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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De gemeente Tytsjerksteradiel bereidt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied voor. In het 
kader hiervan wordt een plan-MER opgesteld. In de startfase van deze milieueffectrapportage is onder 
meer nagegaan of er een 'passende beoordeling' op grond van de natuurbeschermingswet nodig is. Dit 
is het geval indien niet zondermeer kan worden uitgesloten dat het bestemmingsplan significante 
gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelen voor deze 
gebieden. In dit geval gaat het om mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden Groote Wielen 
(Grutte Wielen) en Alde Feanen. Beide liggen deels in de gemeente Tytsjerksteradiel. Er zijn geen andere 
Natura 2000-gebieden in een (ruimere) omgeving van de gemeente waarop effecten kunnen worden 
verwacht. Om de vraag te beantwoorden of een passende beoordeling nodig is, is een zogenaamde 
voortoets uitgevoerd. Deze is opgenomen in de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' die in de startfase 
van het m.e.r.-traject is opgesteld. Ter informatie is de voortoets ook als bijlage opgenomen in het 
voorliggende document.  
 
Uit de voortoets blijkt, dat geen (significante)  gevolgen kunnen worden verwacht voor de Groote 
Wielen, er is dus geen passende beoordeling nodig voor de mogelijke gevolgen op dit gebied. Er is 
echter wel een passende beoordeling nodig is in verband met mogelijke effecten op het Natura 2000-
gebied Alde Feanen (zie figuur 1.1). 
 

 
Figuur 1.1: Natura 2000-gebied Alde Feanen 
 

Het Natura 2000-gebied Alde Feanen is zowel aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn 
als in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. 
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1.2 Vraagstelling van de passende beoordeling 
Uit de Voortoets blijkt dat de volgende twee onderwerpen nadere uitwerking vragen in de vorm van een 
passende beoordeling van mogelijke gevolgen op de Alde Feanen: 

o de mogelijk invloed van stikstofdepositie vanuit de landbouw op daarvoor gevoelige habitats 
(en soorten) in de Alde Feanen; 

o de mogelijke invloed van verlichting op habitats en soorten waarvoor het gebied is aangewezen 
als speciale beschermingszone. 

De voorliggende passende beoordeling richt zich op deze twee aspecten. Voor de onderbouwing van de 
selectie van deze twee factoren wordt verwezen naar de voortoets.  
 
Voor beide bovengenoemde aspecten is de vraag aan de orde, of de ontwikkelingen die het 
voorgenomen bestemmingsplan mogelijk zal maken, significante gevolgen kunnen hebben op de 
instandhoudingsdoelen voor de Alde Feanen. Daarom moet een passende beoordeling worden 
uitgevoerd en moet bij de besluitvorming over het bestemmingsplan rekening worden gehouden met de 
gevolgen die het plan kan hebben voor de Alde Feanen. Dit volgt uit artikel 19j van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en daaraan gerelateerde artikelen in deze wet.  
 

Het is vervolgens aan de gemeente om te bepalen, hoe rekening wordt gehouden met mogelijke 
gevolgen, bijvoorbeeld door maatregelen om effecten te vermijden of te beperken (mitigeren). De 
voorliggende passende beoordeling doet hiervoor enkele aanbevelingen. 

Vogel- en Habitatrichtlijn, Natura 2000 
 
De Europese Vogelrichtlijn (vastgesteld in 1979) heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten, hun eieren, nesten en 
leefgebieden en de bescherming van trekvogels wat hun broed-, rui- en overwinteringgebieden betreft en rustplaatsen in hun 
trekzones. De richtlijn kent twee sporen: algemeen geldende regels voor de bescherming van de soorten, die overal van 
toepassing zijn en de instelling (door de lidstaten)  van speciale beschermingszones (de 'Vogelrichtlijngebieden') voor 
vogelsoorten die bijzonder kwetsbaar zijn. Na 1979 is de richtlijn nog diverse malen aangepast, maar hij is nog altijd van kracht.  
 
In 1992 werd de Vogelrichtlijn aangevuld met de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn draagt bij aan het waarborgen van de 
biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Van zowel typen habitats 
als van soorten dieren en planten zijn lijsten opgesteld die in het kader van de richtlijn beschermd dienen te worden. Ook in 
deze richtlijn kunnen de genoemde sporen worden onderscheiden: enerzijds de algemene bescherming van bepaalde soorten, 
anderzijds de aanwijzing van speciale beschermingszones (de 'Habitatrichtlijngebieden'). 
 
De speciale beschermingszones vormen samen een samenhangend Europees netwerk van natuurgebieden, dit netwerk wordt 
aangeduid als Natura 2000. Gezamenlijk vormen deze gebieden de hoeksteen voor behoud en herstel van biodiversiteit. 
 
In Nederland zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vertaald in de Flora- en faunawet (voor de soortbescherming) en in de 
Natuurbeschermingswet 1998 (voor de bescherming van de Natura 2000-gebieden).   
 
De aanwijzing van de vogelrichtlijngebieden is in het algemeen definitief.  Voor de meeste Habitatrichtlijngebieden zijn de 
definitieve aanwijzingen nog niet tot stand gekomen. De bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 omtrent het uitvoeren 
van een passende beoordeling zijn voor zowel de definitief als de niet definitief aangewezen gebieden van toepassing. De 
voorliggende Passende beoordeling is gebaseerd op de Ontwerp Aanwijzingsbesluiten van de betreffende gebieden. 



 
Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied Tytsjerksteradiel; Passende beoordeling  
Projectnr. 240910  
21 december 2011, revisie 3 
 

 blad 4 van 49 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Basisinformatie Natura 2000-gebied Alde Feanen 
De informatie over het Natura 2000-gebied en de instandhoudingsdoelstellingen die daarvoor gelden, is 
voornamelijk ontleend het document 'Beheerplan Natura 2000 werkdocument' ((Altenburg & Wymenga 
2011; webversie provincie, download september 2011) en kaarten, ontvangen van de provincie in 
september 2011. De kaarten geven nadere informatie over de ligging van de habitattypen in het gebied 
en over de kwaliteit van de habitats. 
 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de informatie op de website van het ministerie van EL&I over Natura 
2000 (www.synbiosys.alterra.nl/natura2000).  
 
Voor basisinformatie omtrent de kwaliteiten, kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen van de 
Alde Feanen wordt verwezen naar de beschrijving in de Voortoets (zie bijlage).  
 

 
 

Natuurbeschermingsweg, 1998, Artikel 19j 

1. Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 2000-
gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant 
verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het 
wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening 

a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en 
b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde beheerplan voor zover dat betrekking heeft 
op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid. 

2. Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 
2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor 
het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de 
doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van dat gebied. 

3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, alleen genomen indien is voldaan aan 
de voorwaarden, genoemd in de artikelen 19g en 19h. 

4. De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter zake van die plannen voorgeschreven milieu-
effectrapportage. 

5. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de voorbereiding van een plan als bedoeld in het tweede lid 
geldt niet in gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project ten aanzien waarvan reeds eerder 
een passende beoordeling is gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten 
kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan. 

6. Het eerste tot en met derde lid en het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op projectbesluiten als bedoeld in artikel 

1.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet ruimtelijke ordening. 
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2 Mogelijke ontwikkeling van de veehouderij en uitgangspunten 
scenariostudie 

2.1 Ontwikkeling van de veehouderij in de gemeente Tytsjerksteradiel 
De gemeente Tytsjerksteradiel is een gemeente met voornamelijk grondgebonden veehouderij.  
Akkerbouw komt praktisch niet voor. De sector intensieve veehouderij is beperkt tot 10 bedrijven en 
een aantal bedrijven met een intensieve neventak. Verwacht wordt dat in de toekomst het aantal dieren 
niet zal uitbreiden, wel zal de tendens naar concentratie en schaalvergroting zich voortzetten. Voor de 
onderbouwing van deze verwachting wordt verwezen naar het plan-MER.  
 
Het voorgenomen bestemmingsplan biedt voor de meeste agrarische bouwpercelen 
uitbreidingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zullen niet alle worden benut (veel boerderijen zullen 
hun agrarische functie verliezen), maar hierdoor ontstaat voor de blijvende bedrijven flexibiliteit om op 
de tendens naar grotere bedrijven te reageren.  
 
De meeste bedrijven krijgen een bouwblok van 1,5 ha, met wijzigingsbevoegdheid tot 2 ha. Bedrijven 
die nu al een bouwblok hebben van 2 ha of meer, krijgen geen uitbreidingsmogelijkheden. Van een 
aantal kleine bedrijven wordt de huidige oppervlakte van het bouwperceel ongewijzigd vastgelegd, 
zonder uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er kleinere bedrijven met een bouwblok van 1 ha, met 
mogelijkheid van uitbreiding tot 1,5 ha bij wijzigingsbevoegdheid van B&W. De kleinere bedrijven 
komen verspreid in het hele gebied voor en zijn niet duidelijk geconcentreerd in een bepaald 
deelgebied. Er is nog geen lijst van bedrijven waarom het gaat, voor het onderzoek in het kader van 
deze passende beoordeling is daarom modelmatig gesimuleerd welke bedrijven zullen groeien en welke 
zullen stoppen. Het rapport 'Onderzoek ammoniakemissie' dat ten behoeve van het plan-MER en de 
voorliggende passende beoordeling is opgesteld, geeft hierover nadere informatie.  
 
Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor nieuwe intensieve veehouderijbedrijven of 
intensieve neventakken. 
 
Het voorgenomen plan biedt mogelijkheden voor mestvergisting bij agrarische bedrijven. Mestvergisting 
wordt door de gemeente echter alleen onder strikte voorwaarden toegestaan, waarbij minimaal 50% 
van de benodigde mest afkomstig moet zijn van het bedrijf zelf. 
 

2.2 Uitgangspunten scenariostudie 
Om beter zicht te krijgen op de bijdrage van de veehouderij aan de stikstofdepositie in de Alde Feanen is 
een modelstudie uitgevoerd. In de studie is voor vier modelsituaties (scenario's) de bijdrage van de 
veehouderij in Tytsjerksteradiel aan de stikstofbelasting van het Natura 2000-gebied Alde Feanen 
doorgerekend. Naast de bestaande situatie (scenario feitelijk) en de situatie bij autonome ontwikkeling, 
betreft dit twee toekomstscenario's: 

1. Het scenario 'realistische groei''.  Dit scenario gaat uit van een gelijkblijvend aantal dieren, maar 
simuleert wel de tendens naar schaalvergroting en concentratie in de veehouderij.  

2. Het scenario "realistisch maximum'. In dit scenario wordt een sterke groei van het aantal dieren 
verondersteld, alle bedrijven vullen de ruimte van 1,5 ha bouwkavel volledig op. Voor het 
gebied als geheel is dit, afgaande op de verwachte ontwikkeling die in het plan-MER is 
beschreven, niet realistisch, maar dit maximum simuleert zo wel wat er zou gebeuren, als 
lokaal de ontwikkeling in de veehouderij aanmerkelijk sterker is dan gemiddeld wordt 
verwacht.  

 
De scenario's worden hier onder nader beschreven. 
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Scenario realistische groei.  

- Dit gaat er van uit, dat het aantal dieren in de gemeente niet zal toenemen. Deze aanname 
is gebaseerd op de analyse van de verwachte ontwikkeling die in het plan-MER is 
beschreven. Door de tendens naar schaalvergroting en concentratie zal het aantal 
bedrijven fors afnemen; 

- Uitgaande van een gemiddelde veebezetting van de rundveebedrijven met 130 stuks 
melkvee, zal ruim de helft van de melkveebedrijven (met meer dan 10 koeien, indien ook 
de nog kleinere worden meegerekend is de afname relatief nog groter) stoppen; 

- Aangenomen wordt dat het aantal dieren op intensieve bedrijven gelijk blijft (totaal 10 
bedrijven). Er zijn nu zes melkrundveebedrijven met intensieve neventak. Vier hiervan 
hebben aangegeven te zullen stoppen. Aangenomen is dat in verband met de 
schaalvergroting de andere twee zullen groeien en doorgaan als puur rundveebedrijf; 

- Het aantal overige dieren op de bedrijven(schapen, weidebedrijven met vleesvee, 
jongveeopfokbedrijven, paarden enz.) zal niet veranderen; 

- Ten behoeve van de modelberekeningen voor ammoniakdepositie is aangenomen dat er 2 
mestvergisters in combinatie met warmte/kracht koppeling bij komen (er is nu één 
aanwezig in de gemeente).  

