deelgebieden (drie landschapstypen) is karakteristiek 

en geldt als basis voor de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Lin

gewaal. Elk deelgebied heeft zijn eigen 'waarden' en 'kernkwaliteiten'. Voor 

een goede ruimtelijke kwaliteit is het belangrijk dat ontwikkelingen zich rich

ten op behoud of versterking van de waarden en kernkwaliteiten van de dee 1-

gebieden. De verschillen tussen deze deelgebieden wordt dan in stand 

gehouden en versterkt. Daarom wordt hieronder beschreven wat de mogelijke 

effecten van de alternatieven op de verschillende deelgebieden zijn. 

Daarbij wordt het uiterwaardenlandschap buiten beschouwing gelaten, omdat 

in dit deelgebied geen agrarische bedrijven voorkomen. 

Het oeverwallenlandschap 

Dit landschapstype is zeer gevarieerd. Het bestaat uit een onregelmatig pa

troon van landschapselementen, natuurgebieden, dijklinten, (cultuurhistori

sche) waardevolle kernen en buitenplaatsen. Als kernkwaliteiten geld en de 

relatieve beslotenheid, met name langs de Linge, het microrelief, de be

schermde stadsgezichten van Asperen en Heukelum, de dijken en kaden, de 

wielen, de historische boomgaarden en de structuur van de Nieuwe Hollandse 

waterlinie. 

De effecten van het realistische scenario zijn beperkt doordat er maar weinig 

agrarische bedrijven gelegen zijn op de oeverwal. Een zekere concentratie 

bevindt zich aan de Zuiderlingedijk en Spijkse Kweldijk. Van de grotere be

drijven die als groeiers worden gezien zijn er slechts enkele op de oeverwal

len. Door het onregelmatige patroon van dit landschapstype zijn effecten van 

de ontwikkelingen afhankelijk van de locatie. Nabij de kern past een zekere 

beslotenheid. Doorzichten richting de stadjes Asperen en Heukelum zijn weI 

van belang. Ditzelfde geldt voor de openheid ten oosten van de Nieuwe Hol

landse Waterlinie. Potentiele groeilocaties zijn met name de locaties op de 

oeverwallen van de Waal, met uitzondering die bij de kern Herwijnen, en ten 

zuiden van de Spijkse Kweldijk. Hier is sprake van relatief grote onderlinge 

afstanden tussen de (agrarische) erven. De reguliere groeimogelijkheden van 

deze erven hebben geen tot beperkte invloed op de waarden en kernkwalitei

ten van het oeverwallenlandschap. Hier is sprake van een redelijke openheid 

en daar zou een ontwikkeling met landschapsbouw een positieve invloed heb

ben op de beslotenheid op de oeverwal en de overgang naar het komgebied. 

De effecten van het alternatief 'mogelijkheden bij recht' zullen ook beperkt 

zijn, omdat aileen de bestaande erven in beperkte mate uitbreiden. 

De effecten van het alternatief 'schaalvergroting' kunnen vrij groot zijn. Ont

wikkelingen die zich richten op de groei van de agrarische sector sluiten min

der goed aan op het onregelmatige en kleinschalige patroon op de 

oeverwallen. Dat wordt minder herkenbaar/zichtbaar als gevolg van de 

schaalvergroting waardoor erven meer beeldbepalend worden. Daarnaast 

heeft de openheid tussen de erven een beperkte capaciteit om schaalvergro-
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ting op te vangen. Verder zal in de nabijheid van de kernen de ruimtelijke 

kwaliteit afnemen. 

Het kommenlandschap 

Dit deelgebied heeft een sterke agrarische uitstraling. Vooral de 'openheid' is 

karakteristiek en kan worden beschouwd als een kernkwaliteit. Het gebied 

heeft een lage ligging, waardoor water en openheid beeldbepalende kenmer

ken zijn. In het westelijke komgebied wordt de openheid begrensd door de 

bossen van het Lingebos. Aan de noordzijde vormt de beplanting langs de 

Nieuwe Zuider Lingedijk een duidelijke begrenzing. 

De effecten van het realistische scenario en het alternatief mogelijkheden bij 

recht zijn als neutraal beoordeeld. Door de aanwezige grote onderlinge af

stand en de openheid van het gebied kan de groei van de bedrijven in erf en 

bebouwing gemakkelijk worden opgevangen in het landschap. Wel zal er in de 

nabijheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie sprake moeten zijn van een 

goede inpassing en zouden stoppende bedrijven een bijdrage moeten leveren 

aan de openheid. 

De effecten van :-Oet alternatief 'schaalvergwtlng' Lijn als licht negatier be

oordeeld. Van belang is dat de structuur van agrarische bedrijven als een pa

relsnoer langs de landbouwwegen in stand blijft en dat de openheid tussen de 

landbouwwegen in stand blijft. Landschappelijk zijn daartoe mogelijkheden. 

Deze zijn echter beperkt in de nabijheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

en in het oostelijke deel van het kommengebied waar sprake is van een clus

tering van grote bedrijven. Hier kan de openheid van het gebied onder druk 

komen te staan en daarmee de zichtbaarheid van de overgang tussen de druk

ke en dichtbebouwde Randstad naar het open en groene Rivierengebied ver

minderen. 

Samenvatting effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende alter

natieven weergegeven. 

Tabel : Overzicht beoord e lin g effecten 

~ff~,denltpp' ",de kernkwallteiten van Reallstisch Alternatief' Alternatief, 

het landschap scenqr:io mogellj kheden sehCli! lvei'grotfng 

~ij recht 
I 

Oeverwallenlandschap 0 0/- .. 

Kommenlandschap 0 0 -
Uiterwaarden n.v.t. n.v.t . n.v.t. 

Totaal beoordeling 0 0 -
.. . , 

Betekems symbolen: zeer negatief (_.), negatlef (.), neutraal (0), posltief (+) , zeer posltlef 

(++) 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Naast de gevoeligheid op basis van (gewenste) landschapskarakteristiek zijn 

de maatregelen die worden geeist ten aanzien van landschappelijke inpassing 

bij schaalvergroting en/of functieverandering van belang (zoals opgenomen in 
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het Landschapsontwikkelingsplan). Het is nu niet altijd het geval dat de huidi

ge agrarische bedrijven en hun erven op goede wijze zijn ingebed in het land

schap en bij schaalvergroting en/of functieverandering juist worden ingepast. 

Bij schaalvergroting en functieverandering moeten eisen worden gesteld aan 

de landschappelijke inpassing. Zo is het kommengebied erbij gebaat dat 

schaalvergroting vooral langs de landbouwweg plaatsvindt en niet dieper het 

buitengebied in waarmee de open ruimte dichtlopen. Door ontwikkelingen toe 

te staan op geschikte locaties en deze goed in te passen is zelfs ruimtelijke 

kwaliteit te winnen. Dit speelt vooral in het oeverwallenlandschap. Bij de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie dient een schaalvergroting van de linie af gericht 

te zijn, zodat het beeld vanaf de linie zoveel mogelijk open blijft. Landschap

pelijke inpassing met mogelijkheden voor waterpartijen zouden juist bij de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie goed passen. 

Generieke maatregelen 

Aan functieverandering van bebouwing op voormalige agrarische naar niet

agrarische functies zal de voorwaarde verbonden kunnen worden dat dit aI

leen mogelijk wordt gemaakt indien een deel van de bebouwing wordt ge

sloopt. Dit heeft een positief effect op de omvang van de bebouwing in relatie 

tot het omringende landschap. 

Bij de materiaalkeuze van bebouwing en bij de inrichting van het bedrijfserf 

zou moeten worden aangesloten bij de karakteristieken van het betreffende 

landschap. Daarmee worden storende contrasten binnen een gebied voorko

men. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan bei'n

vloeden. 

8.3.2 

Beoordeling effecten archeologie 

Het realistische scenario bestaat vooral uit het herverdelen van productie

rechten. Dit betekent dat de kleinere bedrijven zullen stoppen en de grotere 

bedrijven zullen groeien. Als gevolg daarvan zullen de niet agrarische functies 

op de gestopte bedrijven naar verwachting toenemen. De agrarische bebou

wing zal in dit alternatief eerder verminderen dan uitbreiden. Verbreding, 

functieverandering en nevenactiviteiten vinden veelal plaats binnen de be

staande bebouwing en/of binnen het bestaande erf. Met name in het kom

mengebied zal sprake zijn van minder, maar grotere bedrijven . Hierbij blijft 

per saldo de veestapel in het buitengebied van de gemeente Lingewaal gelijk. 

Daarmee heeft dit scenario voor de gebieden die geen potentiele groeilocaties 

zijn (zoals met name de oeverwallen) geen nadelige effecten voor de archeo

logie. In deze gebieden is de archeologische verwachtingswaarde het hoogst. 

Vooral in het kommenlandschap zal sprake zijn van grotere bedrijven en 

daarmee grotere stallen . Het gevolg hiervan is dat de grond geroerd zal wor-
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den (binnen het bouwvlak). Oaarmee kunnen de in de bodem aanwezige ar

cheologische waarden worden bedreigd. Hier is echter de archeologfsche ver

wachtingswaarde in het algemeen laag. 

In het alternatief mogelijkheden bij recht en het alternatief schaalvergroting 

is verdere uitbreiding van de agrarische settor mogelijk. Oat betekent dat 

zonder meer agrarische bedrijfsgebouwen mogen worden gebouwd binnen de 

bestaande bouwvlakken en ofwel kunnen ultbreiden met 20%, ofwel kunnen 

uitbreiden tot 2 (grondgebonden bedrijven) en 1,5 hectare (intensieve bedrij

yen). Deze ontwikkeLing zal tot gevolg hebben dat er (op grote schaal) grond 

wordt geroerd en dat mogelijk in de bodem aanwezige archeologische waar

den bedreigd worden. 

Aangezien de artheologische verwachtingswaarden door middel van dubbelbe

stemmingen in het bestemmingsplan zijn vastgelegd, is bescherming daarvan 

geborgd. Negatieve effecten zijn dan ook niet te verwachten. 

Samenvatting effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende alter

natieven weergegeven. 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

Vel'S~Qmng van verwachte -ar.theolo· Realistlsch ~Iternatlef, Alternatlef 

: I~gisc::he Waar.den scenario 'TTIog~iijkheden schi1alvergJiotIng, 

~ 

blj . edit 

Oeverwaltenlandschap 0 0 0 

Kommenlandschap 0 0 0 

Uiterwaarden n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
.. . . 

BetekeOls symbolen. zeer negatlef (--), negatlef (-), neutraal (0), posltlef (+), zeer posltlef 

(++) 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Gelet op de effectscores zijn mitigerende en compenserende maatregelen niet 

aan de orde. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan be'in

vloeden. 

8.3.3 

Beoordeling effecten cultuurhistorie 

De landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten zijn in het al.gemeen in 

Nederland de laatste eeuw sterk achteruit gegaan. Dat geldt ook voor Linge

waal. Met name de openheid en het verkavelingspatroon in het komgebied, 

dat enkel uit lange noord-zuid gerichte smafle kavels binnen ontginningsblok

ken bestond, is sterk aangetast. Op de oeverwallen hebben met name de ker

nen zich sterk uitgebreid, maar door het verplaatsen van de schaalvergroting 
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in de landbouw naar het komgebied, is nog veel cultuurhistorisch herkenbaar 

op de oeverwallen. 

Door de bouw van nieuwe grote stallen c.q. uitbreiding van erven, kunnen 

lokaal historisch geografische waarden worden aangetast. Het gaat dan met 

name om de openheid en de waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 

het kommengebied en om houtsingels, boomgaarden, kavelpatronen en door

zichten op de oeverwallen. Daarnaast is er sprake van het voorkomen van 

karakteristieke boerderijen met bijbehorende bebouwingsensembles, erfbe

planting en objecten. Dit zijn belangrijke (steden)bouwkundige waarden in 

het buitengebied. 

Een verdere schaalvergroting van de landbouw is hiervoor bedreigend. Het 

staat op gespannen voet met de kleinschaligheid op de oeverwallen en de 

openheid in het kommengebied. Verder laat het minder ruimte voor het be

houd en het introduceren van landschapselementen en in uiterlijk en maat en 

schaal passende (agrarische) bebouwing. 

Functieverandering heeft als landschappelijk effect dat stallen veelal zullen 

verdwijnen voor woningen of worden heringerichtlvervangen worden door 

bedrijfsbebouwing. Het verdwijnen van stallen kan de kwaliteit van het land

schap ten goede komen. Het toevoegen van afwijkende nieuwe 

(woon)bebouwing kan het cultuurlandschap zeer domineren. Een streekeigen 

en bij het landschap passende bebouwing is gewenst. Functieveranderingen 

kunnen echter ook een positief effect hebben indien de initiatiefnemers zijn 

gebaat bij een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Het aansluiten op het 

historische cultuurlandschap biedt daartoe goede ontwikkelingsmogelijkhe

den. Aan de andere kant kunnen bij functieveranderingen karakteristieke 

houtsingels, slotenpatronen en dergelijke fysiek aangetast worden doordat 

logische agrarische relaties met de omgeving niet meer relevant zijn. 

Per deelgebied kan de gevoeligheid bij schaalvergroting worden beoordeeld 

als: 

1. Oeverwallen 

Grotendeels zeer gevoelig, doordat een vergroting van de agrarische 

bedrijven het behoud en herstel van het relatief kleinschalige cultuur

landschap, met name rondom de kernen frustreert. 

2. Komgebieden 

Gevoelig in relatie tot de cultuurhistorische waarde van de Nieuwe Hol

landse waterlinie. Verder relatief ongevoelig. 

3. Uiterwaarden 

Niet gevoelig omdat hierin geen agrarische bedrijven zijn gelegen. De 

aan de rand (over de dijk) gelegen agrarische bedrijven hebben geen 

invloed op de visuele beleving van dit cultuurlandschap en geen invloed 

op de structuren en elementen in het gebied. 

In het realistisch scenario bevinden zich slechts enkele groeiers op de oever

wallen. Hierdoor zal het effect hier beperkt zijn. 
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De gebieden waar openheid en/of doorzicht van belang is, zijn gevoeliger voor 

schaalvergroting. De nieuwe situatie zal immers zeer zichtbaar zijn en een 

groter gebied bei·nvloeden. In Lingewaal geldt dit met name voor het komge

bied. Het gaat echter om een zeer groot open gebied, terwijl het aantal erven 

relatief klein is. In relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de kwalitei

ten daarvan is elke uitbreiding van het aantal erven of vergroting van het erf 

een bedreiging voor de karakteristieken van dit gebied. 

De historisch waardevolle gebouwen worden door de ontwikkelingen niet di

rect bedreigd. WeI kan hun relatie tot de omgeving worden bedreigd in het 

geval omliggende agrarische bebouwing verder op kan dringen en groter van 

schaal wordt. Dit geldt aileen voor de oeverwallen. Als deze gebouwen zelf 

deel uitmaken van schaalvergroting of functieverandering dan dreigt een aan

tasting van de karakteristieke relatie tussen gebouw en erf in relatie tot het 

gehele bebouwingsensemble ter plaatse. 

Samenvatting effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende alter-

natieven weergegeven. 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

Effecten op cultuurhistorische Realistisch Alternatief Alternatief 

waarden scenario mogelijkheden schaalvergroting 

bij recht 

Oeverwallen 0/ - --
Komgebieden 0 - -
Uiterwaarden n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Totaal 0 - -
.. 

Betekems symbolen: zeer negatlef (--), negatlef (-), neutraal (0), posltlef (+), zeer posltlef 

(++) 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Bij schaalvergroting kunnen in het bestemmingsplan voorwaarden worden 

opgenomen dat dit aileen mogelijk wordt gemaakt indien rekening wordt ge

houden met de cultuurhistorische waarden van het gebied. 

Bij de materiaalkeuze van bebouwing en bij de inrichting van het bedrijfserf 

zou moeten worden aangesloten bij de historische karakteristieken van het 

betreffende landschap. Daarmee worden storende contrasten binnen een ge

bied voorkomen. Dit zou verankerd moeten worden in het welstandbeleid. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan be'in

vloeden. 
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8.4 

Verkeer 

Ten aanzien van het aspect verkeer wordt de toe- of afname van het verkeer 

beoordeeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verkeer van personen

auto's en vrachtwagens. Deze gegevens zulten ook als input dienen voor de 

aspecten geluid en lucht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de ge

volgen voor de verkeersveiligheid. 

Tabel: Beoordelingskader verkeer 

Criterium 

Verandering van verkeersintensiteiten. 

Verandering in de verkeersveiligheid. 

Beoordeling effecten 

Realistisch scenario 

. Methode 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

. 

In dit scenario zal het aantal verkeersbewegingen per saldo niet of nauwelijks 

wijzigen. WeI treedt een verschuiving op van het aantal verkeersbewegingen 

naar die locaties die voor dit scenario een uitbreiding kunnen hebben. Op 

kleine schaal zal er een verschuiving te zien zijn van stoppende bedrijven op 

de oeverwal en nabij natuurgebieden en een Lichte groei in het kommenge

bied. Daarmee zal het aantal verkeersbewegingen in kwetsbare gebieden af

nemen. Per saldo is dit als een licht positief effect beoordeeld. 

De verkeersveiligheid zal in dit scenario per saldo niet of nauwelijks wijzigen. 

In de buurt van stoppende locaties zaL sprake zijn van een Lichte verbetering 

en nabij groeiers mogelijk een Lichte verslechtering. 

Alternatief mogelijkheden bij recht 

In dit aLternatief zaL het aantaL verkeersbewegingen gaan toenemen. Het aan

tal verkeersbewegingen zal op basis van ervaringscijfers maximaal met 10 

toenemen per bedrijf. In vergelijking met de bestaande verkeersintensiteiten 

op deze wegen gaat het dan om een relatief zeer beperkte toename. Dit zal 

dan ook niet voor extra problemen leiden in termen van verkeersafwikkeLing 

en doorstroming. Alteen op de dijkwegen zou mogelijk een enkel knelpunt 

kunnen ontstaan. 

Gelet op de zeer beperkte toename is het effect ten opzichte van de referen

tiesituatie als neutraal beoordeeld. 

Door de groei van de agrarische bedrijven is er naar verwachting een lichte 

toename van het vrachtverkeer. Om sommige wegen zou dit een beperkte 

negatief effect kunnen hebben op het gebied van de verkeersveiligheid. 

Alternatief schaalvergroting 

In het alternatief schaalvergroting is sprake van een worst case alternatief. 

Mits de locatie het toestaat mag er fors uitgebreid worden. Uitgaande van 

ongeveer 100 agrarische bedrijven mag worden uitgegaan van een toename 

van ongeveer 1.000 ritten per etmaal, verspreid over het plangebied. 
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Het overgrote gedeelte van de agrarische bedrijven ligt in het open komge

bied. Nilar verwachting is in dat gebied een dergelijke toename van de ver

keersbewegingen goed op te vangen. 

Bovendien is bij schaalvergroting mogelijk bundeling van verkeersbewegingen 

mogelijk (bevoorrading met grotere vrachtwagens, waardoor het aantal 

vrachtwagenritten daalt). 

Er zal dus sprake zijn van toename van het aantal verkeersbewegingen, maar 

deze is zodanig gering dat naar verwachting geen maatregelen behoeven te 

worden getroffen. 

Zowel de intensiteit van het verkeer als ook het aandeel vrachtverkeer zal in 

dit alternatief iets toenemen. Door meer zwaarder verkeer kan dit met name 

op de lokale wegen leiden tot een lichte afname van de verkeersveiligheid. 

