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Notitie Projectie verwachte ontwikkeling van de Nederlandse
melkleverantie in periode 2017-2026
Dr. R. Jongeneel (Senior scientist & Market analyst)
Wageningen Economic Research

Achtergrond
Deze notitie is gemaakt op verzoek van de heer Maurice Gemmeke van Arcadis. De vraag gesteld aan
Wageningen Economic Research (WEcR) was om haar opinie te geven over de verwachte toekomstige
ontwikkeling van de Nederlandse melkproductie. De tijdshorizon is 10 jaar. Deze notitie beantwoordt
deze vraag. Voor deze beantwoording is gebruik gemaakt van de Market Outlook die WEcR jaarlijks voor
de Nederlandse en EU-landbouw maakt en waarin als standaardonderdeel ook de zuivelsector wordt
meegenomen. Vanwege de reent gewijzigde beleidsomstandigheden is deze Market Outlook (de laatste
versie dateert van december 2016; berekeningen afgesloten half november 2016), is deze outlook
opnieuw bekeken.

Methode en veronderstellingen
In de analyse is gebruik gemaakt van twee informatiebronnen.
-

-

Allereerst is de Market Outlook daterend van november 2016 gebruikt. Deze versie is gemaakt WEcR
in samenwerking met het Thunen Institut in Braunschweig als een achtergrondstudie voor de
jaarlijkse Medium Term Outlook van de Europese C ommissie (DG Agri) (z ie TI en WEcR, 2016). In
deze projectie is er al rekening mee gehouden dat er een meer stringente mestwetgeving zou
komen, met als doel de fosfaatproductie per 2018 onder het fosfaatplafond te brengen. D ie projectie
werd gemaakt op basis van de op dat mome nt beschikbare informatie. In het vervolg wordt deze
projectie aangeduid als projectie A.
Er is een nieuwe projectie gemaakt, waarbij rekening is gehouden met nieuwe informatie over het
beleid zoals die zoals die per 15 juli 2017 beschikbaar was. Ook de re actie van de Nederlandse
melkveehouders op dat beleid (reductie van de veestapel, ontwikkeling van melkleveranties
gedurende Q1 en Q2 van 2017) is in de analyse meegenomen. Deze projectie wordt in het vervolg
aangeduid als projectie B.

In vergelijking tot projectie A is de verwachte ontwikkeling van de melkleverantie in de herziene
projectie wat hoger dan eerder werd ingeschat. Dit lijkt tegen-intuïtief omdat de regelgeving is
aangescherpt. De verklaring daarvoor zit vooral in een wat bijgestelde inschatting van de verwachte
ontwikkeling op de korte termijn (periode 2017-2019) op basis van de recentere informatie die kon
worden gebruikt en verder in een wat verschillende inschatting van melkkoeien/jongvee ratio die
melkveehouders kunnen gaan hanteren. Met betrekking tot de groeimogelijkheden is in de herziene
projectie (projectie B) een wat lagere groeivoet gebruikt dan bij projectie A omdat wordt ingeschat dat
de nu voorliggende wetgeving de groeimogelijkheden wat sterker beperkt dan eerder werd aangenomen.
De projecties zijn gebaseerd op simulaties met het AGMEMOD outlook model, dat rekening houdt met de
volgende factoren:
-

De verwachte ontwikkelingen op de wereldzuivelmarkten
Het EU landbouwbeleid
Macro-economische gegevens met betrekking tot economische gr oei, inflatie, de wisselkoers tussen
de Euro en de Dollar, en olieprijs in EU-28 (gegevens op lidstaatniveau)
Vraag, aanbod, exportmogelijkheden en prijsvorming op de markten voorzuivelproducten in de EU 28
De mestwetgeving in Nederland (inclusief voerspoo r, stoppersregeling en fosfaatreductiemaatregel in
2017 en de fosfaatquotering die in 2018 zal ingaan).
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Voor de verwachte wereldmarktontwikkelingen is gebruik gemaakt van de OEC D-FAO World Agricultural
Outlook 2016-205 (OEC D, 2016) en de outlookpublicatie van de Europese C ommissie (2016) “Medium
term perspectives”.
Er worden in de analyse voor alle jaren genormaliseerde weercondities gebruikt, met uitzondering van
2017, waarbij op basis van het weer tot nu toe een inschatting is gemaakt van het weerseffect op de
productie van het jaar 2017.
Het AGMEMOD model (outlook-versie, 2016, 2017) houdt rekening met aanpassingen in het gedrag van
producenten en consumenten als gevolg van wijzigingen in marktsituaties (pri jzen), overheidsbeleid en
macro-economische veranderingen.

Projectie van Nederlandse melkleverantie in per iode 2016-2026
Figuur 1 geeft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse melkleverantie weer, waarbij drie curves
worden weergegeven: projectie A, Projectie B en het gemiddelde van beide projecties (Gemiddelde).
Zoals Figuur 1 en Tabel 1 laten zien wordt verwacht dat de Nederlandse melk leverantie (zie Gemiddeldescenario) zal toenemen tot circa 14.7 miljoen kg. (jaarlijkse groei circa 0.8%).

Tabel 1

gemiddelde
projectie

Projectie van toekomstige Nederlandse melkleverantie (medium term outlook; in 1000 ton)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

13379

13802

13712

13483

13574

13615

13742

13989

14163

14342

14510

14687

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op A gmemod -model res ultaten

De reden om ook de Gemiddelde projectie te geven is dat onzes inziens beide projecties (A en B) nog
steeds te verdedigen zijn, hoewel projectie B beter rekening houdt met de recentste informatie over
ontwikkelingen in fosfaatwetgeving (stoppersregeling en fosfaatreductiemaatregel), alsmede de reductie
in de veestapel en de aanpassing in de melklever antie waartoe dit leidt (rekening houdend met
(verwachte) realisaties in Q1 en Q2 van 2017). Echter met betrekking tot ontwikkeling op de wat langere
termijn is de onzekerheid groter en vallen beide projecties (zowel A als B) nog steeds te verdedigen. Het
gemiddelde is daarom worden gehanteerd als de “best estimate”, waarbij A en B een bandbreedte geven
met betrekking tot een wat meer optimistische en pessimistische variant (betrouwbaarheidsinterval d at
de onzekerheid van experts met betrekking tot de fosfaatexcretie efficiëntieverbetering die in de
toekomst zal kunnen worden gerealiseerd illustreert).
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Figuur 1 Projectie van toekomstige Nederlandse melkleverantie
Bron: Eigen berekeningen, deels gebaseerd op EU Midterm Outlook

Beide projecties (zie Figuur 1) houden rekening met de invoering van een systeem van fosfaatquotering
per 1 januari 2018. Deze fosfaatquotering zal de mestproductie van de zuivelsector beperken zodanig dat
de fosfaatproductie het fosfaatplafond (voor de zuivel is dit gelijk ges teld aan 84.9 miljoen kg.) niet
overschrijdt. Beide scenario’s verschillen iets in de consequentie die dit heeft voor de melkveestapel. In
het ene scenario wordt met een iets andere melkkoeien/jongvee ratio gewerkt dan in het andere
scenario, waardoor het aantal melkkoeien (en daardoor ook de melkproductie) bij beide scenario’s wat
verschilt.
Beide scenario’s stemmen overeen op het punt van de verwachting van een verdere groei van de
Nederlandse melkproductie in de toekomst. De groei van productie en melkle verantie hangt af van een
drietal factoren:
-

-

De voortgaande groei van de melkproductie per koe, o.a. d oor genetische vooruitgang en fokkerij
(wordt geschat op circa 1.1% per jaar en is in lijn met de historische autonome ontwikkeling van de
melkproductie);
Een gestage verdere efficiencyverbetering met betrekking tot de fosfaatexcretie per kg melk die
wordt geproduceerd;
De groeiende wereldvraag naar zuivelproducten en de positionering van Nederland als een land met
een efficiënte en concurrerende melkveehouderijsector.

De groeivoeten zijn gematigd in vergelijking tot de groei zoals die zich recent heeft voorgedaan. In de
recente periode was er, als gevolg van de afschaffing van de melkquotering en de periode van
beleidsonzekerheid geen sprake van normale gro eivoeten.
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Conclusie
De Nederlandse melkleverantie blijft groeien
De Nederlandse melkveehouderij is een concurrerende sector. Gegeven de positieve vooruitzichten met
betrekking tot een groeiende wereldzuivelvraag wordt een verdere groei van de toekomstige
Nederlandse melkleverantie verwacht (circa 0.8% per jaar). Die groei zal, mede door de
milieubeperkingen, trager verlopen dan zonder deze beperkingen het geval was geweest , maar zeker
niet stoppen.
Om de onzekerheid te illustreren met betrekking tot de impact van de fosfaatwetgeving (met name met
betrekking tot het gedrag/de reactie van de melkveehouders op de mestwetgeving) is met twee
scenario’s gewerkt, waarvan het gemiddelde is genomen als de “best estimate”.
Onzekerheden
De projecties hebben de normale onzekerheden die aan outlook projecties kleven. Maar ze hebben als
voordeel dat op een systematische manier alle beschikbare informatie is meegenomen in de analyse
(waarbij het AGMEMOD model bijdraagt aan de garantie op cons istentie).
Informatie over mogelijk toekomstig beleid (bijvoorbeeld met betrekking tot uitwisseling van
fosfaatproductierechten tussen dierlijke sectoren, verdere beperkingen in de milieuwetgeving als gevolg
van het klimaatbeleid) is niet in de analyse me egenomen, maar is illustreert wel dat het bij de gegeven
projecties om een momentopname gaat. Mocht bijvoorbeeld uitwisseling van fosfaatproductierechten
tussen de dierlijke sectoren in de toekomst worden toegestaan dan kan dit gemakkelijk tot extra groei
van de melkveehouderijsector leiden. Bij heel stringente wetgeving gericht op de beperking van
broeikasgasemissies door de melkveehouderij zou de groei lager kunnen uitvallen.

References
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1 INLEIDING
FrieslandCampina is met een capaciteit van ruim 10 miljoen ton melk per jaar de grootste verwerker van
rauwe melk in Nederland. Vanaf 2012 bereidt FrieslandCampina zich voor op een sterke groei in
melkaanbod. Deze groei ontstaat als gevolg van de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015. In het
kader van deze toename van het melkaanbod realiseert FrieslandCampina op dit moment extra
productiecapaciteit in onder meer Bedum, Beilen, Borculo Leeuwarden en Veghel. De nieuwe
verwerkingscapaciteit is vooral gericht op de productie van ingrediënten voor baby- en kindervoeding,
voedingssupplementen, ingrediënten voor de farmaceutische industrie en kaas. Dit zijn producten waarin
FrieslandCampina internationaal een sterke marktpositie heeft.
Met de invoering van regelgeving ten aanzien van fosfaat lijkt de groei van het melkaanbod in de toekomst
minder zeker. Op korte termijn is sprake van een stagnatie, maar de verwachting is dat vanaf 2019 de groei
van het melkaanbod 1% per jaar zal bedragen. Binnen de planhorizon voor het bestemmingplan van 10 jaar
betekent dit een toename van het melkaanbod met meer dan 1 miljoen ton per jaar.
Voor de groei van dit melkaanbod is ook voldoende afzet op de wereldmarkt. Wereldwijd wordt een groei
van de vraag naar zuivelproducten met 2% per jaar verwacht.
Omdat FrieslandCampina de verplichting heeft de melk van haar leden af te nemen treft FrieslandCampina
tijdig voorbereidingen om ook op middellange termijn voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar te
hebben. Daarom heeft FrieslandCampina om die verdergaande groei op te vangen besloten de uitbreiding
van de locatie aan het Boterdiep in Bedum voor te bereiden met het oog op toekomstige groei.
Reden hiervoor is dat de locatie Bedum gunstig ligt ten opzichte van een van de belangrijkste
herkomstgebieden voor rauwe melk in Nederland. Voorts is er aansluitend aan de locatie in Bedum
voldoende ruimte beschikbaar voor de realisering van deze uitbreiding.
In het bestemmingsplan zal in het kader van de toetsing aan de ladder van duurzame verstedelijking de
behoefte aan ruimte voor melkverwerking worden toegelicht.
Met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de locatie in Bedum wil FrieslandCampina zeker stellen dat
zij tijdig kan beschikken over een geschikte bouwlocatie om aan de groei van het aanbod aan rauwe melk en
de vraag van hoogwaardige melkproducten te voldoen. Met de uitbreiding van de locatie in Bedum ontstaat
de mogelijkheid een investeringsbeslissing te nemen voor de realiserering van deze capaciteit in Bedum
zodra de vraag naar extra verwerkingscapaciteit manifest wordt.

1.1 Intentieovereenkomst
Om de toekomstige uitbreiding van de locatie te kunnen realiseren is medewerking van gemeente Bedum en
provincie Groningen nodig. Hiertoe heeft FrieslandCampina op 13 maart 2015 een intentieovereenkomst
gesloten met B&W van de gemeente Bedum en GS van de provincie Groningen. In deze
intentieovereenkomst hebben beide colleges aangegeven, dat zij onder voorwaarden bereid zijn
medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de locatie van FrieslandCampina in Bedum. Daarnaast is in
de overeenkomst aangegeven, dat medewerking wordt verleend aan het verleggen van het Boterdiep en de
rijweg Boterdiep Westzijde zodat er één samenhangende bedrijfslocatie kan worden gevormd.
B&W en GS hebben in de overeenkomst randvoorwaarden opgenomen ten aanzien van een goede
landschappelijke inpassing, een verkeersveilige ontsluiting en een beperking van de milieueffecten naar de
woonkern van Bedum.
1

Basis voor de overeenkomst vormde de Strategische ontwikkelingsvisie locatie Bedum .