 
Scenario realistisch maximum 

- Uitgangspunt is dat alle bouwblokken groeien naar een oppervlakte van 1,5 ha. De 
veebezetting wordt hier op gebaseerd. Dit geldt zowel voor de melkrundveebedrijven als 
voor de tien intensieve bedrijven. Meerlagige stallen zijn niet mogelijk. Bedrijven die nu al 
een hogere veebezetting hebben dan passend bij een bouwblok van 1,5 ha groeien niet; 

- de schapenbedrijven, de weidebedrijven met vleesvee en de bedrijven met alleen paarden 
zullen niet groeien; 

- er zijn twee volwaardige veebedrijven, deze groeien door tot een omvang die past bij het 
bouwblok (340 stuks jongvee); 

- er komen geen nieuwe intensieve neventakken bij, de grondgebonden neventakken blijven 
gelijk aan de huidige situatie; 

- er komen 4 mestvergisters in combinatie met warmte/kracht koppeling bij. 
 
In het rapport 'Onderzoek ammoniakdepositie' dat ten behoeve van het plan-MER en de passende 
beoordeling is opgesteld, wordt verslag gedaan van deze studie. Voor nadere informatie wordt hier naar 
verwezen.  
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3 Kenmerken van de Alde Feanen en de gevoeligheid daarvan 
voor de geselecteerde factoren 

3.1 Gevoeligheid voor stikstofdepositie en huidige en verwachte stikstofdepositie 

3.1.1 Problematiek 
De landbouw draagt met name door de uitstoot van ammoniak in belangrijke mate bij aan de 
vermesting (en in mindere mate de mogelijke verzuring) van natuurgebieden. Een deel van de 
ammoniak die vrijkomt uit de stallen en mestopslagen, maar ook vanuit de percelen, zal via de lucht 
neerkomen in de natuurgebieden. Mestvergisting bij agrarische bedrijven gaat in het algemeen gepaard 
met een warmte/kracht installatie, waarin het geproduceerde biogas wordt benut om elektriciteit te 
produceren. Bij de verbranding van het gas komen stikstofoxiden vrij. Ook deze verbindingen dragen bij 
aan de stikstofdepositie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Overmatige depositie van stikstof leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in de bodem en 
verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater, wat kan leiden tot de achteruitgang of zelfs het 
verdwijnen van karakteristieke soorten in bossen en natuurterreinen. De hoeveelheid stikstofdepositie 
die een habitat nog kan verdragen zonder schade te ondervinden, wordt de kritische depositiewaarde1 
genoemd.  
 
Landelijke trend 
De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie is sinds het begin van de metingen in 1993 met 25% 
afgenomen (www.mnp.nl). De laatste jaren is geen verdere daling opgetreden. De hoogste 
concentraties zijn te vinden in de grotere emissiegebieden, voornamelijk de gebieden met intensieve 
veehouderij zoals de Gelderse Vallei, De Peel, Twente en De Achterhoek. Dit neemt niet weg dat in veel 
gebieden, ook in de gemeente Tytsjerksteradiel en de omgeving daarvan, de stikstofbelasting nog boven 
de kritische depositiewaarden voor een aantal (zeer) gevoelige habitattypen ligt. De genoemde kritische 
depositiewaarden zullen veelal niet op korte termijn bereikt kunnen worden. Ook kleinere verlagingen 
van de depositie kunnen echter wel een positief effect hebben en leiden tot verbetering van de staat 
van instandhouding van de gevoelige habitats. Dit is geconstateerd naar aanleiding van de algehele 
verbetering in de periode 1990-2004 waarin de depositie van ammoniak merkbaar is gedaald (Van 
Dobben, Alterra, mondelinge mededeling). Indien wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering van de 
gevoelige habitats zullen depositieniveaus boven de kritische depositiewaarde de nagestreefde 
kwaliteitsverbetering in de weg kunnen blijven staan, dit kan echter mede afhankelijk zijn van lokale 
omstandigheden, terwijl in bepaalde gevallen het herstel van andere abiotische factoren (bijvoorbeeld 
herstel van verdroging en verbetering van de ecologische waterkwaliteit) de eerste prioriteit zal hebben. 
 
De daling in stikstofdepositie is het gevolg van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als van 
ammoniak.  

− De emissie van stikstofoxiden in Nederland daalde sinds 1980 met meer dan 30%. Deze daling 
is het resultaat van maatregelen in het verkeer, zoals de invoering van de katalysator aan het 
eind van de jaren tachtig, in de industrie en in de energiesector;  

− De emissie van ammoniak door agrarische bronnen in Nederland is in dezelfde periode met 
40% gedaald. Vooral in de periode tot 2002 hebben emissiebeperkende maatregelen voor een 
daling gezorgd. Tot deze maatregelen behoren verbeterde voersamenstelling, het gebruik van 

                                                             
1 Zie 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden.' (H. van 
Dobben en A. van Hinsberg, Alterra, Wageningen 2008). De gevoeligheid van habitattypen voor ammoniak wordt uitgedrukt 
in kritische depostiewaarden (KDW) in molN/ha/j. Hoe lager de KDW, hoe gevoeliger het habitattype gemiddeld genomen is 
voor atmosferische depositie van stikstof. De kritische depositiewaarde wordt in het genoemde rapport gedefinieerd als 'de 
grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitat significant kan worden aangetast 
als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie". 
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emissiearme stallen, het afdekken van mestsilo's en het direct onderwerken van mest bij de 
aanwending. Daarnaast speelt een rol dat sinds 1985 in de melkrundveehouderij een 
aanmerkelijke daling van het aantal dieren is opgetreden;  

− In 2005 en 2006 is een lichte stijging van met name de ammoniakdepositie opgetreden. Deze is 
geheel toe te schrijven aan de meteorologische omstandigheden in die jaren. 

 
De Nederlandse agrarische sector levert, vergeleken met andere economische sectoren, met 46% de 
grootste bijdrage aan de totale stikstofdepositie op Nederland. Deze depositie bestaat vrijwel alleen uit 
ammoniak. De totale bijdrage van alle Nederlandse bronnen aan de totale stikstofdepositie is 64%. Dit 
betekent dat de agrarische sector voor 72% van de totale Nederlandse bijdrage aan de stikstofdepositie 
verantwoordelijk is. De ammoniakemissies leveren met 70% de grootste bijdrage aan de totale 
stikstofdepositie. De buitenlandse bijdrage aan de stikstofdepositie is ongeveer een derde van de totale 
stikstofdepositie (bron: website Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en informatie voormalig milieu-
en natuurplanbureau, MNP).   
 

3.1.2 Gevoeligheid van habitattypen in de Alde Feanen voor stikstofdepositie en huidige en 
verwachte depositie 
Zoals in het voorgaande al is beschreven, wordt de gevoeligheid van habitattypen voor stikstofdepositie 
uitgedrukt in Kritische Depositiewaarden (KDW), in mol N/ha/jaar. Hoe lager de KDW van een 
habitattype, hoe gevoeliger het habitattype voor atmosferische stikstofdepositie.  
In figuur 3.1 is de verspreiding in de Alde Feanen weergegeven van habitattypen waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen gelden. De figuur is een kopie van de concept kaart die in september 
2011 is aangeleverd door de provincie. Op de figuur is het habitattype Galigaanmoerassen niet 
aangegeven. Dit type komt in de Alde Feanen niet vlakdekkend voor, maar alleen in de vorm van 
verspreide pollen in het rietland. Alleen een gebiedje van geringe oppervlakte in het noordoostelijk deel 
van de Alde Feanen zou eventueel als galigaanmoeras kunnen worden aangemerkt.  
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Figuur 3.1: verspreiding van habitattypen in de Alde Feanen 

 
De KDW van de bedoelde habitattypen zijn opgenomen in tabel 3.1. De waarden zijn overgenomen uit 
het rapport 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en 
Natura 2000-gebieden'(Van Dobben & Van Hinsberg, 2008, Alterra, Wageningen). Het habitattype 
Overgangs- en trilvenen, subtype veenmosrietlanden (KDW 700 molN/ha/j )is in de Alde Feanen het 
meest gevoelig voor stikstofdepositie, gevolgd door Blauwgraslanden en Galigaanmoerassen (beide met 
een KDW van 1100 molN/ha/j). Ook het subtype trilvenen is zeer gevoelig (KDW 1200 molN/ha/j), in de 
Alde Feanen wordt de kritische depositiewaarde net niet overschreden. De habitattypen Meren met 
Krabbenscheer en fonteinkruiden en Hoogveenbossen zijn veel minder gevoelig voor stikstofdepositie.  
In een concrete situatie kan de gevoeligheid afwijken van de waarde in de tabel, bijvoorbeeld door 
lokale milieuomstandigheden of specifieke kenmerken van de vegetatie.  
 
Naast de kritische depositiewaarden zijn in de tabel ook de huidige stikstofdepositie (waarden 2010) en 
de verwachte belasting in 2020 weergegeven. Deze waarden zijn gebaseerd op de informatie hierover 
van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), zie de figuren 3.2 en 3.3. Het PBL verschaft informatie 
over de totale belasting op het niveau van vakken (gridcellen) van een vierkante kilometer. De waarden 
zijn berekend met het model OPS. Figuur 3.2 toont de huidige (2010) achtergronddepositie waarden in 
de gemeente Tytsjerksteradiel en omgeving. Uit de kaart kan worden afgeleid dat in het gebied de Alde 
Feanen de achtergronddepositie varieert van 977 mol tot zeer lokaal 1360 mol (2010). In 2020 (figuur 
3.3) zal de achtergronddepositie dalen en varieert dan van 919 mol tot zeer lokaal 1290 mol. De daling 
zal in de daarop volgende periode doorzetten en varieert in 2030 tussen de 890 en 1280 mol (zie 
rapport 'Onderzoek stikstofdepositie' voor de betreffende figuur).  
 
In tabel 3.1 is voor 2010 en 2020 per habitattype de hoogste en de laagste waarde opgenomen van de 
(verwachte)  depositie, op basis van de kilometerhokken waarin het betreffende habitattype aanwezig 
is.   
 
Tabel 3.1: Totaal stikstofdepositie (molN/ha/j)  in het Natura 2000-gebied Alde Feanen vergeleken met de kritische 
depositiewaarden (depositie afgerond op tientallen).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDW = kritische depositiewaarde 
*) habitattype komt niet vegetatievormend voor in Alde Feanen; alleen verspreide pollen 

 
 
 
 

(verwachte) depositie in 
molN/ha/j 

 Natura 2000-habitattype KDW 
(molN/ha/j) 

2010 2020 
H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden 2100 1010-1190 960-1140 
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 1300 1080 1020 
H6410 Blauwgraslanden 1100 1000-1280 950-1200 
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 1200 1150-1160 1100-1140 
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 700 1070-1290 1020-1230 
H7210 Galigaanmoerassen 1100 -*) -*) 
H91DO Hoogveenbossen 1800 1070-1290 1020-1230 

 geen overschrijding KDW 
 overschrijding KDW 
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Figuur 3.2: Totaal stikstofdepositie (molN/ha/j) in het Natura 2000-gebied Alde Feanen en omstreken in 2010 (bron: PBL).  
 

 
Figuur 3.3: Totaal stikstofdepositie (molN/ha/j) in het Natura 2000-gebied Alde Feanen en omstreken in 2020 (bron: PBL).  
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De resultaten van de eerdergenoemde scenariostudie worden beschreven in hoofdstuk 4. Er zijn 
vlakdekkende kaarten gemaakt van de huidige en de verwachte bijdrage  van de landbouw aan de 
stikstofdepositie, daarnaast is de depositie op een aantal punten (receptorpunten ofwel 
depositiepunten) in beeld gebracht. Deze punten zijn ook weergegeven op de figuren 3.1 en 3.2. Ze zijn 
voornamelijk gekozen in zeer gevoelige habitats die relatief dichtbij agrarische bronnen in de omgeving 
liggen. In paragraaf 4.1.  wordt hier verder op ingegaan.  
 
In het modelonderzoek ten behoeve van de passende beoordeling en het plan-MER is voor de berekening 
van de huidige en verwachte bijdrage van de landbouw gebruik gemaakt van het model OPS-pro. Daarbij is 
een verfijning aangebracht tot een niveau met een veel kleinere gridgrootte dan vakken van 1km bij 1km. 
Lokale pieken in de stikstofbelasting komen hierdoor veel sterker naar voren dan op basis van het landelijke 
model. 
 

3.1.3 Nadere informatie over de kenmerken van de habitats in de Alde Feanen 
In het voorgaande is de stikstofbelasting van de habitats vanuit de lucht vergeleken met de algemeen 
geldende kritische depositiewaarden. Hieronder wordt per habitat wordt kort ingegaan op de huidige 
situatie van het habitattypen in de Alde Feanen en de knelpunten en kansen. De informatie is ontleend 
aan het concept beheerplan (Altenburg & Wymenga 2011). Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
kaarten met de huidige kwaliteit van de habitats. Deze kaarten (Altenburg & Wymenga, nit 
gepubliceerd) zijn door de provincie aangeleverd.  
  