De grootste problemen met dit zware verkeer zijn de te verwachten potenti

ele conflicten (kruispunten en wegvakken) met andere weggebruikers, in het 

bijzonder het kwetsbare langzame verkeer, zoals recreatie{fietsers) en wan

delaars. Dit speelt vooral op de lokale wegen met een duidelijke mengfunctie 

(verblijven en ontsluiten), waar er geen aparte of onvoldoende voorzieningen 

Cumulatie 

Van cumulatie van effecten met de opening van het Geofort bij Fort aan de 

Nieuwe Steeg is beperkt sprake. Het fort zal met name in het weekend wor

den bezocht. Zeker op zondag is er in dat verband geen menging van verkeers

stromen. Op andere dagen kan het gebruik van de Nieuwe Steeg en de 

Lingedijk enigszins onder druk kunnen komen te staan. 

Samenvatting effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende alter

natieven weergegeven. 

Tabel : Overzicht beoordeling effecten 

Realistisch Alternatief Alternatief 

scenario mogelijkheden schaa lvergroting 

bij recht 

Verandering van verkeersintensiteiten 0 0 0/ -

Verandering in de verkeersveiligheid + 0/- 0/-
.. . . 

Betekems symbol en: zeer negatlef (- -), negatlef (-), neutraal (0), posltlef (+), zeer posltlef 

(++) 

Mitigerende maatregelen 

Uitbreiding van agrarische bouwpercelen en functieverandering op stoppende 

agrarische percelen kan leiden tot een toename van verkeer. Het toestaan van 

deze uitbreiding of functieverandering zal dan ook aileen toegestaan moeten 

worden indien vooraf duidelijk is wat de invloed van de wijziging is op de 

hoeveelheid verkeer en of met name de lokale wegen deze extra intensiteiten 

aankunnen. Daarnaast zal gekeken moeten worden welk effect er op de ver

keerveiligheid zal optreden. 
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De wegenstructuur in het buitengebied in Lingewaal is zeer rationeel van 

structuur en ontsluit de agrarische bedrijven goed. In prinicpe heeft niet be

stemmingsverkeer hier ook weinig te zoeken. Ten behoeve van het terugdrin

gen van het verkeer op de dijken, zou men het agrarisch verkeer kunnen 

verplichten van deze structuur optimaal gebruik te maken en de dijken tot 

verboden gebied te verklaren. Daar is ook sprake van de meeste menging met 

andere verkeersstromen, zoals toeristisch verkeer. Dit zou de verkeersveilig

heid ten goede komen. 

Bij gebleken succes van het geofort en als gevolg daarvan toenemende bezoe

kersaantallen, zou dit fort direct aangesloten moeten worden op de N848. 

Hiervoor kan de bestaande infrastructuur worden gebruikt met lichte aanpas

singen in de inrichting. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan be'in

vloeden. 

8.5 

Geluid 

Beoo rd e Ii ngskader 

Beoordeeld is of een verandering zal optreden ten aanzien van het aantal 

geluidsgevoelige functies als gevolg van de verschillende alternatieven. Voor 

het thema geluid zijn dan ook de ontwikkelingsmogelijkheden van de agrari

sche bedrijven en de burgerwoningen van belang. De toe- en afname van ver

keer speelt hierbij een belangrijke rol. 

Tabel: Beoordelingskader geluid 

~riteriu_(Tl 

Toename/afname geluidshinder 

Beoordeling effecten alternatieven 

Realistisch scenario 

Methode 

Kwalitatief 

In het realistisch scenario is in de voorgaande paragraaf geconstateerd dat het 

aantal verkeersbewegingen per saldo niet of nauwelijks wijzigt. Wel is sprake 

van een zekere verschuiving. Dit heeft tot gevolg dat ten opzichte van de 

woonkernen en de natuurgebieden het geluid als gevolg van wegverkeer zal 

afnemen. 

Alternatief mogelijkheden bij recht 

De verkeersbewegingen zullen hier toenemen. Het gaat echter om relatieve 

geringe intensiteiten. Effecten op het gebied van geluidshinder zijn daardoor 

niet te verwachten. 
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Samenvatt1ng effectbeoordelfng 

In de onderstaande tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende alter

natieven weergegeven. 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

~eaUstisch ~Iternatfe~ . ~lter'naUef 

scenario mo~lij fieden, schaalverg eOt!.!1g 
l>iJ. reeht 

Toe/afname knelpunten fijn stof t.g.v. 0 0 0 

wegverkeer 

Toe/afname knelpunten fijn stof be- 0 0/· 

drijfsvoering 
. . . . 

Betekems symbolen: zeer negatlef (_.), negatief (. ), neutraal (0), posl tlef (+), zeer posltlef 

(++) 

Mitigerende maatregelen 

Indien noodzakelijk kunnen extra emissiebeperkende maatregelen in het Kader 

van de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu worden voorgeschre

ven. V~~r beperking van fijn stof emissies uit de veehouderij bestaan desge

wenst de volgende mogelijkheden: 

Aanpak van de bron: voermaatregelen (gebruik coating tegen stofver

spreiding) & huisvesting (strooisel, mest afdekken). 

Aanpak luchtkwaliteit in de stal: vernevelen (olie/water), elektrostatisch 

filter. Aanpakluchtkwaliteit bij de uitlaat: (combi-)wasser, watergordijn, 

filters, groensingels. Bij toepassing van een chemische of biologische 

luchtwasser kan de emissie van fljn stof met circa 60% worden geredu

ceerd. Bij toepassing van de gecombineerde luchtwasser bedraagt de re

ductie circa 80%. 

Leemten in kennis en informatie 

De effectscores zijn bepaald op basis van expertbeoordeling. Mede gelet op de 

huidige situatie (concentraties ver onder de normen) zijn geen berekeningen 

uitgevoerd op gebiedsniveau. 

Het voldoen aan de grenswaarde van een uitbreiding wordt nader getoetst in 

het Kader van de daarvoor benodigde omgevingsvergunning voor het onderdeel 

milieu. Er zijn daarom geen leemten geconstateerd die van invloed zijn op de 

oordeel- en besluitvorming. 

B.7 

Bodem en water 

In de gemeente Lingewaal komen geen bodembeschermingsgebieden of hydro

logische aandachtsgebieden vaar. 
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Beoordelingskader 

Bij het aspect water worden de gevolgen voor het watersysteem, zowel op

pervlaktewater als grondwater, kwalitatief getoetst. Tevens wordt beschreven 

wat de gevolgen van de diverse alternatieven voor de waterkwaliteit kunnen 

zijn. 

Bodemverontreinigingen ontstaan vaak onbedoeld door onder andere het ge

bruik of de onvoldoende opslag van verontreinigende (bouw)materialen. Voor

beelden hiervan zijn: 

het gebruik van lood als bouwmateriaal. Het lood kan uitlogen en hier

mee de bodem verontreinigen. 

de opslag van bestrijdingsmiddelen. De opslag kan lekken waardoor de 

bestrijdingsmiddelen de bodem verontreinigen. Ook het gebruik van be

strijdingsmiddelen kan de bod em verontreinigen. 

Tabel: Beoordelingskader bodem en water 

Criterium Methode 

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. Kwalitatief 

Risico van be"invloeding grondwaterkwaliteit. Kwalitatief 

Risico's en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. Kwalitatief 

Risico's en negatieve effecten de kwaliteit van het oppervlak- Kwalitatief 

tewater 

Effecten op de bodemkwaliteit 

Beoordeling effecten alternatieven 

Realistisch scenario 

Kwalitatief 

Het realistisch scenario bestaat vooral uit de herverdeling van productierech

ten. De agrarische bebouwing zal in dit alternatief eerder verminderen of 

gelijk blijven dan uitbreiden. Ten opzichte van de bestaande situatie is het 

dan ook de verwachting dat het bebouwde oppervlak nauwelijks toeneemt. De 

gemeente en het waterschap stellen voorwaarden aan infiltratie binnen het 

perceel. Hierdoor zal het hemelwater meer kans krijgen om binnen het plan

gebied te worden opgevangen en te infiltreren. Dit heeft een positief effect 

op zowel de kwantiteit en kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. 

Alternatief mogelijkheden bij recht 

In dit alternatief is een verdere uitbreiding en vergroting binnen het bouwvlak 

mogelijk. Waterschap Rivierenland stelt voorwaarden aan realisatie van nieu

we bebouwing op haar grondgebied. Zo mag het functioneren van het huidige 

watersysteem (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste peil) 

door de planuitvoering niet verslechteren. Het watersysteem dient te voldoen 

aan het principe van 'waterneutraal bouwen', dit wil zeggen: waar het verhard 

oppervlak toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen 

om piekafvoeren te verwerken en infiltratie van water mogelijk te maken. 

Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voor

keur in het eigen projectgebied te worden gevonden. 
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Daarnaast schrijft de Keur voor dat indien watergangen worden gedempt, 

hiervoor een gelijk wateroppervlak terug dient te komen. Wanneer voor de 

uitbreiding (kavel)sloten gedempt dienen te worden, bestaat dus de verplkh

ting hiervoor in de plaats eenzelfde hoeveelheid oppervlaktewater voor terug 

te brengen. 

Het effect op de grondwater- en oppervlaktewaterkwantiteit zal dan ook niet 

al te veel afwijken van de referentiesituatie (0). 

Daarnaast zal een verdere schaalvergroting van de agrarische sector kunnen 

betekenen dat de inspoeling van nutrienten in de bodem kan toenemen. Hier

door zal zowel de kwaliteit van het oppervlaktewater als ook de kwaliteit van 

het zowel het oppervlaktewater als het grondwater negatief kunnen worden 

beihvloed. 

Alternatief schaalvergroting 

In het alternatief schaalvergroting is verdere uitbreiding van de agrarische 

sector mogelijk. Hierdoor zal het bebouwd/verhard oppervlak in het plange

bied sterk kunnen toenernen. 

De effectbeoordeling is vergelijkbaar met het alternatief mogelijkheden bij 

recht, zij het dat verdere schaalvergroting ook grotere negatieve effecten kan 

hebben op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. 

Effecten op bodemkwaliteit 
In beide alternatieven en het scenario zijn verschillende ontwikkelingen voor

zien. Bij deze ontwikkelingen kunnen mogelijk bodemverontreinigende mate

rialen gebruikt worden. Hierdoor is er sprake van een toename van het risko 

op bodemverontreinigingen. 

Deze ontwikkelingen betreffen vaak ook de verbouw van bestaande of de 

bouw van nieuwe gebouwen. Wanneer bij de (ver)bouw van deze gebouwen 

mogelijk bodemverontreinigende (bouw)materialen worden gebruikt is er 

mogelijk ook sprake van bodemverontreiniging. 

Op basis van de ontwikkelingen zoals die zijn voorzien is er mogelijk sprake 

van een toename van het risico op bodemverontreinigingen. Het risico op en 

van bodemverontreinigingen worden in het algemeen op grond van wet- en 

regelgeving beperkt, waardoor verwacht mag worden dat er zo goed als geen 

milieueffecten zijn. De milieueffecten op de bodemkwaliteit worden dan ook 

als nihil beoordeeld. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat omdat het aantal ontwikkelingen in het 

realistische scenario in vergelijking met het alternatief schaalvergroting en 

het alternatief mogelijkheden bij recht kleiner is, ook het risico op bodemver

ontreinigingen kleiner is. 
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Samenvatting effectbeoordeling 

In de hiernavolgende tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende al

ternatieven weergegeven. 

Tabel : Overzicht beoordel i ng effecten 

Reallsti,sch 'rAlternatief Altematief 

I~scenario mogellj~heMn schaalvergroting 

bi~ [ econt 

Risico op negatieve effecten grondwa- 0 0 0 

terkwantiteit 

Risko van bei'nvloeding grondwater- 0 0/ - -
kwaliteit (grondwaterbeschermings-

gebied) 

Risico op negatieve effecten opper- 0 0 0 

vlaktewaterkwantiteit 

Risico op negatieve effecten opper- 0 0/ - -
vlaktewaterkwaliteit 

Effecten op bodemkwaliteit 0 0 0 
- , , , , 

BetekeOls symbolen: zeer negatlef (_.), negatlef (.), neutraal (0), posltlef (+), zeer posltlef 

(++) 

Mitigerende maatregelen 

Water 

Op grand van de verordening stikstof en Natura2000 van de provincie Gelder

land en het besluit Huisvesting is bij bouw van veestallen het gebruik van 

emissiearme stalsystemen verplicht. Dit draagt bij aan de verlaging van de 

uitstoot van ammoniak en nutrienten. Dit heeft een positieve invloed op de 

kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. 

Bodem 

Een advies is am bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bou

wen onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden am bodemverontreinigin

gen, wanneer deze in of in de directe omgeving van het projectgebied 

aanwezig zijn, te saneren. Hierdoor is er sprake van afname van het aantal 

bodemverontreinigingen en een toename van de gemiddelde bodemkwaliteit. 

Voor het overige wordt een goede bodemkwaliteit op grand van wet- en regel

geving gewaarborgd. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan be'in

vloeden. 
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8.8 

Gezondheid 

Beoordelingskader 

Het berekenen van de te verwachten effecten op de gezondheid op basis van 

'dosiseffect relaties' is niet zinvol omdat het bestemmingsplanbesluit een 

algemeen ontwikkelingskader biedt voor intensieve veehouderijen. Door de 

vele aannames waarop de alternatieven zijn gebaseerd wordt niet voldaan aan 

de voorwaarde dat er per bron (intensief veehouderij bedrijf) voldoende be

trouwbare blootstellingsgegevens zijn. Door dit hiaat in kennis over intensieve 

veehouderij en gezondheidsrisko's wordt de effectbeoordeling van de alter

natieven beperkt tot onderstaande globale en kwalitatieve beoordeling op 

hoofdlijnen. 

Tabel: Beoordelingskader gezondheid 

Criterium 

Verschillen in gezondhcidseffecten op hoofdlijnen 

Beoordeling effecten alternatieven 

Realistisch scenario 

M"ethode 

In dit scenario neemt het aantal intensieve veehouderij in het plangebied af 

en zullen de blijvende intensieve veehouderijen groter worden, maar blijft 

het aantal dieren in het plangebied gelijk. De gezondheidsrisico's nemen hier

door niet toe. Het is zelfs aannemelijk dat de risko's minder groot worden, 

omdat de intensieve veehouderijen, die gaan uitbreiden, moderne, emissie

arme stallen zullen bouwen en de mogelijkheid hebben tot (meer) gesloten 

systemen, waardoor de risko's worden verkleind. 

Op basis van de nu bekende informatie ten aanzien van de effecten van (in

tensieve) veehouderij op de gezondheid van mens en dier, worden de effecten 

van dit alternatief, gelet op het bovenstaande, als neutraal beoordeeld. 

Alternatief mogelijkheden bij recht 

In dit alternatief vindt een uitbreiding van de intensieve veehauderij plaats, 

waarmee er kans is dat oak de gezondheidsrisico's toenemen. Daarnaast kan 

ook de bestaande geitenhouderij uitbreiden, hetgeen de risico's ap Q-koorts 

zou kunnen vergroten. De feitelijke risko's zijn afhankelijk van de diersoort 

van het bedrijf en diersaarten in de amgeving, van het staltype, van de wind

rkhting e.d. 

Aangezien vrijwel aile locaties ap gratere afstand van de woonkernen liggen, 

zijn de risko's beperkt. Al met al worden de effecten van dit alternatief als 

lkht negatief ingeschat, met het nodige vaarbehoud in verband met onzekere 

factoren omtrent gezondheid. 
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Alternatief schaalvergroting 

In dit alternatief is uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen tot 1,5 

ha mogelijk, waarmee er kans is dat ook de gezondheidsrisico's toenemen. 

Daarnaast kan ook de bestaande geitenhouderij uitbreiden tot 2 ha, hetgeen 

de risico's op Q-koorts zou kunnen vergroten. 

De feitelijke risico's zijn afhankelijk van de diersoort van het bedrijf en dier

so orten in de omgevlng, van het staltype, van de windrichting e.d. 

Aangezien vrijwel alle locaties op grotere afstand van de woonkernen liggen, 

zijn de risico's beperkt. Al met al worden de effecten van dit altematief als 

Licht negatief ingeschat, met het nodige voorbehoud in verband met onzekere 

factoren omtrent gezondheid. 

Samenvatting effectbeoordeling 

In de hiernavolgende tabel wordt de beoordeling vanuit de verschillende al

tematieven weergegeven. 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

~~¥Istis_ch Altern~tief A:lterna~iefi' 

,. sceJ'lano mogelljl<hei:len s<; aalvergr'ottng 

oij reGilt 
Verschillen in gezondheidseffecten op 0 0/ · 0/ -

hoofdlijnen 
. . . , 

Betekems symbolen: zeer negatlef (--), negatlef (-), neutraal (0), p051tlef (+), zeer posl tlef 

(++) 

De schaalvergroting in de intensieve veehouderij betekent niet per definitie 

een verslechtering van de gezondheidsrisico's. Bij nieuwbouw van veehoude

rijbedrijven kunnen maatregelen worden genomen die een aantal dreigingen 

voor de volksgezondheid kunnen beperken. Ook via de bedrijfsvoering kunnen 

risko's worden beperkt. 

Daarnaast kan worden overwogen om in het bestemmingsplan in de wijzigings

bevoegdheden voor vergroting van intensieve veehouderijen een aanvullende 

gezondheidskundige risicobeoordeling te vragen voor situaties waarin een 

bedrijf ligt op minder dan 1.000 m van een woonkern of lintbebouwing, over

eenkomstig het advies van de GGD. In het daaruit voortvloeiende advies wor

den bedrijfsspecifieke kenmerken zoals diersoort, type bouw (open/gesloten 

stal), ligging, windrichting en andere ruimtelijke ordeningsaspecten meege

wogen. 

Leemten in kennis eninformatie 

Er is nog een behoorlijk hiaat in de kennis over intensieve veehouderij en 

geZ'ondheidsrisico's, vooral wat betreft de uitstoot van grotere bedrijven en 

concentraties van bedrijven. De relatte tussen intensieve veehouderij en ge

zondheidsproblemen van omwonenden is onderwerp van nader onderzoek. 

Het Ministerle van VWS heeft de gezondheidsraad gevraagd een landelijk toet

singskader te ontwikkel.en waaraan gemeenten nieuwe ontwikkelingsplannen 

kan toetsen. De gezondheidsraad verwacht het toetsingskader in het derde 
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kwartaal van 2012 gereed te hebben. Op basis daarvan kunnen mogelijk de 

gezondheidseffecten beter worden beoordeeld . 
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9.1 

Inleiding 

Passende 

beoordeling 

Met het vaststellen van het gebied als Natura 2000-gebied geldt dat van een 

project of activiteit die geen verband houdt met het beheer van natuurwaar

den, bekeken dient te worden of dit gevolgen kan hebben voor de waarden die 

in de instandhoudingsdoelen van het betreffende gebied zijn genoemd. Dit 

speelt al als een gebied zich kwalificeert voor aanwijzing of in ontwerp is aan

gewezen. Hierbij geldt het voorzorgsprincipe: als op grond van objectieve 

gegevens, verzameld in een voortoets, niet kan worden uitgesloten dat een 

project significante gevolgen heeft voor het natuurgebied, dient er een pas

sende beoordeling te worden gemaakt. 

Uit eerdere overweging is gebleken dat van het bestemmingsplan buitengebied 

voor Lingewaal niet op voorhand met wetenschappelijke zekerheid kon worden 

aangenomen dat er geen significant negatieve effecten zouden optreden door 

de toe te laten bedrijfsontwikkelingen. Het bevoegd gezag mag pas toestem

ming geven als het de zekerheid heeft gekregen dat de activiteit of het plan de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast. In deze passende beoorde

ling gaat het om het project bestemmingsplan buitengebied Lingewaal. De 

vraag die in deze passende beoordeling dient te worden beantwoord is of er 

ten opzichte van de actuele en bestaande situatie, significant negatieve gevol

gen voor een of meer van de Natura 2000-gebieden ten gevolge van dit pro

ject, kunnen worden uitgesloten. 

