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0. SAMENVATTING 

0.   1. Planmer-plicht 

De nieuwvestiging, uitbreiding of wijziging is een vergunningaanvraag voor 
veehouderij (een omgevingsvergunning) vanaf een bepaalde omvang mer- 
of mer-beoordelingsplichtig. Deze mer-(beoordelings)plicht is afhankelijk 
van het aantal dieren waarop het initiatief betrekking heeft. De drempel-
waarden waarbij dit van toepassing is, zijn opgenomen in de C- en D-lijst bij 
het Besluit mer. Kaderstellende plannen, die het toetsingskader voor deze 
vergunningaanvragen, zijn planmerplichtig. 
 
Door de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, is het 
mogelijk dat (toekomstige) uitbreidingen van veehouderijen de drempel-
waarden uit het Besluit mer overschrijden. Daardoor vormt het bestem-
mingsplan het kader voor besluiten over mer(-beoordelings)plichtige activi-
teiten. Om deze reden moet voor het bestemmingsplan een planMER wor-
den gemaakt.  
 
Er is tevens sprake van een planmer-plicht omdat in het kader van de Na-
tuurbeschermingswet een passende beoordeling moet worden opgesteld. 
Dit vanwege de mogelijke vermestende- en verzurende effecten als gevolg 
van stikstofdepositie die worden veroorzaakt door het uitbreiden van de 
veestapel (ook wel ammoniakdepositie genoemd). 

0.   2. Doel en procedure planMER 

Doel van een planMER is het integreren van milieuoverwegingen tijdens de 
besluitvorming over een bestemmingsplan. Daarbij dient te worden getoetst 
of de ontwikkelingsruimte en flexibiliteit die het bestemmingsplan biedt, leidt 
tot belangrijke negatieve milieueffecten. Waar relevant, dient te worden be-
keken op welke wijze negatieve effecten kunnen worden beperkt of voor-
komen (of positieve effecten kunnen worden versterkt).  
 
De planmer-procedure bestaat uit de volgende stappen: 
1. openbare kennisgeving opstellen planMER en bestemmingsplan; 
2. raadpleging bestuursorganen en inspraak over reikwijdte en detailni-

veau van het planMER; 
3. opstellen planMER en ontwerpbestemmingsplan; 
4. terinzagelegging planMER met het ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied (zienswijzen); 
5. toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.; 
6. vaststelling bestemmingsplan: het planMER vormt een bijlage bij het 

bestemmingsplan. 

0.   3. Notitie reikwijdte en detailniveau  

In een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is beschreven op welke wij-
ze in het planMER de milieueffecten inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee 
hebben overlegpartners de mogelijkheid gekregen om te reageren op de 
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reikwijdte en het detailniveau van het planMER. De NRD heeft ook voor 
een ieder ter inzage gelegen. Er is tijdens de inspraak- en overlegperiode 
niet gereageerd op de inhoud van de NRD. Zodoende zijn er geen wijzigin-
gen aangebracht in de onderzoeksopzet (zie onderstaand). 

0.   4. Opzet van het planMER 

In het planMER zijn per milieuthema de huidige milieusituatie en eventuele 
autonome ontwikkelingen beschreven: samen vormen dit de zogenaamde 
referentiesituatie

 

. De referentiesituatie bevat een beschrijving van de bin-
nen het plangebied aanwezige waarden (landschap, cultuurhistorie, ar-
cheologie, natuur) en dient als vertrekpunt voor de effectbeschrijvingen.  

Per milieuthema is een beschrijving opgenomen van de (potentiële) milieu-
gevolgen als gevolg van de ontwikkelingsruimte en flexibiliteit die het be-
stemmingsplan biedt. Dit wordt het voornemen

 

 genoemd. De ontwikkelings-
ruimte voor de veehouderij vormt de directe aanleiding voor het opstellen 
van het planMER en neemt daarom een belangrijke plaats in de effectbe-
schrijvingen in.  

Van groot belang is de maximale omvang van bouwpercelen die wordt toe-
gestaan. In dit bestemmingsplan is daarbij een onderscheid gemaakt tus-
sen twee gebieden: 
- de landbouwkerngebieden; waar bouwpercelen (onder voorwaarden) 

maximaal 3 hectare groot mogen worden; 
- het verwevingsgebied; waar de bouwpercelen (onder voorwaarden) 

maximaal 2 hectare groot kunnen worden. 
 