Blauwgraslanden 
In totaal komt in de Alde Feanen ca. 34 ha goed en matig goed ontwikkeld blauwgrasland voor. De 
instandhoudingsdoelstelling is gericht op behoud van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit. 
Belangrijk hiervoor is, naast goed maaibeheer, de aanvoer van voldoende bufferstoffen (basen) via 
grond- of oppervlaktewater van geschikte kwaliteit.  De wegzijging van grondwater naar de omliggende 
polders vormt een belangrijk knelpunt. Het leidt ertoe dat de invloed van regenwater toeneemt ten 
opzichte van het voor deze habitats benodigde gebufferde grond- of oppervlaktewater. Er is sprake van 
enige overschrijding van de kritische depositiewaarde van stikstof. Toename van de stikstofbelasting via 
de lucht zou kunnen leiden tot significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelen voor het 
blauwgrasland.  
 
In het gedeelte ten noorden van Earnewâld liggen enkele blauwgraslanden van matige en matig tot 
goede kwaliteit. Met name in de Wyldlânnen, aan de zuidwestkant van de Alde Feanen, liggen 
blauwgraslanden van matig tot goede en deels goede kwaliteit.  Met name in het gebied ten noorden 
van Earnewâld is de hoogte van de stikstofdepositie een mogelijk knelpunt.  
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 Figuur 3.4: Verspreiding en kwaliteit blauwgraslanden in de Alde Feanen 

 
Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 
Blijkens het concept beheersplan voor de Alde Feanen is voor de trilvenen geen 
instandhoudingsdoelstelling geformuleerd, in termen van oppervlakte en kwaliteit.  
 
Trilvenen komen verspreid in het gebied op enkele plaatsen voor, de verspreiding en de kwaliteit zijn 
weergegeven op figuur 3.5. In het algemeen is de kwaliteit goed. De stikstofdepositie ligt nu en in de 
toekomst (bij de autonome ontwikkeling die is opgenomen in de berekeningen van het PBL) iets onder 
de KDW. 
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Figuur 3.5: Verspreiding en kwaliteit trilvenen in de Alde Feanen 
 
Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)  
Veenmosrietland komt verspreid over de Alde Feanen voor (50 ha), met een belangrijke oppervlakte ten 
noorden van Earnewâld. De instandhoudingsdoelstelling is gericht op vergroting van de oppervlakte van 
het veenmosrietland en verbetering van de kwaliteit.  
 
Voor veenmosrietland is een consequent uitgevoerd maaibeheer noodzakelijk. Het habitattype is 
afhankelijk van hoge grondwaterpeilen die ook in de zomer niet ver uitzakken. Behoud en uitbreiding is 
vooral mogelijk in de delen van de Alde Feanen op afstand van diepontwaterde poldergebieden, met op 
de korte termijn vooral kansen in het poldergebied ten noorden van Earnewâld. Ook elders in het 
gebied zijn er goede kansen, mits hoge en stabiele grondwaterstanden gewaarborgd zijn.Bij de 
veenmosrietlanden speelt stikstofdepositie mogelijk een belangrijke rol: de kritische depositiewaarde 
voor dit habitattype wordt duidelijk overschreden.  
 
In figuur 3.6 zijn de verspreiding van dit habitattype in de Alde Feanen en de kwaliteit ervan 
weergegeven. Wij merken op dat er geen duidelijk verband lijkt te zijn tussen de belasting met stikstof 
vanuit de lucht en de kwaliteit van de habitats. Er is ons inziens op dit punt sprake van onzekerheid. Dit 
geldt temeer indien in aanmerking wordt genomen dat - gegeven de algemene trend in Nederland - in 
het nabije verleden de belasting hoger zal zijn geweest. In de voorliggende passende beoordeling wordt 
er voorzichtheidshalve wel van uit gegaan dat toename van de stikstofdepositie zou kunnen leiden tot 
significante gevolgen. 
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Figuur 3.6: Verspreiding en kwaliteit veenmosrietlanden in de Alde Feanen 
 
Hoogveenbossen 
Matig en goed ontwikkeld hoogveenbos komt momenteel met een totale oppervlakte van 23 ha voor in 
het poldergebied ten noorden van Earnewâld. De instandhoudingsdoelstelling is gericht op vergroting 
van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit. 
 
Evenals voor de veenmosrietlanden geldt, is ook dit habitattype afhankelijk van hoge grondwaterpeilen 
die ook in de zomer niet ver uitzakken. Ook is behoud en uitbreiding vooral mogelijk in de delen van de 
Alde Feanen op afstand van diepontwaterde poldergebieden, met op de korte termijn vooral kansen in 
het poldergebied ten noorden van Earnewâld. Ook elders in het gebied zijn er goede kansen, mits hoge 
en stabiele grondwaterstanden gewaarborgd zijn. 
 
Bij de hoogveenbossen is er geen overschrijding van de kritische depositiewaarden, zodat er bij dit 
habitattype geen knelpunt is met betrekking tot stikstofdepositie. 
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Figuur 3.7: Verspreiding en kwaliteit hoogveenbossen in de Alde Feanen 
 
Galigaanmoerassen 
De soort Galigaan komt voor in een vrij groot deel van het Natura 2000-gebied, maar het gaat dan alleen 
om individuele pollen in rietlanden die niet worden gerekend tot het Natura 2000-habitattype. Alleen in 
'Reid om ‘e Krite' in het oostelijk poldergebied (ten oosten van Earnewâld) staan de pollen zodanig dicht  
op elkaar, dat hier eventueel gesproken kan worden van het habitattype galigaanmoerassen. Het 
oppervlak is echter gering en de galigaanvegetatie lijkt zich niet uit te breiden.  
 
De vooruitzichten voor het habitattype zijn beperkt. Voor zover bekend heeft Galigaan zich in het 
oostelijk poldergebied al decennia lang niet verjongt en waar het voorkomt bereikt het meestal geen 
dominantie. Er wordt daarom voor dit gebied in het beheerplan uitgegaan van behoud van de huidige 
voorkomens en de huidige kwaliteit. Stikstofdepositie speelt bij galigaanmoerassen mogelijk een rol: de 
kritische depositiewaarde voor dit habitattype wordt net overschreden.  
 
Vochtige heidegemeenschappen (moerasheide) 
Vochtige heidegemeenschappen (moerasheide) komen in de Alde Feanen op slechts een beperkt aantal 
locaties voor op de Kop fan Wiegersma (ten oosten van Earnewâld). Het habitattype ontwikkelt zich uit 
veenmosrietlanden, doordat zich bij het dikker worden van de kragge geleidelijk een regenwaterlens 
vormt en de bereikbaarheid van de bovengrond voor basenrijk water afneemt. Essentieel zijn 
permanent hoge en stabiele grondwaterstanden. 
 
Het feit dat het habitattype in de huidige situatie nauwelijks tot ontwikkeling komt heeft grotendeels 
een hydrologische oorzaak. Door de sterke wegzijging van het grondwater naar de diepontwaterde 
winterpolders in de omgeving van de Alde Feanen en het ontbreken van kwel, is er sprake van infiltratie 
in een groot deel van de Alde Feanen. Stikstofdepositie speelt bij vochtige heiden een minder 
belangrijke rol: de kritische depositiewaarden voor dit habitattype worden net niet overschreden.  
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Meren met Krabbenscheer  
Het habitattype komt momenteel voornamelijk voor in het poldergebied ten noorden 
van Earnewâld en op een aantal plaatsen in geïsoleerde petgaten in het boezemgebied van het centrale 
deel van de Alde Feanen. In het boezemgebied is de trend van het habitattype negatief.  
Het habitattype komt momenteel voornamelijk voor in het poldergebied ten noorden van Earnewâld en 
op een aantal plaatsen in geïsoleerde petgaten in het boezemgebied van het centrale deel van de Alde 
Feanen. In het boezemgebied is de trend van het habitattype negatief. 
 
In de Alde Feanen komen vegetaties van waterplanten nu slechts op een beperkt aantal plaatsen voor. 
De matige waterkwaliteit is hiervan de belangrijkste oorzaak. De sleutelfactor hierbij is het doorzicht. In 
de huidige situatie is het doorzicht onvoldoende voor de ontwikkeling van waterplanten, wat 
samenhangt met de voedselrijkdom van het water (vooral fosfaat) en de opwerveling van bodemslib. 
Stikstofdepositie speelt in de meren een minder belangrijke rol: het habitattype is weinig gevoelig 
hiervoor en de kritische depositiewaarde voor dit habitattype ligt ruimschoots boven de depositie van 
de depositie in het gebied.  
 
Conclusie 
In de omgeving van de veehouderijbedrijven in Tytsjerksteradiel kunnen met name de blauwgraslanden 
en de veenmosrietlanden negatief worden beïnvloed door stikstofdepositie. Daarbij valt echter op, dat 
bij de voorkomende depositiewaarden ook goed ontwikkelde veenmosrietlanden voorkomen, dit 
ondanks het gegeven dat in het nabije verleden de depositie nog aanmerkelijk hoger zal zijn geweest. In 
het poldergebied ten noorden / noordoosten van Earnewâld kan ook voor het habitattype 
galigaanmoerassen de kritische depositiewaarde worden overschreden, het habitat komt echter niet of 
nauwelijks als zelfstandig habitat van enige oppervlakte voor.   
 
Cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, zie ook Grootschalige Concentratiekaart 
Nederland) laten voor de toekomstige ontwikkeling van de belasting van de beschouwde Natura 2000-
gebieden in het algemeen een licht dalende trend zien, maar voor de eerdergenoemde drie van zes 
habitattypen blijft de stikstofdepositie een knelpunt, mede afhankelijk van de lokale omstandigheden en 
soms mogelijk ook van de precieze ligging van een habitat.  
 
Op grond van deze conclusie is nadere aandacht nodig voor de mogelijke invloed van het voorgenomen 
bestemmingsplan op de stikstofdepositie in de Alde Feanen en voor de mogelijke ecologische gevolgen 
hiervan. In hoofdstuk 4 van dit document wordt hier uitwerking aan gegeven. 

3.1.4 Instandhoudingsdoelstellingen voor diersoorten en gevoeligheid voor stikstofdepositie 
Voor de Alde Feanen zijn op basis van de vogelrichtlijn, respectievelijk de habitatrichtlijn, ook 
instandhoudingdoelstellingen geformuleerd voor vogelsoorten en andere diersoorten (habitatrichtlijn 
soorten). Dit betreft: 

- Broedvogels: Aalscholver, Roerdomp, Purperreiger, Bruine kiekendief, Porseleinhoen,  
- Kemphaan, Zwarte stern, Snor, Rietzanger 
- Niet-broedvogels: Aalscholver, Kolgans, Grauwe gans, Smient, Krakeend, Wintertaling, 

Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Nonnetje, Grutto,  
- Habitatsoorten: Gevlekte witsnuitlibel, Bittervoorn, Grote modderkruiper, Rivierdonderpad, 

Meervleermuis, Noordse woelmuis 
 
Voor informatie over de huidige betekenis van de Alde Feanen voor deze soorten, de potenties en de 
knelpunten en kansen wordt verwezen naar het concept beheerplan voor het gebied.  
 
Voor de functies voor vogelsoorten zijn in het algemeen de rust in het gebied of specifieke 
deelgebieden, de waterkwaliteit  en de structuur van de vegetatie belangrijke factoren. Er zijn relaties 
met het beheer in het gebied (natuurbeheer, beheer in verband met de recreatie, waterbeheer / 
peilbeheer), met de kans op verstoring en met de ontwikkeling van de waterkwaliteit, maar niet met de 
invloed van atmosferische depositie. Met name voor de functie voor ganzensoorten en smienten is ook 
de relatie met foerageergebieden in de omgeving van belang. Zoals in de voortoets al is beschreven, 
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betreft het hier bemeste graslanden met een agrarische functie en een bemestingsniveau dat in de 
landbouw gebruikelijk is. Het bestemmingsplan gaat uit van voortzetting van het agrarisch gebruik. 
Hiervan worden geen gevolgen op deze betekenis als foerageergebied verwacht.  
 
Voor de vissoorten geldt in het algemeen dat er weinig bekend is over de verspreiding en/of de 
populatiegrootte. Voor de Grote en de Kleine modderkruiper vormen de sloten in potentie geschikt 
leefgebied. Het perspectief voor deze soorten is afhankelijk van maatregelen op het gebied van de 
waterkwaliteit en het peilbeheer. Voor de Bittervoorn is met name de waterkwaliteit en de geschiktheid 
van de bodem voor zoetwatermosselen van belang (de Bittervoorn legt de eitjes binnen de schelpen van 
de mosselen). Voor de Rivierdonderpad is niet duidelijk of er geschikt biotoop (kunstmatige oevers met 
stortsteen) aanwezig is.  
 