In deze passende beoordeling worden een scenario en twee alternatieven on

derzocht. Deze zijn in de eerdere hoofdstukken van dit planMER uitgebreid 

beschreven. 

Het plangebied om vat een deel van een Natura 2000-gebied en binnen 10 km 

zijn in de omgeving nog vier andere Natura 2000-gebieden aanwezig. In deze 

passende beoordeling wordt ervan uitgegaan dat met het beschrijven van de 

effecten op deze gebieden voldoende is zeker gesteld of en voor welke in

standhoudingsdoelen er effecten kunnen optreden. 

144.00.03.01.00.00 - PlanMER bestemmingsplan buitengebied - 22 mei 2012 119 



-~ :.~~=....~..:t:=--
::--_~~:J ........ 

120 

---"" .. --------, 
~------

9.2 

Natura 2000-gebied #70 
Lingegebied & Diefdljk-Zuid 

Natura 2000-gebieden en instandhou

dingsdoelstellingen 

Natura 2000-gebied Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid 

Het Natura 2000gebied Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid omvat de oeverlanden 

van de rivier de Linge tussen Gorinchem en Zijderveld bij Culemborg. Een 

groot deel van het gebied ligt in de gemeente Lingewaal, maar de Linge vormt 

de gemeente- en provinciegrens (Gelderland - ZUid-Holland) en het gebied 

loopt ver in de buurgemeenten door. De Linge heeft een smal en rustig 

stroomgebied dat tussen de Rijn en de Waalligt. In de loop van twintig eeuwen 

hebben opeenvolgende waterstaatkundige ingrepen van deze zijtak van de Rijn 

een afgesloten boezemwater gemaakt. Door zijn omvang, schaal en lage dy-
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namiek neemt de Linge een bijzondere positie in het Nederlandse rivierenland

schap. Het heeft aile bij het rivierenlandschap behorende landschaps

elementen, begroeiingen en soorten in zich_ Het gebied kent interessante 

overgangen naar laagveen, wat blijkt uit een diversiteit aan verlandingsge

meenschappen. Door zijn kleinschaligheid in combinatie met kleine waterpar

tijen is het gebied van groot belang voor de kamsalamander. 

Binnen de gemeente gaat het om dijken, uiterwaarden, doorbraakkolken aan 

de Linge en langs de Nieuwe Zuider Lingedijk. De begroeiing van deze terrei

nen bestaat voornamelijk uit grienden, rietlanden en natte graslanden. Van 

bijzondere botanische betekenis zijn de tichelterreinen langs de Linge, die 

deels het karakter van een kalkmoeras hebben. Zowel steenfabrieken als dijk

verzwaringen zijn de oorzaken van het ontstaan hiervan. 

Natte laagten zijn van belang voor vissen, waaronder enkele soorten van de 

Habitatrichtlijn onder andere bittervoorn, grote modderkruiper, kleine mod

derkruiper en kamsalamander. De populaties van de eerste twee soorten ma

ken in feite deel uit van een grote metapopulatie. Kleine modderkruiper heeft 

een stabiele lokale populatie. V~~r kamsalamander is de situatie zorgelijk 

vanwege de kwetsbare en gei'soleerde relictpopulatie. De Nieuwe Zuider Lin

gedijk wordt als migratieroute en overwinteringsplaats gebruikt. 

Het gebied is voorts van grote betekenis voor moerasvogels, met een kolonie 

purperreigers (20 paren) en een kolonie blauwe reigers (ruim 100 paren). De 

grienden zijn tevens van grote betekenis voor vogels en mossen. Verder zijn 

natuurwaarden te vinden in kleine elzenbroekbosjes, moerasruigten, grotezeg

genmoerassen en de diverse typen water- en verlandingsvegetaties. Her en der 

zijn graslandpercelen in verschralingsbeheer met soorten als Echte koekoeks

bloem, scherpe en tweerijige zegge en gele lis. Bij een kleidek lijkt het ver

schralingsbeheer meer succes op te leveren dan in percelen met een 

bovengrond van veraard veen. Een buitendijks voormalig tichelterrein ligt op 

de Lingeoever bij Asperen en heeft het karakter van een bloemrijk grasland 

met onder andere vleeskleurige orchis. 

De oeverwallen bestaan uit rivierafzettingen van kalkrijke, zavel en lichte klei. 

De lager gelegen kommen kennen van oorsprong zware, kalkarme klei met 

veen in de ondergrond. In de voormalige tichelterreinen is deze opbouw uiter

aard veranderd. De Nieuwe Zuider Lingedijk doorsnijdt sinds 1809 in een rech

te lijn de Tielerwaard, zuidelijk van de eigenlijke of Oude Zuider Lingedijk. 

Voor de nieuwe dijk werd gewerkt met lokaal materiaal, maar werd het klei

dek over grote oppervlakten tot op het onderliggende veen afgegraven. Bij een 

dijkdoorbraak in 1820 ontstonden verschillende waterplassen, waarin sindsdien 

weer veenvorming is opgetreden in de vorm van rietkraggen. 

De speciale beschermingszone Lingegebied 8: Diefdijk-Zuid is aangewezen voor 

de volgende habitattypen en -soorten: 
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Esuotjetobol Natura 200Q-gebled QIQ liogediik & Piafdjjk 

KemopgaYllo 

3.11 Vissen en amfibJeio Laagdynamische wateren voor grote modderkruiper H1145. bittervoom H1134 en amfibiet!o. zools 
kamsalamander H 1166~ 

In5tl!lndho~dingsdoelstellingen 

SVI Doeisl. Doeisl. Doeisl. Dr •• o~r •• h, D" .okro.hl 

HobllO'typon 
H6430A 

H1230 
H9tEOA 

H91 EOS 

H91EOC 

HBbitatsoorten 
Hll34 
Hl145 
Hf149 
Hl166 
B,oodv0lI"l. 
Al1i7 

Legend. 
W 

SVl landelijk 

=« 1 

Rulg1en en mmen f"""" .... pIr.a) 
KalkmOerassen -
~Vochtige alluviale bossen 
(zachthoulooibossen) 
-Vochtige alluvlale bossen 
(essen.fepenbossen) 
·Vochtige allul/iale bossen (beekbegeleidende 
bossen) 

BItI.rvoom 
,G(ote _"~"'Ipe( 

Kleb1. n1CClde,kruipet 
1Ki."""larr"u,ckor 

Zwarte Stem 

_L.nd.llj~ Opp.vl. Kwal. P,!!,:.. .'~"1. '!.09.~1. ""I~! ~!.o:e n 

= (<) 

=«1 

=«J 

3..11 .W 
3.11.W 

3.11.W 

deze label is gebaseercl op hel ontwerp-aanv.ijzingsbesluit 

Gebruik deze essentietabel in combinatie met de leeswijzer 
Kemopgave met wateropgave 

Sense of urgency: beheeropgave 

Sense of urgency opgave m, b.t. watercondities 
Land~ijke Staal van Instandhouding (- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunsUg) 
SehoudsdoelsleUing 
Verbe1er- of uitbretdingsdoelstelling 
Ontwerp-aanwijzinQsbesluit heeft 'ten Qunste van' formulering 

Beschermde natuurmonumenten 

Het Natura 2000-gebied is eigenlijk alleen Habitatrichtlijngebied en beslaat 

een oppervlakte van ongeveer 750 ha. Het (voormalig) beschermd natuurmo

nument Oeverlanden Linge van 280 ha is in zijn geheel in het aangewezen ge

bied opgenomen. 

Het beschermd natuurmonument Oeverlanden langs de Linge is aangewezen op 

1 december 1986 (NMF/N 86-16057; Stcrt. 1987, nr. 2). 

Het staatsnatuurmonument Oeverlanden langs de Linge is aangewezen op 29 

juli 1988 (NMFIN88-7077; Stcrt. 1988, nr. 171). 

storingsfador 1 Z 3 ~ 5 6 7 B 9 1011121314151617 IB 19 

Ruigten en zomen II •••••••• 1.--:2 • 0 i: :~.~ ~.::: •••• 
Kalkmoer3ssen • _ ••••••• ~ • C [: i:J r:: _ ••• 
~Vochtige allu .... lale bossen ••••••••••• = c:: == :~ ••• I!' 
Bittervoorn •••• _ •••••••••••••• 

Grc~e mod:::ierkrUiper .. ..... _ • •• • • •• • • • • • • • 

KamsalBman:::ier .. .... , • • • • .... • • • .... ,' Ii. • • 

Kleme modderkrUiper ••• • _ • • • •• • •• • • • • • • 

Zwarte Stem (b.roedvogel) •• Ii! II . .... ... LJ II ... .. _ ••• _ 

• z@@rge\,'CH!lig 
E gevo.elig 

• nid g-e\,'oelig 

;:J n.v.t. 
.. , onb-ekend 

Logischerwijs zijn alle instandhoudingsdoelen van natte gebieden erg gevoelig 

voor verdroging. De habitattypen 'ruigten en zomen' (1.870 tot >2.400 
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mol/ha.j) en 'kalkmoerassen' (1.100 mol/ha.j) zijn zeer gevoelig voor verzu

ring en gevoelig zijn 'vochtige alluviale bossen' (1 .860 tot 2410 mollha.j). 

Gevoelig voor vermesting zijn 'kalkmoerassen' en 'vochtige alluviale bossen' 

en aile instandhoudingsdoelsoorten: bittervoorn, grote modderkruiper, kleine 

modderkruiper, zwarte stern en kamsalamander. V~~r de diersoorten zijn op

pervlakteverlies en versnippering ernstige bedreigingen. De vissoorten zijn erg 

gevoelig voor geluid, trillingen, mechanische verstoring en veranderingen in de 

soortensamenstelling. 

Autonome ontwikkeling 

V~~r het habitattype kalkmoerassen en de soort kamsalamander geldt een 

uitbreidingsdoelstelling. Na de definitieve aanwijzing van het gebied zullen in 

het beheerplan daarvoor maatregelen worden geformuleerd. Het habitattype 

komt voor op enkele binnendijkse percelen bij Acquoy, dus buiten het gemeen

telijk grondgebied. V~~r uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van 

habitattype kalkmoerassen is plaatselijk op kleine schaal polderpeilverhoging 

buiten het Natura 2000-gebied nodig en verbetering van het vegetatiebeheer. 

Deze maatregelen hebben hoge prioriteit. Verder kan uitbereiding van dit ha

bitattype worden gerealiseerd door omvorming van bos op locaties met ge

schikt(e) bodem en grondwaterregime. Door aanleg van poe len langs de 

Diefdijk wordt getracht de overlevingskansen van de Kamsalamander te vergro

ten. Ook dat zijn ingrepen buiten de gemeente, in Geldermalsen en Leerdam. 

Doordat de Linge in het Streekplan Gelderland is aangewezen als waterloop 

met specifiek ecologische doelstelling en het gebied Nieuwe Zuider Lingedijk is 

aangewezen als wateren met een ecologische doelstelling, de Beneden-Linge is 

aangewezen als waterlichaam conform de Europese Kaderrichtlijn Water en in 

het waterplan Gelderland de Linge als TOP-gebied is aangewezen met maatre

gelen voor herstel volgens het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem 

(GGOR), worden planologisch verslechteringen van de waterkwaliteit voorko

men. Maatregelen worden voor 2015 uitgevoerd. Het bestemmingsplan biedt 

geen ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe functies die een negatieve in

vloed op de kwaliteit van het water kunnen hebben. In deze deelgebieden 

wordt beoogd het oppervlaktewater en grondwater verder te beschermen en 

te verbeteren en wordt duurzaam gebruik van water bevorderd. Hiermee zou 

ook verdroging moeten zijn uitgesloten. Specifiek gaat het om maatregelen in 

de eerste helft van de bestemmingsplanperiode zoals: de aanleg vis passages en 

nazuivering van het effluent rioolzuiveringsinstallaties, waarmee respectieve

lijk versnippering voor een deel wordt opgeheven en vermesting wordt terug

gedrongen. 

144.00.03.01 .00.00 - PlanMER bestemmingsplan buitengebied • 22 mei 2012 123 



124 

~iIiI " .. ".~"" .• "" 
~ _'~'''' U\l 

~- ....... .... l-..""_,_ 

-.-• ____ rv ____ ~ ____ -.. ~~---\I_-

144.00.03.01.00.00 - PlanMER bestemmingsplan buitengebied - 22 mei 2012 



Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche 

Boezem 

Direct ten zuiden van de gemeente Lingewaal ligt aan de overzijde van de 

Waal het Natura 2000-gebied 'Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. Dit 

Natura 2000-gebied omvat drie deelgebieden, waarvan enkel het deelgebied 

rond Slot Loevestein in de buurt ligt. Het omvat binnendijks de Boezem van 

Brakel in de Bommelerwaard. Buitendijks omvat het de Polder Munnikenland 

en de Waaluiterwaarden bij Brakel en Slot Loevestein met omgeving. De be

langrijkste Europese natuurwaarde van de komgronden betreft de concentratie 

aan grote modderkruiper in de sloten en plassen van de Boezem van Brakel. 

Ook moerasvogels zijn in de binnendijkse gebiedsdelen goed vertegenwoor

digd, waaronder bruine kiekendief, blauwborst en in de boezem van Brakel 

sinds 2002 af en toe een broedende purperreiger. De uiterwaarden herbergen 

uitgestrekte, zeer bloemrijke hooilanden van het glanshaververbond. Het ge

deelte bij Brakel is een van de zeer weinige onvergraven uiterwaarden in het 

rivierengebied. Bij Slot Loevestein wordt in de graslanden de zeldzame beemd

ooievaarsbek aangetroffen. In de uiterwaarden broeden weidevogels als kwar

telkoning, grutto, wulp en veldleeuwerik. De uiterwaarden herbergen de meest 

westelijke populatie in het rivierengebied van de kamsalamander. De soort 

gebruikt hier binnendijkse en buitendijkse plassen en poelen als zomerhabitat 

(voortplanting en foerageergebied), terwijl in nabijgelegen binnendijkse ter

reinen wordt overwinterd. 

Het gebied Loevestein ligt op tenminste 1,0 km ten zuiden van de dichtstbij

zijnde mogelijke ontwikkeling binnen de gemeentegrens van Lingewaal. Het 

Pompveld ligt op 5,9 km en de Kornsche Boezem op 9,1 km van Lingewaal. 

De speciale beschermingszone Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is 

aangewezen voor de volgende habitattypen en -soorten: 

E'Holier.btl HIluM 2QOQ-g,bltd 071 Lotynteln Pomov.1d & KOCOKhe lotrem 

3.07 Vochtige alluvial. bossen Vochtige aIlull.ale bossen (zachthotJtooilJosset1 en essen-iepentx>ssen) "H91 EO_A ~n "H91EO_B 
uitbreiden me-de len be-hoeve van 

3.11 Vissen an emfiblein Laagdynamische wateren voar grate moddMtrlJlper H1 145, bittervoom H1134 en arnfi~n, zoals 
kamsaJamander Hl1&6 

3.13 Droge graslanden Kwaliteitsverbelering eo uitbreiding van sU~ril$ol~ndt!n "H61209 ~nsha'ler· en 
vosse:staarihooiJaoden (glanshaver) H6510_A 

In,t·ndhpydinqt dQalll.ninOl D 
SVI Doe)st. Doelst Doe 1st Drugkracht Drugkracht 

lIIIndelijk Opp.vl. KWIII. Pop. aantal \logels aenlJll paren 
Habhllttypen 
H3150 Meren nlet luabbensc:heer en fonleinkruiden 
H3270 Slikkig! rivleroevers 
H6120 'Strocorndalgr~'lilnden 3_13. -
H5510A Glanmaver· en vossenstaarthooil~n 3_13, 

(glanshaven 
H91EOA -Vochtlge aUuvi. bossen 307.W 

(zachlhoutooibossen) 
H-abhll. oontn 
HI1;).t Bittervoo(n 31l.W 
HH45 Grote modderkruiper 31l.W 
H1' . 'i! Kleine modderkruiper 
H"63 Rrvierdoncherpad 
H1 16e Kamsalamallder 3.11.W 

K.mopgaven 

deze tabe\ is gebaseeld op he-!: onl""~HI'T .... ijzi~uit 
L<tgenda Gebru(k due usenUet.belln combinatie met de 5eeslllrijz~ 

W Kemopoave met wateropga~'e 
Sense or urgency: beheeropgave 
Sense at urgency opgave m b I watercondrtin 

SVJ landelijk Landelijke Stut van Instandhouding (-teef ol"lgunstig; - matig ongunstig .• ~stig) 
Behoudsd~r$leaing 
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Zeer gevoelig voor verzuring zijn de habitattypen 'meren met krabbenscheer 

en fonteinkruiden (2.100 tot >2.400 mol/ha.j), 'rivieren met slikoevers' (2.400 

mol/ha.j) en 'stroomdalgraslanden' (1.250 mol/ha.j). Gevoelig zijn 'hooiland 

met vossenstaart en glanshaver' en 'alluviale bossen met grauwe els en gewo

ne es' (1.860 tot 2410 mol/ha.j). Voor vermesting gevoelig zijn 'stroomdal

graslanden', 'hooiland met vossenstaart en glanshaver' en 'alluviale bossen' en 

aile instandhoudingsdoelsoorten: bittervoorn, grote modderkruiper, kleine 

modderkruiper, rivierdonderpad en kamsalamander. Voor de diersoorten zijn 

oppervlakteverlies en versnippering ernstige bedreigingen. Oe vissoorten zijn 

erg gevoelig voor geluid, trillingen, mechanische verstoring en veranderingen 

in de soortensamenstelling. Meren, oevers en bossen zijn erg gevoelig voor 

verdroging en daarmee ook voor verzilting, wat naast door invloed van de zee 

ook door verdroging en bevloeiingsmaatregelen of zoute kwel kan worden ver

oorzaakt. 

Autonome ontwikkeling 

Voor het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (H3150), 

zoals aanwezig in de Boezem van Brakel, geldt de doelstelling uitbreiding. In 

de genoemde boezem bestaan buitendijks mogelijkheden voor uitbreiding van 

de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit, die in de beheerplanperiode, 

die valt binnen de bestemmingsplanperiode, kunnen worden bewerkstelligd. In 

combinatie met natuurontwikkeling en rivierverruiming kunnen de gewenste 

laagdynamische condities worden gerealiseerd. Oat geldt ook voor slikkige 

rivieroevers met het doel uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 

kwaliteit. Het habitattype slikkige rivieroevers komt over een kleine opper

vlakte voor in het buitendijkse deel van de Waal. Uitbreiding van het oppervlak 

en verbetering van de kwaliteit is ook het doel voor glanshaver- en vossen

staarthooilanden. Het subtype A, glanshaver komt vlakdekkend voor op de 

Bloemplaat, een van de weinige nagenoeg onvergraven uiterwaarden van ons 

land. Voor de soorten grote modderkruiper en kamsalamander worden ook 

maatregelen getroffen die tot uitbreiding van het leefgebied kunnen leiden. 

Oit gehele gebied ligt buiten het plangebied Lingewaal, maar de oppervlakten 

van gevoelig gebied voor externe invloeden neemt hierdoor toe. 
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Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal 
De 'Uiterwaarden Waal' vormen een groot gebied dat begint ter hoogte van 

Zaltbommel. De Waal is de grootste en meest dynamische van de Rijntakken. 

Hij heeft, na de Boven-Rijn, het breedste stroombed, tot ruim 350 m, de diep

ste bedding en verreweg de hoogste afvoer. De afvoer bedraagt gemiddeld 

2.300 m3 per seconde, met extremen tot 12.000 m3 per seconde bij waterover

last. Tweederde van al het Rijnwater dat ons land binnenkomt, stroomt via de 

Waal. Het karakteristieke rivierenlandschap bestaat uit een breed, voorname

lijk laaggelegen, erg dynamisch winterbed. De hoge dynamiek van de Waal is 

tegenwoordig vrijwel alleen nog in de oeverzone te aanschouwen . 