Aanvullend op het voornemen zijn een aantal alternatieven en varianten

- door middel van het 

 
onderzocht: 

alternatief zonering bouwpercelen

- door middel van het 

 is onderzocht in 
welke mate effecten kunnen worden beperkt door de bouwmogelijkhe-
den in het verwevingsgebied te beperken (1 tot 1,5 hectare); 

alternatief Hoornder Venen

- met het 

 is onderzocht welke mi-
lieueffecten aan de orde kunnen zijn, wanneer een deel van het gebied 
Hoornder Venen wordt benut voor landschapswonen en natuurontwik-
keling; 

alternatief duurzame energie

- tot slot zijn 

 zijn de effecten van zonneweides 
en kleinschalige windmolens in beeld gebracht; 

twee varianten onderzocht voor de verplaatsing van agrari-
sche bedrijven

 

. Daarbij is enerzijds ruimte gezocht voor agrarische be-
drijven aan de Tweekarspelenweg (in het Oldambtgebied). Daarnaast 
wordt een locatie aan de Lyskemeerweg onderscheiden. 

Op basis van jurisprudentie moet bij de beschrijving van effecten rekening 
worden gehouden met de maximale benutting van de bouwmogelijkheden 
in het bestemmingsplan. Het hierboven beschreven voornemen gaat daar 
dan ook vanuit. Aanvullend op deze alternatieven is voor het aspect stik-
stofdepositie echter ook een trendscenario doorgerekend. Bij dit scenario 
wordt er vanuit gegaan dat de veestapel zich in de komende 10 jaar net zo 
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ontwikkeld als in de afgelopen 10 jaar. Daarmee geeft het trendscenario 
een veel realistischer beeld van de ontwikkeling van de stikstofdepositie 
dan het voornemen.  
 
Het planMER gaat niet alleen in op de effecten van de veehouderijen, maar 
ook op de effecten als gevolg van andere ontwikkelingsmogelijkheden zo-
als. Het gaat om relatief kleinschalige ontwikkelingen, waaraan in de regels 
strikte voorwaarden worden gesteld zoals de mogelijkheid een kleinschalig 
kampeerterrein op te richten of om mest op te slaan op veldkavels. Gezien 
de aard en omvang van deze ontwikkelingsruimte wordt voor deze moge-
lijkheden volstaan met een kwalitatieve effectbeschrijving op hoofdlijnen. 

0.   5. Milieueffecten en maatregelen  

Natura 2000 
Uit de effectbeschrijving en -beoordeling in het planMER blijkt dat effecten 
over het algemeen een beperkte geografische reikwijdte hebben. Uitzonde-
ring daarop vormt het thema stikstofdepositie. Uit de passende beoordeling 
volgt dat bij een maximale invulling van de bouwmogelijkheden uit de be-
stemmingsplannen significante negatieve effecten voor de instandhou-
dingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, als gevolg van stikstofde-
positie, niet zijn uit te sluiten. Dit komt omdat de kritische depositiewaarden 
1

 

) die van toepassing zijn op de gevoelige habitats in de omgeving, reeds 
worden overschreden door de achtergronddepositie. 

In de onderstaande tabel zijn de (huidige) achtergronddepositie, kritische 
depositiewaarde en de berekende stikstofdepositie voor het maatgevende 
rekenpunt bij het Duitse Natura 2000-gebied Ems (rekenpunt 7) weergege-
ven. 
 

Scenario Achter-
grondde-
positie 
(mol/ha/jr) 

Kritische 
depositie-
waarde 
(mol/ha/jr) 

Toename als gevolg van het plan  
Absoluut 
(mol/ha/jr) 

Relatief (ten opzichte 
van de huidige ach-
tergronddepositie) 

Voornemen 2286 500 66,74 2,91% 
Trend 2286 500 0,21 < 0,01% 
Zonering  2286 500 59,84 2,61% 
Hoornder Venen 2286 500 65,14 2,84% 
Lyskemeer 2286 500 73,54 3,22% 
Tweekarspelen-
weg 2286 500 66,44 2,91% 