De Gevlekte witsnuitlibel is een kenmerkende soort van matig voedselrijke, gevarieerde 
verlandingsvegetaties. Belangrijke factoren zijn  een goede waterkwaliteit en helder water. Vaak gaat 
het om verlandende laagveenmoerassen (met name Wieden en Weeribben), maar op de zandgronden 
komt de soort ook voor in gebufferde, rijk begroeide plassen en vennen. De niet volwassen dieren leven 
in ondiep water met veel waterplanten. De betreffende verlandingsvegetaties en de 
waterplantenvegetaties zijn minder of niet gevoelig voor stikstofdepositie. In de Alde Feanen liggen 
vooral kansen in het habitattype 'Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden' (kritische 
depositiewaarde 2100 mol N per ha per jaar). 
 
Voor de Noordse woelmuis is nu onvoldoende leefgebied aanwezig. Dit hangt vooral samen met de 
beperkte peildynamiek van de boezem, en daardoor het ontbreken van geschikt en voldoende 
geïsoleerd (in verband met concurrentie met andere muizensoorten) leefgebied. Het leefgebied bestaat 
uit natte ruigten, rietlanden en nat structuurrijk grasland. Binnen de Alde Feanen zijn het beheer 
(extensief maaibeheer) en het peilbeheer van belang voor de nagestreefde verbetering en vergroting 
van het leefgebied. Daarnaast wordt gedacht aan het ontwikkelen / voltooien van een ecologische 
verbindingszone voor de soort met de Groote Wielen. Het bestemmingsplan staat dit niet in de weg. De 
depositie van atmosferische stikstof vormt geen knelpunt. 
 
Voor de Meervleermuis is voldoende geschikt biotoop aanwezig. Belangrijk is de instandhouding van 
zomerverblijven buiten het Natura 2000-gebied en van vliegroutes. Zoals in de voortoets al is 
beschreven, zal het voorgenomen bestemmingsplan geen invloed hebben op de vliegroutes. De 
mogelijke aanwezigheid van zomerverblijven in gebouwen is een aandachtspunt bij veranderingen aan 
en sloop van gebouwen. Hiervoor zijn vergunningen op dat niveau bepalend, en niet het voorgenomen 
bestemmingsplan.  
 
Conclusie 
Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet nodig is om in het vervolg van deze 
passende beoordeling nader in te gaan op mogelijke effecten voor de genoemde soorten. De 
benadering op grond van de gevoeligheid van habitattypen dekt de mogelijke gevolgen voor deze 
soorten af. 

3.2 Mogelijke effecten van licht 
In het deelgebied van de Alde Feanen ten noorden / noordoosten van Earnewâld liggen langs de rand 
diverse agrarische bedrijven, in het gebied liggen een schapenhouderij en een melkrundveebedrijf. Bij 
de melkrundveehouderij is een tendens aanwezig naar meer open staltypen (serrestal en andere typen 
met opengevels) en tevens een tendens naar meer verlichting: zowel gedurende een langere tijd als met 
een hogere verlichtingssterkte. Hierbij spelen overwegingen omtrent diergezondheid (bevorderd door 
open stallen) en productiviteit (naar de huidige inzichten kan verlichting leiden tot een hogere 
melkproductie). Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verlichting om het natuurlijk gedrag van het 
vee te stimuleren ('natuurlijk gedrag stimulerend kunstlicht') en verlichting om de productie verder te 
bevorderen ('stimulerend kunstlicht'). Voor het laatste is onder meer een hogere lichtintensiteit nodig, 
zodat de belichting door het vee wordt ervaren als vergelijkbaar met daglicht.  
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Door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel is de 
beleidsnotitie 'kunstlicht in open stallen bij veehouderijen' vastgesteld. De beleidsnotitie heeft twee 
doelen: 

- ten eerste wordt met de beleidsnotitie antwoord gegeven op de vraag wat de beste manier 
is om niet-functioneel licht (dit is licht dat niet ten goede komt aan het verlichtingsniveau 
in de stal, maar bijvoorbeeld uitstraalt in andere richtingen) en eventueel lichthinder, 
afkomstig van bestaande en/of nieuwe open stallen bij melkrundveehouderijen met ' 
natuurlijk gedrag stimulerend' en 'stimulerend' kunstlicht, te voorkomen of zoveel mogelijk 
te reduceren; 

- ten tweede is een aanpak geformuleerd om de 'beste manier' om niet-functioneel licht te 
voorkómen / reduceren in de praktijk toe te passen. 

 
Binnen de beleidsnotitie is onderscheid gemaakt in drie verschillende bedrijfscategorieën. Voor ieder 
bedrijfstype is specifiek beleid geformuleerd. Het gaat hierbij om de volgende categorieën: 

- overgangssituaties: bestaande open stal met regulier kunstlicht of natuurlijk gedrag 
stimulerend kunstlicht: tot 120 lux; 

- bestaande situaties: bestaande open stal met stimulerend kunstlicht: 120 lux of meer; 
- nieuwe situaties: open stal met natuurlijk gedrag stimulerend kunstlicht (40 tot 120 lux 

binnenniveau) of stimulerend kunstlicht (>120 lux binnenniveau). 
 
Het beleid van de gemeente gaat uit van strakke grenswaarden uit de algemene richtlijn betreffende 
lichthinder van de NSVV om lichtuitstraling te beperken. Bij natuurgebieden mag de verlichtingssterkte 
in de dag- en avondperiode (7.00 tot 23.00 uur)  niet meer dan 2 lux toenemen, terwijl de luminantie 
van de gevel (de waarneembaarheid als 'lichtbron') praktisch nul zou moeten zijn. 's Nachts na 23.000 u 
zal geen verlichting meer optreden, omdat rond dit tijdstip de optimale belichtingsperiode van het 
melkvee is bereikt binnen dat etmaal (16 uren licht, 8 uren duisternis).  

 
De tenminste te treffen maatregelen vloeien voort uit de Wet algemene bepaling omgevingsrecht 
(Wabo) en het Besluit landbouw milieubeheer en betreffen de toepassing van de Best Beschikbare 
Technieken (BBT). De BBT-maatregelen ten aanzien van de verlichting in de stallen. zijn er op gericht om 
hinder voor de omgeving en gevolgen voor in het wild levende dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Ze 
dienen ten minste te worden toegepast binnen de inrichting (bij het ontwerp, bouw, bedrijfsvoering 
etc.). Het toepassen van deze maatregelen is geen vrijwillige afweging van het agrarisch bedrijf, omdat 
op grond van het zorgplichtartikel in de Wet milieubeheer (artikel 1.1a en begripsomschrijving BBT in 
artikel 1.1 van de Wabo), artikel 2.14 van de Wabo en het Besluit landbouw (voorschrift 1.9 en artikel 6) 
hiervoor een verplichting geldt.  
 
Door de gemeente wordt bij vergunningverlening het hiervoor beschreven beleid aangaande kunstlicht 
binnen open stallen als uitgangspunt genomen. Gelet op het beleidskader dat de notitie beschrijft, kan 
worden aangenomen dat de invloed van directe lichtuitstraling op het nachtelijk lichtniveau op 
natuurgebieden in de omgeving zeer gering zal zijn en zal voldoen aan de algemeen gehanteerde 
richtwaarden om effecten te voorkomen. Ook de zichtbaarheid van de gevels als van binnenuit verlichte 
vlakken (ze kunnen vanaf enige afstand worden waargenomen als zwakke lichtbronnen, de maat 
hiervoor is luminantie, lichtintensiteit in candela per m2) zal zoveel mogelijk worden beperkt. Bij 
natuurgebieden is 0 cd/ m2  de richtwaarde. Hierdoor is de kans dat dieren worden aangetrokken door 
het licht of dat het gedrag van dieren in het Natura 2000-gebied wordt beïnvloed, zeer gering. Voor de 
Alde Feanen gelden instandhoudings-doelstellingen voor een aantal vogelsoorten en soorten waarvoor 
het gebied op grond van de habitatrichtlijn is aangewezen als speciale beschermingszone (zie paragraaf 
3.1.4). De gebieden met de bedoelde functies voor de genoemde vogelsoorten (broedgebieden en 
rustgebieden), de vliegroutes van de Meervleermuis en de biotopen van de Noordse Woelmuis 
bevinden zich op afstand van de agrarische bedrijven. Daarom worden geen effecten verwacht op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten. Soorten die in het water leven (de vissoorten en de 
juviniele stadia van de Gevlekte witsnuitlibel - deze zal alleen in de zomerperiode als volwassen libel 
aanwezig zijn) worden evenmin beïnvloed. 
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Conclusie 
Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat, gegeven het reeds bestaande beleid van de 
gemeente,  geen effecten van verlichting worden verwacht op habitats en soorten waarvoor het gebied 
is aangewezen als speciale beschermingszone. 
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4 Mogelijke effecten van stikstofdepositie 

4.1 Weergave van de resultaten van de scenariostudie en selectie van te beschouwen 
depositiepunten 
 
De resultaten van de modelstudie (scenariostudie) worden in deze passende beoordeling op twee 
manieren weergegeven: 

- op kaarten, met daarop:  
o voor de huidige situatie: de bijdrage van stal- en opslagemissies van de veehouderij  
o voor de situatie bij autonome ontwikkeling2 en de twee planscenario's: de 

verandering van de genoemde bijdrage ten opzichte van de huidige situatie (in 
klassen van 10 mol N/ha/j) 

- in tabellen met waarden voor een aantal geselecteerde receptorpunten. 
Dit laatste is gedaan om voor punten in de directe omgeving van veehouderijbedrijven over 
nauwkeuriger gegevens dan op het niveau van klassen (bijvoorbeeld van 0 -10 molN/ha/j) te kunnen 
beschikken.  
 
Er zijn ook berekeningen gemaakt met het verschil in depositie van de planscenario's ten opzichte van 
de autonome ontwikkeling. Voor de kaarten met de uitkomsten hiervan wordt verwezen naar het 
rapport 'Onderzoek ammoniakemissie' dat deel uitmaakt van het plan-MER (en deze passende 
beoordeling). Omdat de vergelijking van de planscenario's ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
zeer weinig verschilt van de vergelijking ten opzichte van de huidige situatie, wordt hier in deze 
passende beoordeling niet nader op ingegaan.  
 
In tabel 4.1 is aangegeven in welke habitats deze receptorpunten liggen en globaal aangegeven waarom 
deze zijn gekozen. De tabel geeft ook informatie over de KDW, de huidige totale stikstofbelasting (op 
basis van de kaarten van het PBL, zie hoofdstuk 3) en de kwaliteit van de habitats. Ook dit illustreert dat 
er in de Alde Feanen met name bij de veenmosrietlanden geen duidelijk verband is van de kwaliteit van 
de habitats met de KDW. In veel gevallen wordt de kwaliteit van de veenmosrietlanden als goed 
beoordeeld, terwijl de kritische depositiewaarde wel aanmerkelijk wordt overschreden. Ook de 
trilvenen in het gebied zijn in het algemeen van goede kwaliteit. Bij deze habitats ligt de 
stikstofdepositie in veel gevallen onder de KDW, maar ten noorden van Earnewâld ligt ook in het gebied 
met relatief hoge depositie een trilveen van goede kwaliteit (zie figuur 3.5). 
 
Tabel 4.1: Overzicht depositiepunten en totale stikstofdepositie Alde Feanen in 2010.  

receptor-
punt 

Habitat waarin het 
depositiepunt ligt 

KDW 
(molN/ha/j) 

totale 
stikstofdepositie 

2010 
(molN/ha/j) 

kwaliteit reden voor keuze van het punt 

1 Blauwgraslanden 1100 1280 Matig nabij melkrundveebedrijf 
2 Blauwgraslanden 1100 1280 Matig 
3 

Blauwgraslanden 1100 1280 
Matig 

nabij agarische bedrijven, met op 
enige afstand een intensieve 
veehouderij 

4 Overgangs en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 700 

1330 Goed 
 

5 Overgangs en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 700 

1330 Goed 

6 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 700 

1330 Goed 

nabij schapenbedrijf en 
rundveehouderij in het gebied 

                                                             
2 De situatie bij autonome ontwikkeling is hierbij bepaald door op dit moment concreet voorzienbare ontwikkelingen op 
korte termijn. Dit betreft de verplaatsing van enkele bedrijven in verband met de aanleg van de Centrale As en bij enkele 
bedrijven het stoppen van hun intensieve tak, op grond van hetgeen deze bedrijven hebben aangegeven in hun 
bedrijfsontwikkelingsplan in het kader van het Besluit Huisvesting. 
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receptor-
punt 

Habitat waarin het 
depositiepunt ligt 

KDW 
(molN/ha/j) 

totale 
stikstofdepositie 

2010 
(molN/ha/j) 

kwaliteit reden voor keuze van het punt 

7 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 700 

1290 Goed 

8 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

700 1060 Goed i.v.m. cumulatief effect van 
bedrijven aan de rand van het 
gebied en in het gebied 

9 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

700 
1110 

Goed nabij melkrundveebedrijf 

10 Overgangs en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

700 
1090 

Goed 

11 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

700 
1090 

Goed 
/Matig 

punt in deel met goede kwaliteit 
en deel met kwaliteit Goed / 
Matig gekozen. 