.,. ---.. ~ -_ .... _-- ..... - ..... -.; --- .. -
:::~ {. 
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Op veel plaatsen langs de Waal komen zandige oevers voor met pionierbegroei

ingen, terwijl langs strangen, nevengeulen en plassen ook slikkige oevers aan

wezig zijn. De Waal is dan ook de belangrijkste rivier voor pionierbegroeiingen 

op rivieroevers. Het habitattype slikkige rivieroevers, dat afhankelijk van het 

verloop van de rivierwaterstand van jaar tot jaar op verschillende plekken tot 

ontwikkeling komt, kan worden aangetroffen langs beide oevers van de Waal. 

Het dichtstbijzijnde liggen de westelijke delen van de Rijswaard. De reliefrijke 

uiterwaarden bestaan vooral uit graslanden, afgewisseld met enkele akkers, 

bosjes, bomenrijen, moerasgebiedjes en gei'soleerde oude strangen en geulen. 

Vooral in het westelijk deel van het gebied liggen oude meanders, oeverlanden 

en stroomruggen. Daarnaast liggen er enkele grote plassen die zijn ontstaan 

door zand- en kleiwinning. Deze uiterwaarden bevatten soortenrijke glansha

verhooilanden, stroomdalgraslanden en open water, waar deels verlanding 

plaatsvindt. In de goed ontwikkelde bloemrijke hooilanden zijn soorten als 

groot streepzaad, goudhaver, veldsalie, gele morgenster en karwijvarkensker

vel te vinden. Daarnaast is het een belangrijk gebied voor ganzen en eenden 

tijdens de trek en in de wintermaanden. Er verblijven in die tijd duizenden 

kolganzen, grauwe ganzen en smienten. Ie gebruiken de grote plassen als 

slaapplaats en zoeken vOedsel in grastand€n in vrij vv'el het gehele uiterwaar-

dengebied. De trekvissen zeeprik, rivierprik, elft en zalm zijn voor hun door

trek- en opgroeigebied beperkt tot het zomerbed in de kribvakken van de 

rivier. 

De genoemde delen van de Uiterwaarden Waalliggen op tenminste 5,8 km ten 

oosten van de dichtstbijzijnde gemeentegrens van Lingewaal. 

De speciale beschermingszone Uiterwaarden Waal is aangewezen voor de vol

gende habitattypen en -soorten: 

E5um1It.1bt' N.18G 2000-atb t<I PH UiI'J'JIQltrq." ViM' 

Kem0P93yen 

3.04 Rivieroevers mit pionilrvegeUties 

3.07 Vochtige alluvial. boSHn 

3.12 Plas-dras stt;uatles 

3.13 Droge graslilJldtn 
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Rivieq,rik 
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EJI! 
,Em 
'ZDlm 

- Ziiiil 
GrOie modcJerkTul".' 

Behoud en uTtbrekmg van Slit<klge rMefOeVerS H3270 en gOOdbanken met pioniervegelaUes. 

VochUge a1hIviale bossen (zachthoutooroossen en essen4epenbossen) -H91EO_A en -H91EO_B 
uitbrekteo mede len behOeVe van bever H1337 

8ehoud en uttbreiding area.." V,'Jf\ plas--dras situaUes en ondiep water voor eenden. kwartelkoning A 122. 
porseleinhoen A 119 en ~ 

I(\\~emg en u~.an slJoomtIalgroslandefl-H6120. glaoshave,· en 
vossesI_~n~t)~10] ... 

SVl DoelsL Coelst. Doelst. Droltlgkrach1 OriJagkrach1 
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Zeer gevoelig voor verzuring zijn de habitattypen 'rivieren met slikoevers' 

(2.400 mol/ha.j) en 'stroomdalgraslanden' (1.250 mol/ha.j). Gevoelig zijn 

'hooiland met vossenstaart en glanshaver', 'stroomdalgraslanden' en 'alluvia

le bossen met grauwe els en gewone es' (1.860 tot 2410 mol/ha.j) en verschil

lende vogelsoorten. V~~r vermesting gevoelig zijn 'stroomdalgraslanden', 

'hooiland met vossenstaart en glanshaver' en 'alluviale bossen' en alle in

standhoudingsdoelsoorten: elft, grote modderkruiper, rivierprik, zeeprik, zalm 

en kamsalamander. V~~r de diersoorten zijn oppervlakteverlies en versnippe

ring ernstige bedreigingen. De vissoorten zijn erg gevoelig voor geluid, trillin

gen, mechanische verstoring en veranderingen in de soortensamenstelling. 

Rivieroevers en stroomdalgraslanden zijn erg gevoelig voor verdroging en 

daarmee ook voor verzilting. 

Autonome ontwikkelingen 

De glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype A, glanshaver komt voor in 

de Rijswaard en de verder weg gelegen de Kil van Hurwenen. Hiervoor geldt 

een doelstelling om binnen de planperiode de oppervlakte te vergroten en de 

kwaliteit te verbeteren. Ook het leefgebied van zeeprik en rivierprik en kam

salamander zal worden uitgebrcid, zodat grotere populaties mogelijk worden. 

De uiterwaarden van de Waal, met name de Kil van Hurwenen en de Hee

seltsche uiterwaarden, zijn een belangrijk broedgebied voor porseleinhoen. Bij 

omvangrijke inundaties in mei en juli vestigen zich enkele tientallen, anders 

slechts enkele paren. De structuurrijke hooilanden en ruigten in de rivierui

terwaarden vormen een belangrijk broedgebied van de kwartelkoning in Neder

land en incidenteel voor zwarte stern. In de planperiode zal worden bevorderd 

dat deze gebieden toenemen. 

Natura 2000-gebied Zouweboezem 

De Zouweboezem is een in de 14e eeuw gegraven boezemgebied dat diende als 

opvang van het overtollige water uit de omliggende polders. De boezem be

staat uit twee vaarten, de Oude en de Nieuwe Zederik, met tussengelegen 

oeverlanden en slootcomplexen. De Zouweboezem ligt een paar meter boven 

de ingeklonken omgeving en heeft een dichte begroeiing van riet, zeggen, 

struweel en wilgenbas. Dergelijke uitgestrekte rietmoerassen komen alleen 

voar bij nagenoeg natuurlijk fluctuerende waterpeilen. Onder de waterplanten 

en moerasplanten bevinden zich typische laagveensoorten, zoals grote boter

bloem, krabbenscheer en groot blaasjeskruid. Op kleine schaal is hier sprake 

van habitattype Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Het deel van de 

Polder Achthoven dat binnen de begrenzing ligt, bevat een aanzienlijke opper

vlakte blauwgrasland. Het type komt hier voor op veenbodem, waarvan de klei 

is afgegraven. Kenmerkende soorten zijn Spaanse ruiter, kleine valeriaan en 

blonde zegge. Op een geplagd stukje grasland is veenmelkviooltje gevonden. 

De Zouweboezem kent als voornaamste broedvogel van rietmaeras purperrei

ger en een grote populatie grote modderkruiper, waarop de purperreigers 

foerageren. De ge"lnundeerde kruidenvegetaties zijn belangrijk voor porselein

hoen en de drijvende waterplanten vegetaties voor zwarte stern. Het gebied is 

ook van enige betekenis voor krakeend. Deze en andere watervogels maken 
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vooral gebruik van de beschutte open water gebieden, terwijl de rietlanden als 

slaapplaats voor diverse trekvogels in gebruik zijn. In de wintermaanden zijn 

blauwe kiekendief en waterpieper aanwezig. Ook voor andere moerasvogels is 

de Zouweboezem belangrijk. Zo broedt in het overjarig riet veel snor en leven 

hier blauwborst, roerdomp, rietzanger en porseleinhoen. 

De Zouweboezem ligt op tenminste 7,3 km ten noordwesten van de dichtstbij 

zijnde gemeentegrens van Lingewaat. 
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De speciale beschermingszone Zouweboezem is aangewezen voor de volgende 

habitattypen en -soorten: 

E»tntltt.lbt' N.nn 2OOQ=stbltd l05t ZOuwtbotztm 

KtmoPAaven 

3.06 Krabbemch.er-begroelingen 

3.08 Rletmoeras 
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HI1 :l4 -
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,K~ 
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Roerocmp 
-PI.fptrreIger 

_n 
ZwarltSl.m Soor _.-

ADS' Krakeend 

Be\'"(IMf en un;oceJdrlg .... >In . i-. • ' I . .' . in de vorm van 
'Vanoen • ., he! 1liI- IltlSlei van krabbenscl1eerl>roeungen. 001< aIs broe<lbJotoop van zwa~e 
stem A1 91 

Kw:.IXi!ilSvN1>e'emg ... UIllK~ ne!JIlOems met II<' CI.l;]rt>ij bOIlOfende b<c«lvcgels (,,,,,'cIomp A021. 
). 3.Y09"VOO mel 

Her,tel 
H6410 

Laagdynarnsdle wateren voor grote rnoddeOl.ruiper H1145, bl1tervoom H1134 en amRl>ieen, zools 
kanlsalamandef HII66. 

SVI Do.lst : Doelst. Do.lst. Draagkraeht Draagkracht Kemopgaven 
Land.IiJk Opp.vl. ; K~I. Pop. aantal v~s , 30Inbi paren ; 

- - - - - -- - , • - - - - - - - • - I , 
> S.OlI. - .W 
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,00 
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311 .W 
3.II .W -

3.06.W 

40 _., _.~.~~ : ____ _ . • _. __ _ --- --- --20--

deze label is geIlaseenl op he! ontwerp-aanwljlllgsbesluit 
Olbrulk den essentietabel in combinatie met de le.swljzer 

Storinosfactor 1 2 3 4 5 • 7 8 9 10111213141516111819 

61aul'lcnlsIl!lnden ••• ••• • ~-J f'l: l: •••• 

SittervOClm •• ••• • •• •••••••• 
Grote modderiuuiper ... -.... . • • •••••••• 
KBm~ll!1mander •• •• ••• . .. • •••••• v ... .. . 

Kleine modder1a"u;per ....... •• •••••••• 
Platte sdnjihoren ••• •• • ••• •• •••• 
Knlkeeod (Olet-broedvogel) . D • •• • · .. . .. ....... 
Poruleinhoen (broedvogel) •••• •• . '" . .. ....... 
Purpe.rni~r (broedvogel) ••• •• • • [3 ... .. .. ...... 
Roerdcmp (broedvogel) •• •• •• . 2 .. •... . ... -
Snor (broedvogel) •••• •• • • • •• •• • • 
Zl'Iarte Stem (broedvooel) •••• ••• • .. -.... -

Gevoelig voor verzuring is het habitattype 'blauwgraslanden' (1.100 mol/ha.j) 

en de instandhoudingsdoelsoort kamsalamander. Zeer gevoelig voor vermesting 

is het habitattype 'blauwgraslanden' (1.100 mol/ha.j). Gevoelig voor vermes

ting zijn alle instandhoudingsdoelsoorten: bittervoorn, grote modderkruiper, 

kleine modderkruiper, platte schijfhoren en kamsalamander. Voor de diersoor· 

ten zijn oppervlakteverlies en versnippering ernstige bedreigingen. De vissoor· 

ten zijn erg gevoelig voor geluid, trillingen, mechanische verstoring en 

veranderingen in de soortensamenstelling. Blauwgraslanden en alle dieren zijn 
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afhankelijk van water en dus erg gevoelig voor verdroging en daarmee ook voor 

verzilting. 

Autonome ontwikkeling 

V~~r blauwgraslanden geldt een uitbreidingsdoelstelling waardoor een groter 

gebied gevoelig wordt voor verdroging en vermesting. Ook het leefgebied van 

roerdomp wordt binnen de planperiode vergroot. 

Natura 2000-gebied Biesbosch 

De Biesbosch was eeuwenlang een uitgestrekt zoetwatergetijdengebied, dat in 

Europa nauwelijks zijn weerga kende. Ontstaan in het begin van de vijftiende 

eeuw, tijdens de beruchte Sint-Elizabethsvloed, werd het gebied lange tijd 

gekenmerkt door wilgenvloedbossen, deels in gebruik als grienden, afgewisseld 

met kale zand- en slikplaten, rietgorzen en biezenvelden. Na de afsluiting van 

het Volkerak in 1960 en het Haringvliet in 1970 viel het getij terug van gemid

deld 2 m naar enkele decimeters. Het beoogde kierbesluit gaat hier iets in 

verbeteren. 

IQ-_., .... _--

Natura 200D-gebiBd #112 
Bw.bolch 

, ,.. - .- ... _., 
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Het gebied bestaat uit drie delen: de Sliedrechtse en Dortsche Biesbosch ten 

noorden van de Merwede en de Brabantse Biesbosch ten zuiden ervan. Alleen 

in de Sliedrechtse Biesbosch resteert nog een getijdeverschil van ongeveer 70 

cm door de open verbinding met de Oude Maas. Het dynamische getijdenge

bied veranderde na de uitvoering van de Deltawerken in een verruigd moeras

gebied waarin de hoogteverschillen tussen platen en geulen geleidelijk 

verminderden, wat ten koste ging van afkalving van de eilanden. De biezenvel

den, rietgorzen en wilgenvloedbossen zijn grotendeels verdwenen. Ondanks dit 

alles bezit de Biesbosch grote botanische en faunistische kwaliteiten, terwijl 

het landschap van eilanden en slingerende waterwegen nog steeds bestaat. 

Het is een belangrijkste brongebied voor de blauwborst als broedvogel van 

verruigd rietland. Daarnaast een belangrijk broedgebied voor moerasvogels als 

bruine kiekendief, porseleinhoen, snor en rietzanger en broedvogels van wa

terrijke gebieden met opgaand bos zoals aalscholver en ijsvogel. Tevens is het 

een belangrijk rust- en foerageergebied voor fuut, lepelaar, kleine zwaan, 

kolgans, grauwe gans, brandgans, smient, krakeend, wintertaling, kuifeend, 

grote zaagbek en grutto. Daarnaast is het van enig belang voor aalscholver, 

pijlstaart, slobeend, tafeleend, nonnetje, visarend en meerkoet. 

De Sliedrechtse Biesbosch is erg belangrijk voor ganzen en ligt op tenminste 

10,1 km ten westen van de dichtstbijzijnde gemeentegrens van Lingewaal. 

En.nll.tab,1 Natura 20QQ-q,bJ,d 112 Ble.bo8ch 
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KWbtIIQ- 'IOtbOtonOSJ Of\ urlbrek!mg neltnMras nlot de dMtb.ij bimtw"ondo broedvogels (roerdomp A021. 
~ . I ) . fl<lngevuld met noordse woelmuls. '"H1340 

Herstel glanshaver- en vossenstaarthoollanden (grole \lossensJaClrt) HG510_B en 

Kwaliteltsverbetering en uitbreidlng van stroorndalgraslanden ~H6120. glanshaver- en 
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Zeer gevoelig voor verzuring zijn de habitattypen 'rivieren met waterplan

ten'(>2.400 mol/ha.j) 'rivieren met slikoevers' (2.400 mol/ha.j) en 'stroom

dalgraslanden' (1.250 mol/ha.j). Gevoelig zijn 'hooiland met vossenstaart en 

glanshaver', 'stroomdalgraslanden' en 'alluviale bossen met grauwe els en 

gewone es' (1.860 tot 2410 mollha.j) en de meeste vogelsoorten. Erg voor 

vermesting gevoelig is meervleermuis. Voor vermesting gevoelig zijn 'stroom

dalgraslanden', 'hooiland met vossenstaart en glanshaver' en 'alluviale bossen' 

en aile instandhoudingsdoelsoorten: bittervoorn, elft, fint, grote modderkrui

per, rivierprik, zeeprik, zalm, rivierdonderpad en kamsalamander. Voor de 

diersoorten zijn oppervlakteverlies en versnippering ernstige bedreigingen. De 

vissoorten zijn erg gevoelig voor geluid, trillingen , mechanische verstoring en 

veranderingen in de soortensamenstelling. Beken, rivieren rivieroevers, ruigten 

en zomen en stroomdalgraslanden zijn erg gevoelig voor verdroging en daar

mee ook voor verzilting. 

Autonome ontwikkeling 

In combinatie met natuurontwikkeling en rivierverruiming kunnen de gewenste 

laagdynamische condities worden gerealiseerd. Voor de soorten grote modder-
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kruiper en kamsalamander worden maatregelen getroffen die tot uitbreiding 

van het leefgebied kunnen leiden. 

Het beoogde kierbesluit ten aanzien van de Deltawerken gaat hier iets in ver

beteren evenals het gebrek aan dagelijkse dynamiek door het ontbreken van 

getijdeverschillen. Het zoetwatergetij zal als gevolg van het kierbesluit tot 

meer dan een paar decimeter toenemen. Dat kan ten goede komen aan de 

habitattypen slikkige rivieroevers en stroomdalgraslanden, waardoor het doel 

uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit worden be

werkstelligd. De oevers van de Biesbosch zijn van oudsher van grote betekenis 

voor het habitattype slikkige rivieroevers, dat hier in diverse vormen voor

komt. Het habitattype kan profiteren van ontpolderingen en het afgraven en 

afvlakken van oevers. Hierdoor neemt het oppervlak, dat gevoelig is voor ver

zuring en vermesting, ook weer toe. 

9.3 

Effecten 

Voor aile Natura 2000-gebieden geldt dat de huidige achtergronddepositie van 

totaal stikstof ruim meer is dan de kritische depositiewaarde van de meest 

gevoelige habitattypen, waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Op grond van 

de adviezen van de deskundige in aanwijzingsdoelen, de heer dr. D. Bal van 

het Informatie- en Kenniscentrum van het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie en Alterra van Wageningen Universiteit en staande 

jurisprudentie, is elke toename van de depositie dan een significant negatief 

effect. Stikstofdepositie is bij uitstek een extern effect dat over grote afstan

den kan doorwerken. 

Om de effecten te be palen zijn per scenario/alternatief verspreidingsbereke

ningen uitgevoerd met behulp van de pc-applicatie OPS-Pro 4.3 en gevisuali

seerd op kaarten. Dit verspreidingsmodel is gericht op grote gebieden en 

berekent de toe- of afname van ammoniakdepositie. 

In de Passende beoordeling dienen deze effecten te worden vergeleken met de 

huidige situatie. Hiervan is vanzelfsprekend ook een verspreidingsberekening 

gemaakt. De bijbehorende kaarten zijn als bijlage bij dit planMER opgenomen. 

Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid 

In het Natura 2000-gebied Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid is het habitattype 

kalkmoerassen het meest gevoelige habitattype met een kritische depositie

waarde van 1.100 mol/ha.j. Op de locatie van de kalkmoerassen is een bijdra

ge van aile activiteiten in het buitengebied van Lingewaal berekend op tussen 

de 8,0 en 20,0 mollha.j op een totale achtergronddepositie van 1.780 tot 

2.080 mol/ha.j. 

In het realistisch scenario wordt binnen de gekozen nauwkeurigheid geen af

wijking gevonden van de huidige situatie (10,0 tot 50,0 mol/ha.j) en is er geen 

sprake van een effect. 
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In het alternatief mogelijkheden bij recht wordt ter hoogte van de locatie van 

de kalkmoerassen een verviervoudiging van de depositie van stikstof berekend 

(10,0 tot 200,0 mol/ha.j), wat ten opzichte van de maximale huidige achter

gronddepositie een toename van 10% betekent. Dit is een significant negatief 

effect, waardoor het instandhoudingsdoel, toename van kalkmoerassen, nag 

verder opschuift in de tijd. Oak het voorkomen van diersoorten (vissen, sala

manders) onder de instandhoudingsdoelen wordt bedreigd. 