1.2 Bestemmingsplan
De volgende stap in de ontwikkeling van de uitbreiding is de vaststelling van een bestemmingsplan waarin
een toekomstige uitbreiding van de locatie van FrieslandCampina planologisch mogelijk wordt gemaakt.

1

Strategische Ontwikkelingsvisie locatie Bedum, Arcadis 6 oktober 2014.
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Voordat de gemeenteraad van Bedum een besluit kan nemen over dit bestemmingsplan zijn de volgende
stappen voorzien:

Stap 1: Stedenbouwkundig ontwerp en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Dit document bevat het stedenbouwkundig ontwerp en de daarbij behorende maatregelen voor de
2
landschappelijke inpassing. Daarnaast is er een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld omdat voor het
besluit over het bestemmingsplan een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Beide documenten worden
door gemeente Bedum gepubliceerd en liggen 4 weken ter inzage. Gedurende die periode kan een ieder zijn
of haar zienswijze indienen op deze documenten. De zienswijzen worden meegenomen bij de opstelling van
het ontwerp bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en het PlanMER. In stap 1 is tevens een
informatieavond voorzien.

Stap 2: Ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en PlanMER
In stap 2 worden het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het PlanMER door de
gemeente Bedum gepubliceerd. Deze documenten zullen 6 weken ter inzage liggen. Gedurende die periode
kan eenieder zijn of haar zienswijze indienen op deze documenten. De zienswijzen worden meegenomen bij
de opstelling van voorstel aan de gemeenteraad. In stap 2 is tevens een informatieavond voorzien.
In het kader van dit ontwerp bestemmingsplan zal onder meer onderzoek gedaan worden naar de effecten
voor milieu, bodem- en grondwater, natuur, ecologie en archeologie. Daarnaast zal invulling worden
gegeven aan de ladder van duurzame verstedelijking.

Stap 3: Behandeling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad van
Bedum
In stap 3 worden het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan samen met de
beantwoording van de zienswijzen en eventueel een nota van wijzigingen door B&W ter besluitvorming
voorgelegd aan de gemeenteraad van Bedum. In het kader van de behandeling hiervan zal de
gemeenteraad diegenen die in stap 2 een zienswijze hebben ingediend uitnodigen om hun zienswijze toe te
lichten.
Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt zal GS van provincie Groningen tevens moeten
instemmen met de uitbreiding van de locatie door middel van een besluit tot aanpassing van de begrenzing
van het buitengebied.

1.3 Relatie met Ontsluitingsweg Bedum
Provincie Groningen bereidt samen met gemeente Bedum de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor.
Aanleiding hiervoor is de ervaren verkeersoverlast in de kern van Bedum. Provincie en gemeente hebben
gekozen voor een tracé ten oosten van Bedum. Dit tracé zal ter hoogte van de locatie van FrieslandCampina
aansluiten op de bestaande provinciale weg langs het Boterdiep, Boterdiep Westzijde. Met de realisering
van de nieuwe ontsluitingsweg wordt het vrachtverkeer voor FrieslandCampina uit zuidelijke- en
noordoostelijke richting om de kern van Bedum heen geleid.
Relevant hierbij is ook de omlegging van het Boterdiep en van de provinciale weg die aan dit water parallel
loopt.
Omdat de nieuwe ontsluitingsweg ter hoogte van de locatie van FrieslandCampina aansluit op de bestaande
provinciale weg stemmen provincie en gemeente de uitwerking van de nieuwe ontsluitingsweg en de
uitbreiding van de locatie van FrieslandCampina op elkaar af.

1.4 Opbouw Rapport Stedenbouwkundig ontwerp
Dit rapport bevat het stedenbouwkundig ontwerp voor de bedrijfslocatie van FrieslandCampina en de directe
omgeving. Samen met de Notitie Reikwijdte en detailniveau vormt dit rapport de basis voor stap 1.
2

Zuivelpark Bedum, notitie reikwijdte en detailniveau; Arcadis 3 oktober 2016.
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Dit rapport is als volgt opgebouwd:
•

•
•

In hoofdstuk 2 is de opgave voor het landschappelijk- en stedenbouwkundig ontwerp beschreven. Dit
betreft zowel het aspect van de functionele eisen vanuit FrieslandCampina als het aspect van de eisen
die vanuit de landschappelijke inpassing, een verkeersveilige ontsluiting en een beperking van de
milieueffecten op de woonkern van Bedum aan het ontwerp worden gesteld.
In hoofdstuk 3 is het landschappelijk- en het stedenbouwkundig ontwerp beschreven. Aansluitend is de
relatie met de opgave beschreven.
In bijlage 1 zijn de kaart met het landschappelijk- en stedenbouwkundig ontwerp en de dwarsprofielen
opgenomen.
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Foto 1 en 2: Lageweg

Foto 3 en 4: Wroetende Mol/Wolddijk

Foto 5 en 6: Boomsingel langs zuidzijde/open landschap tussen Boterdiep en Ter Laan

Foto 7 en 8: Uitbreidingslocatie ten oosten van het Boterdiep, vanaf Boterdiep Westzijde en vanaf Ter Laan
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2 DE OPGAVE
2.1 Bestaande situatie
De bestaande locatie van FrieslandCampina ligt aan de noordzijde van de woonkern Bedum, ten westen van
het Boterdiep. De bestaande locatie heeft een oppervlak van circa 13 hectare. De locatie is grotendeels
bebouwd. Daarnaast voorziet de bestaande locatie in parkeerruimte en in ruimte voor logistiek.
De stedenbouwkundige structuur van de locatie van FrieslandCampina wordt gekenmerkt door het ensemble
van grootschalige bouwmassa’s: Aan de zuidzijde van de locatie domineren de poedertorens met een
hoogte tot circa 40 meter. Aan de noordzijde bepalen de bedrijfshallen van de kaasfabriek en het
kaaspakhuis het beeld.
Tussen deze twee bouwmassa’s bevindt zich de hoofdtransportas van de bedrijfslocatie. Langs deze
transportas vindt de aanvoer van melk en de afvoer van producten plaats via een centrale entree op
Boterdiep Westzijde. De locatie is alleen vanaf het Boterdiep en de Boterdiep Westzijde in zijn volle omvang
beleefbaar. Aan de andere drie zijden is sprake van een landschappelijke inpassing waardoor het zicht op
de locatie gefilterd wordt:
•
•
•

Aan de westzijde is de locatie begrensd door de Lageweg met lintbebouwing, een bosperceel en
verschillende houtopstanden (zie foto 1 en 2).
Aan de noordzijde grenst de locatie aan de lintbebouwing langs de Wroetende Mol (zie foto 3).
Aan de zuidzijde wordt de locatie begrensd door een oude havenkom en een boomsingel met volwassen
populieren (zie foto 5).

De uitbreidingslocatie ligt ten oosten van het Boterdiep tegenover de bestaande locatie (zie foto 7 en 8). De
uitbreidingslocatie is aan de noordzijde begrensd door de Wolddijk (zie foto 2). Aan de oostzijde vormt Ter
Laan de grens en aan de zuidzijde is de spoorlijn de grens (zie foto 6). De uitbreidingslocatie heeft een
oppervlak van ongeveer 11 hectare. Op de locatie staan twee woonhuizen, voor het overige is de
uitbreidingslocatie in agrarisch gebruik.

In de huidige situatie loopt van oost naar west een hoogspanningsleiding over de locatie. In verband met de
aanleg van een nieuwe 380 kV leiding zal deze hoogspanningsleiding op termijn vervallen.

2.2 De Opgave
De opgave waaraan het stedenbouwkundig ontwerp moet voldoen bestaat uit 8 onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ontwikkeling van een compacte bedrijfslocatie.
Uitbreidingsruimte voor de bouw van een melkpoederfabriek.
Optimalisering van de bestaande bedrijfslocatie.
Creëren van een goede landschappelijke inpassing.
Creëren een verkeersveilige situatie voor vrachtverkeer personenauto’s en langzaam verkeer.
Een parkeervoorziening voor vrachtwagens.
Beperking van de milieueffecten op de woonkern van Bedum.
Drooglegging en waterberging.

Deze 8 onderdelen vinden hun grondslag in de Ontwikkelingsvisie en in de intentieovereenkomst die
FrieslandCampina met B&W van Bedum en GS van Groningen heeft gesloten. Hieronder zijn deze 8
onderdelen van de opgave uitgewerkt.
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2.2.1 Ontwikkeling van een compacte bedrijfslocatie
Om een optimale bedrijfsvoering mogelijk te maken en de synergie met de bestaande fabriek optimaal te
benutten is een samenvoeging van de uitbreidingslocatie en de bestaande locatie tot één compacte
bedrijfslocatie nodig. Het Boterdiep en de rijweg Boterdiep Westzijde dienen daartoe te worden omgelegd.

2.2.2 Uitbreidingsruimte voor een melkpoederfabriek
In de komende jaren verwacht FrieslandCampina een toename in het aanbod aan rauwe melk. Om deze
toename te kunnen verwerken is extra productiecapaciteit nodig. De locatie in Bedum is voor
FrieslandCampina één van de 5 strategische locaties voor de ontwikkeling van nieuwe productiecapaciteit
voor de verwerking van rauwe melk tot hoogwaardige producten. Deze kwalificatie heeft de locatie de
danken aan:
•
•
•
•

Moderne productielocatie waar ook nu al melk wordt verwerkt tot een breed scala aan hoogwaardige
producten.
De locatie ligt midden in een van de belangrijkste concentratiegebieden voor de melkveehouderij.
De locatie beschikt in potentie over ruimte voor uitbreiding.
Met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg wordt de locatie optimaal ontsloten op het regionale- en
nationale wegennet.

Alhoewel nog geen definitieve systeemkeuze is gemaakt ligt het voor de hand om voor de verwerking van
rauwe melk te kiezen voor een hoogwaardige en moderne technologie. Model hiervoor staat een
melkpoederfabriek die FrieslandCampina recent heeft gebouwd in Borculo. Dit model is als fictief ontwerp
genomen om de impact van de toekomstige uitbreiding in kaart te brengen,
Deze melkpoederfabriek bestaat uit één bouwmassa met een bouwvlak van circa 100 bij 250 meter. Op dit
grondvlak is ruimte voor twee productielijnen met een verwerkingscapaciteit van in totaal 1,25 miljoen ton
rauwe melk. Binnen dit bouwvlak liggen de volgende functies:
•
•
•
•
•

De losplaats voor rauwe melk.
De ontroming en voorbewerking van de rauwe melk.
Het indikken van de voorbewerkte melk.
De poedertoren voor het drogen van de voorbewerkte melk, met een hoogte van 45 tot 50 meter.
De verpakking en opslag van het gereed product.

Rondom de fabriek is voldoende ruimte nodig voor een veilige derouting van vrachtwagens en voor de
bereikbaarheid van het gebouw rondom. Omdat ook de entree voor vrachtverkeer wordt verplaatst (zie punt
5) gaat het hierbij om routing van RMO’s (Rijdende MelkOntvangst) en vrachtwagens voor de afvoer van
producten en de aanvoer van hulpstoffen ten behoeve van een nieuwe melkpoederfabriek en ten behoeve
van de bestaande kaasfabriek en de bestaande weipoederfabriek. Met het oog op de internationale eisen
ten aanzien van voedselveiligheid dient tevens voldoende afstand tot andere functies te worden gehouden.
Voorts is ruimte nodig voor een parkeerterrein voor werknemers. Het betreft de verplaatsing van de
bestaande parkeerterreinen (150 plaatsen) in combinatie met een capaciteitsuitbreiding met circa 100 extra
parkeerplaatsen.

Om een optimale bedrijfsvoering mogelijk te maken en de synergie met de bestaande fabriek optimaal te
benutten is een samenvoeging van de uitbreidingslocatie en de bestaande locatie tot één compacte
bedrijfslocatie nodig. Het Boterdiep en de rijweg Boterdiep Westzijde dienen daartoe te worden omgelegd.

2.2.3 Optimalisering van de bestaande locatie
Op de bestaande locatie zijn twee productielijnen gevestigd. Een kaasfabriek en een fabriek voor de
verwerking van kaaswei tot hoogwaardige producten. Beide productielijnen zijn de afgelopen tientallen jaren
geleidelijk aan ontwikkeld en uitgebreid. Ook voor de toekomst wordt een verdere ontwikkeling verwacht. Het
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kan daarbij gaan om de modernisering van installaties bijvoorbeeld in het kader van innovaties of als gevolg
van ontwikkelingen ten aanzien van voedselveiligheid.
De opgave ten aanzien van de bestaande locatie maakt ruimte voor nieuwe functies direct aansluitend aan
bestaande bedrijfsbebouwing nodig. Deze ruimte kan worden gevonden door verplaatsing van
parkeerterreinen naar de rand van de uitbreidingslocatie. Met deze verplaatsing wordt tevens een goede
zonering van de locatie bereikt waarbij parkeren aan de randen van de locatie wordt gevestigd.