Tabel 1 Toename als gevolg van het bestemmingsplan 

 
Bij een maximale invulling van de bouwmogelijkheden is sprake van een 
forse toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in de om-
geving (66,74 mol/ha/jr). Ook bij de alternatieven blijft sprake van negatieve 
effecten. Een maximale benutting van alle bouwmogelijkheden is echter al-
                                                
1)  Met kritische depositiewaarde wordt bedoeld: de grens waarboven het risico be-

staat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast als gevolg van de 
verzurende en / of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie (Alter-
ra, 2012). 
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leen in theorie aan de orde. Uit de berekening van het veel realistischer 
trendscenario blijkt dat de effecten op Natura 2000 in de praktijk naar ver-
wachting zeer beperkt zullen blijven (toename van maximaal 0,21 
mol/ha/jr). Bij een trendmatige ontwikkeling van de veestapel blijft de stik-
stofbijdrage vanuit het gebied dus verwaarloosbaar (<0,01%).  
 
Om te kunnen garanderen dat het bestemmingsplan niet leidt tot significant 
negatieve effecten, zijn een aantal maatregelen geïnventariseerd. Effectie-
ve maatregelen ten aanzien van de intensieve veehouderij zijn niet moge-
lijk, omdat de veestapel op deze bedrijven met het bestemmingsplan wordt 
vastgelegd.  
 
Bij de inventarisatie van maatregelen is geconstateerd dat veel ruimtelijke 
maatregelen onvoldoende stikstofreductie opleveren. Het zoneren van het 
plangebied leidt tot een beperkte reductie van de maximale stikstofdeposi-
tie (zie tabel 1). Daarnaast kunnen de mogelijkheden die het bestemmings-
plan via wijzigingsbevoegdheden biedt voor stoppende agrarische bedrij-
ven, niet worden ingeboekt als maatregel, omdat het bestemmingsplan hier 
wel ruimte voor biedt, maar niet afdwingt. Een groot deel van de oplossing 
van de stikstofproblematiek ligt daarom buiten het bestemmingsplan. Op 
bedrijfsniveau kunnen maatregelen worden getroffen die aansluiten bij de 
huidige bedrijfsvoering. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als bewei-
ding, aanpassing van het stalsysteem, eiwit arm voeren of het salderen van 
de ammoniakemissie met een stoppend agrarisch bedrijf. 
 
In het bestemmingsplan moet worden afgewogen welke maatregelen pas-
sen bij het flexibele karakter van een bestemmingsplan buitengebied.  
 
Overige milieuthema's  
Ten aanzien van de overige milieuthema’s kan het volgende worden ge-
constateerd: 
- bij het voornemen

- de mogelijkheid voor het 

 is voor de overige aspecten sprake van een beperkt 
negatieve score. Wel kunnen er negatieve effecten aan de orde zijn 
voor de landschappelijke structuren en de waarde van akkervogelleef-
gebied; 

opslaan van mest op veldkavels

- de mogelijkheden voor het 

 - ook onder-
deel van het voornemen - hebben beperkte gevolgen voor het land-
schap en hebben een positief effect op het woon- en leefklimaat in de 
dorpskommen en lintbebouwing, omdat er minder sprake is van land-
bouwverkeer en geurknelpunten in de kernen; 

wijzigen van de agrarische bestemming

- het 

 naar 
een niet agrarisch functie heeft positieve gevolgen voor het woon- en 
leefklimaat; 

alternatief zonering

- het mogelijk maken van zonneweides en windturbines (

 scoort op de meeste punten vergelijkbaar met 
het voornemen; 

alternatief duur-
zame energie) brengen op het gebied van landschap en het woon- en 
leefmilieu verschillende (beperkt) negatieve effecten met zich mee. Wel 
scoort dit alternatief positief ten aanzien van de aspecten verkeershin-
der en (potentiële) energie-opbrengst; 
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- het alternatief Hoornder Venen