12 Blauwgrasland 1100 1000/1030 Goed oOm effect op een punt met zeer 
gevoelige vegetatie midden in het 
gebied in beeld te krijgen 

13 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

700 1150 Goed  

14 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

700 1150 Goed en 
Goed/Matig 

13 en 14 zijn gekozen omdat 
gedacht was dat er nabij 
Earnewâld nog een agrarisch 
bedrijf ligt, dit is een vergissing 

15 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

700 1070 Goed om effect op een punt met zeer 
gevoelige vegetatie op afstand 
van T-diel mee te nemen 

16 Hoogveenbos 1800 1160 Niet 
bekend  ligging nabij een agrarisch bedrijf 

17 Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

700 1160 Goed niet ver van melkrundveebedrijf 

 

4.2 Resultaten van de scenariostudie  

4.2.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
In hoofdstuk 3 zijn de huidige stikstofdeposities beschreven en de verwachte toekomstige ontwikkeling. 
Dit betreft de totale belasting, op basis van de modelberekeningen van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL), dus naast landbouw ook vanuit industrie, verkeer, enzovoort. Bij de prognoses is 
rekening gehouden met verwachte ruimtelijke ontwikkelingen. In de voorliggende paragraaf wordt 
specifiek ingegaan op de bijdrage van de veehouderij, vanuit stallen en mestopslagen, aan de 
stikstofdepositie. Dit is immers de factor die in het kader van deze passende beoordeling relevant is. De 
berekeningen in het kader van de passende beoordeling zijn uitgevoerd op een veel gedetailleerder 
schaalniveau dan de gegevens van het PBL. Daardoor kunnen er lokale 'uitschieters' voorkomen, die in 
de kaarten van het PBL zijn 'uitgemiddeld'. 
 
Omtrent de verwachte situatie in de toekomst dient daarbij ook bedacht worden, dat het PBL zich baseert op de 
ruimtelijke ontwikkelingen en de landelijke trends die in het landelijke model zijn opgenomen. In deze passende 
beoordeling is de autonome ontwikkeling van de veehouderij anders gedefinieerd, namelijk als de concreet voorzienbare 
ontwikkelingen die op dit moment 'in de pipeline' zitten. Dit sluit aan bij de systematiek die hiervoor in plan-MERren voor 
bestemmingsplannen buitengebied wordt gehanteerd.  

 
In figuur 4.1 is de huidige bijdrage van de veehouderij (stallen en mestopslagen) aan de stikstofdepositie 
weergegeven. Uit deze kaart kan worden afgeleid dat voor het grootste deel van het gebied de Alde 
Feanen de bijdrage van de landbouw aan de stikstofdepositie varieert tussen de 0 en 10 mol N per 
hectare per jaar. In het noordelijke deel neemt de depositie toe maar varieert voor het grootste deel 
tussen de 10 en 50 mol N per hectare per jaar. 
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Figuur 4.1: Bijdrage veehouderij (stallen en mestopslagen) aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebied Alde Feanen, huidige 
situatie  

 
Zeer lokaal treedt er in het gebied een relatief hoge depositie op. Het betreft met name het effect van 
een melkrundveehouderij en een relatief kleinschalig schapenbedrijf, beide aan de Ds. van der 
Veenweg. Deze weg doorsnijdt ten noorden van Earnewâld de Alde Feanen. Ook aan de randen van het 
gebied (bij de Earnewarre en de Feantersdyk) is het effect van lokale bedrijven zichtbaar.  
 
Op figuur 4.2 zijn de resultaten voor de situatie bij autonome ontwikkeling op kaart weergegeven. De 
figuur geeft de verwachte verandering van de bijdrage van de landbouw aan de depositie, ten opzichte 
van de huidige situatie. In tabel 4.2 is voor de genoemde receptorpunten in de Natura 2000-gebieden 
deze verandering opgenomen.  
 

Nota Bene 
De figuren 4.2, 4.3 en 4.4 presenteren het verschil ten opzichte van de huidige situatie. Dit is in het algemeen 
van een andere orde van grootte dan de totale huidige stikstofbelasting. Daarom is op deze kaarten een andere 
klassenindeling gehanteerd dan in figuur 4.1. De kleuren (klassen) heggen daardoor een duidelijk andere 
betekenis dan in figuur 4.1. 
 
Uit de kaart en de tabel valt af te leiden dat de autonome ontwikkeling vrijwel niet verschilt van de 
huidige situatie. Voor de receptorpunten is ofwel een afname van 0,1 -0,2 molN/ha/j berekend, ofwel 
geen verandering (0,0 molN/ha/j). De locaties waarvoor geen verandering is berekend zijn op de kaart 
ingedeeld in de categorie van 0-10 molN/ha/j (geel ingekleurd). Er zijn geen locaties waar een toename 
wordt verwacht.  
 
Mede omdat het verschil tussen de huidige situatie en de situatie bij autonome ontwikkeling zo klein is, 
wordt in deze passende beoordeling alleen de huidige situatie als uitgangspunt van de effectbeschrijving 
en -beoordeling genomen. Hiermee wordt aangesloten bij het kader van de natuurbeschermingswet. 
Gelet op de hooguit zeer kleine verschillen, zullen de conclusies bij vergelijking met de situatie bij 
autonome ontwikkeling niet verschillen van de conclusies op basis van de vergelijking met de huidige 
situatie. Dat de stikstofdepositie in de Alde Feanen ten gevolge van de veehouderij bij autonome 
ontwikkeling zeer weinig verschilt met de feitelijk situatie is niet verwonderlijk. In de gemeente zijn 
slechts enkele bedrijven die als gevolg van de autonome ontwikkeling worden verplaatst of deels 
ophouden, en deze bedrijven zijn niet in de directe omgeving van de Alde Feanen gelegen. 
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Voor nadere informatie over alle resultaten wordt verwezen naar het rapport 'Onderzoek 
ammoniakdepositie'.  

 
Figuur 4.2: Verandering bijdrage landbouw aan stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden, bij autonome ontwikkeling 
 
Tabel 4.2: Autonome ontwikkeling: verandering bijdrage veehouderij aan de stikstofdepositie, ten opzichte van huidige situatie 

receptor-
punt 

Habitat waarin het 
rekenpunt ligt 

Verandering *) in 
molN/ha/j.  

1 blauwgraslanden -0,1 
2 blauwgraslanden -0,2 
3 blauwgraslanden -0,1 
4 veenmosrietlanden -0,2 
5 veenmosrietlanden 0,0 
6 veenmosrietlanden 0,0 
7 veenmosrietlanden 0,0 
8 veenmosrietlanden -0,1 
9 veenmosrietlanden -0,1 

10 veenmosrietlanden -0,1 
11 veenmosrietlanden -0,1 
12 blauwgrasland 0,0 
13 veenmosrietlanden -0,1 
14 veenmosrietlanden -0,1 
15 veenmosrietlanden 0,0 
16 hoogveenbos 0,0 
17 veenmosrietlanden 0,0 

*): verschil ten opzichte van de huidige depositiebijdrage van de bedrijven  
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4.2.2 Effecten van het voornemen: scenario's realistische groei  en realistisch maximum 
Op de figuren 4.3 en 4.4 is voor beide scenario's van het voornemen (de verwachte ontwikkeling van de 
landbouw, op grond van het voorgenomen bestemmingsplan)  de berekende verandering van de 
bijdrage aan de stikstofbelasting van de Alde Feanen opgenomen. Het verschil is uitgedrukt in 
molN/ha/j. en berekend ten opzichte van de huidige situatie. Een 'groene' kleur geeft aan dat de 
belasting zal afnemen, een 'geel-oranje-rode' kleur duidt op een verwachte toename.  
 

 
Figuur 4.3: Voornemen, scenario realistisch groei, verandering bijdrage landbouw aan stikstofdepositie ten opzichte van huidige 
situatie.  
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Figuur 4.4: Voornemen, scenario realistisch maximum, verandering bijdrage landbouw aan stikstofdepositie ten opzichte van 
huidige situatie. 
 

 
In tabel 4.3 zijn de resultaten per depositiepunt in het Natura 2000 gebied weergegeven. Hierin zijn de 
uitkomsten van beide toekomstscenario's opgenomen.  
 
Tabel 4.3: Voornemen, scen. realistische groei en scen. realistisch maximum: verandering bijdrage veehouderij aan de 
stikstofdepositie, ten opzichte van huidige situatie 

receptor-
punt 

Habitat waarin het 
rekenpunt ligt 

Verandering *) in 
mol/ha/j. 

Verandering *) in percentage van de 
betreffende kritische depositiewaarde 

  scen. 
real. 
groei 

scen. real. 
maximum 

scen. realistische 
groei 

scen. real. maximum 

1 blauwgraslanden 107,8 130,1 9,8 11,8 
2 blauwgraslanden 16,8 60,5 1,5 5,5 
3 blauwgraslanden 38,4 74,6 3,5 6,8 

4 veenmosrietlanden 6,7 56,4 1,0 8,1 
5 veenmosrietlanden 97,4 348,7 13,9 49,8 
6 veenmosrietlanden 890,4 1930,7 127,2 275,8 

7 veenmosrietlanden 208,4 553,7 29,8 79,1 

8 veenmosrietlanden 4,0 33,6 0,6 4,8 
9 veenmosrietlanden 3,2 31,5 0,5 4,5 

10 veenmosrietlanden 1,2 25,3 0,2 3,6 

11 veenmosrietlanden 1,2 25,0 0,2 3,6 

12 blauwgrasland 0,3 10,5 0,0 1,0 
13 veenmosrietlanden 3,0 39,2 0,4 5,6 

14 veenmosrietlanden 1,1 20,3 0,2 2,9 

15 veenmosrietlanden 0,5 12,8 0,1 1,8 
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receptor-
punt 

Habitat waarin het 
rekenpunt ligt 

Verandering *) in 
mol/ha/j. 

Verandering *) in percentage van de 
betreffende kritische depositiewaarde 

  scen. 
real. 
groei 

scen. real. 
maximum 

scen. realistische 
groei 

scen. real. maximum 

16 hoogveenbos 32,7 103,9 nvt **) nvt **) 

17 veenmosrietlanden 33,6 58,6 4,8 8,4 
*): verschil ten opzichte van de huidige depositiebijdrage van de bedrijven  
**): geen overschrijding KDW 

 
Scenario realistische groei 
Dit scenario leidt dit voor het overgrote deel van de Alde Feanen tot een beperkte toename van de 
depositie ten opzichte van feitelijke situatie (0 - 10 molN/ha/j). Aan de randen ligt dit met name nabij 
agrarische bedrijven anders, evenals bij het bedrijf in aan de weg door de Alde Feanen. 
 
In de omgeving van de twee bedrijven aan de Ds. van der Veenweg  (door het gebied) wordt een 
aanzienlijke toename van depositie verwacht (zie ook de resultaten van de depositiepunten 5, 6, 7 en 8). 
Dit is te verklaren door het gegeven dat in dit scenario is aangenomen dat het hier gelegen 
melkrundveebedrijf ten gevolge van de tendensen naar schaalvergroting en concentratie in de 
melkrundveehouderij zal groeien naar een veebezetting van 130 melkkoeien inclusief het bijbehorende 
jongvee. Voor het schapenbedrijf is geen groei verondersteld. Ook aan de noordkant en de (zuid-
)oostkant van het gebied (nabij de Earnewarre en de Feantersdyk) is er in dit scenario lokaal een 
aanzienlijke toename van de depositie ten opzichte van de feitelijke situatie. Het effect is zichtbaar in de 
veenmosrietlanden en het blauwgrasland (van matige kwaliteit) dat in deze zone ligt. De lokale toename 
aan de oostelijke kant van het gebied is in het model met name het gevolg van de modelmatige groei 
van het bedrijf (melkrundveehouderij) gelegen aan de Feantersdyk. Bij Sigerswâld, op iets grotere 
afstand van het gebied liggen enkele grondgebonden bedrijven en een vleeskuikenbedrijf. Voor dit 
laatste is in het scenario realistische groei geen groei verondersteld. De groei van de 
melkrundveehouderij zal wel doorwerken in de stikstofdepositie in de Alde Feanen (in het 
blauwgrasland), maar dit levert niet zo'n duidelijk lokaal effect als van de  bedrijven dichterbij het 
gebied.  
Opmerkelijk is dat in het meest noordelijke deel van het gebied aan de rand van het gebied een 
beperkte afname van depositie is berekend. Deze wordt met name veroorzaakt door het gegeven in het 
model is verondersteld dat hier twee bedrijven op vrij geringe afstand van de Alde Feanen zullen 
stoppen, dit is het gevolg van de wijze waarop de concentratie en schaalvergroting in de veehouderij is 
gesimuleerd. In werkelijkheid kan dit anders zijn.  
 