2.2.4 Creëren van een goede landschappelijke inpassing
De bestaande locatie is aan de zuidzijde, de westzijde en de noordzijde landschappelijk goed ingepast.
Hierbij is het zicht op de locatie en de bedrijfsbebouwing gemaskeerd. Aan de oostzijde ontbreekt een goede
landschappelijke inpassing.
De uitbreidingslocatie sluit aan op de groene long van Bedum. Via deze groene long dringt het landschap
door tot in de historische kern en is er vanuit het landschap zicht op het historisch dorpssilhouet. Met de
uitbreiding van de locatie en de omlegging van het Boterdiep wordt deze relatie aangetast.
Aan de noordzijde wordt de uitbreidingslocatie begrensd door de Wolddijk. De Wolddijk is een
vroegmiddeleeuwse dijk die om het lage gebied ten noorden van de stad Groningen is gelegd.
De opgave omvat de landschappelijke inpassing van de noord, oost en zuidzijde van de uitbreidingslocatie.
Daarbij vraagt de omlegging van het Boterdiep aandacht voor de zichtlijnen op het historisch dorpssilhouet
van Bedum en de markante kerktoren. De opgave bestaat daarmee uit drie aspecten:
1. Draag zorg voor een goede landschappelijke inpassing van de locatie aan alle zijden, waarbij het accent
ligt op het verzachten van directe zichtlijnen naar de bedrijfslocatie.
2. Creëer nieuwe zichtlijnen vanuit het landschap op de historische dorpskern.
3. Houdt voldoende afstand tot de Wolddijk en maak de Wolddijk beter beleefbaar.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de randvoorwaarden die provincie en gemeente in de
intentieovereenkomst aan de landschappelijke inpassing hebben gesteld.
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Afbeelding 1 Entree vrachtwagens met parkeerruimte

2.2.5 Creëren van een verkeersveilige situatie
Ontsluiting van het bedrijfsterrein voor vrachtwagens
In de huidige situatie is de locatie ontsloten op het Boterdiep Westzijde. Het grootste deel van het
vrachtverkeer volgt daarbij een route door de kern van Bedum. Met de realisering van de nieuwe
ontsluitingsweg wordt de kern van Bedum ontlast. De nieuwe route voor het vrachtverkeer sluit vanaf
oostzijde van de bedrijfslocatie aan op de rijweg Boterdiep Westzijde.
Na uitbreiding zullen per dag in totaal circa 350 vrachtwagens de bedrijfslocatie van FrieslandCampina
3
bezoeken. Het aantal verkeersbewegingen bedraagt hiermee circa 700 vrachtwagens per dag (thans circa
330 vrachtwagens per dag) De opgave ten aanzien van de verkeersveilige ontsluiting omvat de realisering
van één nieuwe entree voor het vrachtverkeer. Deze nieuwe entree dient direct aan te sluiten op de nieuwe
ontsluitingsweg. Vanuit het aspect voedselveiligheid is het voorts vereist dat deze nieuwe entree zodanig
wordt vormgegeven dat de locatie optimaal kan worden beveiligd en het onbevoegd betreden van de locatie
wordt voorkomen (zie afbeelding 1).
Ontsluiting van het bedrijfsterrein voor personenauto’s, langzaam verkeer en voetgangers
Om de bedrijfslocatie op een verkeersveilige wijze te ontsluiten voor personenverkeer is vermenging met het
vrachtverkeer niet gewenst. Daarom dient de ontsluiting van de bedrijfslocatie voor personenverkeer via een
aparte entree plaats te vinden:
•
•

Voor personenauto’s zijn entrees aan de noordzijde en aan de zuidzijde voorzien. Deze entrees sluiten
direct aan op de nieuwe parkeervoorzieningen.
Voor langzaam verkeer en voetgangers is al een aparte ontsluiting voorzien nabij het station van Bedum.

Verkeersmaatregelen in het openbaar gebied
Om te voorkomen dat als gevolg van de omlegging van het Boterdiep sluipverkeer ontstaat over de route
Wroetende Mol/Lageweg en over Ter Laan heeft gemeente Bedum de volgende verkeersmaatregelen
voorbereid:
3
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•
•

Afsluiting van de overweg in Ter Laan voor autoverkeer. Deze overweg blijft daarbij wel beschikbaar voor
langzaam verkeer.
Aangepaste vormgeving van de aansluiting Wroetende Mol op Boterdiep Westzijde. Deze aansluiting
wordt zodanig vormgegeven dat voor verkeer afkomstig uit de richting Onderdendam de rijroute over de
over de Wroetende Mol/Lageweg wordt ontmoedigd (zie afbeelding 2).

Voorts heeft de gemeente Bedum ervoor gekozen dat de grens van de bebouwde kom ten noorden van de
aansluiting met de Wroetende Mol wordt gelegd. Vanaf dit punt tot aan de overweg zal een
maximumsnelheid van 50 km per uur gelden. De grens van de bebouwde kom wordt gemarkeerd met een
vluchtheuvel waardoor de snelheid van het verkeer effectief wordt geremd.
Aan de oostzijde zal de grens van de bebouwde kom worden gelegd op het punt waar de oostelijke
ontsluitingsweg aansluit op het nieuwe tracé van Boterdiep Westzijde. Omdat hier sprake is van een Tkruising zijn er geen extra snelheidsremmende maatregelen vereist.
Om een veilige afwikkeling van het langzaam verkeer op de openbare weg te garanderen heeft gemeente
Bedum de volgende verkeersmaatregelen voorbereid:
Op de nieuwe ontsluitingsweg en het tracé van Boterdiep Westzijde tussen de aansluiting Wroetende Mol en
de overweg wordt geen langzaam verkeer toegelaten. In plaats daarvan zijn voor het langzaam verkeer twee
routes beschikbaar:
•
•

De bestaande route via de Wroetende Mol en de Lageweg naar de westzijde van Bedum en de
sportvelden.
Een nieuwe route via een nieuwe brug over het Boterdiep, de Grote Haver en Ter Laan naar het centrum
van Bedum en de wijk Ter Laan (zie afbeelding 2).

Voor zover deze verkeersmaatregelen binnen de grenzen van het stedenbouwkundig ontwerp liggen zijn
deze meegenomen in dit ontwerp.

Afbeelding 2 Aansluiting Wroetende Mol op Boterdiep Westzijde en brug voor langzaam verkeer met
verbinding naar Ter Laan
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2.2.6 Parkeervoorziening voor vrachtwagens
Het komt regelmatig voor dat er in het weekend en in avond- en nachtperiode een of enkele vrachtwagens
arriveren die alleen in de dag periode op de locatie ontvangen kunnen worden. Het gaat daarbij om
vrachtwagens voor de afvoer van product of de aanvoer van hulpstoffen.
In de huidige situatie parkeren deze vrachtwagens op een parkeerterrein elders in de gemeente. Gemeente
Bedum heeft FrieslandCampina gevraagd om zelf voor de opvang van deze vrachtwagens parkeerruimte te
creëren. Met het oog op de voedselveiligheid dient deze parkeerruimte buiten het omheinde deel van de
locatie te worden gesitueerd. Met het oog op de groei worden 4 parkeerplaatsen ingepast (zie afbeelding 1).

2.2.7 Beperken van milieueffecten
4

Uit de Strategische ontwikkelingsvisie blijkt dat met name voor het aspect geluid sprake is van een relevant
milieueffect op de woonkern van Bedum. De opgave is dit effect te beperken door de maatgevende
geluidbronnen op zo groot mogelijke afstand van de woonkern van Bedum te plaatsen. Dit betreft de
luchtuitlaten en de explosieluiken aan de bovenzijde van de poedertorens, ook met toepassing van BBT zijn
met name deze geluidbronnen bepalend voor de omvang van de geluidcontour. Door de poedertorens op zo
groot mogelijke afstand van de woonkern te plaatsen wordt dit effect beperkt.
Daarnaast wordt het vrachtverkeer op de bedrijfslocatie als hinderlijk ervaren. Afschermende maatregelen
kunnen op dit punt het effect beperken.

2.2.8 Drooglegging en waterberging
Zowel de bestaande locatie als de uitbreidingslocatie liggen in een polder. Het Boterdiep vormt de scheiding
tussen beide polders. Het peil in het Boterdiep is hoger dan het polderpeil, daarom ligt aan beide zijden van
het Boterdiep een kade. Aan de westzijde ligt de rijweg Boterdiep op deze kade, aan de oostzijde ligt een
groene kade.
Het bestaande bedrijfsterrein van FrieslandCampina in opgehoogd, het terrein ligt ongeveer op hetzelfde peil
als de rijweg Boterdiep Westzijde. Uitgangspunt is dat ook de uitbreidingslocatie wordt opgehoogd, zodat er
een voldoende drooglegging ten opzichte van het grondwaterpeil is gewaarborgd.
Conform het beleid van het waterschap Noorderzijlvest dient 10% van het verhard of bebouwd oppervlak
van de uitbreiding gecompenseerd te worden in de vorm van retentie.

4
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3 HET ONTWERP
Het landschappelijk- en stedenbouwkundig ontwerp omvat de bedrijfslocatie van FrieslandCampina, inclusief
ruimte voor interne logistiek en parkeren en de bijbehorende maatregelen voor landschappelijke inpassing
rondom de locatie. In bijlage 1 zijn een kaart met het stedenbouwkundig ontwerp, dwarsprofielen en
uitsneden met enkele details opgenomen.
In dit hoofdstuk zijn de verschillende onderdelen van het stedenbouwkundig ontwerp beschreven. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen de maatregelen die worden getroffen voor de landschappelijke inpassing en
het ontwerp voor de bedrijfslocatie zelf.
Aan het eind van elke paragraaf is een overzicht gegeven van wijze waarop met dit ontwerp invulling is
gegeven aan de opgave zoals beschreven in hoofdstuk 2.
.

3.1 Landschappelijke inpassing
In het ontwerp voor de landschappelijke inpassing vormt het nieuwe tracé van het Boterdiep met de rijweg
Boterdiep westzijde de centrale as. Ten westen van deze centrale as ligt de compacte bedrijfslocatie van
FrieslandCampina met de daaraan verbonden inpassingszone, ten oosten van deze centrale as ligt het
agrarisch landschap met de wierden en de Wolddijk.
Het ontwerp voor de landschappelijke inpassing bevat zowel maatregelen voor de inrichting van de
inpassingszone als voor het agrarisch buitengebied. Ten behoeve van het ontwerp voor de landschappelijke
inpassing is immers gekeken naar een groter gebied dan de planlocatie zelf. De landschappelijke inpassing
is dan ook meer dan een randje groen op de grens van de bedrijfslocatie. Door het landschap rondom de
locatie te bestuderen en te kijken of ingrepen hier de structuur kunnen versterken kan er als het ware een
landschappelijke kamer worden gecreëerd, waarbinnen de ontwikkeling van de uitbreiding een logische plek
krijgt. Door maatregelen ook in het omliggende landschap te treffen kan het effect van de nieuwe bebouwing
op dit landschap en de beleving van de uitbreiding worden verzacht.
Het volledig wegplanten van een bedrijfslocatie van een dergelijke omvang en vooral hoogte is ondenkbaar.
En ook niet nodig; economische activiteit maakt immers ook onderdeel uit van het landschap en hoeft niet
weggestopt te worden. Waar het om gaat is een prettige ervaring op te roepen door rust in het beeld te
brengen, door filtering door zachte, groene elementen en door een logische verhouding en afstemming op
bestaande bebouwing en torens. Dit heeft niet alleen te maken met bouwvolumes maar ook met de
uitvoering (materiaalgebruik/ kleurstelling) van de bouwmassa’s. Dit laatste aspect zal worden uitgewerkt in
een beeldkwaliteitsplan dat samen met het bestemmingsplan zal worden vastgesteld.
Wat opvalt aan de locatie Friesland Campina in Bedum is dat de vier de zijden van het terrein grenzen aan
een ander type gebied of landschap. Er is dus sprake van vier verschillende randen die een totaal
verschillende beleving van de fabriekslocatie tot gevolg hebben.

3.1.1 Noordzijde
Aan de noordzijde ligt de historische Wolddijk (Westerdijkshorn, Wroetende mol, Grote haver, Ter Laan). In
het verleden was deze dijk overal beplant. Daarmee was de dijk een duidelijk en herkenbaar
structuurelement in het open landschap. Als eilanden aan de Wolddijk liggen de beplante erven. Momenteel
is alleen aan de westzijde van het Boterdiep de Wolddijk nog beplant. Aan de oostzijde is beplanting
verdwenen en de dijk nauwelijks nog als element herkenbaar. Door de dijk oostelijk van het Boterdiep weer
te beplanten wordt niet alleen de beleving van de dijk als doorgaand structuurelement versterkt. Omdat het
boterdiep Westzijde hier de Wolddijk kruist wordt hiermee ook de entree van Bedum vanuit het noorden
versterkt en wordt het zicht op de fabriekslocatie vanuit het landschap ten noorden van de Wolddijk verzacht.
De omlegging van het Boterdiep wordt op afstand van de Wolddijk gehouden zodat deze als zelfstandig
element in het landschap behouden blijft. Langs de Wolddijk wordt een kavel voorzien van kavelbeplanting,
hiermee wordt het ritme van beplante kavels langs de Wolddijk voortgezet en wordt de zichtlijn op de locatie
vanaf het noorden doorbroken
Tussen de nieuwe rijweg Boterdiep Westzijde en het bedrijfsterrein is een driedubbele rij bomen voorzien
met daartussen een groene wal met een hoogte van circa 1,5 meter. Vanaf de rijweg gezien heeft deze wal
een flauwe helling, waardoor de wal niet massaal oogt.
17

ZUIVELPARK BEDUM, STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EN
LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

De recreatieve fietsroute op de Wolddijk blijft gehandhaafd. Daarnaast gaat deze route deel uitmaken van
verbindingen voor langzaam verkeer. In dat kader is in het ontwerp tevens een verbinding over het Boterdiep
voorzien door middel van een brug.