- de 

 levert op veel punten een verbetering 
van de milieusituatie op, doordat agrarische grond wordt omgezet in 
een woon- of natuurfunctie. Ook biedt dit alternatief mogelijkheden om 
de landschappelijke waarden van het gebied te vergroten. Het uitkopen 
van agrarische bedrijven levert echter een zeer beperkte bijdrage aan 
de vermindering van de stikstofdepositie, om ook op dit punt positief te 
scoren; 

verplaatsing van bouwpercelen heeft positieve effecten op het ge-
bied van de woon- en leefomgeving. Ook kan de verplaatsing bijdragen 
aan het ontzien van landschappelijke en cultuurhistorische waardevolle 
elementen. Ten aanzien van stikstofdepositie heeft het verplaatsen van 
bedrijven vrijwel geen invloed. De verplaatsing van bouwpercelen naar 
open gebieden heeft (beperkt) negatieve gevolgen voor de waterhuis-
houding, openheid, hemelhelderheid, akkervogels en beschermde soor-
ten. Verplaatsing naar de Lyskemeerweg scoort op twee punten net iets 
beter dan de verplaatsing naar de Tweekarspelenweg

 

. Dit heeft te ma-
ken met de ligging ten opzichte van het (gereserveerde) grondwaterbe-
schermingsgebied en de akkervogelkerngebieden. 

De effecten zijn samengevat in de onderstaande tabel. 
 

Toet-
singscri-
teria 

Beschrijving van het milieuef-
fect (ten opzichte van de au-
tonome ontwikkeling) 

Waardering van het effect 
Voor
ne-
men 

Zone-
ring 

Duur-
zame 
ener-
gie 

Hoor
nder 
Ve-
nen 

Lys-
ke-
meer
weg 

Twee
kar-
spe-
len-
weg 

Bodem en 
water 

Bodemopbouw -/0 -/0 n.v.t. -/0 -/0 -/0 
Waterberging- en afvoer -/0 - n.v.t. + - - 
Waterkwaliteit -/0 -/0 n.v.t. 0/+ -/0 - 

Land-
schap, cul-
tuurhistorie 
en archeo-
logie 

Landschappelijke structuren en 
beplanting 

-/0 -/0 - 0/+ 0/+ 0/+ 

Openheid -/0 0 - -/0 -/0 -/0 
Karakteristieke verkaveling -/0 -/0 -/0 0/+ 0/+ 0/+ 
Hemelhelderheid (duisternis) -/0 -/0 -/0 -/0 - - 
Cultuurhistorische bebouwing -/0 -/0 - 0 0/+ 0/+ 
Archeologische waarden -/0 -/0 -/0 -/0 0/+ 0/+ 

Ecologie Natura 2000 (stikstofdepositie) 0/-- 2 -- ) n.v.t. -- -- -- 
EHS 0 0 0 0 0 0 
Akkervogels - - -/0 -/0 -/0 - 
Beschermde soorten -/0 -/0 -/0 0/+ -/0 -/0 

Woon- en 
leefomge-
ving 

Verkeershinder -/0 -/0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
Luchtkwaliteit -/0 -/0 n.v.t 0/+ 0/+ 0/+ 
Geluidgehinderden -/0 -/0 -/0 0/+ 0/+ 0/+ 
Geurhinder  -/0 -/0 n.v.t -/0 0/+ 0/+ 

Duurzame 
energie 

Potentiële energieopbrengst + n.v.t ++ n.v.t n.v.t n.v.t 

Tabel 2 Samenvattende effectbeoordeling 

                                                
2)  Bij ontwikkeling van de veestapel overeenkomstig de trendmatige ontwikkeling 

scoort het voornemen neutraal (0) 
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Ook voor deze overige milieuthema’s zijn in het planMER maatregelen ge-
ïnventariseerd. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt in maatrege-
len die in het bestemmingsplan kunnen worden geborgd en maatregelen 
die buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan liggen. De volgende 
maatregelen kunnen (eventueel) in het bestemmingsplan worden opgeno-
men: 
- extra waterberging (15%) koppelen aan de verplaatsing van agrarische 

bouwpercelen naar lager gelegen locaties; 
- het uitzonderen van het (gereserveerde) grondwaterbeschermingsge-

bied bij Bellingwolde als zoeklocatie voor nieuwe bouwpercelen aan de 
Tweekarspelenweg; 

- het opnemen van (gebiedseigen) inpassing als criterium voor alle agra-
rische bouwplannen vanaf 500 m2; 

- geen mogelijkheden voor zonneweides in het open Oldambtgebied en 
in het kleinschalige esdorpen- en esdorpenlandschap; 

- geen kleinschalige windmolens in de lintstructuren; 
- planologische bescherming van de groene lintstructuur van de J. Buis-

koolweg; 
- geen afwijkende bouwvormen en mestraffinage op karakteristieke er-

ven. 
 