Het bedrijf aan de Alle om Slachte (nabij depositiepunt N16) heeft vooral invloed op de stikstofdepositie 
op het hier gelegen hoogveenbos en de omgeving daarvan. Dit leidt niet tot overschrijding van de 
kritische depositiewaarde. Nabij de blauwgraslanden en de veenmosrietlanden is het lokale effect van 
dit bedrijf op de schaal van deze modelstudie niet meer aantoonbaar. 
 
Conclusie 
De feitelijke situatie zal anders kunnen zijn dan het model aangeeft, maar de berekening laat wel zien, 
dat groei van een bedrijf aan de noordkant of de (zuid-)oostkant kant van de Alde Feanen rand 'er toe 
doet', waar het gaat om depositie op gevoelige habitats. Met name voor de blauwgraslanden en de 
veenmosrietlanden kan niet worden uitgesloten dat toename van de stikstofdepositie tot significante 
gevolgen kan leiden. Anderzijds laten de uitkomsten ook zien dat afname van de meest nabijgelegen 
bedrijven een positieve bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de stikstofdepositie op de 
habitats waarbij nu de kritische depositie wordt overschreden.  
 
Scenario realistisch maximum 
In dit scenario realistisch maximum (figuur 4.4) zal de depositie in het gehele gebied toenemen ten 
opzichte van de huidige situatie. Uit de kaart valt af te leiden dat de toename in het zuidelijk deel van 
het gebied relatief klein is, voor het grootste deel van het gebied varieert tussen de 10 - 50 mol toename 
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en in het noordelijke deel van het gebied zeer lokaal meer dan 250 mol toename bedraagt. De hoge 
toename in het noordelijk deel van het gebied hangt sterk samen met het gegeven dat voor het 
melkveebedrijf aan de Ds. van der Veenweg (gelegen in het gebied) in dit scenario een veebezetting met 
200 melkkoeien en bijbehorend jongvee is verondersteld. Hetzelfde geldt voor het bedrijf gelegen aan 
de noordoostkant van het gebied aan de Feantersdyk. In dit model is een sterke groei van het 
vleeskuikenbedrijf bij Sigerswâld verondersteld, terwijl in het model ook hier de melkrundveehouderij 
verder groeit. Deze sterke groei kan met name doorwerken in de stikstofdepositie van de 
blauwgraslanden aan de noordoostkant van de Alde Feanen.  
 
Het bedrijf bij de Alle om Slachte groeit in het model ook verder, dit heeft weliswaar lokaal een duidelijk 
effect, maar het werkt op de schaal van deze studie niet zichtbaar door in de belasting van de 
veenmosrietlanden en de blauwgraslanden. De kritische depositiewaarde van het relatief nabijgelegen 
hoogveenbos wordt niet overschreden. Of er geen sprake kan zijn van een significant effect vraagt 
echter een specifiek onderzoek naar de invloed van dit bedrijf alleen.  
 

Conclusie 
De uitkomsten versterken het beeld dat ook uit het scenario 'realistische groei' naar voren is gekomen. 
In de volgende paragraaf zijn de conclusies op basis van beide scenario's geformuleerd. 

4.2.3 Conclusies en aanbevelingen 
Alles overziende kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- Het melkveebedrijf aan de Ds. van de Veenweg zal bij groei significante gevolgen kunnen 
hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van veenmosrietlanden in de omgeving. 
Voor het schapenbedrijf is in de modelstudie geen groei opgenomen. Indien het 
schapenbedrijf zou uitbreiden, geldt dat ook hiervoor; 

- Met name bedrijven aan de noordkant en zuidoostkant van het gebied, min of meer op de 
grens van het Natura 2000-gebied, kunnen een duidelijk lokaal effect hebben op de 
stikstofbelasting van de veenmosrietlanden en de blauwgraslanden. Significante gevolgen 
zijn niet uitgesloten;  

- (Sterke) uitbreiding van de bedrijven nabij Sigerswâld kan met name leiden tot een 
duidelijke toename van de stikstofdepositie op blauwgraslanden. Het betreft hier habitats 
waarvan de kritische depositiewaarde (enigszins) wordt overschreden. Significante effecten 
zijn niet geheel uit te sluiten;  

- Op het schaalniveau van deze modelstudie komt niet naar voren, dat uitbreiding van het 
bedrijf nabij de Alle om Slachte significant negatieve gevolgen kan hebben. Bij de 
beoordeling van voorstellen voor uitbreiding verdient dit echter nog wel nadere aandacht, 
met uitwerking op bedrijfsniveau. 

 
Vanuit het oogpunt van ruimtelijk beleid bezien, kan worden geconcludeerd dat voor de beperking van 
de stikstofbelasting van de (overbelaste) veenmosrietlanden en blauwgraslanden, met name 
maatregelen in de directe nabijheid zinvol kunnen zijn. Daarbij kan worden gedacht aan: 

- het vastleggen van de omvang van de bedrijfskavels aan de rand van het gebied en in het 
gebied op basis van de huidige bebouwing; 

- het onderzoeken van mogelijkheden voor verplaatsing van de bedrijven in het gebied; 
- het onderzoeken of er mogelijkheden zijn verplaatsing van bedrijven aan de rand naar 

andere locaties, op iets grotere afstand. Dit zal echter veelal ook aanpassing van de 
ontsluiting van de bedrijven vergen. 

 
Bedrijven in de omgeving van Alde Feanen zullen bij een uitbreiding die gepaard gaat met toename van 
de ammoniakdepositie in het gebied een vergunning op grond van de natuurbeschermingswet nodig 
hebben. In dit kader wordt ervoor gezorgd dat significante gevolgen van een uitbreiding worden 
voorkomen.  
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Bijlage: Voortoets Natuurbeschermingswet 
 

Inleiding 

Vraagstelling  
Deels in en deels nabij het grondgebied van de gemeente Tytsjerksteradiel liggen de Natura 2000-
gebieden Groote Wielen en Alde Feanen.  Beide gebieden hebben zowel de status van Habitat- als van 
Vogelrichtlijngebied. Vanwege de status als Natura 2000-gebied doet zich voor beide gebieden de vraag 
voor of de ontwikkelingen die het voorgenomen bestemmingsplan mogelijk zal maken, significant 
negatieve effecten kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen voor deze gebieden. Als dat het geval 
is, moet op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het bestemmingsplan een passende 
beoordeling worden uitgevoerd. Dit volgt uit artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998, en de 
daaraan gerelateerde artikelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen een afstand waarop nog effecten kunnen worden verwacht liggen geen andere Natura 2000-
gebieden. De dichtstbijzijnde gebieden zijn de Waddenzee en het Lauwersmeergebied, beide op een 
afstand van meer dan 10 km. Daar komt bij dat het plangebied geen bijzondere betekenis heeft voor 
soorten van de Waddenzee en het Lauwersmeergebied, bijvoorbeeld voor de daar aanwezige populaties 
van vogelsoorten waarvoor deze gebieden zijn aangewezen. 
  
In deze voortoets wordt de volgende vraag beantwoord: 
 

Kunnen de ontwikkelingen die het  voorgenomen bestemmingsplan mogelijk maakt - gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 2000-gebieden in het plangebied en de directe omgeving - de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in die gebieden verslechteren of een 
significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen? 
 
Indien er gevolgen in de zin van een niet-significante verslechtering kunnen zijn, dient hier in het 
bestemmingsplan rekening mee te worden gehouden. Indien significante gevolgen niet kunnen worden 

Vogel- en Habitatrichtlijn, Natura 2000 
 
De Europese Vogelrichtlijn (vastgesteld in 1979) heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten, hun eieren, nesten en 
leefgebieden en de bescherming van trekvogels wat hun broed-, rui- en overwinteringgebieden betreft en rustplaatsen in hun 
trekzones. De richtlijn kent twee sporen: algemeen geldende regels voor de bescherming van de soorten, die overal van 
toepassing zijn en de instelling (door de lidstaten)  van speciale beschermingszones (de 'Vogelrichtlijngebieden') voor 
vogelsoorten die bijzonder kwetsbaar zijn. Na 1979 is de richtlijn nog diverse malen aangepast, maar hij is nog altijd van kracht.  
 
In 1992 werd de Vogelrichtlijn aangevuld met de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn draagt bij aan het waarborgen van de 
biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Van zowel typen habitats 
als van soorten dieren en planten zijn lijsten opgesteld die in het kader van de richtlijn beschermd dienen te worden. Ook in 
deze richtlijn kunnen de genoemde sporen worden onderscheiden: enerzijds de algemene bescherming van bepaalde soorten, 
anderzijds de aanwijzing van speciale beschermingszones (de 'Habitatrichtlijngebieden'). 
 
De speciale beschermingszones vormen samen een samenhangend Europees netwerk van natuurgebieden, dit netwerk wordt 
aangeduid als Natura 2000. Gezamenlijk vormen deze gebieden de hoeksteen voor behoud en herstel van biodiversiteit. 
 
In Nederland zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vertaald in de Flora- en faunawet (voor de soortbescherming) en in de 
Natuurbeschermingswet 1998 (voor de bescherming van de Natura 2000-gebieden).   
 
De aanwijzing van de vogelrichtlijngebieden is in het algemeen definitief.  Voor de meeste Habitatrichtlijngebieden zijn de 
definitieve aanwijzingen nog niet tot stand gekomen. De bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 omtrent het uitvoeren 
van een passende beoordeling zijn voor zowel de definitief als de niet definitief aangewezen gebieden van toepassing. De 
voorliggende Passende beoordeling is gebaseerd op de Ontwerp Aanwijzingsbesluiten van de betreffende gebieden. 
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uitgesloten (althans niet op basis van de voortoets) is een nadere studie nodig in het kader van een 
passende beoordeling op grond van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze voortoets wordt voor elk van beide gebieden de hiervoor beschreven vraagstelling beantwoord. 
Daartoe moet voor alle ontwikkelingsmogelijkheden in het voorgenomen bestemmingsplan worden 
nagegaan of het plan (significante)  gevolgen kan hebben. Voor een beschrijving van deze 
ontwikkelingsmogelijkheden wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau, waarbij deze voortoets als bijlage is opgenomen.  
 

Basisinformatie Natura 2000-gebieden 
Op de website van het ministerie van EL&I over Natura 2000 (www.synbiosys.alterra.nl/natura2000) is 
veel informatie te vinden over de kenmerken van de gebieden, de instandhoudingsdoelstelling en de 
gevoeligheid voor verstorende factoren. Naast deze informatie is gebruik gemaakt van de het concept 
beheerplan voor De Groote Wielen en het gedeeltelijke concept (derde concept, hoofdstuk 1 t/m 4) van 
het beheerplan voor de Alde Feanen. Beide conceptplannen staan op de website van de provincie 
Fryslân (www.fryslan.nl).  

Natuurbeschermingsweg, 1998, Artikel 19j 

1. Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 2000-
gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant 
verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het 
wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening 

a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en 
b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde beheerplan voor zover dat betrekking heeft 
op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid. 

2. Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 
2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor 
het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de 
doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van dat gebied. 

3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, alleen genomen indien is voldaan aan 
de voorwaarden, genoemd in de artikelen 19g en 19h. 

4. De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter zake van die plannen voorgeschreven milieu-
effectrapportage. 

5. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de voorbereiding van een plan als bedoeld in het tweede lid 
geldt niet in gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project ten aanzien waarvan reeds eerder 
een passende beoordeling is gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten 
kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan. 

6. Het eerste tot en met derde lid en het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op projectbesluiten als bedoeld in artikel 

1.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet ruimtelijke ordening. 



 
Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied Tytsjerksteradiel; Passende beoordeling  
Projectnr. 240910  
21 december 2011, revisie 3 
 

 blad 32 van 49 

  

 

 

 

Voortoets Groote Wielen 
 

Kenmerken, doelstellingen en kernopgaven 
Het Groote Wielen-gebied  is een laaggelegen gebied met enkele plassen en vaarten, rietmoerassen, 
graslanden en twee eendenkooien. De grote plassen (wielen) in het gebied zijn ontstaan door vervening, 
waarbij door afslag van petgaten plassen ontstonden. De oppervlakte moerasvegetaties (rietlanden, 
natte ruigtes en moerasbos) is relatief gering. Een deel van de graslanden, de zogenaamde 
zomerpolders, komt in het winterhalfjaar onder water te staan. Het oostelijk deel van het gebied, de 
Ryptsjerkerpolder, ligt op de overgang naar de zandgronden van de Trynwâlden.  
 