3.1.2 Oostzijde
Aan de oostzijde van de locatie ligt de weg Ter Laan, een belangrijke langzaam verkeer verbinding tussen
het buitengebied en Bedum centrum en de nieuwe wijk Ter Laan. Het landschap is hier open, begrensd door
(lage) dijkjes aan de noordzijde en door de spoordijk aan de zuidzijde. Karakteristiek zijn hier de
beplantingen op de erven en de lanen naar de erven toe, zoals de markante populierenlaan naar de
historische boerderij Ter Laan, (onderdeel van het Zevenbruggetjespad). De nieuwe oostelijke
ontsluitingsweg zal vanaf deze zijde, parallel aan het spoor worden gesitueerd. Belangrijk is om Ter Laan als
verbinding voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer naar de percelen aan de Wolddijk in stand te
houden en deze lijn, als verbinding tussen het centrum van Bedum, de groene long en Ter Laan naar buiten
toe, ruimtelijk te versterken. Verspreid staande bestaande bomen worden zo mogelijk behouden. Daartussen
worden verspreid enkele nieuwe bomen aangeplant. Van belang is het behoud van de open zichtrelatie
tussen de groene long van Bedum in het zuiden en het landschap in het noorden en oosten. De verspreide
boombeplanting langs Ter Laan zal zorgen voor een eerste filtering van het zicht vanuit het oosten op de
fabriekslocatie.
In deze zone is ook ruimte voor de opvang van hemelwater, Het benodigde oppervlak bedraagt ongeveer
2
5000 m , uitgaande van een oppervlak aan verharding en bebouwing van circa 5 hectare.
Het zicht op de bedrijfsbebouwing van FrieslandCampina wordt in aanvulling daarop gefilterd door een
driedubbele rij bomen rondom het bedrijfsterrein. Om het directe zicht op het bedrijfsterrein vanaf de rijweg
Boterdiep Westzijde te ontnemen is voorts een groene wal met een hoogte van circa 1,5 meter voorzien.
Vanaf de rijweg gezien heeft deze wal een flauwe helling, waardoor de wal niet massaal oogt.

3.1.3 Zuidzijde
Aan de zuidzijde ligt de dorpskern van Bedum dorp en de groene, recreatieve rand die een verbinding vormt
tussen de sportvelden, het station, de groene long van Bedum, de groene rand langs de nieuwbouwwijk Ter
Laan en het buitengebied. De bestaande locatie wordt aan het oog onttrokken door een volwassen bomenrij.
Er is voor gekozen deze bomenrij niet voort te zetten naar het oosten toe om de zichtlijn op de historische
kern van Bedum niet te doorbreken. Ter hoogte van de nieuwbouwwijk Ter Laan wordt de bomenrij
voortgezet, zodat een direct zicht vanuit de woonwijk op de locatie wordt gefilterd. Voorts is op de grens van
de bedrijfslocatie een driedubbele rij bomen voorzien met daartussen een groene wal met een hoogte van
circa 3 meter. Vanaf de rijweg gezien heeft deze wal een flauwe helling, waardoor de wal niet massaal oogt.

3.1.4 Westzijde
Het oude lint van de Lageweg (aansluitend op de Stationsweg in Bedum) stopte vroeger bij de Wolddijk,
maar loopt nu via de stadsweg door naar Onderdendam. Dit lint vormt een belangrijke verbinding voor
langzaam verkeer tussen Onderdendam en Bedum en is ook een recreatief aantrekkelijke route. De beleving
is hier noord-zuid gericht. Er is maar beperkt zicht op de huidige locatie terwijl je er heel dichtbij bent. Dit
komt door de coulissewerking van perceelbeplanting, verspreide bomen langs de Lageweg (elzen langs
sloten) en de beplanting langs de rand van het perceel achter op de kavel. Daar waar nodig wordt deze
beplanting aangevuld of versterkt.

3.1.5 Relatie met de opgave
Met deze maatregelen voor landschappelijke inpassing wordt in de eerste plaats invulling gegeven aan
opgave 4: Creëren van een goede langschappelijke inpassing. Daarbij worden de directe zichtlijnen vanuit
het landschap en vanuit de kern van Bedum op de bedrijfslocatie verzacht. Door de toepassing van wallen
rondom de uitbreidingslocatie wordt tevens een direct zicht vanaf Boterdiep Westzijde op de bedrijfslocatie
voorkomen.
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Met de open groene buffer tussen het Boterdiep enerzijds en Ter Laan en de Wolddijk anderzijds blijven de
zichtlijnen vanaf het landschap op de historische kern van Bedum in stand. Voorst blijft de Wolddijk als een
zelfstandig element in het landschap beleefbaar. Door aanplant langs de dijk en de afronding van de
kavelbeplanting aan de noordoostzijde wordt de beleefbaarheid van de Wolddijk verder versterkt.
Binnen de kaders van deze landschappelijke inpassing ontstaat een compacte bedrijfslocatie voor
FrieslandCampina. Hiermee is tevens invulling gegeven aan opgave 1: Ontwikkeling van een compacte
bedrijfslocatie.
Met de realisering van een wal rondom de bedrijfslocatie wordt tevens een bijdrage geleverd aan opgave 7;
Beperking milieueffecten. Immers door deze wal wordt het geluid van vrachtverkeer op de locatie
afgeschermd.
Tot slot biedt de groene zone tussen het nieuwe Boterdiep en Ter Laan voldoende ruimte voor waterberging,
waarmee invulling is gegeven aan opgave 8: Drooglegging en Waterberging. In bijlage 3 is dit aspect nader
toegelicht.

3.2 De bedrijfslocatie
Door omlegging van het Boterdiep wordt een samenhangende bedrijfslocatie gecreëerd. Op de
bedrijfslocatie zijn een aantal deelgebieden te onderscheiden.

3.2.1 Bestaande locatie
De bestaande locatie bestaat uit drie deelgebieden:
•

•
•

De zuidzijde van de bestaande locatie is in gebruik voor de verwerking van wei. Aan de oostkant van dit
deelgebied ontstaat een beperkte ruimte voor vernieuwing of uitbreiding van activiteiten. Omdat in de
toekomst een verdere modernisering van bestaande installaties is voorzien heeft dit deelgebied in zijn
geheel een maximum bouwhoogte van 45 meter. Dit bouwblok wordt door de bestaande bomenrij langs
het spoor goed afgeschermd. In dit deelgebied ligt ook het voormalige kantoorgebouw. Voor eventuele
nieuwbouw op deze locatie wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
Het middengebied van de bestaande locatie is in gebruik voor de melkontvangst en voor de productie en
opslag van kaas. Ter plaatse van bestaande parkeerterreinen ontstaat ruimte voor eventuele nieuwbouw.
De bestaande maximum bouwhoogte van 15 meter volstaat hier.
Het noordelijk deel van de bestaande locatie is in gebruik voor de waterzuivering. In dit deelgebied is
voldoende ruimte voor uitbreiding van zuiveringscapaciteit beschikbaar.

3.2.2 De uitbreidingslocatie
Op de uitbreidingslocatie zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:
•

•

•

In het zuidelijk deel van de uitbreidingslocatie is de centrale parkeerruimte voorzien. Daarnaast is
parkeerruimte voorzien onder de bomenrij aan de oostzijde van de locatie. Daarnaast is in deze randzone
parkeerruimte voor 4 vrachtwagens voorzien. Deze parkeerruimten zijn zodanig gelegen dat een goede
afscheiding tussen de parkeerruimte en de bedrijfsfuncties kan worden gerealiseerd. Voor de
parkeerruimten voor personenauto’s wordt aan de zuidzijde en de noordzijde van de locatie een aparte
entree voorzien. De parkeerruimte voor vrachtwagens is bereikbaar vanaf de centrale entree voor
vrachtverkeer. Om ruimte te besparen is de bedrijfslocatie vanaf deze parkeervoorziening direct
toegankelijk door middel van een aparte poort.
In het noordelijk deel van de locatie is ruimte voor een nieuwe melkpoederfabriek. Ter plaatse van de
torens is een bouwhoogte van 45 meter voorzien. Ter weerszijden is een zone met een bouwhoogte van
30 meter voorzien. Voor de rest van de bebouwing kan worden volstaan met een bouwhoogte van 20
meter. Onderdeel van een melkpoederfabriek is een gebouw voor het reinigen van RMO’s. Na het lossen
van melk worden de RMO’s hier aan binnenzijde gereinigd, Dit gebouw is zodanig geplaatst dat een
veilige routing ontstaat.
De nieuwe entree voor vrachtwagens is voorzien tegenover het punt waar de nieuwe ontsluitingsweg
aansluit op Boterdiep Westzijde. Voor een goede interne logistiek is een interne ontsluitingsas in
oostwest richting voorzien. Deze centrale as loopt vanaf de nieuwe entree voor vrachtwagens met
portiersloge aan de oostzijde door tot aan de bestaande melkontvangst aan de westzijde. De aanvoer
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voor melk en de afvoer van producten ten behoeve van de nieuwe poederfabriek takken aan op deze
centrale as.
In het stedenbouwkundig ontwerp is geen rekening gehouden met de bestaande hoogspanningsleiding.
Reden hiervoor is dat deze hoogspanningsleiding in 2019 komt te vervallen nadat een nieuwe verbinding ten
noorden van Bedum is gerealiseerd. Per saldo biedt dit plan voor FrieslandCampina de mogelijkheid om de
bestaande productielijnen te optimaliseren en de verwerkingscapaciteit voor melk met de bouw van een
nieuwe melkpoederfabriek aanzienlijk te vergroten. Voorts wordt met de dit ontwerp goed aangesloten op de
nieuwe ontsluitingsweg die provincie Groningen in voorbereiding heeft.

3.2.3 Relatie met de opgave
Met dit ontwerp voor de bedrijfslocatie wordt in de eerste plaats invulling gegeven aan opgave 2:
Uitbreidingsruimte voor de bouw van een melkpoederfabriek en opgave 3: Optimalisering van de bestaande
locatie.
De optimalisering bestaat uit de verplaatsing van het parkeerterrein naar de oostzijde, daarmee ontstaat
ruimte op de bestaande kaasfabriek en de bestaande weipoederfabriek te optimaliseren. De aan de
oostzijde is ruimte voor de bouw van een nieuwe melkpoederfabriek. Met de nieuwe entree voor
vrachtverkeer aan de oostzijde en de centrale entree voor personenauto’s en langzaam verkeer aan de
zuidzijde, wordt invulling gegeven aan opgave 5: Creëren van een verkeersveilige ontsluiting voor
vrachtverkeer, personenauto’s en ‘langzaam verkeer.
Opgave 6: Een parkeervoorziening voor vrachtwagens is ingevuld naast de nieuwe entree voor
vrachtwagens. Hier is plaats voor 4 vrachtwagens, waarbij ook rekening is gehouden met de inzet van
LZV’s.
Opgave 7: Beperking van de milieueffecten op de woonkern van Bedum is gerealiseerd door de plaatsing
van een melkpoederfabriek aan noordzijde van de bedrijfslocatie.

3.2.4 Relatie met de opgave
Met de aanpassing van de geluidszone wordt invulling gegeven aan opgave 2: Uitbreidingsruimte voor de
bouw van een melkpoederfabriek en opgave 3: Optimalisering van de bestaande locatie.
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BIJLAGE 1 STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP
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uitgangspunten
plangebied en huidige situatie
FrieslandCampina is met een capaciteit van ruim 10 miljoen ton melk per jaar de grootste verwerker van
rauwe melk in Nederland. Vanaf 2012 bereidt het bedrijf zich voor op een sterke groei in melkaanbod.
Omdat FrieslandCampina de verplichting heeft de melk van haar leden af te nemen worden tijdig
voorbereidingen getroffen om ook op middellange termijn voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar te
hebben. Daarom is besloten de uitbreiding van de locatie aan het Boterdiep in Bedum voor te bereiden met
het oog op toekomstige groei. Reden hiervoor is dat de locatie Bedum gunstig ligt ten opzichte van een van
de belangrijkste herkomstgebieden voor rauwe melk in Nederland. Voorts is er aansluitend aan de locatie in
Bedum voldoende ruimte beschikbaar voor de realisering van deze uitbreiding.
De uitbreidingslocatie ligt ten oosten van het Boterdiep tegenover de bestaande locatie. De locatie is aan
de noordzijde begrensd door de Wolddijk. Aan de oostzijde vormt Ter Laan de grens en aan de zuidzijde
is dit de spoorlijn. De uitbreidingslocatie heeft een oppervlak van ongeveer 13 hectare. Op de locatie staan
twee woonhuizen, voor het overige is de uitbreidingslocatie in agrarisch gebruik.
In de huidige situatie loopt van oost naar west een hoogspanningsleiding over de locatie. In verband met
de aanleg van een nieuwe 380 kV leiding zal deze hoogspanningsleiding op termijn vervallen.

huidige bebouwing i.r.t. plangrenzen
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uitgangspunten
de plot en de schil
Om een optimale bedrijfsvoering mogelijk te maken en de synergie met de bestaande fabriek efficiënt
te benutten is een samenvoeging van de uitbreidingslocatie en de bestaande locatie tot één compacte
bedrijfslocatie nodig. Het Boterdiep en de rijweg Boterdiep Westzijde dienen daartoe te worden omgelegd.
De binnenkant van de plot (roze op de kaart onder) betreft de eigenlijke bedrijfsplot, hier is de
bedrijfsvoering van FrieslandCampina leidend. De bebouwing dient te voldoen aan de beeldkwaliteit zoals
in het volgende hoofdstuk geschetst. Deze beeldkwaliteit geldt niet alleen voor de nieuw te bouwen fabriek,
maar ook voor andere eventuele toekomstige aanpassingen en uitbreidingen op de plot.
De buitenrand betreft de zogenaamde schil (groen op de kaart onder), die relaties zoekt met het
landschap/ de wijdere omgeving. De invulling van de schil zal in nauw overleg met de omwonenden en
belanghebbenden plaatsvinden. Het betreft hier zowel ruimte binnen als direct buiten de toekomstige
eigendomsgrenzen van FrieslandCampina. In een interactieve sessie zijn met de omwonenden en
belanghebbenden uitgangspunten geformuleerd die als randvoorwaarden zijn opgenomen in voorliggend
beeldkwalitetplan.