In het alternatief schaalvergroting verdubbelt de ondergrens van de bijdrage 

aan de depositie, naast dat opnieuw de bovengrens verviervoudigt (20,0 tot 

200,0 mol/ha.j). Oak dit is een significant negatief effect. 

Hoewel een verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven van invloed 

is op de lokale hydrologie, heeft dat in het beekdal van de Linge waarschijnlijk 

geen enkel effect door de schaal van het riviergebied en de oppervlaktewater

stroming. Ook de overige genoemde verstoringsaspecten spelen in de toe te 

laten bestemmingen geen ro!. 

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 

In het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld ft Kornsche Boezem ligt het 

gevoeligste habitattype stroomdalgraslanden bij slot Loevestein het dichtst bij 

de gemeente Lingewaal, op ongeveer 5,9 km van de dichtstbijzijnde mogelijke 

ontwikkeling. V~~r stroomdalgrasland is depositie van meer dan 1.250 mol/ha.j 

stikstof aangemerkt als kwalijk. De huidige achtergronddepostie is echter 

1.430 tot 1.550 mol ha.j, waaraan LingewaalB,O tot 20,0 mol bijdraagt. 

In het realistisch scenario blijft dit gelijk, hoewel in sommige meetvakken de 

ondergrens iets afneemt tot 6,0 mollha.j. In het alternatief mogelijkheden bij 

recht is sprake van een andere afname omdat de bovengrens tot 10,0 mol/ha.j 

beperkt blijft. Dat is een heel licht positief effect. Bij het alternatief schaal

vergroting is de toename echter 10,0 tot 100,0 mol/ha.j wat zonder meer een 

significante verslechtering betekent van ongeveer 7%. Dit geldt voor zowel de 

vegetaties van het habitattype als voor de diersoorten onder de instandhou

dingsdoelen. 

Hoewel een verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven van invloed 

is op de lokale hydrologie, heeft dat in het beekdal van de Waal waarschijnlijk 

geen enkel effect door de afstand, de schaal van het riviergebied en de opper

vlaktewaterstroming. Ook de overige genoemde verstoringsaspecten spelen in 

de toe te laten bestemmingen geen ro!. 

Uiterwaarden Waal 

Ook in de Uiterwaarden Waal ligt het gevoeligste habitattype stroomdalgras

landen op minder dan 6 km van de gemeentegrens van Lingewaa!. De achter

gronddepositie daar is echter al 1.540 tot 1.B40 mol/ha.j waarin Lingewaal 

maar voor 3,0 tot B,O mol/ha.j verantwoordelijk gesteld kan worden. In het 

realistisch scenario is dit niet anders. In het alternatief mogelijkheden bij 

recht zijn er meetvakken waarin de bovengrens naar 10,0 mol/ha.j verschuift, 

wat nauwelijks relevant te noemen is, maar toch als significant negatief geldt. 

In het alternatief schaalvergroting loopt de toename uiteen van 6,0 tot 20,0 
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mol/ha.j, dat met minder dan 1% toename toch als significant negatief geldt. 

ook voor diersoorten (vissen, amfibieen) onder de instandhoudlngsdoelen. 

Hoewel een verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven van invloed 

is op de lokale hydrologie, heeft dat in het beekdal van de Waal waarschijnlijk 

geen enkel effect door de afstand, de schaal van het riviergebied en de opper

vlaktewaterstroming. Ook de overige genoemde verstoringsaspecten spelen in 

de toe te laten bestemmingen geen rol. 

Zouweboezem 

In het Natura 2000-gebied Zouweboezem liggen op ruim 7 km van de grens van 

Lingewaal blauwgraslanden die als een erg gevoelig habitattype zijn aange

merkt (1.100 mol/ha.j is de kritische depositiegrens). Oe achtergronddepositie 

is echter al een forse 1.780 tot 1.840 mol/ha.j waarvan Lingewaal volgens de 

berekening 1,0 tot 3,0 mol/ha.j inbrengt. Oat neemt in het realistisch scenario 

en het alternatief mogelijkheden bij recht toe tot 3.0 tot 10,0 mol/ha.j. 

In het alternatief schaalvergroting stijgt de bijdrage naar 6,0 tot 50,0 mol/ha.j 

wat met een kleine 5% een onaanvaardbaar significant negatief effect bete

kent voor het habitattype en andere kwetsbare instandhoudingsdoelen. 

Verdubbeling van het verharde opper-vlak van de erven is van invioed op de 

lokale hydrologie, maar heeft, evenals de overige genoemde verstoringsaspec

ten in de toe te laten bestemmingen door de afstand tot het gebied Zouwe

boezem, waarschijnlijk geen enkel effect. 

Biesbosch 

Op net iets meer dan 10 km van Lingewaal ligt het Natura ZOOO-gebied Bies

bosch waarin ook weer beekdalgraslanden het meest gevoelige habitattype zijn 

met een kritische depositiewaarde van zoals eerder vermeld 1.250 mol/ha.j. 

Aan de huidige achtergronddepostie van 1.460 tot 1.600 mol/ha.j dragen alle 

stikstofbronnen in Lingewaal minder dan 1,0 mol/ha.j bij. Oat blijft zo in het 

realistisch scenario en in het alternatief mogelijkheden bij recht. In het alter

natief schaalvergroting wordt de bijdrage uit Lingewaal echter 2,0 tot 8,0 

mol/ha.j wat hoewel minder dan 1% toch moet worden aangemerkt als een 

significant negatief effect. 

Verdubbeling van het verharde oppervlak van de erven is van invloed is op de 

lokale hydrologie, maar heeft in de Biesbosch waarschijnlijk geen enkel effect 

door de afstand. Dit geldt om dezelfde reden waarschijnlijk ook voor de overi

ge genoemde verstoringsaspecten. 

9.4 

Conclusie 

Alteen met het realistisch scenario is het bestemmingsplan op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 uitvoerbaar. 

Voor zowel het alternatief mogelijkheden bij recht als het alternatief schaal

vergroting kunnen op het niveau van het bestemmingsplan significant negatie-

144.00.03.01.00.00 - PlanMER bestemmingsplan buitengebied - 22 mei 2012 



ve effecten niet worden uitgesloten. Daarvoor zou een vergunning in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998 moeten worden aangevraagd bij het be

voegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelder

land. Die zou als coordinerend bevoegd gezag daarvoor in overleg moeten 

treden met de colleges van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, om

dat daar ook een deel van de geschade Natura 2000-gebieden ligt. 

Het is aan het genoemde bevoegd gezag om de visie te bevestigen, dat er geen 

sprake zal zijn van negatieve effecten op beschermde gebieden en het ontbre

ken van de noodzaak tot vergunningen. 

Op individueel bedrijfsniveau zijn echter negatieve effecten wel te voorkomen 

door emissiebeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van 

emissiearme staltechnieken. Dit dient per geval te worden beoordeeld en af

gewogen. 

Mitigerende maatregelen 

Omdat in de alternatieven mogelijkheden bij recht en schaalvergroting signifi

cante effecten niet met zekerheid zijn uit te sluiten, zijn mitigerende maatre

gelen aan de orde. Als mitigerende maatregel zijn de volgende punten te 

benoemen: 

PAS 

De rijksoverheid werkt aan generieke maatregelen om de emissie en depositie 

van ammoniak te verminderen, in het kader van de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS), zoals in paragraaf 6.2 aangegeven. Deze maatregelen zullen 

bijdragen aan het voorkomen van negatieve effecten op Natura2000-gebieden. 

Emissiebeperkende maatregelen op grond van de 

Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 

Per 15 juli 2010 is de provinciale Verordening stikstof en Natura 2000 Noord

Brabant in werking getreden. Deze maakt ontwikkeling van agrarische bedrij

yen mogelijk door het toepassen van ammoniakreducerende staltechnieken 

zodat gelijktijdig de ammoniakdepositie in de Natura 2000-gebieden naar be

neden gaat. 

De verordening verplicht veehouders dat nieuwe stallen aan de best beschikba

re emissiereducerende technieken dienen te voldoen. Daarnaast is er in be

paalde gevallen sprake van een verplichting tot saldering. Deze saldering 

wordt uitgevoerd via de provinciale depositiebank. Om dit proces te faciliteren 

geldt er een meldingsplicht bij het voornemen tot het geheel of gedeeltelijk 

renoveren van een bestaande stal of het voornemen tot het realiseren van een 

of meer nieuwe stallen. De initiatiefnemer is verplicht melding te doen van dit 

voornemen bij de provincie. 

Op basis van de melding wordt nagegaan of wordt voldaan aan de technische 

staleisen en of er moet worden gesaldeerd. Saldering vindt plaats op het ni

veau van Habitats per Natura 2000-gebied. Voor ieder habitat wordt nagegaan 
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of er voldoende salderingsruimte in de depositiebank beschikbaar is. Is dit het 

geval, dan wordt de saldering uitgevoerd en de benodiglle lleposilie per habI

tat in de depositiebank afgeboekt. De veehouder ontvangt een besluit met een 

rapport waarin de saldering is opgenomen. Dit besluit, inclusief het rapport, 

wordt gepubliceerd op de internetsite van de provincie. Daarnaast wordt in de 

Brabantse dagbladen het besluit gepubliceerd. 

Voor de Brabantse Natura 2000-gebieden is aan de hand van de verordening 

redelijkerwijs gegarandeerd dat er geen significant negatieve effecten zullen 

ontstaan. 

Bovendien blijkt uit het realistisch scenario dat er geen significante effecten 

zullen ontstaan, indien de ontwikkeling van de landbouw zich vergelijkbaar 

ontwikkeld, zoals in de afgelopen jaren. 

Toetsing op bedrijfsniveau in bestemmingsplan 

De Verordening Stikstof en Natura 2000 toetst echter aileen op de effecten op 

de Brabantse Natura 2000-gebieden. Effecten op Natura 2000-gebieden in Gel

derland en Zuid-Holland zijn echter ook niet uit te sluiten. 

Vanuit de Passende beoordeling wordt daarorn aanbevolen om in de regels van 

het bestemmingsplan voor uitbreiding van veestallen een toets op te nemen 

waarin wordt nagegaan of er in dat concrete geval sprake is van significant 

negatieve effecten op omliggende Natura2000-gebieden. 
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10.1 

Samenvatting effecten 

Onderstaande tabel geeft een totaal overzicht van de verwachte effecten van 

de alternatieven. 

Tabel: Samenvattend overzicht beoordeling effecten 

,J..\1tematieti' Alfer.oatief' 

, 'iR.ealls~is(lfi q!l~lijk- s,chaal-
lris~enar:io ' Iflei:!.~n 1)ij rerglloting 

r~"~,tit 

Effecten op beschermde gebieden (EHS, Way 0 - --
e.d.) 

Effecten op flora en fauna en beschermde soorten 0/ - - --
Toename I afname aantal geurgehinderden en 0 0 .. 
geuremissie 

Effecten op de kernkwaliteiten van het landschap 0 0 . 

Aantasting van archeologische waarden 0 0 0 

Effecten op cultuurhistorische waarden 0 - -
Verandering van verkeersintensiteiten 0 0 0/ -

Verandering in de verkeersveiligheid + 0/- 0/-

Toe/afname aantal geluidsgehinderden 0/+ 0 0/-

Toe/afname knelpunten fijn stof t.g.v. wegver- 0 0 0 
keer 

Toe/afname knelpunten fijn stof bedrijfsvoering 0 0/-

Risico op negatieve effecten grondwater- 0 0 0 
kwantiteit 

Risico van bei"nvloeding grondwaterkwaliteit 0 0/· . 
(grondwaterbeschermingsgebied) 

Risico op negatieve effecten oppervlaktewater- 0 0 0 
kwantiteit 

Risico op negatieve effecten oppervlaktewater- 0 0/ - -
kwaliteit 

Effecten op bodemkwaliteit 0 0 0 

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 0/ - 0/-

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 
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10.2 

Conclusie en aanbevelingen 

Realistisch scenario 

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat het realistisch scenario voor de 

meeste thema's een neutrale invloed zal hebben in vergelijking met de refe

rentiesituatie. Aileen voor beschermde soorten op grand van de Flora- en fau

nawet zou een negatief effect kunnen optreden. Oit heeft vooral te maken 

met de verschuiving van ammoniakuitstoot van stoppende locaties naar groei

locaties. 

Omdat bij de graeiers altijd voldaan moet worden aan de Verardening stikstof 

en Natura2000 van de provincie Gelderland is de kans dat er daadwerkelijk 

negatieve effecten optreden erg klein. 

Al met al is het realistische scenario dus zonder meer uitvoerbaar. 

Oit alternatief kan worden beschouwd als het "most likely" ontwikkeling in het 

landelijk gebied. 

Alternatief mogelijkheden bij recht 

Ook dit alternatief heeft op de meeste thema's een neutraal effect of een 

licht negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie. Oe effecten zijn 

bepaald op basis van het uitgangspunt dat aile agrarische bedrijven hun bedrijf 

vergroten met 20%. Oe verwachting is niet dat dit in de praktijk zal optreden. 

Meer waarschijnlijk is dat sommige bedrijven zullen stoppen en andere zullen 

graeien. 

V~~r wat betreft de negatieve effecten op de natuurwaarden en waterkwali

teit geldt hetzelfde dat bij het realistisch scenario is vermeld. 

De mogelijk negatieve effecten op cultuurhistorische waarden kunnen worden 

voorkomen door in het welstandsbeleid rekening te houden met de cultuurhis

torische karakteristieken van het gebied. 

V~~r de overige thema's met een licht negatief effect kan worden opgemerkt 

dat deze effecten in vergelijking met de referentiesituatie kunnen optreden, 

maar niet leiden tot knelpunten, waarbij goed aan de wettelijke kaders kan 

worden voldaan. 

Alternatief schaalvergroting 

Oit alternatief kan op meerdere thema's negatieve effecten hebben door de 

forse uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen, die in dit alternatief mo

gelijk zijn. 

Oe mogelijkheden in dit alternatief zijn aileen aanwezig bij toepassing van de 

afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan voor vergroting 

van agrarische bouwvlakken. Op basis van de resultaten van dit planMER wordt 

geadviseerd om bij toepassing van de betreffende afwijkings- en wijzigingsbe

voegdheden een brede omgevingstoets uit te voeren. In de omgevingstoets 

moet in ieder geval gekeken worden naar: 

Effecten op de (Gelderse) Natura 2000-gebieden; 
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Voldoen aan de eisen van de provinciale verordening Stikstof en Natura 

2000; 

Een zorgvuldige inpassing in het landschap; 

Er mogen geen knelpunten ontstaan in de verkeersafwikkeling of ten aan

zien van de verkeersveiligheid; 

Toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij. 

In geval van uitbreiding van intensieve veehouderijen binnen 250 m. van 

burgerwoningen: aanvaardbare risico's voor de volksgezondheid en zo no

dig het betrekken van de GGD bij een wijzigingsplan. 

Geadviseerd wordt om de relevante afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden 

voor uitbreiding van veehouderijbedrijven te voorzien van de voorwaarden 

zoals hiervoor aangegeven. 

Vanuit de Passende beoordeling wordt aanvullend aanbevolen om bij de bouw 

van veestallen een toets op te nemen naar de effecten op de omliggende Natu

ra2000-gebieden, zodat significant negatieve effecten worden voorkomen. 

Nuancering 

Overigens is zeer onwaarschijnlijk dat de effecten uit dit alternatief schaalver

grating ten volle zullen optreden. Een nuancering is daaram op zijn plaats. In 

het alternatief is uitgegaan van de maximale uitbreidingsmogelijkheden op 

basis van het bestemmingsplan (inclusief wijzigingsbevoegdheden). In de prak

tijk zal deze situatie zich echter niet voordoen: 

In het alternatief is de toename van de veestapel niet beperkt. Uit de 

analyse in paragraaf 5.1.1. blijkt dat in de afgelopen jaren er globaal 

sprake is van een gelijkblijvend aantal dieren. Het is niet aannemelijk dat 

in de komende jaren hier grate verandering in gaat optreden. Natuurlijk 

kan in de melkveehouderij er sprake zijn van enige toename door het weg

vallen van de melkquota, maar bij een vergroting moet het bedrijf ook be

schikken over gronden voor het uitrijden van de mest. Uit onderzoeken van 

het LEI blijkt dat een toename van meer dan 10% of 15% van het aantal 

stuks vee in de grondgebonden veehouderij niet wordt verwacht. Door uit 

te gaan van bouwvlakken van 2 ha. voor grondgebonden bedrijven en 1,5 

ha voor intensieve veehouderijen in dit alternatief is er in het alternatief 

sprake van een forse vergroting van het aantal dieren op aile aanwezige 

grandgebonden agrarische bedrijven. Het is niet aannemelijk dat een der

gelijke grate groei zal optreden. 

Om te kunnen groeien zullen agrarische bedrijven in de meeste gevallen 

salderingsruimte nodig hebben vanuit de Verordening stikstof en Natura 

2000 Gelderland. Het betekent in ieder geval dat groei van een bedrijf 

bijna altijd gelijk op zallopen met het stoppen van een bedrijf elders. 
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Monitoring en evaluatie 

Conform de Wet Milieubeheer dient het bevoegd gezag bij een besluit, waar

voor een plan-m.e.r.-procedure is doorlopen, een evaluatieprogramma op te 

zetten en uit te (Iaten) voeren. Het MER dient een aanzet tot een dergelijk 

evaluatieprogramma te bevatten. 

Geadviseerd wordt om periodiek te bezien op welke wijze de ontwikkelingen in 

de landbouw plaatsvinden. Mocht er sprake zijn van forse afwijkingen ten op

zichte van de aannames in dit pianMER dan is het wenselijk om te evalueren in 

hoeverre het beleid en het bestemmingsplan moet worden bijgesteld. 

Voorgesteld wordt om in ieder geval elke twee jaar te bezien of de punten van 

nuancering, die in de vorige paragraaf zijn benoemd ook daadwerkelijk optre

den. Bij grotere afwijkingen kan zo nodig bijgestuurd worden. 

Overigens is in sommige concrete gevallen van uitbreiding van agrarische be

drijven sprake van een plicht om een Besluit-m.e.r. op te stellen. Aan de hand 

van de bij een dergelijk BesluitMER vereiste concretere en specifiekere infor

matie kan worden geverifieerd of de in dit pianMER gehanteerde uitgangspun

ten en uitkomsten correct zijn geweest. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, 

dan dient te worden besproken of dat nog moet lei den tot een aanpassing van 

beleid en bestemmingsplan. 
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Bijlagen 





Bijlage 1: Beschrijving relevant ruimtelijk beleid 

Nota Ruimte (2006) 

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid (Nota Ruimte) is ruimte te scheppen voor de ver

schillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland ter beschikking 

staat. Meer specifiek richt het kabinet 

zich hierbij op vier algemene doelen: 

versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 

bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 

borging en ontwikkeling van (inter)nationale ruimtelijke waarden; 

borging van de veiligheid. 

Zaken van nationaal belang zijn vastgelegd in de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). Hier

in zijn onder meer de Nationale Landschappen Rivierenland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

vastgelegd waarbinnen de gemeente Lingewaal is gelegen. Verder grenst de gemeente aan het 

nationale landschap groene Hart. In deze landschappen geldt het uitgangspunt 'behoud door ont

wikkeling'. Dit betekent dat, mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt, ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk zijn. 

Het beleid met betrekking tot het buitengebied richt zich op het behouden van de vitaliteit en de 

draagkracht van het buitengebied. Zo worden er meer mogelijkheden geboden tot hergebruik en 

nieuwbouw in het buitengebied. Vrijkomende bebouwing kan, onder voorwaarden, worden omge

zet in een woonbestemming of vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Soms kan ook 

nieuwbouw wenselijk zijn bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe landgoederen. Daarnaast zal voor de 

landbouw ruimte worden geboden tot het voeren van een bredere bedrijfsvoering, met name als 

dat leidt tot een duurzame productie. 