 
Kaart Groote Wielen, bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 
 
De doelen in het kader van Natura 2000 hebben betrekking op de volgende soorten: 
 

Vogelrichtlijnsoorten Habitatsoorten 
broedvogels niet-broedvogels 

Bittervoorn Porseleinhoen Kolgans 
Meervleermuis Kemphaan Brandgans 
Noordse woelmuis Rietzanger Smient 

  Grutto 
 
In het concept beheersplan zijn de doelen samengevat. De onderstaande tabel is aan dit document 
ontleend. 
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Tabel: De doelstellingen samengevat. Voor de broedvogels is een concreet aantal broedparen genoemd 
en voor de niet-broedvogels een seizoensmaximum of seizoensgemiddelde. Deze doelstellingen zijn 
gebaseerd op inventarisatiegegevens van het gebied in de jaren 1999-2003 (SOVON & CBS, 2005). 

 
 
Relaties met de omgeving 
Buiten de Groote Wielen vervullen gebieden een belangrijke foerageerfunctie voor ganzen en smienten. 
Hiervoor zijn ganzenopvanggebieden aangewezen, zie de figuur hieronder. Deze bieden ruim voldoende 
foerageermogelijkheden.  
 
Ecologische verbindingen met de omgeving, met name bij de Bouwepet (nabij Gytsjerk) en naar de 
Kleine Wielen zijn met name van belang voor de Noordse woelmuis. Er zijn plannen om de ecologische 
verbindingszones bij de Bouwepet te verbeteren. Op lange termijn zou ook een ecologische verbinding 
via de Kleine Wielen naar de Alde Feanen moeten worden gerealiseerd. 
 
Voor de Meervleermuis zijn de bestaande verblijven / kraamkolonies in gebouwen in de omgeving en de 
vliegroutes over de vaarten aan de westkant, en vandaar naar het zuiden( Murk en Alddiel) belangrijk. 
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Figuur: begrensde ganzenopvanggebieden 
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Beoordeling mogelijke gevolgen van de landbouw 
 
Relevante factoren 
Landbouwkundig gebruik kan in principe een breed scala van effecten op de Natura 2000-gebieden 
veroorzaken. De effectindicator die hiervoor is ontwikkeld (zie de website van het ministerie van EL&I 
met informatie over Natura 2000) geeft een eerste indicatie van de factoren die een rol kunnen spelen 
en de mate van gevoeligheid van habitattypen en beschermde soorten voor deze factoren. De 
effectenindicator geeft géén informatie over de daadwerkelijke schadelijke effecten van een activiteit 
noch over de significantie hiervan. Hiervoor is maatwerk vereist. De effectenindicator geeft alleen 
generieke informatie over mogelijke effecten van de activiteit. Uit de effectenindicator kan dus niet op 
voorhand worden afgeleid of een activiteit schadelijk is. De resultaten van de effectindicator voor de 
Groote Wielen, voor grondgebonden en niet grondgebonden landbouw, zijn hieronder weergegeven.  
 
Effectindicator, grondgebonden landbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Effectindicator, niet-grondgebonden landbouw(voor legenda zie hierboven) 
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De effectindicator geeft voor dit gebied geen informatie over de drie soorten waarvoor het gebied op 
grond van de habitatrichtlijn is aangewezen, de Bittervoorn, de Noordse woelmuis en de 
Meervleermuis. In deze voortoets wordt wel rekening gehouden met deze soorten. In het algemeen is 
vooral de aanwezigheid van geschikt biotoop en rust in het gebied van belang. Voor de Meervleermuis 
zijn verder de vliegroutes naar de kolonies elders essentieel. Deze worden niet door 
ontwikkelingsmogelijkheden op grond van het voorgenomen bestemmingsplan beïnvloed. Belangrijk 
voor de Noordse woelmuis is de aanwezigheid van voldoende nat en geïsoleerd moerasgebied. Voor 
deze soort wordt de ecologische verbinding naar de Bouwepet en op lange termijn ook via de Kleine 
Wielen naar de Alde Feanen van belang geacht. Het bestemmingsplan staat deze ontwikkelingen niet in 
de weg, ze zijn wel afhankelijk van ander (provinciaal)  beleid. De staat van instandhouding van de 
Bittervoorn is goed. Dit hangt mede samen met de verbetering van de waterkwaliteit die is opgetreden. 
Er zijn geen bedreigingen van buiten het gebied. 
 
Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe landbouwgebieden en 
heeft geen invloed op het interne beheer in het gebied. Verlies aan oppervlakte, toename van 
versnippering en verstoring door mechanische effecten zijn daardoor niet aan de orde. Omdat het niet 
gaat om andere teelten of principieel andere landbouwgebruiksvormen dan gangbaar en bekend zijn in 
Nederland, hoeft evenmin een bewuste verandering van de soortensamenstelling van natuurgebieden 
te worden verwacht. Op de overige factoren wordt hieronder ingegaan. 
 
Vermesting en verzuring 
Mogelijke factoren zijn de aanvoer van vermestende / verzurende stoffen via het water en via de lucht. 
De biotopen binnen de Groote Wielen zijn niet gevoelig voor depositie van stikstof vanuit de lucht. Voor 
vermesting binnen het gebied (bijvoorbeeld in verband met de waterkwaliteit en de kwaliteit van de 
waterbodem) is vooral het beheer in het gebied van belang. Het voorgenomen bestemmingsplan betreft 
geen voornemens die invloed zullen hebben op de waterkwaliteit en de waterhuishouding in het gebied 
en in de omgeving. De foerageergebieden in de omgeving voor ganzen en smienten betreffen in het 
algemeen bemeste graslanden, met een agrarische functie en een bemestingsniveau dat in dat kader 
gangbaar is. Het bestemmingsplan gaat uit van voortzetting van het agrarische gebruik. Wat betreft de 
factoren vermesting en verzuring  worden geen negatieve effecten verwacht. 
 
Verontreiniging 
Aandachtspunten wat dit betreft zijn de mogelijke effecten van het 'inwaaien' van bestrijdingsmiddelen 
(gewasbeschermingsmiddelen) direct in het gebied of doordat middelen in watergangen in de omgeving 
terecht zijn gekomen. De gangbare milieuregelgeving ziet erop toe dat onaanvaardbare gevolgen voor 
de omgeving worden voorkomen. Het bestemmingsplan is niet het kader voor regelingen die direct 
betrekking hebben op dit soort specifieke activiteiten en op het gebruik van de percelen. Het  
voorgenomen bestemmingsplan gaat uit van het gangbare agrarische gebruik in de omgeving, er wordt  
geen duidelijk ander gebruik verwacht dan nu het geval is. Er worden daarom van de 
ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt geen negatieve gevolgen verwacht, voor 
zover dit het aspect verontreiniging betreft. 
 
Verdroging 
Het voorgenomen bestemmingsplan betreft geen voornemens die invloed zullen hebben op de 
waterhuishouding in het gebied en in de omgeving. Daarbij komt dat, blijkens de informatie in het 
concept beheerplan, de hydrologie van het gebied in de praktijk vrijwel onafhankelijk is van de 
omgeving. Er worden geen negatieve effecten verwacht. 
 
Verstoring door geluid en licht; optische verstoring 
Met name binnen de melkrundveehouderij is er een trend naar steeds opener stallen met meer 
lichtuitstraling.  De boerderijen in de omgeving van het gebied liggen echter op een zodanige afstand 
van het Natura 2000-gebied, dat hiervan geen effecten worden verwacht.  
 
De meervleermuis is erg gevoelig voor verstoring door licht op de vliegroutes (boven watergangen). Dit 
blijkt uit onderzoek naar het effect van licht dat op het wateroppervlak valt, bijvoorbeeld van verlichting 
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bij bruggen. De mogelijke ontwikkeling van de landbouw zal hier geen negatief effect op hebben. Ook 
overigens bevat het bestemmingsplan geen voornemens die hier een negatief effect op kunnen hebben.  
 
Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen en 
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Omdat er geen landbouw wordt uitgeoefend 
in het gebied, zal daarvan in het gebied zelf geen sprake zijn. In de ganzenopvanggebieden worden / zijn 
afspraken gemaakt met agrariërs om dit te voorkomen. De functie als ganzenopvanggebied is 
verenigbaar met de agrarische bestemming. Afspraken met agrariërs hierover vallen buiten het kader 
van het bestemmingsplan. Het voorgenomen bestemmingsplan zal wat dit betreft geen negatieve 
gevolgen hebben. 
 
Conclusie 
Er worden geen negatieve effecten verwacht van de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw op 
de instandhoudingsdoelen van de Groote Wielen. 

Recreatie 
De kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan zal bieden, betreffen geen 
uitbreidingsmogelijkheden voor water- en oeverrecreatie. De invloed op het recreatieve gebruik van de 
Groote Wielen is daardoor hooguit zeer gering. Hiervan worden geen effecten verwacht. Er zijn ook 
geen ontwikkelingen voorzien die zullen leiden tot een toename van verstoring vanuit de directe 
omgeving, bijvoorbeeld door extra aanwezigheid van bezoekers, met kans op optische verstoring en 
verstoring door geluid en toename van verlichting. Er zal dus geen toename optreden van mogelijke 
effecten van verstoring op de vogelsoorten en zoogdieren (Noordse woelmuis en Meervleermuis) 
waarvoor instandhoudingsdoelen gelden.  

Overige ontwikkelingsmogelijkheden 
Dit betreft de mogelijke ontwikkeling van overige bedrijfsmatige activiteiten op de bestaande 
bouwlocaties en de mogelijkheden voor vergroting van woningen. Het gat hier om beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden buiten het Natura 2000-gebied, waarvan geen negatieve effecten worden 
verwacht. Bij de Trynwâldsterdyk grenzen de bouwpercelen van enkele woningen direct aan het Natura 
2000-gebied. Het voorgenomen bestemmingsplan zal deze grens aanhouden. Dit kan hier een afwijking 
opleveren ten opzichte van het algemene beleid inzake de uitbreidingsmogelijkheden van woonkavels.  
 
Het bestemmingsplan bevat geen voornemens die door toename van verlichting boven de watergangen 
die als vliegroute voor de Meervleermuis dienen, tot negatieve gevolgen voor deze soort zullen leiden.  
 
Er worden geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied 
verwacht.  
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Voortoets Alde Feanen 
 

Kenmerken, doelstellingen en kernopgaven 
De Alde Feanen (Oude Venen) bij Earnewâld vormen het meest gevarieerde laagveenmoeras van 
Fryslân. Net als een aantal andere Nederlandse laagvenen in Nederland zijn ze ontstaan als hoogveen, 
vervolgens door bodemdaling verdronken, en hebben ze hun huidige gedaante te danken aan 
vergraving (vervening: turfwinning) en gedeeltelijke ontginning. De biologische kwaliteit van het gebied 
ligt vooral in het naast elkaar voorkomen van vele verlandingsstadia en natte graslanden. Grote en 
kleine plassen en watergangen wisselen af met rietlanden, moerasbos, blauwgrasland en 
boezemgrasland. Over de vele waterwegen foerageren hoge aantallen van de Meervleermuis. In 2007 
werd het gebied met 48 ha uitgebreid in het kader van een LIFEproject ten behoeve van onder andere 
de Noordse woelmuis. 
 

 
Kaart Alde Feanen, bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 
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Voor het gebied zijn - op basis van het concept aanwijzingsbesluit - de volgende kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd: 
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Instandhoudingsdoelstellingen (vervolg) 

 
Voor legenda zie volgende pagina 
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Legenda: 

 
 
Er ligt een belangrijke opgave op het gebied van waterbeheer en watercondities. Omdat het 
voorgenomen bestemmingsplan geen voornemens bevat die hierop van invloed kunnen zijn, blijft 
dat in deze voortoets verder buiten beschouwing. 
 
In het genoemde gedeeltelijke concept beheersplan is een figuur opgenomen met daarop de 
verspreiding van de habitattypen waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 
Deze is overgenomen op de volgende pagina. Voor nadere informatie over de kenmerken van het 
gebied wordt verwezen naar het genoemde concept van het beheersplan. 
 

Gevoeligheid voor stikstofdepositie 
Van belang in het kader van deze voortoets is met name de gevoeligheid van de habitattypen 
voor de depositie van stikstofverbindingen (waaronder ammoniak) vanuit de lucht. De 
gevoeligheid van habitattypen voor stikstofdepositie wordt uitgedrukt in Kritische 
Depositiewaarden (KDW), in mol N/ha/jaar. Hoe lager de KDW van een habitattype, hoe 
gevoeliger het habitattype voor atmosferische stikstofdepositie. De KDW van de bedoelde 
habitattypen in de Alde Feanen zijn opgenomen in de onderstaande tabel. De waarden zijn 
overgenomen uit het rapport 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast 
op habitattypen en Natura 2000-gebieden'(Van Dobben & Van Hinsberg, 2008, Alterra, 
Wageningen). In dit rapport wordt de Kritische Depositiewaarde als volgt gedefinieerd: 
‘de grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype 
significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de 
atmosferische stikstofdepositie’. 
 