mogelijke toekomstige uitbreidingen i.r.t. de plot en de schil
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uitgangspunten
cultuurhistorie/ de connector
De historische ligging van het Boterdiep met de bijbehorende zichtlijn tussen Onderdendam en Bedum
(Walfridustoren) is aanleiding om deze lijn binnen het plangebied een belangrijke functie te geven. Naast
subtiele ruimtelijke doorkijk van Onderdendam naar de Walfridustoren, verbindt de connector oude en nieuwe
gebouwen met elkaar en vereenvoudigd deze de uitwisseling van mensen en productiestromen.
Binnen de mogelijkheden die de techniek, ruimte, geluid en milieu toestaat wordt de connector, een
onbebouwde zone tussen bestaande en nieuwe bebouwing, vastgelegd op 30 meter. De nieuwe melkfabriek
mag deze connector hooguit éénmaal plaatselijk overschrijden tot maximaal 30%. Dit maakt deze
overschrijding wel direct een accent, een verbijzondering van het gebouw is hier noodzakelijk. Omdat de
connector wordt verhard kunnen leidingen ondergronds worden aangelegd!

huidige bebouwing i.r.t. plangrenzen
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de plot
volume
bedrijfsplot
- De bedrijfsplot is compact en doelmatig t.b.v. een optimale bedrijfsvoering, het Boterdiep en de rijweg
Boterdiep Westzijde worden hiervoor omgelegd (zie afb. 1 en 2).
plaatsing
- De positie van de fabriek is bepaald door de afstand die het moet aanhouden ten opzichte van de
geluidsgevoelige objecten in de omgeving (zie afb. 3).

1

2

3

hoofdvorm: form follows function
- De vorm en hoogte van de gebouwen wordt bepaald door de functie die het huisvest.
- Gevels worden alleen extra verhoogd om eventuele dak-installaties, zonnepanelen etc. aan het zicht te
onttrekken.

ý

þ
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de plot
volume
silhouet: leesbaar als één gebouw
- Het volume is op afstand leesbaar als één gebouw, bouwmassa’s vormen samen een compositie.
- De kapvorm van de gebouwen bestaat uit een plat dak.

þ

ý

visuele rust
- Om het silhouet te versterken is het uitgangspunt één hoofdmateriaal en één kleur.
- Subkleuren kunnen bestaan uit het gebruik van glas of vergelijkbaar transparant materiaal en
schaduwwerking, sprongen, perforaties en/of sneden in de gevel.

þ

ý

no architecture
- Een eenduidig, eenvoudig, goed vormgegeven fabrieksgebouw ondersteunt de visuele rust.
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de plot
opmaak
materialisatie
- Er wordt één uniform hoofdmateriaal toegepast, te weten gevelbeplating.
- De hoofdrichting van gevelbeplating is horizontaal refererend aan het Boterdiep.
- De hoofdkleur van het materiaal bestaat uit een grijstint waardoor het gebouw zoveel mogelijk wegvalt
tegen de lucht.
gelaagdheid
- De fabriek vormt één silhouet op afstand. Bij benadering van het gebouw wordt een gelaagdheid zichtbaar,
ontstaan door schaduwwerking, sprongen, perforaties en/of sneden in de gevel.
- De bebouwing heeft geen plint maar de gevel sluit rechtstreeks aan op het maaiveld.

accenten: extra verbijzonderingen in de gevel
- Verbijzonderingen benadrukken de plek, bijvoorbeeld een entree of een belangrijke zijde naar het
landschap. Deze verbijzondering is onderdeel van het aanbrengen van de gelaagdheid in het grote volume.

installaties zijn altijd als een element zichtbaar en in één hoofdkleur
- Silo’s zijn wit of metaalkleurig. De gekozen kleur geldt voor alle silo’s.
- Buizen zijn metaalkleurig, als de buis aan de gevel vastzit dan krijgt hij echter de kleur van de gevel.
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de plot
kavelinrichting
overgang naar het landschap
- Verkeersruimtes als parkeren en laden&lossen worden achter een grondwal gesitueerd ten einde het zicht
hierop vanuit het landschap te ontnemen.
reclame
- Reclame uitingen zijn aan of in de onderste helft van de gevel verwerkt, nooit er boven op.
- Alleen aan de oostzijde wordt maximaal 1 reclame geplaatst, deze is in harmonie met het gebouw.
- Het betreft geen lichtreclame.

ý

þ

verlichting
- Terreinverlichting wordt zoveel mogelijk beperkt en blijft laag.
- Alleen de accenten van de gebouwen en de specials worden aangelicht, wat betekent dat de hoge delen ‘s
nachts niet zichtbaar zijn.
terreinmeubilair
- Het terreinmeubilair sluit aan bij de hoofdkleur van de gebouwen en is duidelijk familie van elkaar.
- Toepassing van hekwerken wordt zo veel mogelijk beperkt of uit het zicht geplaatst achter grondwallen.
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de plot
specials
poortwachterhuisje
- De nieuw te realiseren poortwachterhuisjes mogen een eigen, afwijkende identiteit krijgen.

historische stenen fabrieksgebouwtjes
- Op de locatie staan nog een aantal fabrieksgebouwtjes uit de beginperiode van de melkfabriek.
Deze gebouwtjes dienen zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven. In ieder geval het oude gebouw aan de
Boterdiep Westzijde.
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de schil
algemeen
Tijdens een interactieve sessie met omwonenden en belanghebbenden zijn per windrichting een aantal
aanbevelingen gedaan die hier in het beeldkwaliteitplan geborgd worden. In zijn algemeenheid kan vermeld
worden dat het camoufleren van het zuivelpark van belang is, waarbij zoveel mogelijk de openheid van het
landschap gewaarborgd blijft. Dit resulteert in het inpakken van het zuivelpark met groen zoveel mogelijk bij
de bron en het toepassen van terughoudende kleuren met weinig reclame en licht op en aan de bebouwing.
De bomen zoals aangegeven in onderstaande plankaart zullen reeds na aanleg van de rondweg en de
omlegging van het Boterdiep aangeplant worden, zodat deze tijd hebben om te groeien voordat er sprake
is van de uitbreiding. Of en wanneer de uitbreiding werkelijk plaats gaat vinden is op het moment van het
schrijven van dit beeldkwaliteitplan nog geen zicht.

beeld van de invulling van de schil
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de schil
noord
ingrediënten
- De Wolddijk wordt voorzien van een laan (een rij bomen aan beide zijden van de weg).
- Er ontstaat onderscheidt tussen beide zijden van het Boterdiep. De zijde grenzend aan het landschap krijgt
een natuurlijke invulling en het gebied zal toegankelijk worden gemaakt middels onverharde paden. Aan de
kant van het zuivelpark krijgt de zone een invulling met weides, solitaire bomen en een groene wallen.
- Een groene wal van minimaal 4 meter hoog vormt de overgang tussen de openheid en de nieuwe fabriek.

beeld van het toekomstige zicht vanuit het noorden
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de schil
oost
ingrediënten
- Aan de oostzijde zullen de parkeerplaatsen worden afgeschermd door een begroeid groen talud
waarvoor een bomenrij is geprojecteerd. In de parkeerstrook zijn ook twee bomenrijen geschetst.
- Waar mogelijk i.r.t. de verlegging van het Boterdiep en de inpassing van de infrastructuur worden bestaande
bomen gehandhaafd. Bestaande bomen kunnen de kruising nieuwe rondweg-Boterdiep aangenaam
inpakken/ accentueren.
- Het gebied ten oosten van het Boterdiep zal een natuurlijke invulling krijgen met een vloeiende overgang
van open aan de kant van het landschap naar gesloten richting de fabriek. Aan de landschapszijde zal
het Boterdiep een natuurlijke oever krijgen. Fietsen zal blijven plaatsvinden op Ter Laan, voor voetgangers
worden extra mogelijkheden gecreëerd het gebied te betreden.

beeld van het toekomstige zicht vanuit het oosten
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de schil
zuid
ingrediënten
- Het parkeren aan de zuidzijde zal plaats vinden onder een bladerdek (bomen tussen de parkeerplaatsen).
De parkeerplaatsen worden daarnaast omzoomd door een haag. Aan de kant van de fabriek houdt een
groen talud van minimaal 4 meter hoog de transportzone uit het zicht.
- De spoorzone zal een natuurlijke invulling krijgen met natuurvriendelijke oevers langs het Boterdiep en
mogelijkheden het gebied te voet te betreden middels vlonderpaden.
- De bomen ten noorden van het spoor zullen onderzocht worden op levensvatbaarheid en
toekomstverwachting. Gekoppeld daaraan wordt vervolgens een bomenplan opgesteld voor de lange
termijn, uitgaande van het gefaseerd vervangen van de bomen.

beeld van het toekomstige zicht vanuit het zuiden
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de schil
west
ingrediënten
- De huidige structuur van de Lageweg met afwisselend open ruimtes en beslotenheid wordt behouden en
waar nodig versterkt. Op de randen waar de fabriek te zien is worden bomen en struiken aangeplant.
- De weides aan de Lageweg blijven gehandhaafd als dierenweides.

beeld van het toekomstige zicht vanuit het westen
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

FrieslandCampina is met een verwerkingscapaciteit van ruim 10 miljoen ton melk per jaar de grootste
verwerker van rauwe melk in Nederland. Vanaf 2012 bereidt FrieslandCampina zich voor op een sterke groei
in melkaanbod. Deze groei hangt samen met de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015. In het
kader van deze toename van het melkaanbod realiseert FrieslandCampina op dit moment extra
productiecapaciteit in onder meer Bedum, Beilen, Borculo Leeuwarden en Veghel. De nieuwe
verwerkingscapaciteit is vooral gericht op de productie van ingrediënten voor baby- en kindervoeding,
voedingssupplementen, ingrediënten voor de farmaceutische industrie en kaas. Dit zijn producten waarin
FrieslandCampina internationaal een sterke marktpositie heeft.
Met de invoering van regelgeving ten aanzien van fosfaat lijkt de groei van het melkaanbod in de toekomst
minder zeker. Op korte termijn is sprake van een stagnatie, maar de verwachting is dat vanaf 2019 de groei
van het melkaanbod 1% per jaar zal bedragen. Binnen de planhorizon voor het bestemmingsplan van 10
jaar betekent dit een toename van het melkaanbod met meer dan 1 miljoen ton per jaar.
Voor de groei van dit melkaanbod is ook voldoende afzet op de wereldmarkt. Wereldwijd wordt een groei
van de vraag naar zuivelproducten met 2% per jaar verwacht.
Omdat FrieslandCampina de verplichting heeft de melk van haar leden af te nemen moet FrieslandCampina
tijdig voorbereidingen treffen om ook op middellange termijn voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar te
hebben. Daarom heeft FrieslandCampina besloten de uitbreiding van de locatie aan het Boterdiep in Bedum
voor te bereiden met het oog op toekomstige groei. Reden hiervoor is dat de locatie Bedum gunstig ligt ten
opzichte van een van de belangrijkste herkomstgebieden voor rauwe melk in Nederland. Voorts is er
aansluitend aan de locatie in Bedum voldoende ruimte beschikbaar voor de realisering van deze uitbreiding.
Zie Figuur 1.
In het bestemmingsplan zal in het kader van de toetsing aan de ladder van duurzame verstedelijking de
behoefte aan ruimte voor melkverwerking worden toegelicht.

Figuur 1 Bestaande locatie FrieslandCampina Bedum (gele cirkel) en beoogde uitbreiding (rode cirkel)
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Met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de locatie in Bedum wil FrieslandCampina zeker stellen dat
zij tijdig kan beschikken over een geschikte bouwlocatie om aan de groei van het aanbod aan rauwe melk en
de vraag van hoogwaardige melkproducten te voldoen. Met de uitbreiding van de locatie in Bedum ontstaat
de mogelijkheid een investeringsbeslissing te nemen voor de realiserering van deze capaciteit in Bedum
zodra de vraag naar extra verwerkingscapaciteit manifest wordt.
Met de realisering van extra verwerkingscapaciteit voor rauwe melk wordt aan de melkveehouderijsector in
Noord-Nederland de mogelijkheid geboden haar melkproductie uit te breiden en daarmee in economisch
belang te groeien. FrieslandCampina is een coöperatie, waarvan melkveehouderij bedrijven lid zijn. Dit
betekent ook dat de toegevoegde waarde die ontstaat door de melk op een efficiënte wijze te verwerken tot
hoogwaardige producten direct of indirect ten goede komt aan de leden melkveehouderij bedrijven.

1.2

Overeenkomst

Op 13 maart 2015 heeft FrieslandCampina een intentieovereenkomst gesloten met B&W van de gemeente
Bedum en GS van de provincie Groningen. In deze intentieovereenkomst hebben beide colleges
aangegeven, dat zij onder voorwaarden medewerking willen verlenen aan de uitbreiding van de locatie van
FrieslandCampina in Bedum. Daarnaast is in de overeenkomst aangegeven, dat onder voorwaarden
medewerking wordt verleend aan het verleggen van het Boterdiep en de rijweg Boterdiep Wz zodat er één
samenhangende locatie ontstaat.
B&W en GS hebben in de overeenkomst een aantal randvoorwaarden opgenomen waaraan
FrieslandCampina moet voldoen. In paragraaf 0 zijn deze randvoorwaarden verder toegelicht.