Relevante elsen en randvoorwaarden 
rrekel1ling houden met ~e borglmg en C!>ritwikkeltng. VaA waatden verbQ)ri
den aan de t{ati0nale IQndsc~apReA Ri\lierrenl~II')dsQIi\~p en Niewwe H(!)l
taAdse Waterlinie. 

AMVB Ruimte (ontwerp 2011) 

In deze Algemene Maatregelen van Bestuur worden een aantal van de nationale ruimtelijke belan

gen uit de Nota Ruimte geborgd. Relevant in dit geval zijn de regels ten aanzien van de rijksvaar

wegen, hoofdwegen, ecologische hoofdstructuur, primaire waterkeringen, 

De Waal geldt als rijksvaarweg. Hier dient een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart te 

worden gewaarborgd. Ook dient er geen hinder te ontstaan door nieuwe ontwikkelingen langs de 

rijksvaarwegen. 

Wat betreft hoofdwegen wordt voor het grondgebied van Lingewaal aangegeven rekening te hou

den met een reserveringsgebied van 1 (van oostelijke gemeentegrens tot afrit 29) en 2 (van afrit 

29 tot westelijke gemeentegrens) extra rijstroken langs de A15. 

De ecologische hoofdstructuur is herijkt. De verantwoordelijkheid voor de realisatie ervan ligt bij 

de provincie. V~~r deze gebieden geldt dat de wezenlijke kenmerken en waarden in stand dienen 

te worden gehouden, te worden beschermd of te worden ontwikkeld. Provincies en Rijk hebben 

gezamenlijk afspraken gemaakt over deze herijking en de financiele gevolgen daarvan. Om na-



tuurbeleid in de toekomst betaalbaar en uitvoerbaar te houden, is overeengekomen dat de Ecolo

gische Hoofdstructuur iets minder groot wordt. Dc provincie Gclderlilnd heeft op 12 12 2011 een 

nieuwe kaart opgesteld met de Herijking. Binnen de gemeente Lingewaal zijn geen terreinen aan

gewezen waar de natuurontwikkeling wordt gestopt. De bestaande situatie blijft in die zin ge

handhaafd. 

De primaire waterkeringen dienen in stand te worden gehouden. Dit betekent dat geen graafwerk

zaamheden mogen plaatsvinden direct naast de primaire waterkering. Waar nodig moet verster

king van de kering plaats kunnen vinden. 

Relevante eisen en randvoorwaarden 

voorkomen gebruik en bebouwing in reserveringsgebied A15; 

voorkomen hinder voor rijksvaarweg en bescherming primaire waterke

ring; 

het opnemen van een regeling te bescherming, instandhouding en ont

wikkeling van de ecologische hoofdstructuur. 

Nieuwe Hollandse Waterlinie - uitwerkingsplannen 

De gemeente Lingewaal valt binnen de projectellVeloppen Diefdijk en Loevestein. Het project 

behelst in het algemeen het beter zichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het 

Linieperspectief Panorama Krayenhoff' is als kenmerkende opbouw beschreven: een herkenbare 

hoofdverdedigingslijn, geflankeerd door open velden in het oosten (de inundatie- en schootsvel

den) en landschappelijke of stedelijke verdichting in het westen ervan. 

De plannen voorzien in het weer zichtbaar maken van de militaire lijn tussen Linge en Waal, het 

zorgen voor een duurzame openheid van inundatiekommen en schootsvelden en het beleefbaar 

maken van het natte karakter van deze gebieden, het behouden en ontwikkelen van verdedigings

werken en het accenturen van de veilige zijde door landschappelijke verdichting. 

Relevante eisen en randvoorwaarden 

het versterken van de kenmerkende opbouw van de Nieuwe Hollandse 

waterlinie. 

Ruimtelijke verordening Gelderland (2010) 

In de ruimtelijke verordening legt de provincie Gelderland regels vast die betrekking hebben op 

het hele provinciale grondgebied, delen daarvan of op gebiedsgerichte thema's. De regels in de 

verordening met een directe doorwerking voor het buitengebied betreffen: 

permanente bewoning van recreatiewoningen is uitgesloten; 

In gebied gelegen binnen de EHS zijn bestemmingen en ontwikkelingen, waardoor de wezen

lijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, niet toegestaan; 

geen nieuwvestiging glastuinbouw; 

geen bestemmingen toestaan die de openheid van de waardevolle 

open gebieden aantasten . 

Relevante eisen en randvoorwaarden 

de in de verordening genoemde regels ten behoeve van het buitenge

bied dienen gevolgd te worden. 



Streekplan Gelderland (2005) 

Het Streekplan Gelderland 2005 (nu structuurvisie ex. Artikel 2.2. Wro) verwoordt het provinciaal 

ruimtelijk beleid en richt zich op de provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur, die wordt gevormd 

door het 'groenblauwe raamwerk' en het 'rode raamwerk'. 

Ruimtelijke structuur Streekplan Gelderland 2005 

In het Groen Blauw Raamwerk ligt het beleidsaccent op het beschermen en versterken van aanwe

zige kwetsbare waarden en gebieden en bestaat onder meer uit de EHS-natuur, de EHS-verweving, 

de EHS-verbindingszone en waardevolle open gebieden. In het rode raamwerk ligt het accent op 

het ontwikkelingsbeleid, in de sfeer van stedelijke functies en intensieve land- en tuinbouwteelt. 

Tussen deze twee raamwerken liggen de multifunctionele gebieden, waarvoor het provinciaal be

leid globaal en beperkt is. 

V~~r het plangebied zijn de volgende punten uit het beleid voor groenblauw raamwerk van belang: 

de bescherming van ecologische kerngebieden (EHS) en waardevolle open gebieden; 

de realisering van robuuste ecologische verbindingszones die ecologische kerngebieden ver

binden; 

afbakening en bescherming van region ale waterbergingsgebieden. 

Het rode raamwerk wordt gevormd door stedelijke netwerken en regionale centra die goed be

reikbaar dienen te zijn. De ruggengraat van dit netwerk wordt gevormd door de hoofdinfrastruc

tuur. V~~r Lingewaal maken de gebieden kernen en infrastructuur (A15 en Betuweroute) onderdeel 

uit van het rode raamwerk. 

De multifunctionele gebieden worden gezien als domein van de samenwerkende gemeenten waar 

de provinciale bemoeienis beperkt is. In het plangebied betreft het de waardevolle landschappen 

en het multifunctionele platteland. In deze gebieden spelen de volgende ontwikkelingen: 

accommoderen van nieuwe economische dragers; 

accommoderen behoefte aan centrum-dorps en landelijk wonen/werken; 

inspelen op regionale structuurkenmerken; 



gebiedsspecifieke strategie in waardevolle landschappen. 

Het gebied tussen Heukelum en Asperen is aangewezen als waardevollandschap 'De Regulieren' en 

is in de streekplanuitwerking 'Kernkwaliteiten waardevollandschap' verder uitgewerkt. 

De provincie heeft een groot deel langs het spoor en de A 15 aangewezen als zoekzone voor wind

energie. Om het visuele effect op het landschap zo beperkt mogelijk te houden en per locatie een 

aansprekende energieopbrengst te bereiken is concentratie van windturbines in een beperkt aantal 

windturbineparken per regio gewenst. 

Op 12 december 2006 is de Streekplanuitwerking loekzones Stedelijke Functies 

en Landschappelijke Versterking door Gedeputeerde Staten vastgesteld. loekzones geven de ge

bieden aan die worden gereserveerd voor stedelijke functies: wonen (huizen), werken (bedrijven

terreinen) en voorzieningen (scholen, kerken, sportvelden en dergelijke). De omvang van de 

zoekzones is ongeveer twee maal de behoefte aan uitbreiding van de voorraad wonin

gen/werklocaties. Daardoor zullen delen van de zoekzones de komende jaren niet voor uitbreiding 

van stedelijke functies worden benut en dus hun hoedanigheid als buitengebied behouden. Binnen 

de zoekzones geldt het beleid voor het landelijk gebied, tot het moment dat de gemeente voorbe

reidingsbesluit heeft getroffen of een voorontwerpbestemmingspan tel' inzage heeft gelegd, voor 

de realisatie van de beoogde stedelijke functies. Binnen de zone landschappelijke versterking 

geldt dat bouwmogelijkheden aileen worden toegestaan wanneer deze gepaard gaan met investe

ringen in het landschap. Uitgangspunt van dit beleid is dat er alleen 'rode' functies mogen worden 

toegevoegd indien dit gepaard gaat met landschappelijke versterking. De zoekzone voor wonen in 

lage dichtheden richt zich op functieverandering van de aanwezige agrarische bedrijven naar wo

nen. 

Rellev:ante elsel'l eJilIJiaJitovGGrwaa en 

et qm S!tan'd >t;t!!),t!rdJM. beS'6ffi:er.m:el'l ern 0nhWikKrelen ~afl de ecalogtsone 

'Cilt!)fr~S'1!, ~c~l!I,l:Ir; 

llt\imdma~elil em b:es<lhel1l1liten 'lCliM larnmsdhapselemelilteA /ilret ee,1il [a;T~'2"e:rnd e

J1e ~l!lnc:t~,e ~00r Iilatllll!lr. llil I'tet ~~l~nder cHent aaAc!iaoliJit t.e :.mjrn Vieer cde 

yefit,al'"8 ¥M 'de gev~eJil ~an !het beleid l!I'~t <Ie 'Stree~pl(l'h ,ltwel'king 

*e:limkwa~lteil!elil Waar eYcsl LaJti!lsCIi1~1> D"e ReguLiel"en; 

De Natura 2000-gebieden 

Het Natura 2000-gebied Zuiderlingedijk en Diefdijk-luid omvat onder meer gronden langs de lui

derlingedijk en de oeverlanden van de rivier de Linge, die een smal stroomgebied heeft dat tussen 

Rijn en Waal ligt ingekneld. Door zijn omvang, schaal en dynamiek heeft de Linge een bijzondere 

positie in het Nederlandse rivierenlandschap. Hat landschap is minder dynamisch dan dat van de 

Rijn, Waal, Maas en IJssel, maar heeft in veel opzichten toch het karakter van een rivierenland

schap met de daarbij behorende landschapselementen, begroeiingen en soorten. Samenhangend 

met de geringere dynamiek, wordt het gebied gekenmerkt door interessante overgangen naar 

laagveen, wat tot uiting komt door een diversiteit aan verlandingsgemeenschappen. Door zijn 

kleinschaligheid is het gebied van groot be lang voor de kamsalamander_ 



De laaggelegen perce len langs de Zuiderlingedijk, die zijn ontstaan door kleiwinning ten behoeve 

van dijkaanleg, bestaan vooral uit riet- en zeggenmoerassen, vochtige struwelen, moerasbossen en 

open water. Op de drassige stroken langs de Nieuwe Zuiderlingedijk liggen niet alleen bryologisch 

en ornithologisch belangrijke grienden, maar ook kleine elzenbroekbosjes, moerasruigten, grote

zeggenmoerassen en diverse typen water- en verlandingsvegetatie. Diverse graslandpercelen in 

verschralingsbeheer. Begeleidende soorten zijn onder meer Echte koekoeksbloem (Silene tloscucu

Ii), scherpe zegge (Carex acuta), tweerijige zegge (Carex disticha) en gele lis (Iris pseudacorus). In 

het algemeen lijkt te gelden dat in percelen met een kleidek het verschralingsbeheer succes- rij

ker is dan in perce len met een bovengrond van veraard veen. 

Ook de belangrijkste diersoorten zijn in dit Natura 2000-gebied gebonden aan (zeer) natte om

standigheden. In het gebied komen onder andere bittervoorn, grote modderkruiper, kleine mod

derkruiper en kamsalamander v~~r. V~~r de eerste drie soorten geldt dat dit deel van het 

Lingegebied onderdeel vormt van een (veel) groter verspreidingsgebied. De populaties van bitter

voorn en grote modderkruiper maken in feite deel uit van een grote metapopulatie; bij de kleine 

modderkruiper betreft het een lokale maar stabiele populatie. V~~r de kamsalamander is de situa

tie in het Lingegebied zorgelijk. Het gaat hier om een kwetsbare en ge"isoleerde relictpopulatie. 

Het gebied is voorts van grote betekenis voor moerasvogels, met een kolonie purperreigers en een 

kolonie blauwe reigers. 



Relevante relsen en randvoorwifcsrden 

behoud en bescherming van de waarden in de natura 2000-selilieden. 

De WAMZ 

Het uitgangspunt van de Wet op de Archelogische Monumentenzorg (WAMZ) is om archeologische 

waarden te beschermen, zonder meer maatschappelijke last te veroorzaken dan nodig is. Wat er 

moet gebeuren, verschilt per gebied en regia, dus niet aile activiteiten zijn even ingrijpend. De 

WAMZ heeft vier belangrijke pijlers: 

1. archeologische waarden moeten zo veel mogelijk in de bodem (in situ) worden bewaard 

2. archeologie moet tijdig worden meegenomen in de procedures van ruimtelijke planvorming 

3. de verstoorder van het bodemarchief betaalt de kosten van archeologisch vooronderzoek en 

noodzakelijke volwaardige opgravingen, voor zover die kosten redelijkerwijs kunnen worden 

toegerekend aan de verstoorder 

4. gemeenten en provincies krijgen een belangrijke rol in de verankering van archeologie in 

hun ruimtelijke plannen en vergunningen; zij krijgen de ruimte om vergunningsvoorwaarden 

genuanceerd in te vullen. 

De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De provincie 

heeft belangrijke taken als beheerder en kan aandachtsgebieden aanwijzen. De provincie werkt 

momenteel aan een nieuw cultuurbeleid. In Belvoir 3 is het cultuurhistorisch beleidsprogramma 

geactualiseerd. De nota omvat de hoofdlijnen voor de komende beleidsperiode (2009-2012). Cul

tuurhistorie heeft zich ontwikkeld van objectgericht naar gebiedsgericht. Er is niet langer aileen 

aandacht voor het monument als object maar de omgeving van het monument is er nu ook nadruk

kelijk bij betrokken. Ook is er steeds meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het gevolg van 

beide ontwikkelingen is dat cultuurhistorie een steeds grotere rol is gaan spelen bij de ruimtelijke 

inrichting. Ook de archeologie is een steeds grotere rol gaan spelen bij de ruimtelijke inrichting. 

Een tweede belangrijke ontwikkeling binnen het beleidsveld cultuurhistorie is dat het accent is 

verschoven van conserverend naar ontwikkelingsgericht. Herbestemming van monumenten is van 

cruciaal belang voor de duurzame instandhouding van monumenten. De ontwikkeling naar gebieds

gericht en naar ontwikkelingsgericht maakte een modernisering van het huidige monumentenstel 

noodzakelijk. Op 1 januari 2012 is aan deze modernisering gestalte gegeven door de opname van 

de cultuurhistorische belangen in het besluit ruimtelijke ordening. 

Lingewaal ligt in het Belvoir-gebied Rivierenland en daarbinnen in het Rivierengebied. Dit gebied 

kent een stapeling van historische lagen op de oeverwallen in contrast tot de leegheid van de 

kommen en als gebied van vechten tegen en werken met het water. Het rivierenland is in 2016 zo 

langzamerhand linieland geworden met de ontwikkelde Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de 

voormalige Romeinse rijksgrens (LIMES). Deze eerste is voor Lingewaal van belang. In het Gelderse 

deel van de NHW is de linie weer zichtbaar, verdedigingswerken (forten, batterijen en groeps

schuilplaatsen) zijn voor een belangrijk deel gerestaureerd en hebben een functie gekregen. De 

inundatievelden zijn open en deels functioneel in het kader van de waterberging. De linie is door 

middel van voet- en fietspaden recreatief ontsloten. 

In relatie tot deze karakteristieken richt het Belvoir beleid van de provincie zich op de volgende 

opgaven: 

1. realisatie van duurzaam functioneel gebruik van de cultuurhistorie. Wat heb ik aan cultuur

historie en wat kan ik er mee? We streven naar een duurzame wijze van zorgen, b~rgen en 

genieten van de cultuurhistorie; 



2. op basis van streefbeelden 2016 realisatie van gezamenlijke cultuurhistorische programma's 

en projecten; 

3. realisatie van definitieve maatschappelijke verankering van cultuurhistorie en borging met 

behulp van vigerende regelgeving. 

Relevante elsen en r:aFldvoorwaarClen 
het vol'm en -II')I;\Gud geven aal'il het versre~ken 'Ian het €uttl!Junhisterische 
GOAtrast tusseA oeverwallelil en kommen en het herkenbaar en beleef· 

baar maken van de Nleuwe HoHandse Waterlinie. 

Het Manifest van Lingewaal - Structuurvisie Plus 2030 (2010) 

Deze Structuurvisie is meer dan een visie op ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het is 

een visie op de leefbaarheid van de kernen en gemeente als geheel, waarbij gestreefd wordt naar 

een samenhang tussen ruimte, economie en gemeenschap. Het hart van de Structuurvisie wordt 

gevormd door het Manifest van Lingewaal. Hierin staan de basiskeuzen, de hoofdlijnen die de 

koers voor de gemeente Lingewaal naar 2030 uitzetten. De belangrijkste voor het plangebied zijn: 

in 2030 is Lingewaal een vitale en vooral groene gemeente waar ecologie, economie en 

samenleving in een goede balans met elkaar samengaan; 

in 2030 vormen de vijf kernen van Lingewaal met ieder hun eigen karakteristiek en identi

teit, tezamen met het Rivierenland en de open komgebieden een oase in een steeds verder 

verstedelijkend Nederland; 

in 2030 is de landbouw nog altijd een economisch belangrijke sector voor Lingewaal en 

beeldbepalend voor het Lingewaalse landschap. In de komgebieden zijn de boeren werk

zaam voor de (inter)nationale markten. Rondom de kernen heeft de boer zich ontwikkeld 

tot plattelandsondernemer in brede zin; 

in 2030 biedt Lingewaal, als poort tussen de Randstad en het rivierengebied graag, een 

gastvrij onthaal aan mensen die willen genieten van haar natuur, haar cultuurhistorisch 

waardevolle kernen en landschap, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de rust en stilte die 

daarin nog zijn te vinden; 

in 2030 vormt goed, inventief en maatschappelijk ondernemerschap de basis voor een ge

zonde economische ontwikkeling en draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van kern en 

platteland. 

De hoofdlijnen van het Manifest zijn nader uitgewerkt. Belangrijke ruimtelijke uitgangspunten in 

het buitengebied voor de toekomst zijn: 

de komgebieden ter weerszijden van de A 15, grenzend aan de oeverwa llen en de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie zijn primair bedoeld voor landbouw; 

de oeverwallen vormen een multifunctioneel gebied. hier is de landbouw de belangrijkste 

beheerder van het landschap, maar wordt ook ruimte gegeven aan verbreding van de land

bouw en wordt meer nadrukkelijk ingezet op een verweving van landbouw, natuur en recre

atie; 

ten westen van de lijn vanaf fort Vuren tot aan de Linge wordt ingezet op een combinatie 

van landbouw, natuur en water; 

rondom de kernen is sprake van een kernrandzone. In deze gebieden komen kern en buiten

gebied bij elkaar. Er is ruimte voor een mix van functies die, in een landschappelijke con

text, een functie vervullen voor de bewoners van de kern en/of gemeente. Er is hier ook 

ruimte voor natuur en water(berging); 



Het Lingebos en omgeving maakt deel uit van de zogenaamde Spijkse poort. Hier dient de 

overgang van de Randstad naar hct Rivierengebied vorm te krijgen. Deze overgang wordt 

vooral door groene functies vorm gegeven: sport, recreatie, bos, natuur, water en land

bouw; 

Rondom de forten zijn open schootsvelden weergegeven. Binnen deze schootsvelden passen 

geen nieuwe ontwikkelingen die leiden tot een aantasting van de openheid in het gebied. 

uitbreidingen en aanpassingen van bestaande bebouwing is beperkt mogelijk, mist gebun

deld op het bouwperceel; 

In de uiterwaarden staat de waterhuishouding centraal. Verder zijn er ondergeschikt hier

aan recreatie en landbouw mogelijk. In de op de kaart aangegeven natuurgebieden staat de 

natuur en de ontwikkeling ervan centraal. 