Habitattype KDW (mol/ha/j) 
H3150 meren met Krabbescheer en fonteinkruiden 2100 
H4010B vochtige heiden (laagveengebied) 1300 
H6410 Blauwgraslanden 1100 
H7140B Overgans- en trilvenen (veenmosrietlanden) 700 
H7210 Galigaanmoerassen 1100 
H91DO Hoogveenbossen 1800 

 
In een concrete situatie kan de gevoeligheid hiervan afwijken, bijvoorbeeld door lokale 
milieuomstandigheden of specifieke kenmerken van de vegetatie. Op het niveau van deze 
voortoets worden de genoemde waarden als uitgangspunt genomen. Verderop (na de figuur met 
de verspreiding van de habitattypen) is een figuur opgenomen waarop de huidige atmosferische 
stikstofdepositie is weergegeven (bron: Grootschalige Concentratiekaart Nederland, webversie). 
Hieruit blijkt dat voor de meest gevoelige habitattypen de KDW (lokaal) wordt overschreden. De 
huidige belasting van de Alde Feanen ligt blijkens de informatie die door 'aanklikken' op de kaart 
kan worden verkregen,  in een range van ca 1150 -1200 molN/ha/j.  
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Figuur: De verspreiding van Natura 2000-habitattypen in de Alde Feanen (bron: beheerplan, 3de 
concept, januari 2011). 
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Figuur: Huidige stikstofdepositie in de gemeente Tytsjerksteradiel en omgeving, PBL, cijfers 2010 (bron: 
Grootschalige concentratiekaart van Nederland, webversie) 
 

Relaties met gebieden in de omgeving 
In de directe omgeving van het gebied liggen ganzenfoerageergebieden, die onder meer van belang zijn voor 
soorten waarvoor de Alde Feanen zijn aangewezen. Op de onderstaande figuur zijn deze aangegeven (bron: 
provinciaal natuurbeheersplan 2011, website prov. Fryslân). Het provinciale natuurbeleid voorziet er in dat 
voldoende gebieden dienst kunnen doen als foerageergebied voor ganzen. De betreffende gronden binnen de 
gemeente Tytsjerksteradiel hebben en houden een agrarische bestemming. De functie als foerageergebied is 
goed verenigbaar met deze bestemming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Uitsnede kaart Natuurbeheersplan provincie 
Fryslan, 2011. De blauw gearceerde gebieden zijn 
ganzenfoerageergebieden. Hier kunnen vergoedingen 
worden afgesproken voor schade door foeragerende 
ganzen. 

 
Verder zijn ook voor dit gebied de vliegroutes voor de Meervleermuis van belang. De navolgende figuur uit het 
eerdergenoemde concept beheerplan geeft daarover informatie. 
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Figuur: Vliegroutes meervleermuizen rond de Alde Feanen. De pijlen duiden de richting van de 
vlucht aan aan het begin van de avond (bron: 3de concept beheerplan, januari 2011). 
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Beoordeling mogelijke gevolgen van de landbouw 
 
Relevante factoren 
Landbouwkundig gebruik kan in principe een breed scala van effecten op de Natura 2000-
gebieden veroorzaken. De effectindicator die hiervoor is ontwikkeld (zie de website van het 
ministerie van EL&I met informatie over Natura 2000) geeft een eerste indicatie van de factoren 
die een rol kunnen spelen en de mate van gevoeligheid van habitattypen en beschermde soorten 
voor deze factoren. De effectenindicator geeft géén informatie over de daadwerkelijke 
schadelijke effecten van een activiteit noch over de significantie hiervan. Hiervoor is maatwerk 
vereist. De effectenindicator geeft alleen generieke informatie over mogelijke effecten van de 
activiteit. Uit de effectenindicator kan dus niet op voorhand worden afgeleid of een activiteit 
schadelijk is. De resultaten van de effectindicator voor de Alde Feanen, voor grondgebonden en 
niet grondgebonden landbouw, zijn hieronder weergegeven.  
 
De nummers in kop van de tabellen verwijzen naar de betreffende verstorende factoren. Deze 
worden naast de tabel verklaard.   
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Effectindicator grondgebonden landbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storingsfactor 
1. Verlies van oppervlakte 
2. Versnippering 
3. Verzuring 
4. Vermesting 
5. Verzoeting 
6. Verzilting 
7. Verontreiniging 
8. Verdroging 
9. Vernatting 
10. Verandering stroomsnelheid 
11. Verandering 

overstromingsdynamiek 
12. Verandering dynamiek 

substraat 
13. Verstoring door geluid 
14. Verstoring door licht 
15. Verstoring door trilling 
16. Optische verstoring 
17. Verstoring door 

mechanische effecten 
18. Verandering in 

populatiedynamiek 
19. Bewuste verandering in 

soortensamenstelling 
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Effectindicator niet-grondgebonden landbouw 

 
De effectindicator geeft voor dit gebied geen informatie over de soorten waarvoor het gebied op 
grond van de habitatrichtlijn is aangewezen, Gevlekte witsnuitlibel, Bittervoorn, Grote 
modderkruiper, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad, Meervleermuis en Noordse woelmuis. 
In deze voortoets wordt wel rekening gehouden met deze soorten. In het algemeen zijn vooral de 
aanwezigheid van geschikt biotoop, mede bepaald door de waterkwaliteit en het waterbeheer, 
en rust in het gebied van belang. Voor de Meervleermuis zijn verder de vliegroutes naar de 
kolonies elders essentieel. Binnen het plangebied van het voorgenomen bestemmingsplan ligt 
alleen de vliegroute over het Prinses Margrietkanaal. Deze wordt niet door 
ontwikkelingsmogelijkheden op grond van het voorgenomen bestemmingsplan beïnvloed. 
Belangrijk voor de Noordse woelmuis is de aanwezigheid van voldoende nat en geïsoleerd 
moerasgebied. Voor deze soort wordt op lange termijn ook een verbinding naar de Groote 
Wielen van belang geacht. Het bestemmingsplan staat deze ontwikkelingen niet in de weg, het is 
wel afhankelijk van ander (provinciaal)  beleid. 
 
Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe 
landbouwgebieden en heeft geen invloed op het interne beheer in het gebied. Verlies aan 
oppervlakte, toename van versnippering en verstoring door mechanische effecten zijn daardoor 
niet aan de orde. Omdat het niet gaat om andere teelten of principieel andere 
landbouwgebruiksvormen dan gangbaar en bekend zijn in Nederland, hoeft evenmin een 

Storingsfactor 
1. Verlies van oppervlakte 
2. Versnippering 
3. Verzuring 
4. Vermesting 
5. Verzoeting 
6. Verzilting 
7. Verontreiniging 
8. Verdroging 
9. Vernatting 
10. Verandering stroomsnelheid 
11. Verandering 

overstromingsdynamiek 
12. Verandering dynamiek 

substraat 
13. Verstoring door geluid 
14. Verstoring door licht 
15. Verstoring door trilling 
16. Optische verstoring 
17. Verstoring door 

mechanische effecten 
18. Verandering in 

populatiedynamiek 
19. Bewuste verandering in 

soortensamenstelling 
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bewuste verandering van de soortensamenstelling van natuurgebieden te worden verwacht. Op 
de overige factoren wordt hieronder ingegaan. 
 
Vermesting en verzuring 
Mogelijke factoren zijn de aanvoer van vermestende / verzurende stoffen via het water en via de 
lucht. Een aantal habitattypen in de Alde Feanen is gevoelig voor vermesting door depositie van 
stikstof vanuit de lucht. Bij enkele habitattypen (blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen, 
galigaanmoerassen) wordt nu mogelijk de kritische depositiewaarde overschreden. Daardoor kan 
niet zondermeer worden uitgesloten dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw 
significante gevolgen voor deze habitattypen kunnen hebben. Voor dit aspect is een passende 
beoordeling op grond van de natuurbeschermingswet nodig. 
 
Voor vermesting binnen het gebied (bijvoorbeeld in verband met de waterkwaliteit en de 
kwaliteit van de waterbodem) zijn vooral de waterhuishouding en het beheer in het gebied van 
belang. Het voorgenomen bestemmingsplan betreft geen voornemens die invloed zullen hebben 
op de waterkwaliteit en de waterhuishouding in het gebied en in de omgeving.  
 
De foerageergebieden in de omgeving voor ganzen (en smienten) betreffen in het algemeen 
bemeste graslanden, met een agrarische functie en een bemestingsniveau dat in dat kader 
gangbaar is. Het bestemmingsplan gaat uit van voortzetting van het agrarische gebruik. Hiervan  
worden geen negatieve effecten verwacht. 
 
Verontreiniging 
Aandachtspunten wat dit betreft zijn de mogelijke effecten van het 'inwaaien' van 
bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) direct in het gebied of doordat middelen in 
watergangen in de omgeving terecht zijn gekomen. De gangbare milieuregelgeving ziet erop toe 
dat onaanvaardbare gevolgen voor de omgeving worden voorkomen. Het bestemmingsplan is 
niet het kader voor regelingen die direct betrekking hebben op dit soort specifieke activiteiten en 
op het gebruik van de percelen. Het  voorgenomen bestemmingsplan gaat uit van het gangbare 
agrarische gebruik in de omgeving, er wordt  geen duidelijk ander gebruik verwacht dan nu het 
geval is. Er worden daarom van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt 
geen negatieve gevolgen verwacht, voor zover dit het aspect verontreiniging betreft. 
 
Verdroging 
Het voorgenomen bestemmingsplan betreft geen voornemens die invloed zullen hebben op de 
waterhuishouding in het gebied en in de omgeving. Er worden geen negatieve effecten verwacht. 
 
Verstoring door geluid en licht; optische verstoring 
Met name binnen de melkrundveehouderij is er een trend naar steeds opener stallen met meer 
lichtuitstraling. Ten noorden van Earnewâld liggen enkele boerderijen aan de rand van het Natura 
2000-gebied. Het is op voorhand niet uit te sluiten dat toename van de lichtuitstraling van deze 
bedrijven naar de omgeving kan leiden tot verstoring van  soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen gelden. Dit verdient nader aandacht bij de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan. Daarom zal ook dit aspect in de passende beoordeling moeten worden 
meegenomen.  
 
De Meervleermuis is erg gevoelig voor verstoring door licht op de vliegroutes (boven 
watergangen). Dit blijkt uit onderzoek naar het effect van licht dat op het wateroppervlak valt, 
bijvoorbeeld door verlichting bij bruggen. De mogelijke ontwikkeling van de landbouw zal hier 
geen negatief effect op hebben. Ook overigens bevat het bestemmingsplan geen voornemens die 
hier een negatief effect op kunnen hebben.  
 
Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen en 
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Omdat er geen landbouw wordt 
uitgeoefend in het gebied, zal daarvan in het gebied zelf geen sprake zijn. In de 
ganzenfoerageergebieden worden / zijn afspraken gemaakt met agrariërs om dit te voorkomen. 
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De functie als ganzenfoerageergebied is verenigbaar met de agrarische bestemming. Afspraken 
met agrariërs hierover vallen buiten het kader van het bestemmingsplan. Het voorgenomen 
bestemmingsplan zal wat dit betreft geen negatieve gevolgen hebben. 
 
Conclusie 
De ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw kunnen leiden tot een toename van de 
stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats in de Alde Feanen, dit is althans niet op 
voorhand uit te sluiten.  Omdat dit significante gevolgen kan hebben voor de 
instandhoudingsdoelstellingen, is voor dit aspect een passende beoordeling nodig.  
 
In het kader van de passende beoordeling zal ook aandacht moeten worden besteed aan de 
mogelijke gevolgen van lichtemissie vanuit stallen nabij de Alde Feanen.  

Recreatie 
De kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan zal bieden, betreffen 
geen uitbreidingsmogelijkheden voor water- en oeverrecreatie. De invloed op het recreatieve 
gebruik van de Alde Feanen is daardoor hooguit zeer gering. Hiervan worden geen effecten 
verwacht. Er zijn ook geen ontwikkelingen voorzien die zullen leiden tot een toename van 
verstoring vanuit de directe omgeving, bijvoorbeeld door extra aanwezigheid van bezoekers, met 
kans op optische verstoring en verstoring door geluid en toename van verlichting.  
 
Er worden geen effecten verwacht op de soorten en habitattypen waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen gelden.  

Overige ontwikkelingsmogelijkheden 
Dit betreft de mogelijke ontwikkeling van overige bedrijfsmatige activiteiten op de bestaande 
bouwlocaties en de mogelijkheden voor vergroting van woningen. Het gaat hier om beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden buiten het Natura 2000-gebied. Hiervan worden geen negatieve 
effecten verwacht. In de omgeving van Earnewâld grenzen de bouwpercelen van enkele 
woningen direct aan het Natura 2000-gebied, enkele woningen liggen binnen het gebied. Het 
voorgenomen bestemmingsplan zal voor de woningen in en nabij de Alde Feanen de begrenzing 
van de concept aanwijzingskaart aanhouden.  
 
Er worden van de overige ontwikkelingsmogelijkheden geen negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied verwacht. 