1.3

Bestemmingsplan

De volgende stap is vaststelling van een bestemmingsplan waarin deze ontwikkeling planologisch mogelijk
wordt gemaakt. Voordat de gemeenteraad van Bedum een besluit kan nemen over dit bestemmingsplan zijn
de volgende stappen voorzien:

Stap 1: Stedenbouwkundig ontwerp en Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het rapport “Stedenbouwkundig ontwerp en landschappelijke inpassing en deze Notitie Reikwijdte en
detailniveau”. Beide documenten worden door de gemeente Bedum gepubliceerd en liggen 4 weken ter
inzage. Gedurende die periode kan eenieder een zienswijze indienen over deze documenten. De
zienswijzen worden meegenomen bij de opstelling van het ontwerp bestemmingsplan en het PlanMER. In
stap 1 is tevens een informatieavond voorzien.

Stap 2: Ontwerp bestemmingsplan en PlanMER
In stap 2 worden het ontwerp bestemmingsplan en PlanMER door de gemeente Bedum gepubliceerd en
liggen 6 weken ter inzage. Gedurende die periode kan eenieder een zienswijze indienen over deze
documenten. De zienswijzen worden meegenomen bij de opstelling van voorstel aan de gemeenteraad. In
stap 2 is tevens een informatieavond voorzien.

Stap 3: Behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Bedum
In stap 3 wordt het ontwerp bestemmingsplan samen met de beantwoording van de zienswijzen en een nota
van wijzigingen door B&W ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Bedum. In het kader van
de behandeling hiervan zal de gemeenteraad diegenen die een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan
hebben ingediend uitnodigen om hun zienswijze toe te lichten.
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1.4

Relatie met Ontsluitingsweg Bedum

Provincie Groningen bereidt samen met gemeente Bedum de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor.
Aanleiding hiervoor is de ervaren verkeersoverlast in de kern van Bedum. Provincie en gemeente hebben
gekozen voor een tracé ten oosten van Bedum. Dit tracé zal ter hoogte van de locatie van FrieslandCampina
aansluiten op de bestaande provinciale weg langs het Boterdiep. Met de realisering van de nieuwe
ontsluitingsweg wordt ook het vrachtverkeer voor FrieslandCampina uit zuidelijke- en noordoostelijke richting
om de kern van Bedum heen geleid. Relevant daarbij is ook de omlegging van het Boterdiep en van de
provinciale weg die aan dit water parallel loopt. Omdat de nieuwe ontsluitingsweg ter hoogte van de locatie
van FrieslandCampina aansluit op de bestaande provinciale weg stemmen provincie en gemeente de
uitwerking van de nieuwe ontsluitingsweg en de uitbreiding van de locatie van FrieslandCampina op elkaar
af.

1.5

Opbouw Notitie reikwijdte en detailniveau

Dit rapport bevat de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Samen met het stedenbouwkundig ontwerp vormt dit
rapport de basis voor stap 1.

Deze NRD is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•

In hoofdstuk 2 is de m.e.r-procedure beschreven.
In hoofdstuk 3 is de voorgenomen activiteit beschreven.
In hoofdstuk 4 is de inrichting van het plangebied en het alternatief beschreven.
In hoofdstuk 5 zijn de te onderzoeken effecten beschreven.
In bijlage 1 is een afkortingen- en begrippenlijst opgenomen.
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2

M.E.R.-PROCEDURE

2.1

Doel milieueffectrapportage

Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang een volwaardige plek te geven in de besluitvorming
over plannen die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan
een ‘moederprocedure’. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, in dit geval de
procedure voor het bestemmingsplan.
In het kader van deze m.e.r.-procedure wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het doel van het
MER voor het bestemmingsplan is het beoordelen van de milieugevolgen van het bestemmingsplan dat
wordt vastgesteld.
In voorliggende NRD wordt de reikwijdte en het detailniveau van het voor het bestemmingsplan op te stellen
MER beschreven. In de NRD wordt aangegeven wat er in het MER wordt onderzocht, welke varianten
worden meegenomen in het MER en welke methodiek en beoordelingskader voor de milieubeoordeling
worden gehanteerd.

2.2

M.e.r.-procedure

In deze paragraaf is toegelicht waarom de m.e.r.-procedure doorlopen moet worden en wat de stappen in
deze procedure zijn.

Waarom de m.e.r.-procedure?
Het Besluit m.e.r. biedt de juridische basis voor de verplichte uitvoering van milieueffectrapportage (m.e.r.).
Een wettelijk verplichte onderzoeksprocedure die moet worden uitgevoerd bij de voorbereiding van
belangrijke ruimtelijke beslissingen om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven.
Voor de voorgenomen activiteit, het realiseren van de melkpoederfabriek, is een omgevingsvergunning
nodig en is vanwege de geplande productiecapaciteit een m.e.r.-beoordeling plichtige activiteit. Om de
voorgenomen activiteit mogelijk te kunnen maken, moet het bestemmingsplan worden herzien. De
herziening van het bestemmingsplan vormt daardoor een kader voor een toekomstige m.e.r.-beoordeling
plichtige activiteit en is om deze reden m.e.r.-plichtig. Onderstaand is een beknopte toelichting opgenomen.

Mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen vanwege de productiecapaciteit van de melkpoederfabriek
Volgens het Besluit m.e.r. onderdeel D36 is de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een
zuivelfabriek m.e.r.-beoordeling plichtig bij een productiecapaciteit van meer dan 30.000 ton per jaar. De
voorgenomen melkpoederfabriek heeft een productiecapaciteit van 1.250.000 ton per jaar. De
melkpoederfabriek zal daarmee meer dan 30.000 ton per jaar produceren. De omgevingsvergunning voor de
voorgenomen melkpoederfabriek is om deze reden m.e.r.-beoordeling plichtig.

Het bestemmingsplan vormt een kader voor een m.e.r.-beoordeling plichtig besluit
In de huidige situatie hebben de percelen waarop FrieslandCampina de melkpoederfabriek wil realiseren
een agrarische en/of woonbestemming. Het bestemmingsplan moet daarom worden herzien en deze
herziening vormt daarmee een kader voor de boven beschreven m.e.r.-beoordeling plichtige activiteit.
Vanwege het feit dat het bestemmingsplan een kader vormt voor een m.e.r.-beoordeling plichtige activiteit
moet voor het bestemmingsplan de m.e.r.-procedure worden doorlopen.
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De procedures
Gekoppeld aan de herziening van het bestemmingsplan moet de zogenoemde uitgebreide m.e.r.- procedure
worden doorlopen. In Figuur 2 zijn de wettelijke procedurestappen voor de uitgebreide m.e.r.- procedure
weergegeven, gekoppeld aan de procedure voor het bestemmingsplan. Na de figuur volgt een korte
toelichting op de te doorlopen stappen.

Figuur 2 Uitgebreide m.e.r.-procedure gekoppeld aan bestemmingsplan

Raadpleging
Naast de openbare kennisgeving en ter inzagelegging worden de bij de planvorming betrokken
bestuursorganen en wettelijk adviseurs direct geraadpleegd over de reikwijdte en detailniveau van het MER.
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Advies Commissie m.e.r.
Advisering door de Commissie m.e.r. over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER is niet
verplicht. Het bevoegd gezag voor de herziening van het bestemmingsplan, de gemeente Bedum, heeft
ervoor gekozen geen advies te vragen aan de Commissie m.e.r in deze fase.

MER
Vervolgens wordt het noodzakelijke onderzoek uitgevoerd. De ingebrachte adviezen en zienswijzen op de
Notitie reikwijdte en detailniveau worden, voor zover relevant, hierbij betrokken. Het onderzoeksresultaat
wordt gebundeld in het MER. Dit MER wordt een zelfstandig rapport dat als onderbouwing dient voor de
herziening van het bestemmingsplan.

Advies, inspraak en besluit
Het MER ligt vervolgens samen met het ontwerp van het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. In deze
periode is het voor iedereen mogelijk om zienswijzen in te dienen op het MER. Daarnaast wordt het MER
getoetst door de Commissie m.e.r. Deze onafhankelijke commissie toetst of de essentiële informatie in het
MER aanwezig is om het milieu volwaardig mee te nemen in de besluitvorming over het bestemmingsplan.
Mede op basis van de resultaten van het MER met inachtneming van zienswijzen en adviezen wordt het
definitieve bestemmingsplan vastgesteld, bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het bestemmingplan
kan beroep worden aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Initiatiefnemer
Initiatiefnemer van de voorgenomen activiteit is:
•
•
•
•
•
•

Naam: FrieslandCampina Domo
Postadres: Postbus 3
Postcode en plaats: 9780 AA Bedum
Contactpersoon: De heer B. Hooiveld
Email: be.hooiveld@frieslandcampina.com
Telefoon: 050 3039608

Bevoegd gezag
De gemeente Bedum is bevoegd gezag voor de bestemmingsplanherziening en voor deze Notitie Reikwijdte
en Detailniveau.

Zienswijzen en raadpleging
Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om gedurende 4 weken zienswijzen in te dienen op het
voornemen. In dezelfde periode worden de wettelijke adviseurs en de bij het bestemmingsplan door het
bevoegd gezag geraadpleegd over de reikwijdte en detailniveau van het MER.

Zienswijzen op de notitie kunnen schriftelijk worden verzonden naar:
•
•
•
•
•
•

Naam: Gemeente Bedum
Postadres: Postbus 38
Postcode en plaats: 9780 AA Bedum
Contactpersoon: W. Haaijer
Email: gemeente@bedum.nl
Telefoon: 050 3018911

Bij de indiening van de zienswijze wordt ten minste vermeld: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en handtekening.
9

ZUIVELPARK BEDUM, NOTITIE REIKWIJDTE EN
DETAILNIVEAU FRIESLANDCAMPINA BEDUM

3

VOORGENOMEN ACTIVITEIT

3.1

FrieslandCampina en de doelstelling

FrieslandCampina
FrieslandCampina is een multinationale zuivelonderneming waarvan alle aandelen in handen zijn van
Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Bij deze coöperatie zijn ruim 14.000 melkveebedrijven in Nederland,
Duitsland en België aangesloten.

FrieslandCampina produceert zowel producten voor de consumentenmarkt als ingrediënten voor andere
producenten. Consumentenproducten omvatten onder andere melk, yoghurt, zuiveldranken, kaas en
melkpoeder. De belangrijkste regio’s voor de verkoop van deze producten zijn Europa, Azië en Afrika. Aan
industriële klanten verkoopt FrieslandCampina een breed scala aan grondstoffen en halffabricaten die op
basis van melk en wei worden geproduceerd.

Ontwikkelingen
Zowel binnen FrieslandCampina als in de sector vindt een aantal ontwikkelingen plaats.
FrieslandCampina is vanuit haar geschiedenis in Nederland ontstaan uit een samenvoeging van kleine
coöperaties en overnames van andere zuivelproducenten. Als gevolg hiervan is de verwerking van melk
verspreid over meerdere locaties binnen Nederland. Al enige tijd is FrieslandCampina bezig met een
concentratieslag waarbij meer melk wordt verwerkt op minder locaties. Dit maakt de bedrijfsprocessen voor
FrieslandCampina beheersbaarder.
Binnen de Nederlandse markt is slechts beperkte groei van de verkoop van melk en melkproducten te
verwachten. De groei van de Nederlandse bevolking en de groei van de consumptie per hoofd van de
bevolking zal de komende jaren niet groot zijn. De markt voor melkpoeder is een wereldwijde markt waar
FrieslandCampina met name in het buitenland groei verwacht. Er is veel variatie in melkpoeder en het kan
zowel als consumentenproduct als ingrediënt verkocht worden. Melkpoeder is daarmee in toenemende mate
een belangrijk product voor FrieslandCampina.
Als gevolg van de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 bereidt FrieslandCampina zich voor op
de groei in melkaanbod. Om die verdergaande groei op te vangen heeft FrieslandCampina een vijftal
strategische locaties aangewezen waar in de groei van de verwerkingscapaciteit kan worden voorzien. Eén
van deze strategische locaties is de productielocatie aan het Boterdiep in Bedum. Op deze locatie in Bedum
wil FrieslandCampina een deel van de groei in melkcapaciteit opvangen en verwerken.

Doelstelling
FrieslandCampina wil zich voorbereiden op de toename van melkaanbod en zich richten op de groeiende
wereldmarkt van melkpoeder terwijl zij aansluit op de concentratieslag die FrieslandCampina doorvoert. De
doelstelling voor dit project is daarmee:

Het realiseren van ruimte voor de bouw van extra verwerkingscapaciteit op een locatie die gunstig
ligt ten opzichte van een van de belangrijke herkomstgebieden voor rauwe melk en nabij een
bestaande locatie van FrieslandCampina.

3.2

Locatiekeuze

FrieslandCampina heeft meerdere locaties onderzocht op geschiktheid voor de nieuwe melkpoederfabriek.
Belangrijke vereisten aan de locatie zijn de aanwezigheid van een bestaande fabriek van FrieslandCampina
met voldoende ruimte voor een uitbreiding en een gunstige locatie ten opzichte van een belangrijk herkomst
gebied voor rauwe melk. Dit wordt ook wel een melkconcentratie gebied genoemd. Hierna wordt toegelicht
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waarom op basis van deze criteria is gekozen voor de locatie Bedum. Overigens is de locatie Bedum niet de
enige strategische locatie waar FrieslandCampina beoogd uit te breiden. Ook in Beilen, Borculo,
Leeuwarden en Veghel realiseert FrieslandCampina extra productiecapaciteit.