In het bestemmingsplan wordt afgewogen welke van deze maatregelen 
worden opgenomen.  
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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding voor deze milieueffectrapportage 

Mer-plicht algemeen 
De gemeente Bellingwedde werkt aan het actualiseren van haar bestem-
mingsplan voor het buitengebied. Bij bestemmingsplannen moet een plan-
mer-procedure3

- een plan het kader vormt voor een toekomstig besluit over een mer-
(beoordelings)plichtige activiteit; 

) worden doorlopen wanneer: 

- voor een plan een passende beoordeling op grond van de Habitatricht-
lijn/Natuurbeschermingswet gemaakt moet worden. 

 
Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Een aantal 
van de doorgevoerde wijzigingen zijn relevant voor bestemmingsplannen 
die betrekking hebben op buitengebieden. Het gaat om het volgende: 
- in de D-lijst bij het Besluit mer zijn drempelwaarden opgenomen voor 

grondgebonden veehouderijen (vóór 1 april 2011 waren alleen intensie-
ve veehouderijen mer-(beoordelings)plichtig); 

- de drempels uit het Besluit mer zijn niet langer een harde grens, maar 
indicatief. Ook bij activiteiten onder de drempelwaarden dient te worden 
beoordeeld of er negatieve effecten kunnen optreden die een mer-
procedure noodzakelijk maken. 
 

Het bestemmingsplan is planmer-plichtig 
In het bestemmingsplan Buitengebied zijn ontwikkelingsmogelijkheden op-
genomen om grondgebonden agrarische bedrijven uit te breiden. In het be-
stemmingsplan is bovendien ruimte opgenomen voor de doorgroei van de 
bestaande intensieve veehouderijbedrijven. Bij het bepalen van de omvang 
van agrarische bouwpercelen is in het nieuwe bestemmingsplan gekozen 
voor een maatwerkbenadering met als uitgangspunt de geldende planolo-
gische rechten (zie hoofdstuk 4).  
 
Op basis van het Besluit milieueffectrapportage wordt het uitbreiden van 
verschillende typen veehouderij aangemerkt als een mer-
(beoordeling)plichtige activiteit. Wanneer bijvoorbeeld een melkveehoude-
rijbedrijf wordt uitgebreid met meer dan 200 koeien, is in het kader van de 
omgevingsvergunning sprake van een mer-beoordelingsplicht. Omdat bei-
de bestemmingsplannen het kader vormen voor bedrijven met een dergelij-
ke omvang en bovendien een stapeling van milieueffecten aan de orde is 
wanneer verschillende bedrijven uitbreiden, zijn de genoemde bestem-
mingsplannen planmer-plichtig. Voor beide bestemmingsplannen wordt een 
gezamenlijk planMER opgesteld.  
 
Een passende beoordeling 
Voor activiteiten waarvan op voorhand niet kan worden uitgesloten dat zij 
leiden tot significant negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden, moet 
een passende beoordeling worden gemaakt. De uitbreiding van veehoude-
                                                
3)  Met de afkorting mer wordt de procedure van milieueffectrapportage bedoeld. De 

afkorting MER staat voor het milieueffectrapport 
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rijbedrijven kan als gevolg van stikstofdepositie leiden tot significant nega-
tieve effecten in verzurings- en vermestingsgevoelige habitats binnen Natu-
ra 2000-gebied. Het gaat hierbij om zowel Nederlandse als Duitse Natura 
2000-gebieden. 
 
Het opstellen van een passende beoordeling brengt ook de verplichting met 
zich mee om een planMER op te stellen. Daarmee ontstaat de tweede aan-
leiding voor het opstellen van een planMER. De passende beoordeling 
wordt integraal opgenomen in het milieueffectrapport (MER).  

1.   2. Inhoudelijke vereisten en procedure 

1.2.1. 