Tenslotte zijn met de uitbreiding van de Zeiving en de herstructurering van het Heuff

terrein in de uiterwaarden bij Vuren de belangrijkste (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen in 

het buitengebied geduid. 

Relevante etsen en randvoorwaarden 

het in Ujn met de visie teestaan en beperken van c:>ntwikke[jngen; 

rekening houden met mogelijke ontwikkelins van De Zeiving en het 

t1eufHeriein. 

Landschapsontwikkelingsplan (2008) 

Het belangrijkste landschappelijke kader voor Lingewaal is het in 2008 samen met de buurgemeen

ten opgestelde Landschapsontwikkelingsplan. Het doel van het LOP is om het landschap te maken 

tot een plek waar de mensen zich thuis voelen. Het buitengebied van de gemeente wordt gezien 

als een groene parel in het verstedelijkende Nederland. Het LOP draagt zorg voor het landschap 

door de karakteristieke waarden te beschermen, zoals bosjes, eendenkooien, wielen, oude kades 

en hoogstamfruitbomen. Er worden verschillende gebieden onderscheiden waarin in hoofdlijnen 

wordt ingezet op de volgende koers: 

Houdt de kom open voor agrarische activiteiten en vogels, maar doorader de kom met kadepaden 

en 'gedekte wegen'. 

Kleinschalige verdichting op de oeverwal, waarbij bebouwing en beplanting hand in hand gaan is 

mogelijk. Verder inzet op verknopen van dorpen en stadjes met hun omgeving door paden. 

Ruimte voor rivier en dorp. Bij de dorpen medegebruik door dorp en verder weg meer natuurlijke 

ontwikkeling. De Agrarische sector blijft medegebruiker. 

Houdt in de Linge-uiterwaarden een menging van natuur en cultuur. De uiterwaarden kunnen re

creatief beter ontsloten worden, mogelijk in combinatie met de landerijen van nieuwe landgoe

deren. 



o Plangrens 

L open gebieden 

Waardevollandschap 

Nieuwe Hollandse Waleninie 

Ligging waardevol landschap, open gebieden en Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Relevante efsen en randvoorwaarden 

het In lijn met de visie toestaan en belllerken v~n ontwlkkelingem 

rekenir:'lg ~ouden met mogelijke optwjkketing van Be Zeiving en het 

I;leu~f terr;ein. 

Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 

De gemeente Lingewaal maakt onderdeel uit van de regio Rivierenland. De Structuurvisie Rivieren

land 2004-2015 (januari 2004) formuleert als hoofdopgave het behouden en versterken van het 

unieke karakter van de regio rond de ruimtelijke structuurdragers, die de eigenheid van dit land

schap bepalen. De ruimtelijke structuurdragers zijn de uiterwaarden, dijken, oeverwallen en 

kommen en het cultuurhistorische landschap (bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie). De 

ruimtelijke structuurdragers geven de richting aan waarin verstedelijking, de functies van het 

landelijk gebied, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme zich in het Rivierenland mogen ont

wikkelen, zodat het unieke landschap, met zijn contrasten, behouden blijft, dan wel wordt ver

sterkt. De hoofdinfrastructuur wordt door de regio mede als leidend gezien voor toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Relevante eben en randvoorWaarden 

het in Lijn met de visie teestaan en ~eperken van ontwikkelingen. 

Visie Waalweelde (2009) 

De Visie Waalweelde is het toekomstplan voor de Waal en haar oevers. Het toekomstbeeld is een 

mooie en veilige Waal, met kansen voor economische ontwikkeling en vooral veel kansen om te 



genieten. De visie heeft geen juridische status, maar de samenwerkende partijen (waaronder de 

gemeenten) hebben afgesproken aan de totstandkoming van het visiebeeld te gaan werken. In 

Lingewaal zijn de uiterwaarden hoofdzakelijk voor waterhuishouding, natuur en landbouw aange

wezen. Alleen op het Heuff-terrein mag een ontwikkeling plaatsvinden met wonen. 

Relevante eisen en rarrdvQorwaarden 

rekening houden met de regionaal ingezette visiek0ers van WaalWeel

de. Geel;l 'r0de' ontWikkelingen fh de uiterwaarden met ui~011dering 

vaA het Heu(f-t~rrei n. 

Waterplan Gelderland 2010-2015 

Het provinciaal waterbeleid is vastgelegd in het Waterplan Gelderland, de opvolger van het derde 

Waterhuishoudingsplan van Gelderland. Het Waterplan Gelderland geldt voor de periode 2010 tot 

en met 2015. 

In het Waterplan Gelderland is het waterbeleid beschreven aan de hand van een aantal thema's, 

zoals landbouw, wateroverlast, watertekort, naUe natuur, grondwaterbescherming en hoogwater

bescherming. voor deze thema's is beschreven welke doelstellingen er voor 2027 en 2015 liggen. 

Daarbij is beschreven hoe de provincie voor de planperiode de uitvoering van acties ziet om die 

doelstellingen te bereiken. Bij sommige thema's gelden aanvullende waterdoelstellingen voor 

specifieke waterhuishoudkundige functies. Deze worden beschreven. De functies zijn vastgelegd 

op de bij dit Waterplan Gelderland behorende functiekaart. In het kort hier de belangrijkste doe 1-

stellingen voor de planperiode: 

voor de 35 gebieden van de TOP-lijst is het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem 

(GGOR) bestuurlijk vastgesteld en zijn de maatregelen voor herstel uitgevoerd. In het noor

delijk deel van het plangebied zijn gebieden langs de Linge als TOP-gebied aangewezen. 

Hier moet de verdroging van natuur worden aangepakt door een op te stellen functiegerich

te GGOR en een maatregelenplan; 

de maatregelen voor herstel van de wateren van het hoogste ecologisch niveau (HENwate

ren) zijn uitgevoerd; 

de naUe ecologische verbindingszones zijn gerealiseerd, tenzij onvoldoende financiele mid

delen beschikbaar zijn; 

wateroverlast vanuit het regionale watersysteem wordt voorkomen door inrichting van wa

terbergingsgebieden en verruiming van watergangen; 

in het stedelijk gebied is urgente wateroverlast opgelost; 

de zwemwateren voldoen als minimum aan de categorie aanvaardbaar; 

toekomstvast hoogwaterbeleid. 

Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 29 januari 2009 heeft het Water-plan Gelderland de 

status van structuurvisie op grond van de Wro. Daarom is in het Waterplan Gelderland beschreven 

welke onderwerpen van provinciaal belang zijn en waarvoor de provincie het tot haar beschikking 

staande instrumentarium uit de Wro inzet. Het gaat om de volgende waterdoelen: regionale wa

terberging, de grote Gelderse rivieren, drinkwaterbescherming, de Ecologische Hoofdstructuur, 

waterafhankelijke natuur, weidevogelgebieden, bescherming van primaire en regionale keringen 

en de uiterwaarden van onder andere De Linge. Om de beleidsdoelen te realiseren zullen verschil

lende partijen, waaronder gemeenten, maatregelen moeten uitvoeren. V~~r gemeenten gelden de 

volgende maatregelen: 

het zorgen voor ruimtelijke bescherming in bestemmingsplannen; 



het oplossen van de urgente overlast vanuit riolering en grondwater; 

het hebben van de regiefunctie bij het oplossen van grondwateroverlast; 

het opstellen van verbrede gemeentelijke rioleringsplannen (VGRP's). 

Relevante eisen en randvoorwaarden 

het beschermen van de waterhuishoudkundige belangen. 

Waterbeheerplan 2010 - 2015 en Keur Waterschap Rivierenland 

Het plangebied van dit bestemmingsplan valt binnen het beheersgebied van Waterschap Rivieren

land. Het beleid van het waterschap is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015 'werken aan 

een veilig en schoon Rivierenland'. Het Waterbeheerplan omvat alle watertaken van het water

schap: waterkwantiteit , waterkwaliteit, waterkering en waterketen. Het plan bouwt voort op be

staand beleid, waaronder het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water. 

Waterschap Rivierenland zorgt voor het beheer van de waterkwaliteit en -kwantiteit , de vaarwe

gen, de primaire en secundaire waterkeringen en de rioolwaterzuiveringsinstallaties . In het kader 

van duurzaam waterbeheer hanteert het waterschap, naast de drietrapsstrategie 'vasthouden, 

bergen en afvoeren' , de drietrapsstrategie 'schoonhouden, scheiden en zuiveren'. Uitgangspunt is 

dat schoon hemelwater niet thuishoort in het riool , maar moet worden afgekoppeld. 

De Keur voor waterkeringen en wateren is een verordening van Waterschap Rivierenland. Hierin 

staan de geboden en verboden die betrekking hebben op waterkeringen, wateren en grondwater. 

De geboden geven de verplichtingen aan om deze waterstaatswerken en (grond)waterlichamen in 

stand te houden. V~~r werkzaamheden in de nabijheid van een watergang of dijklichaam is een 

watervergunning, in het kader van de Keur, noodzakelijk. Omdat de bescherming van watergangen 

en dijken is geregeld in de Keur van het waterschap, zijn in voorliggend bestemmingsplan geen 

aanvullende bepalingen met betrekking tot de bescherming van waterbelangen opgenomen. Hier

door wordt dubbele regelgeving voorkomen. Bovendien zou door tussentijdse aanpassingen van de 

Keur een situatie kunnen ontstaan waarin het bestemmingsplan (dat een looptijd heeft van 10 

jaar) andere regels bevat dan de Keur. 

Relevante eisen en randvoorwaarden 

het in lijn met het Waterbeheerplan en de Keur omgaan met water; 

de Waaldijk, de Diefdijklinie en de Lingedijk (allen indusief bescher

mingszone) specifiek beschermen in relatie tot hun waterkerende func

tie; 

gebieden met een belangrijke functie voor de waterhuishouding zullen 

worden gekoppeld aan een omgevingsvergunningsstelsel (bijvoorbeeld 

voor het tegengaan van verdroging in natte gebieden); 

ruimte bieden aan het verbreden van watergangen en de ontwikkeling 

van natuurvriendelijke oevers. 

Waterplan Lingewaal 2009-2015 

Door de gemeente Lingewaal is, in samenwerking met het Waterschap Rivierenland, het waterplan 

Lingewaal opgesteld en vastgesteld (2009). De visie uit het waterplan is gericht op het oplossen 

van knelpunten en het verzilveren van kansen die zich voordoen ten aanzien van het waterbeheer. 

In het waterplan wordt beschreven hoe binnen de gemeentegrenzen moet worden omgegaan met 



water en wat belanghebbenden mogen verwachten. In het waterplan is aangegeven wat er nodig is 

om het watersysteem op orde te brengen, denk daarbij aan verbetering van de water aan- en af

voer, maar ook aan het realiseren van voldoende waterberging. Deze waterbergingsopgave be

draagt circa 3,5 ha. en wordt voorzien nabij Asperen, Heukelum en Vuren. De locaties voor 

Asperen en Heukelum zijn al ingevuld. In kwalitatieve zin wordt ingezet op de aanleg waar moge

lijk van natuurvriendelijke oevers. 

IRele.vaAl'te e-Jsern rem ramdVG.0fwaarden 

bet bll!tvoerelil lIam de (i)p,ga,{en l!Jit ~e't Watlerplan Lililge~~aal v-laar0lilder 

de 1t·I,~tej1berg!ililgsplarnnelil. 



Bijlage 2: Verantwoording reacties notitie Reikwijdte en 

detailniveau 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft vanaf 22 december 2011 tot en met 2 februari 

2012 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties binnen gekomen. Tevens is de nota naar diverse 

overleginstanties gestuurd. Twee instanties hebben een reactie gestuurd. Daarnaast heeft de 

Commissie m.e.r. op 19 maart 2012 een advies uitgebracht over de notitie. 

De reacties zijn hieronder beknopt samengevat en voorzien van een beoordeling. Vervolgens is 

aangegeven hoe met de reactie in het pianMER is omgegaan. 

Reactie 1 Waterschap Rivierenland 

Het waterschap geeft aan dat bij de toetsingscriteria vanuit Water ook het effect op het aspect 

veiligheid (waterkering) meegenomen dient te worden. Verder geeft het waterschap aan graag 

betrokken te worden bij de opstelling van de MER. 

Gemeentelijke beoordeling 

Bij uitbreiding van de bestaande agrarische bedrijven is het aspect veiligheid niet in het geding. 

Het is daarom niet in het pianMER meegenomen. 

In het kader van de terinzagelegging krijgt het Waterschap gelegenheid om te reageren op het 

MER. 

Conclusie 

Deze reactie is niet verwerkt in het planMER. 

Reactie 2 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Gevraagd wordt nader toe te lichten hoe de effecten op de aanwezige cultuurhistorie worden ge

meten. Verwezen wordt naar de Samenvatting Handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. 

Gemeentelijke beoordeling 

In hoofdstuk zeven is nader ingegaan op de wijze waarop de effecten op onder andere de cultuur

historie wordt gemeten. Het gaat daarbij vooral om een kwalitatieve toetsing. Daarvoor wordt niet 

de zeer uitgebreide waarderingsmethoden gebruikt uit de Handreiking. Die zijn er meer voor het 

bepalen of iets waarde heeft. Deze waarden zijn bekend en worden in het MER met name gerela

teerd aan de mogelijke ontwikkelingen in het scenario en de alternatieven. 

Conclusie 

Deze reactie is verwerkt in het pianMER in de zin dat de effectbepaling nader is toegelicht. 

Reactie 3 Commissie m.e.r. 

De volgende punten beschouwt zij de hoofdpunten voor het op te stellen milieueffectrapport 

(MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming over het 

bestemmingsplan het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten: 

1. Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, duideUjk omschreven 

ambities, die kan dienen als toetsingskader bij de beoordeling van alternatieven; 

2. Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven; 



3. De 'milieugebruiksruimte' in het gebied, die mede bepaald wordt door natuur (vermestende 

en verzurende stoffen, verslor ing), geluid en geur, water, landschap en cultuurhistorie; 

4. Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie; 

5. De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur, onder meer door de water

huishouding en depositie van verzurende/vermestende stoffen in Natura 2000-gebieden en 

kwetsbare gebieden. Neem een passende beoordeling in het MER op wanneer significante ne

gatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten; 

6. De positieve of negatieve effecten van het plan op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwali

teit, het landschap en de cultuurhistorische I archeologische waarden; 

7. een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal. 

De Commissie heeft vervolgens in meer detail beschreven welke informatie in het MER moet wor

den opgenomen. 

Gemeentelijke beoordeling 

Ad 1. 

Dit is beschreven in hoofdstuk drie. Verder is ter onderbouwing hiervan de beleidsanalyse uitge

breid in hoofdstuk vier. 

Ad 2. 

De alternatieven en de onderbouwing ervan zijn opgenomen in hoofdstuk zeven. Mede naar aanlei

ding van het advies van de Commissie is er ten opzichte van de NRD een alternatief mogelijkheden 

bij recht toegevoegd. 

Ad 3. 

Ten behoeve van het beschrijven van de milieugebruiksruimte is een nieuw hoofdstuk zes toege

voegd. Hierin wordt specifiek ingegaan op ammoniak, geur en luchtkwaliteit. Dit zijn de belang

rijkste thema's in relatie tot het voornemen en de effecten daarvan. 

Ad 4. 

In hoofdstuk vijf is de referentiesituatie beschreven. 

Ad 5. 

Ten behoeve van reactie is een nieuw alternatief mogelijkheden bij recht opgenomen. Verder 

bevat hoofdstuk negen de passende beoordeling. 

Ad 6. 

Deze effecten worden uitgebreid besproken in hoofdstuk acht over de effectbeoordeling. 

Ad 7. 

Deze samenvatting is opgenomen in hoofdstuk 1. 

Voor wat betreft de meer gedetailleerde informatie in het advies kan worden opgemerkt dat in het 

MER geprobeerd is om daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. 



Conclusie 

Het advies van de Commissie is verwerkt. De milieugebruiksruimte is gedefinieerd en er is een 

nieuw alternatief toegevoegd. Verder is bij de uitwerking van het planMER rekening gehouden met 

de detailopmerkingen van de Commissie. 





Bijlage 3: Verantwoording gehanteerde model

bedrijven 

Voor de modelbedrijven in de alternatieven is uitgegaan van de volgende uit

gangspunten voor een grondgebonden veehouderij (kolom bouwblok van 2 ha.): 

ammoniak 
Grootte bouwblok 15000 20000 25000 30000 rTf 
Te benutten bouwblok 15000 20000 25000 30000 rTf 
Ruimte per melkkoe + jongvee 70 70 70 70 rTf 
rraxirrum aantal koeien 214 286 357 429 stuks 

Ammoniakemissie per melkkoe 148 148 148 10 kg per jaar 

emissie totaal 31714 42286 52857 4071 kg per jaar 

Voor de modelbedrijven in de alternatieven is uitgegaan van de volgende uit

gangspunten voor de intensieve veehouderij (kolom bouwblok van 1,5 ha.): 

- ... . - .. _. 

ammoniak bouwblok 
Grootte bouwblok 15000 20000 25000 30000 rTf 
Te benutten bouwblok 70% 10500 14000 17500 21000 rTf 
Ruimte per vleesvarken (praktijkwaarde) 1 1 1 1 rTf 
Maxirrum aantal vieesvarkens 8750 11667 14583 17500 stuks 

Ammoniakemissie per varken 1 1 1 1 kg per jaar 

Totale ammoniakemissie 12250 16333 20417 24500 kg per jaar 

BBT (tot 5.000 kg) 5000 5000 5000 5000 kg per jaar 

Ammoniakfactor BBT 1 1 1 1 kg per jaar 

Aantal vieesvarkens BBT 3571 3571 3571 3571 stuks 

BBT+ (5.000 tot 10.000 kg) 5000 5000 5000 5000 kg per jaar 

Ammoniakfactor BBT+ 1 1 1 1 kg per jaar 

Aantal vieesvarkens BBT+ 4545 4545 4545 4545 stuks 

Resterende vieesvarkens 633 3550 6466 9384 stuks 

Ammoniakfactor BBTH 1 1 1 1 kg per jaar 

BBT+ (meer dan 10.000 kg) 336 1881 3427 4973 kg per jaar 

Totale ammoniakemissie 10336 11881 13427 14973 kg per jaar 

[geur bouwblok 
Grootte bouwblok 15000 20000 25000 30000 rTf 
Te benutten bouwblok 70% 10500 14000 17500 21000 rTf 
Ruimte per vieesvarken (praktijkwaarde) 1 1 1 1 rTf 
Maxirrum aantal vieesvarkens 8750 11667 14583 17500 stuks 

geuremissiefactor BBT 23 23 23 23 ou/sec 

aantal varkens BBT 3571 3571 3571 3571 stuks 

geuremissie BBT 82143 82143 82143 82143 ou/sec 

geuremissiefactor BBT + 18 18 18 18 ou/sec 

Aantal vieesvarkens BBT+ 4545 4545 4545 4545 stuks 

geuremissie BBT+ 81364 81364 81364 81356 ou/sec 

geuremissiefactor BBTH 6 6 6 6 ou/sec 

resterende vleesvarkens BBTH 633 3550 6466 9384 stuks 

geuremissie BBT ++ 3672 20589 37505 54425 ou/sec 

totale geuremissie 167179 184095 201012 217923 ou/sec 



Bijlage 4: Vergelijking milieuvergunningen met 

CBS cijfers 

Om te onderbouwen dat de milieuvergunningen (inmiddels omgevingsvergun

ningen voor het onderdeel milieu) redelijkerwijs overeenkomen met de huidige 

situatie is een vergelijking gemaakt tussen de milieuvergunningen en de CBS 

cijfers. 