Gunstige locatie ten opzichte van melkconcentratiegebied
De behoefte voor extra verwerkingscapaciteit van rauwe melk is regionaal bepaald vanwege de wens de
verwerking in de nabijheid van melkconcentratiegebieden te realiseren. Met het oog op de beperking van
transportbewegingen. De locatie in Bedum ligt midden in een van de grootste melkconcentratiegebieden in
Nederland, zie ook Figuur 3.

Figuur 3 Provincies met de meeste melkveebedrijven van FrieslandCampina (geel) en Bedum (blauwe stip)

Uitbreiding nabij bestaande fabriek
Uit het oogpunt van efficiency en duurzaamheid biedt een combinatie van de nieuwe melkpoederfabriek met
de bestaande fabriek grote voordelen boven een zelfstandige locatie op een bestaand bedrijventerrein
elders in Groningen. De voordelen van het uitbreiden van een bestaande fabriek ten opzichte van het
ontwikkelen van een geheel nieuwe locatie zijn hierna beschreven.

•

Producten en productieproces: de bestaande fabriek van FrieslandCampina is gespecialiseerd in de
productie van specifieke ingrediënten op basis van wei. Omdat de melkpoederfabriek bestemd is voor het
vervaardigen van vergelijkbare producten en het productieproces op een vergelijkbare wijze en met
toepassing van vergelijkbare procesinstallaties plaatsvindt, s het zowel vanuit bedrijfseconomisch- als
productietechnisch oogpunt wenselijk de nieuwe melkpoederfabriek aansluitend aan bestaande
productielijnen te realiseren.

•

Verwerking van melk en wei: De technologie voor de verwerking van melk en wei komt in sterke mate
met elkaar overeen. Door de nieuwe melkpoederfabriek aansluitend aan de bestaande fabriek te plaatsen
ontstaat de mogelijkheid om afhankelijk van het aanbod en de vraag naar specifieke producten wei en
rauwe melk als grondstoffen naast elkaar te verwerken. De te verwerken wei is afkomstig van de
bestaande kaasfabriek, zodat deze zonder extra transportbewegingen kan worden verwerkt.
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•

Melkontvangst: Zowel bij de nieuwe melkpoederfabriek als bij de bestaande fabriek behoren
voorzieningen voor de ontvangst en opslag van rauwe melk. De capaciteit van deze voorzieningen is
uitgelegd op de piek aanvoer van rauwe melk. Door de nieuwe melkpoederfabriek aansluitend aan de
bestaande fabriek te realiseren kan de melkontvangst van beide worden gecombineerd en hoeft de
capaciteit voor de piekaanvoer niet dubbel te worden uitgevoerd.

•

Management en staf: de eisen ten aanzien van voedselveiligheid en kwaliteit vereisen specifieke kennis
en ervaring die bij de bestaande fabriek van FrieslandCampina ruimschoots beschikbaar is. Door de
nieuwe productielijnen door het bestaande management en de bestaande staf van FrieslandCampina aan
te sturen en de noodzakelijke uitbreiding van de staf op te nemen in de bestaande structuur worden de
risico’s op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit sterk verminderd.

•

Utilities: voor de werking van zowel de bestaande fabriek als de nieuwe productielijnen zijn utilities als
stoom, koude en proceswater vereist. Daarbij is met het oog op de continuïteit naast de nominale
capaciteit voor al deze voorzieningen reservecapaciteit nodig voor de invulling van piekvraag en bij
onderhoud aan installaties. Indien de nieuwe melkpoederfabriek op en andere locatie moet worden
gevestigd moet in deze reservecapaciteit tweemaal worden voorzien. Door de nieuwe melkpoederfabriek
aansluitend aan de bestaande fabriek te plaatsen kunnen de utilities worden gecombineerd, waardoor
bespaard kan worden op de omvang van de reservecapaciteit. Hierdoor kan efficiënter en duurzamer
worden geproduceerd.

•

Hergebruik van water: met de aanvoer van melk en wei wordt een grote hoeveelheid water aangevoerd.
Bij de verwerking van wei en melk tot geconcentreerde of poedervormige producten komt dit water als
warm watervrij. Op de bestaande locatie is desondanks een tekort aan water voor het reinigen van
installaties, waardoor schoon grondwater en leidingwater moet worden gebruikt en energie moet worden
gebruikt om dit water te verwarmen. Bij de productie van melkpoeder, komen water en warmte vrij die
tevens ingezet kunnen worden in de bestaande fabriek ter vervanging van schoon grondwater of
leidingwater.

•

Waterzuivering en afvoer afvalwater: Ook de nieuwe installaties moeten periodiek worden gereinigd
hierbij komt watervrij dat moet worden afgevoerd. Op de bestaande locatie zijn installaties aanwezig voor
de behandeling van dit water. Naast de bestaande installatie is voldoende ruimte beschikbaar voor de
eventuele uitbreiding van de capaciteit. Voorts is bestaande fabriek door middel van een persleiding voor
de afvoer van dit gereinigde water rechtstreeks verbonden met de Waddenzee. Dit is noodzakelijk omdat
met het water ook zouten uit de rauwe melk afgevoerd worden. Op veel andere locaties ontbreekt deze
mogelijkheid.

Het bouwvlak van een melkpoederfabriek bedraagt ongeveer 250 bij 100 meter. Daarnaast is ruimte nodig
voor rijroutes en parkeerplaatsen voor vrachtwagens en werknemers en het treffen van maatregelen voor
een goede landschappelijke inpassing. Het totale ruimtebeslag bedraagt hiermee circa 6 hectare.
Aansluitend op de bestaande fabriek in Bedum is voldoende ruimte beschikbaar voor realisering van deze
uitbreiding. In Figuur 4 is de ligging van het terrein voor de voorgenomen melkpoederfabriek in de omgeving
weergegeven. Het blauwe vlak geeft de bestaande locatie van de fabriek weer.
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Figuur 4 Ligging bestaande fabriek (blauwe vlak) en beoogde locatie nieuwe fabriek (oranje vlak)

Aan de zuidzijde van de bestaande locatie ligt de spoorlijn Groningen –Delfzijl en direct ten zuiden daarvan
de kern van Bedum. Aan de westzijde ligt het bebouwde lint Lageweg en aan de noordzijde het bebouwde
lint Wroetende mol met daaraan woningen en bedrijven. Het oranje vlak is de beoogde locatie voor de
nieuwe melkpoederfabriek. Hier ligt het Boterdiep met aansluitend agrarische grond met twee woningen. De
kavels met beide woningen zijn met het oog op de geluidsbelasting vanwege de bestaande fabriek recent
door FrieslandCampina verworden en worden op termijn aan de woonfunctie onttrokken.

3.3

Voorgenomen activiteit

FrieslandCampina maakt op de locatie in Bedum kaas en verwerkt wei die ontstaat bij de productie van kaas
tot een breed scala aan hoogwaardige wei producten. Op de locatie zijn voorzieningen voor de ontvangst
van melk en wei en de productie van kaas, de opslag en rijping van kaas, de productie van ingedikte wei,
poedervormige halffabricaten en creamers, met bijbehorende installaties zoals stoomketels, een
persluchtinstallatie, voorzieningen voor de reiniging van apparatuur, een ammoniakkoelinstallatie, een
defosfateringsinstallatie, een technische dienst en een eigen waterzuivering. Beeldbepalende installaties zijn
de drie poedertorens, de kaasfabriek en het geconditioneerde warehouse voor de opslag en rijping van
kaas. De locatie heeft een oppervlak van circa 12 ha.
Recent zijn op de locatie verschillende installaties gebouwd of uitgebreid. Nadat de uitbreidingen in gebruik
zijn genomen bedraagt aanvoer van rauwe melk en wei die hiervoor nodig is 1.000.000 ton per jaar. De
voorgenomen activiteit is van een andere schaal, namelijk de realisering van een extra verwerkingscapaciteit
voor melk met 1.250.000 ton per jaar. FrieslandCampina neemt zich voor een poederfabriek te realiseren
waarin de extra verwerkingscapaciteit direct wordt verwerkt tot melkpoeder producten.
Hierna wordt op hoofdlijnen het productieproces beschreven in een melkpoederfabriek. Deze beschrijving is
gebaseerd op de melkpoederfabriek die onlangs in Borculo is gerealiseerd.
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Productieproces op hoofdlijnen
Het gehele productieproces is volcontinue in werking voor twee productielijnen. Dagelijks zijn er aan- en
afvoerbewegingen door vrachtwagens met grondstoffen en gereed product. Ook is er verkeer van
personenwagens van werknemers die in drie ploegendiensten 24 uur per dag werkzaam zijn. De fabriek
wordt uitgelegd voor de verwerking van melk, maar daarnaast kan ook wei worden verwerkt.

Aanvoer van wei en melk
Tankwagens met rauwe melk of wei arriveren bij een van de melkontvangstpunten van waar de melk gelost
wordt in de opslagtanks. Hier is ook een apart laadpunt voor vet. Daarnaast wordt wei per pijpleiding
aangevoerd vanuit de bestaande fabriek. Met het oog op de hygiëne dient deze pijpleiding zo kort mogelijk
te zijn. Bij een lengte van meer dan 100 meter wordt de reiniging, die dagelijks plaats dient te vinden
gecompliceerd.

Pasteurisatie
Vanaf de opslagtanks wordt de rauwe melk gepasteuriseerd. Pasteuriseren wordt toegepast om de bacteriën
die zuur maken te doden. Dit gedaan door de melk te verhitten tot boven de 70 graden C. Na de
pasteurisatie wordt in centrifuges de room van de rauwe melk afgescheiden. Uiteindelijk worden de
ontroomde gepasteuriseerde melk (verder ondermelk genoemd) en de afgescheiden room opgeslagen.
De afgescheiden room wordt vanuit de tank via een laadpunt overgebracht naar tankwagens die de room
afvoeren voor verdere verwerking op een externe locatie. De ondermelk kan vervolgens op twee manieren
verder worden verwerkt. Een deel van het volume volgt de ondermelkconcentraat-productieroute de rest
volgt de productieroute naar de drogers.

Ondermelk concentraat
Bij de ondermelkconcentraat-productie route wordt de ondermelk door indampers ingedikt tot
ondermelkconcentraat. Hiervoor wordt de ondermelk verwarmd door middel van stoom. Na het indikken
wordt dit opgeslagen in opslagtanks om vervolgens per tankauto te worden afgevoerd naar een externe
locatie.

Poeder
Bij de productieroute naar de drogers worden de ondermelk en de wei eveneens ingedikt en opgeslagen in
concentraattanks. Na de concentraattanks wordt de ingedikte ondermelk verder ingedikt. Daarna wordt het
product gehomogeniseerd en door een hogedruk pomp via een sproeimond in een van de twee
sproeidroogtorens gedoseerd. In de sproeidroogtorens wordt door middel van een gasgestookte
luchtverhitter warme lucht van onder naar boven geblazen. Door deze manier van vernevelen en drogen
krijgt men een kleine korrelgrootte. De kleine druppels drogen aan de warme lucht, en de droge stof blijft
over. Onderaan de sproeidroogtorens worden de te fijne en te grove delen uitgezeefd op een zeefbed. De
fijne delen worden geretourneerd in het proces, de grove delen worden als afval afgevoerd en de overige
(goede) zeeffractie wordt pneumatisch naar een opslagsilo getransporteerd. Vanuit de opslagsilo wordt de
poedermelk naar keuze verpakt in big bags of zakken. Afhankelijk van het type poeder (zoals magere- of
volle melkpoeder, baby- of kindervoeding) worden bij het homogeniseren en op het zeefbed nog additieven
bijgemengd (o.a. vitamine, lecithine en lactose).

Expeditie
Na tijdelijke opslag in het magazijn worden de producten vanuit de expeditie ruimte door middel van een
heftruck in een vrachtwagen geladen en vervolgens gedistribueerd naar afnemers. Ten behoeve van de
elektrische heftrucks is een acculaadpunt aanwezig in de productieruimte.
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Utilities
Bij het productieproces worden verschillende utiliteitsvoorzieningen gebruikt, zoals gas, elektra, stoom,
perslucht en koel- en ijswater. Hiervoor is een apart utiliteitsgebouw voorzien. Het gehele verwerkingsproces
is per productielijn ondergebracht in één hoofdgebouw. Per productielijn maakt onder meer een vijftig meter
hoge sproeidroogtoren onderdeel uit van het hoofdgebouw. Tussen de twee productielijnen is een corridor
voorzien die alle productieruimten met elkaar verbindt. Langs deze corridor loopt een leidingenaorta over de
gehele lengte van het gebouw, die via een leidingbrug verbonden is met het utiliteitsgebouw. Waterinname
vindt plaats via de drinkwaterleiding.

Reiniging van installaties
In het kader van voedselveiligheid dienen procesinstallaties te voldoen aan GMP en HACCP. Installaties
worden regelmatig gereinigd, waarvoor een zogeheten Cleaning in Place (CIP) systeem in de fabriek
aanwezig is. Dit systeem reinigt automatisch, procesvaten en leidingen door middel van spoelingen met
schoon water, salpeterzuur (HNO3) en natronloog (NaOH). Voor deze vloeistoffen zijn buffer- en procestanks
aanwezig en opslagtanks met losplaatsen/vulpunten.