Over het algemeen acht de Commissie m.e.r. een afwijking tussen vergunde 

situatie en de CBS cijfers van maximaal 20% aanvaardbaar. 

Milieu-

vergunningen CBS cijfers verschil 

(maart 2012) (2011) 

Rundvee 8.879 7.818 14% 

Schapen 1.109 3.027 36% 

Geiten 2.485 1.427 74% 

Paarden 546 352 55% 

Varkens 3.781 49.740 

Kippen 79.500 1.755 

Totaal 

In dit geval blijken er onverklaarbaar grote verschillen te zitten tussen de CBS 

cijfers en de milieuvergunningen met name voor wat betreft varkens en kip

pen. 

De CBS cijfers van varkens kunnen niet correct zijn, omdat er in Lingewaal 

slechts een beperkt aantal bedrijven varkens houdt (6). Daarbij gaat het CBS 

cijfer uit van 17.757 vleesvarkens. Dergelijke grote bedrijven komen in Linge

waal niet voor. Het grootste bedrijf in Lingewaal is een bedrijf met 947 vlees

varkens. 

Ook bij de kippen is een bijzondere situatie aan de hand. Ook hier gaat het om 

slechts enkele bedrijven (2) waar bedrijfsmatig kippen worden gehouden. 

Ook bij geiten is er een behoorlijk verschil. 

In de situaties van deze bedrijven is per geval gekeken of de situatie overeen

komstig de milieuvergunning bij benadering ook feitelijk aanwezig is. Hierbij is 

de inventarisatie van het bestemmingsplan benut, evenals aanwezige lokale 

kennis binnen de gemeente Lingewaal. 

In aile gevallen bleek de situatie overeenkomstig de milieuvergunning ook bij 

benadering feitelijk aanwezig. Hierom is de vergunde situatie aangehouden als 

feitelijke, huidige situatie. 



Bijlage 5: Toelichting effectenindicator 

Let opl 

De effectenindicator geeft geen informatie over de daadwerkelijke schadelijke effecten van 

een activiteit noch over de significantie hiervan. Hiervoor is maatwerk vereist. De effectenin

dicator geeft alleen generieke informatie over mogelijke effecten van de activiteit. Uit de 

effectenindicator kan dus niet op voorhand worden afgeleid of een activiteit schadelijk is. 

Toelichting op de storingsfactoren 

1. Oppervlakteverlies 

Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen. 

Interactie andere factoren: verlies van oppervlakte leidt tot verkleining en in sommige 

gevallen ook tot versnippering van het leefgebied (zie aldaar). Een kleiner gebied heeft bo

vendien meer te leiden van randinvloeden: vaak is de kwaliteit van het leefmilieu aan de rand 

minder goed dan in het centrum van het gebied. Op deze manier leidt verlies oppervlakte 

mogelijk ook tot een grotere gevoeligheid voor bijvoorbeeld verdroging, verzuring of vermes

ting. 

Werking: door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van 

een soort af. Om duurzaam te kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal 

individuen bestaan; bij diersoorten wordt meestal van een minimum aantal paartjes (repro

ductieve eenheden) gesproken. Wanneer een populatie te klein wordt neemt de kans op 

uitsterven toe, zeker als deze populatie geen onderdeel uitmaakt van een samenhangend 

netwerk van leefgebieden. Bij een populatie die uit te weinig individuen bestaat, neemt (.)Ok 

de kans op inteelt toe en dus de genetische variatie af. Hierdoor wordt een populatie kwets

baar voor veranderingen ten gevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme seizoensinvloeden of 

ziekten. Ook habitattypen kennen een ondergrens voor een duurzame oppervlakte. 

2. Versnippering 

Kenmerk: van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten. 

Interactie andere factoren: treedt op ten gevolge van verlies leefgebied of verandering in 

abiotische condities van het leefgebied. Kan lei den tot verandering in populatiedynamiek. 

Gevolg: als het leefgebied niet meer voldoende groot is voor een populatie, of individuen van 

een populatie kunnen de verschillende leefgebieden niet meer bereiken, neemt de duur

zaamheid van de populatie af. Een gevolg kan zijn een verandering op in de soortensamen

stelling en het ecosysteem. Soorten zijn in verschillende mate gevoelig voor de versnippering 

van hun leefgebied. Het meest gevoelig zijn soorten met een gering verspreidingsvermogen, 

soorten die zich over de grond bewegen en soorten met een grote oppervlaktebehoefte. 

Versnippering door barrieres zoals wegen en spoorlijnen leidt mogelijk ook tot sterfte van 

individuen en kan zo effect hebben op de populatiesamenstelling. Bij versnippering moet men 

altijd goed rekening houden met het schaalniveau van het populatienetwerk. 

3. Verzuring 

Kenmerk: Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervui

lende gassen door bijvoorbeeld fabrieken en (vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere 

zwaveldioxide (SOz), stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen 

(VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht en leiden aldus 

tot het zuurder worden van het biotische milieu. De belangrijkste bronnen van verzurende 

stoffen zijn de landbouw, het verkeer en de industrie. 

Interactie andere factoren: De effecten van verzurende stoffen zijn niet altijd te scheiden 

van die van vermestende stoffen, omdat een deel van de verzurende stoffen ook vermestend 

werkt (aanvoer van stikstof). 

Gevolg: Verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit (het 

neutralisatievermogen) van bodem of water. Op termijn resulteert dit proces in een daling 

van de zuurgraad. Hierdoor zullen voor verzuring gevoelige soorten verdwijnen, wat kan 



resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk het verdwijnen van 

typi5che (dier)soorten. 

4. Vermesting 

Kenmerk: Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met name stikstof en fosfaat. Het kan 

gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of 

nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlaktewater. 

Interactie andere factoren: stoffen die leiden tot vermesting kunnen ook lei den tot verzu

ring. Vermesting (en verzuring) kunnen op hun beurt leiden tot verontreiniging van het opper

vlakte- en grondwater. 

Gevolg: De groei in veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, vennen en heidevelden 

worden gelimiteerd door de beschikbaarheid van stikstof. Het gevolg van stikstof depositie is 

dat deze extra stikstof extra groei geeft. Daarbij is de beschikbaarheid van stikstof bepalend 

voor de concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Als de stikstofdepositie boven 

een bepaald kritisch niveau komt, neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe ten 

koste van meerdere andere. Hierdoor neemt de biodiversiteit at. 

5. Verzoeting 

Kenmerk: Verzoeting treedt op als het chloridegehalte in het water afneemt en niet meer 

geschikt is voor de beoogde zoute of brakke natuurtypen. 

Interactie andere factoren: verzoeting treedt meestal op ten gevolge van vernatting of, 

zoals in het Deltagebied, door het afsluiten van zeearmen. In (voormalig) brakke of mute 
wateren leidt verzoeting tot vermesting. 

Gevolg: Het steeds zoeter worden van bijvoorbeeld het Oostvoornse meer heeft gevolgen 

voor de flora en fauna in het meer. Bepaalde soorten zullen verdwijnen terwijl nieuwe soor

ten zich zullen vestigen. Door de verzoeting zal de brakwatervegetatie verdwijnen. Oit heeft 

tot gevolg dat door het afsterven van algen en wieren een verslechtering van de waterkwal i

teit kan optreden. Verder kan door verzoeting de gevoeligheid voor eutrofiering sterk toene

men. Naast verandering van vegetatie zal bij een verdere verzoeting ook de macrofauna- en 

visstandsamenstelling veranderen. 

6. Verzilting 

Kenmerk: Verzilting betreft de ophoping van oplosbare zouten (kalium, natrium, magnesium, 

calcium) in bodems en wateren. In wateren komt verzilting over het gehele spectrum tussen 

zoet «200 mg ClIl) en zeer zout (> 30.000 mg Cl/I) voor en is dus niet beperkt tot zoet en 

brak water. 

Interactie andere factoren: Verzilting van bodems treedt vaak op ten gevolge van verdro

ging. 

Gevolg: Als gevolg van verzilting verandert de zoet-zout gradient en dit heeft gevolgen voor 

de grondwaterkwaliteit en dus de bodemvruchtbaarheid. Dit werk weer door in randvoor

waarden voor aanwezige plant- en diersoorten en leidt uiteindelijk tot een verandering in de 

soortensamenstelling. 

7. Verontreiniging 

Kenmerk: Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een 

gebied voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage 

concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van eco

systeem/gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, schadelijke stof

fen die ontstaan door verbranding of productieprocessen, straling (radioactief en niet 

radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen etc. Deze stoffen werken in op de 

bodem, grondwater. lucht. 

Interactie andere factoren: geen directe interactie met andere factoren. Wei kan verontrei

niging als gevolg van andere factoren optreden. 

Gevolg: Vrijwel aile soorten en habitattypen reageren op verontreiniging. De ecologische 

effecten uiten zich in het verdwijnen van soorten en/of het beihvloeden van gevoelige ecolo-



gische processen. Deze be·invloeding kan direct plaatsvinden, maar ook indirect via een op· 

eenvolging van ecologische interacties. Bovendien kan verontreiniging zich pas vele ja· 

ren/decennia later manifesteren. De gevolgen van verontreiniging zijn divers en complex. In 

het algemeen kan worden gesteld dat aquatische habitattypen en soorten gevoeliger zijn dan 

terrestrische systemen. Ook geldt dat soorten in de top van de voedselpiramide, als gevolg 

van accumulatie, van verontreinigingen gevoeliger zijn. Echter, afhankelijk van de concentra

tie en duur van de verontreiniging zijn aile habitattypen en soorten gevoelig en kan veront

reiniging lei den tot verandering van de soortensamenstelling. 

8. Verdroging 

Kenmerk: Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De actuele 

grondwaterstand is zo lager dan de gewenste/benodigde grondwaterstand. 

Interactie andere factoren: verdroging kan tevens lei den tot verzilting. Door verdroging 

neemt ook de doorluchting van de bod em toe waardoor meer organisch materiaal wordt 

afgebroken. Op deze wijze leidt verdroging tevens tot vermesting. Er zijn ook gebieden waar 

verdroging kan optreden zonder dat de grondwaterstand in de ondiepe bodem daalt. Het gaat 

daarbij om gebieden waar van oudsher grondwater omhoogkomt. Dit water heet kwelwater. 

Kwelwater is water dat elders in de bod em is ge"infiltreerd en dat naar het laagste punt in het 

landschap stroomt. Kwelwater heeft dikwijls een bijzondere samenstelling: het is rijk aan 

ijzer en calcium, arm aan voedingsstoffen en niet zuur, maar gebufferd. Schade aan de na

tuur die veroorzaakt wordt door een afname of het verdwijnen van kwelwater en het vervan

gen van dit type water met gebiedsvreemd water, wordt ook verdroging genoemd. 

Gevolg: de verandering in grondwaterstand en soms ook kwaliteit van het grondwater leidt 

tot een verandering in de soortensamenstelling en op lange termijn van het habitattype. 

9. Vernatting 

Kenmerk: Vernatting manifesteert zich in hogere grondwaterstanden en/of toenemende kwel 

veroorzaakt door menselijk handelen. 

Interactie andere factoren: vernatting kan leiden tot verzoeting en verandering van de 

waterkwaliteit, bijvoorbeeld als gevolg van inlaat van gebiedsvreemd water. 

Gevolg: Vernatting is een storende factor voor vegetatietypen en soorten die van nature 

onder drogere omstandigheden voorkomen. Vernatting grijpt in op de bodem- of watercondi

ties. Bij verdergaande vernatting kan een gebied ongeschikt worden voor planten en dieren 

en zo leiden tot een verandering in de soortensamenstelling en uiteindelijk het habitattype. 

10. Verandering stroomsnelheid 

Kenmerk: Verandering van stroomsnelheid van beken en rivieren kan optreden door menselij

ke ingrepen zoals plaatsen van stuwen, kanaliseren of weer laten meanderen. 

Interactie andere factoren: geen? 

Gevolg: Verschillen in stroomsnelheid (langzaam of snell en dimensies (van bovenloop tot 

riviertje) leiden tot duidelijke verschillen in levensgemeenschappen en kenmerkende soorten 

hiervan. Door verandering in stroomsnelheid verdwijnen kenmerkende soorten en levensge

meenschappen. 

11. Verandering overstromingsfrequentie 

Kenmerk: De duur en/of frequentie van de overstroming van beken en rivieren verandert 

door menselijke activiteiten. 

Interactie met andere factoren: overstromingen zijn van invloed op de vochttoestand, de 

zuurgraad, de voedselrijkdom en het zoutgehalte van een gebied. 

Gevolg: Voor een voedselarme vegetatie bijvoorbeeld leidt een toenemende overstroming 

met voedselrijk water tot vermesting: verrijking van de bodem en daardoor verruiging van de 

vegetatie. Bij boezemlanden die regelmatig worden overstroomd leidt een afname van de 

overstromingsfrequentie tot verzuring van de bodem, waardoor basenminnende plantensoor

ten kunnen verdwijnen. Langdurige overstroming kan leiden tot zuurstofgebrek in de wortels 



van planten waardoor planten kunnen afsterven. Uiteindelijk grijpt een verandering in de 

overstromingsdynamiek zo in op de soortensamenstelling. 

12. Verandering dynamiek substraat 

Kenmerk: er treedt een verandering op in de bodemdichtheid of bodemsamenstelling van 

terrestrische of aquatische systemen, bijvoorbeeld door aanslibbing of verstuiving. 

Interactie andere factoren: verandering overstromingsdynamiek, verandering mechanische 

effecten 

Gevolg: Verandering van dynamiek van het substraat kan leiden tot verandering van de abio· 

tische randvoorwaarden waardoor levensgemeenschappen kunnen veranderen. Dynamiek van 

het substraat is bijvoorbeeld van belang voor droge pioniervegetaties in de duinen en stuif

zanden, of voor mosselbanken in de Waddenzee. 

13. Verstoring door geluid 

Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid wegverkeer, 

dan wel tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, 

gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie. 

Interactie andere factoren: Treedt vaak samen met visuele verstoring op door bijvoorbeeld 

vlieg- en autoverkeer, manifestaties et cetera. 

Gevolg: Logischerwijs zijn aileen diersoorten gevoelig voor direct effecten van geluid. Geluid 

sec is een belangrijke factor in de verstoring van fauna. De verstoring door geluid wordt 

be'invloed door het achtergrondgeluid en de duur, frequentie en sterkte van de geluidsbron 

zelf. Geluidsbelasting kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervol

gens weer lei den tot het verlaten van het leefgebied of bijvoorbeeld een afname van het 

reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook gewenning optreden, in het bijzonder bij 

continu geluid. Voor zeezoogdieren en vogels is in bepaalde gevallen deze dosis-effect relatie 

goed gekwantificeerd. 

14. Verstoring door licht 

Kenmerk: verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en industrie

terreinen, glastuinbouw et cetera. 

Interactie andere factoren: geen? 

Gevolg: Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het nor

male gedrag van soorten leiden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. 

Veel kennis gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van risico·s. Met name 

schemer- en nachtactieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij 

juist worden aangetrokken of verdreven door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun 

ritme ontregeld of verlichte delen van het leefgebied worden vermeden. 

15 Verstoring door trilling 

Kenmerk: Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door mense

lijke activiteiten worden veroorzaakt, zoals bij boren, heien, draaien van rotorbladen etc. 

Interactie andere factoren: kan vooral samen optreden met verstoring door geluid 

Gevolg: Trilling kan lei den tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. Individuen 

kunnen tijdelijk of permanent verdreven worden uit hun leefgebied. Over het daadwerkelijke 

effect van trilling is nog zeer weinig bekend. Naar het effect op zeezoogdieren is wel onder

zoek verricht. 

16. Optische verstoring 

Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van 

mensen, dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. 

Interactie andere factoren: treedt vaak samen op met verstoring door geluid (in geval van 

recreatie) of trilling en Licht (in geval van voertuigen, schepen). 

Gevolg: optische verstoring leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. De soort reageert bij

voorbeeld op beweging omdat een potentieHe vijand wordt verwacht. Andersom kan optische 



verstoring juist ook het uitzicht van soorten beperken waardoor zij potentiele vijanden niet 

zien naderen. De daadwerkelijke effecten zijn zeer soortspecifiek en hangen van de schuw

heid van de soort en de mate waarin gewenning optreedt. Bovendien kunnen de effecten 

afhankelijk zijn van de periode van de levenscyclus van de soort: in de broedtijd zijn soorten 

over het algemeen schuwer en dus gevoeliger voor optische verstoring. 

17. Verstoring door mechanische effecten 

Kenmerk: Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwer

velingen et cetera. die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. De oorzaken en 

gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers. 

Interactie andere factoren: verstoring kan samenvallen met verstoring door geluid, licht en 

trilling. 

Gevolg: deze storende factor kan lei den tot een verandering van het habitattype en/of ver

storing of het doden van fauna-individuen. Bij habitattypen treedt de verstoring/verandering 

vaak op ten gevolge van recreatie of bijvoorbeeld militaire activiteiten. Het effect is zeer 

afhankelijk van de kwetsbaarheid (gevoeligheid) van het habitattype. Waterrecreatie en 

scheepvaart leiden tot golfslag, hetgeen effect kan hebben op de oeverbegroeiing en water

fauna. Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens kunnen leiden tot vogelsterfte. 

18. Verandering in populatiedynamiek 

Kenmerk: De storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een 

direct effect is van een activiteit op de populatie-opbouw en/of populatiegrootte. Er wordt 

hier vooral gedoeld of de situatie waneer er sprake van sterfte van individuen door wegver

keer, windmolens, of door jacht of visserij. 

Interactie andere factoren: veel storende factoren leiden op hun beurt - dus indirect - tot 

een verandering in populatiedynamiek. Deze storende factor zit namelijk aan het einde van 

de effectketen. 

Gevolg: bewuste, menselijke ingrepen op populatieniveau kunnen leiden tot directe proble

men en problemen in de toekomst. Een verandering in populatieomvang is een direct effect. 

Een verandering in populatie-opbouw (verandering van de verhouding sterfte-reproductie) 

leidt in de toekomst tot effecten. Zowel minder organismen (een kleinere populatie) en zeker 

een verandering in samenstelling van de populatie (bijvoorbeeld meer oude dieren) kunnen 

leiden tot een verandering in de geboorte/sterfte ratio. En daarmee kan er iets veranderen in 

de populatiedynamiek (het gedrag in de tijd). Dit kan uiteindelijk lei den tot het (tijdelijk) 

verdwijnen van soorten, waardoor het evenwicht van het ecosysteem verschuift. De gevoelig

heid is sterk afhankelijk van diverse populatiekenmerken zoals de generatietijd van een soort 

en de huidige grootte van populaties. Vooralsnog zijn aile soorten als 'gevoelig' gescoord. 

19. Bewuste verandering soortensamenstelling 

Kenmerk: Er is sprake van bewust ingrijpen in de natuur door herintroductie van soorten, 

introductie van exoten, uitzetten van vis, inzaaien van genetisch gemodificeerde organismen 

et cetera. 

Interactie andere factoren: heeft met name direct invloed op de factor 'verandering in 

populatiedynamiek·. 

Gevolg: Er treedt concurrentie op in voedselbeschikbaarheid, nestgelegenheid et cetera. 

Deze concurrentie kan leiden tot het verdringen (opvullen van de niche) van de oorspronkelij

ke soorten. Ook kunnen soorten verdwijnen door predatie van de ge'introduceerde soort. 

Hierdoor kunnen relaties binnen het ecosysteem worden verstoord. 
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