Overige ruimtes
In het gebouw zijn afzonderlijke ruimten aanwezig voor kantoren, kleedruimten een technische dienst en een
kantine. Op de wasplaats vindt alleen reiniging van de binnenkant van de vrachtwagens plaats.
In de technische dienstruimte is een werkplaats met opslag van materiaal en gereedschappen. Ook vindt er
opslag plaats van oliën en vetten boven een bodem beschermende voorziening. Voor het uitvoeren van
kleinschalige laswerkzaamheden zijn gasflessen aanwezig.
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4

INRICHTING EN ALTERNATIEF

4.1

Inleiding

Voor de inrichting van de voorziene locaties spelen naast de bedrijfseconomische aspecten, ook de
leefomgeving en een duurzame bedrijfsvoering. Voor het ontwerp van de inrichting worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•
•
•

Zo min mogelijk hinder voor de leefomgeving, met name voor wat betreft het aspect geluid;
Goede landschappelijke inpassing;
Duurzaamheid.

Zo min mogelijk hinder voor de leefomgeving
Uit een eerste verkenning blijkt dat de milieueffecten van de voorgenomen uitbreiding binnen de daarvoor
geldende normen blijven. Dit geldt niet zonder meer voor het aspect geluid. Alhoewel binnen de bestaande
geluidszone nog ruimte is blijkt uit een eerste verkenning dat deze zone moet worden verruimd om de
gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Door de melkpoederfabriek zo ver mogelijk van de woonkern van
Bedum te situeren wordt dit effect beperkt.

Goede landschappelijke inpassing
Om de bestaande bebouwing en de melkpoederfabriek goed in te passen in het open landschap worden
rondom de locatie maatregelen getroffen door de toepassing van landshapselementen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid geeft FrieslandCampina onder meer vorm door de best beschikbare technieken (BBT) in te
zetten voor de nieuwe melkpoederfabriek. Bovendien zal de inrichting een certificeer baar ISO14001
milieuzorgsysteem krijgen en in het kader van energiebesparing wordt aansluiting gezocht bij de
meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3).
In het MER worden twee alternatieven vergeleken met de referentiesituatie. Samenvattend worden in het
MER de volgende situaties in beeld gebracht worden:
•
•

Referentiesituatie.
Twee alternatieven.

In de volgende paragrafen worden deze alternatieven toegelicht.

4.2

Referentiesituatie

De realisatie van de melkpoederfabriek wordt in het MER vergeleken met de referentiesituatie. De
referentiesituatie is gelijk aan de huidige situatie inclusief autonome ontwikkeling. In de referentiesituatie
wordt de situatie beschreven zonder realisatie van het voorgenomen initiatief, maar met maximale benutting
van de bestaande planologische mogelijkheden.
Onderdeel van de autonome ontwikkeling zijn in elk geval de verschillende installaties die momenteel
worden gebouwd of uitgebreid op de locatie. De basis voor deze uitbreiding vormt de
veranderingsvergunning die provincie Groningen in 2008 heeft verleend aan FrieslandCampina. Met de
realisering van deze uitbreidingen biedt het bestaande planologische regeling nog in beperkt mate ruimte
voor verdere ontwikkelingen.
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4.3

Alternatief 1 (voorkeursalternatief): Omleggen van het
boterdiep

Verleggen van het Boterdiep, de rijweg langs het Boterdiep en de waterkering naar de oostzijde van de
uitbreidingslocatie. In dat geval ontstaat één bedrijfslocatie. Dit alternatief is uitgewerkt in het Rapport
Stedenbouwkundig ontwerp en landschappelijke inpassing 1 dat tegelijk met deze NRD ter inzage is gelegd.

4.4

Alternatief 2: niet omleggen van het boterdiep

Uitbreiding aan de overzijde van het Boterdiep, waarbij beide locaties door middel van leidingbruggen en
een personeelsbrug met elkaar verbonden worden.

1

Zuivelpark Bedum, stedenbouwkundig ontwerp en landschappelijke inpassing; Arcadis 3 oktober 2016.
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5

TE ONDERZOEKEN EFFECTEN

5.1

Inleiding

De realisering van de voorgenomen activiteit heeft negatieve effecten op het milieu. In het kader van de
m.e.r-procedure wordt onderzocht wat deze effecten zijn en in hoeverre deze effecten met een alternatieve
inrichting kunnen worden beperkt. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke effecten in het
Milieueffectrapport worden onderzocht.
In de toelichting bij het bestemmingsplan worden vervolgens alle effecten op de omgeving kwantitatief
beschreven. Daarbij worden deze effecten afgezet tegen de geldende normen en wordt beoordeeld of deze
effecten in het licht van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar zijn.
De beschrijving van de milieueffecten zal mede gebaseerd zijn op de actuele ervaring met vergelijkbare
productielocaties van FrieslandCampina in Nederland.

5.2

Plangebied versus studiegebied

In het MER wordt onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied. Het plangebied is het
gebied binnen het op te stellen bestemmingsplan waar de melkpoederfabriek is gepland. De effecten van de
voorgenomen activiteit kunnen verder reiken dan dit plangebied, dit is afhankelijk van de reikwijdte van de
mogelijke milieuaspecten, zoals geluid. De omvang van dit zogenaamde studiegebied verschilt daarom per
milieuthema en is gelijk aan of ruimer dan het plangebied.

5.3

Beoordelingskader

In het MER worden de effecten (positief en negatief) van de voorgenomen activiteit op verschillende
milieuaspecten in beeld gebracht en vergeleken met de referentiesituatie. De effecten worden beoordeeld
met behulp van de zevenpunt beoordelingsschaal zoals weergegeven in Error! Reference source not
found.. In het MER wordt een overzichtstabel met de varianten en de effectbeoordeling geplaatst waarbij de
kleuren uit onderstaande tabel worden gebruikt om snel inzichtelijk te maken wat de milieueffecten van de
varianten zijn.

Tabel 1 Tabel effectscores

Score

Toelichting

++

Zeer positieve bijdrage / effect

+

Positieve bijdrage / effect

0/+

Licht positieve bijdrage / effect

0

Gelijkblijvende bijdrage / geen of neutraal effect

0/-

Licht negatieve bijdrage / effect

-

Negatieve bijdrage / effect

--

Zeer negatieve bijdrage / effect

In onderstaande tabel is weergegeven voor welke milieuaspecten de effecten wordt bepaald. Per
milieuaspect worden een of meer beoordelingscriteria gebruikt voor de milieubeoordeling. De milieueffecten
worden deels kwantitatief en deels kwalitatief in beeld gebracht en bepaald op basis van te verrichten
onderzoeken en expert judgement.
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Tabel 2 Milieuaspecten en criteria waarvoor het milieueffect wordt bepaald

Milieuaspect

Criterium

Relevantie

Gevolgen op luchtkwaliteit door
bedrijfsvoering

Mogelijk ontstaat er een verslechtering van de
luchtkwaliteit (fijnstof en stikstof) en
(poeder)stofoverlast door het productieproces

Gevolgen op luchtkwaliteit door verkeer

Vanwege een toename aan verkeer kan de
luchtkwaliteit verslechteren

Gevolgen op geluidsbelasting door
bedrijfsvoering

Mogelijk ontstaat er een verslechtering van de
geluidsbelasting door het productieproces

Gevolgen op geluidsbelasting door verkeer

Vanwege een toename aan verkeer kan de
geluidsbelasting verslechteren

Geurhinder

Mogelijk ontstaat door geuremissies die hinder
veroorzaken tijdens het productieproces

Externe werking op Natura 2000-gebieden

Mogelijk (significant) negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden vanwege de
stikstofdepositie die ontstaat tijdens het
productieproces en door de
verkeersbewegingen

EHS-gebieden

Mogelijke aantasting van de wezenlijke
waarden en kenmerken van EHS-gebieden
vanwege licht en geluidemissies die ontstaan
tijdens de aanleg, het productieproces en door
de verkeersbewegingen

Soorbescherming Flora- en faunawet

Tijdens uitvoering en na uitvoering kan
mogelijk sprake zijn van het overtreden van
verbodsbepalingen ten aanzien van wettelijk
beschermde planten- en diersoorten

Gevolgen voor de verkeersafwikkeling

Mogelijk ontstaat er een verslechtering van de
verkeersafwikkeling vanwege een toename
aan verkeer

Gevolgen voor de verkeersveiligheid

Mogelijk ontstaat er een verslechtering van de
verkeersveiligheid vanwege een toename aan
verkeer

Luchtkwaliteit

Geluid

Geur

Natuur

Verkeer en vervoer

Plaatsgebonden risico
Externe veiligheid
Groepsrisico
Energiebalans
Duurzaamheid
Waterbalans
Visueel ruimtelijke beïnvloeding van het
landschap
Landschap

Gevolgen voor landschappelijke patronen en
elementen

Mogelijk ontstaat een verhoging van de
externe veiligheidsrisico’s als gevolg van
geplande ontwikkeling
Mogelijk positieve effecten van synergie met
de bestaande fabriek en gebruik van best
beschikbare technieken

Mogelijk ontstaat er aantasting van
landschappelijke, cultuurhistorische en
aardkundige waarden vanwege de te
realiseren melkpoederfabriek en bijbehorende
faciliteiten

Ruimtelijke kwaliteit vanuit stedelijke context
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Milieuaspect

Criterium

Relevantie

Gevolgen voor historisch geografische
waarden

Cultuurhistorie

Gevolgen voor archeologische waarden
Aardkunde

Gevolgen voor aardkundige waarden

Gevolgen op grond- en
oppervlaktewatersysteem

Mogelijk ontstaat er aantasting van het gronden oppervlaktewatersysteem vanwege de te
realiseren melkpoederfabriek en bijbehorende
faciliteiten

Gevolgen op bodem-, grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit

Mogelijk ontstaat er aantasting van de bodem,
grond- en oppervlaktewaterkwaliteit vanwege
de te realiseren melkpoederfabriek en
bijbehorende faciliteiten en door het
productieproces

Bodem en water

Milieuaspecten die in het MER niet behandeld worden
•
•

5.4

Historische stedenbouwkundige / architectonische waarden: deze waarden bevinden zich niet in het
gebied. Beïnvloeding hiervan wordt dan ook niet behandeld in het MER.
Zetting: Het voornemen heeft geen gevolgen voor zetting in de omgeving.

Wettelijke inhoudsvereisten voor het MER

Het op te stellen MER zal aan de wettelijke inhoudsvereisten uit hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer
voldoen. Deze wettelijke inhoudsvereisten zijn hier opgesomd:
a. Doel: een beschrijving van wat met de voorgenomen activiteit wordt beoogd.
b. Voorgenomen activiteit & alternatieven: een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven daarvoor, inclusief de motivering van de keuze voor
de in beschouwing genomen alternatieven.
c. Relevante plannen & besluiten: een overzicht van eerder vastgestelde plannen en eerder genomen
beslissingen die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven.
d. Huidige situatie & autonome ontwikkeling: een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu,
voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben,
en van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden
ondernomen.
e. Effecten: een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit en de
beschreven alternatieven kunnen hebben, inclusief een motivering van de wijze waarop deze gevolgen
zijn bepaald en beschreven.
f. Vergelijking: een vergelijking van de beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu (punt D) met
de beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en elk van de in
beschouwing genomen alternatieven (punt E).
g. Mitigerende & compenserende maatregelen: een beschrijving van de maatregelen om belangrijke
nadelige gevolgen op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te
doen.
h. Leemten in informatie: een overzicht van de leemten in de beschrijvingen van de bestaande toestand van
het milieu en de gevolgen voor het milieu (punten D en E) als gevolg van het ontbreken van de
benodigde gegevens.
i. Samenvatting: een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de
beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu
van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven.
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BIJLAGE 1: AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST
Begrip/afkorting

Toelichting

Autonome ontwikkeling

De toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen
activiteit wordt gerealiseerd.

BBT

Beste Beschikbare Techniek

Bevoegd gezag

Overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het
nemen van een ander besluit.

BG

Bevoegd Gezag

CIP

Cleaning In Place is een gebruikte techniek uit de procestechniek, waarbij
een productiedeel (object) automatisch gereinigd wordt zonder dat het
object of delen daarvan gedemonteerd, verplaatst of uit elkaar gehaald dient
te worden.

EHS

Ecologische hoofdstructuur

Emissie

Emissie van stoffen.

FC Domo

FrieslandCampina Domo, eigenaar van de bestaande fabriek in Borculo.

GMP

Good Manufacturing Practices (goede wijze van produceren) is een
kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie, de
cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor
voedingsmiddelen.

Immissie

Concentratie van de geëmitteerde stoffen op leefniveau

Lactose

Ook wel melksuiker genoemd, is een suiker die voorkomt in de melk van
alle zoogdieren

Lecithine

Lecithine is een mengsel van glycolipiden, triglyceriden, en fosfolipiden. In
de voedingsmiddelenindustrie vindt het vaak toepassing als emulgator.
Lecithine wordt ook wel verkocht als voedingssupplement.

Melkzwaartepunt

Logistieke middelpunt van de melkveebedrijven van FrieslandCampina
binnen Nederland.

m.e.r.

Milieueffectrapportage (procedure)

MER

Milieueffectrapport (het rapport)

Ondermelk

Ontroomde gepasteuriseerde melk

Sproeidroogtoren

Toren waarin ondermelk verneveld wordt boven warme lucht waardoor de
melk gedroogd wordt.

Stoomketel

Installatie waarbij de bij verbranding vrijkomende warmte wordt gebruikt om
stoom te produceren.

Revisievergunning

Uitbreiding of wijziging van de vergunning van een bestaande inrichting.

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, deze regelt de
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde
vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Wei

Wei of melkwei is de vloeistof die bij de kaasbereiding ontstaat door het
stremmen van de melk na toevoeging van stremsel.
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