Kern van het planMER is het vergelijken van de milieusituatie bij autonome 
ontwikkeling (zonder nieuw bestemmingsplan) en de milieueffecten die 
kunnen optreden door het vaststellen van de nieuwe bestemmingsplannen 
(het voornemen). De inhoud van een planMER is afhankelijk van het ab-
stractieniveau en de inhoud van het plan. De reikwijdte en het detailniveau 
van het MER worden beschreven in paragraaf 1.3. De wettelijk bepaalde 
inhoudsvereisten van het planMER worden verder beschreven in bijlage 1. 

Inhoud van een planMER 

 
1.2.2. 

Een planmer-procedure (verder: planmer) is bedoeld om milieubelangen 
tijdens besluitvorming op een volwaardige manier mee te wegen. Voor het 
doorlopen van een planmer geldt een wettelijk vastgestelde procedure, die 
voor een deel parallel loopt met de bestemmingsplan procedure. De relatie 
tussen de bestemmingsplanprocedure en de planmer-procedure is weer-
gegeven in het onderstaande schema. Voor een volledige beschrijving van 
de procedurestappen wordt verwezen naar bijlage 1. 

Procedurele aspecten 

 
Bestemmingsplan  planmer 
Opstellen nota van uitgangspunten  
Opstellen voorontwerpbestemmingsplan Opstellen notitie reikwijdte en detailniveau 

(NRD) en raadplegen overleg en adviesin-
stanties 

Inspraak en overleg   
Opstellen ontwerpbestemmingsplan Opstellen planMER 
Zienswijzen op het ontwerpbestemmings-
plan 

Zienswijzen op het planMER en toetsings-
advies van de Commissie MER 

Vaststelling  

Tabel 1 Afstemming van bestemmingsplan en planmer-procedure 

 
Als eerste stap van de planmer is een notitie reikwijdte en detailniveau 
(verder: NRD) opgesteld. Met de notitie reikwijdte en detailniveau zijn de 
betrokken bestuursorganen en de geraadpleegd over de reikwijdte en het 
detailniveau van het planMER.  
 
Dit planMER wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
gelegd en getoetst door de Commissie mer. In een toetsingsadvies geeft 
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de commissie aan of het planMER voldoende informatie bevat om de be-
sluitvorming over de bestemmingsplannen te kunnen afronden. 
 
Het planMER, de ingediende zienswijzen en het toetsingsadvies van de 
Commissie mer worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan. 

1.   3. Reikwijdte en detailniveau 

1.3.1. 

Door middel van een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) zijn advies- en 
overleginstanties die ook betrokken worden bij het opstellen van het be-
stemmingsplan, geraadpleegd over de reikwijdte en detailniveau van het 
planMER. Onderstaand worden de belangrijkste keuzes ten aanzien van de 
reikwijdte en detailniveau beschreven. De NRD is opgenomen als bijlage 3 
van het planMER. 

Raadplegen van overleg- en adviesorganen 

 
Op het voorontwerpbestemmingsplan is door verschillende (over-
heids)instanties en individuele insprekers gereageerd. Er zijn echter geen 
specifieke opmerkingen gemaakt over de reikwijdte en het detailniveau van 
het planMER. Er is daarom geen aanleiding om de onderzoeksopzet van 
het planMER te wijzigen ten opzichte van de NRD. 
 
1.3.2. 

Het 

Geografische reikwijdte: plangebied en studiegebied 

plangebied betreft het grondgebied van de gemeente Bellingwedde, 
met uitzondering van de dorpskommen en bebouwingslinten waarvoor al 
eerder een bestemmingsplan is opgesteld. Het studiegebied

 

 is het gebied 
waarbinnen effecten als gevolg van het plan kunnen optreden. Voor de 
meeste milieuaspecten blijven deze effecten beperkt tot het plangebied 
zelf. Met het oog op het aspect stikstofdepositie wordt tevens een aantal 
nader af te bakenen Natura 2000-gebieden meegenomen (zie bijlage.  
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Figuur 1. Begrenzing van het plangebied 

 
1.3.3. 

Een in hoofdzaak consoliderend plan 

Ontwikkelingen en effecten 

Hoofddoel van het nieuwe bestemmingsplan is om te komen tot een actu-
eel en eenduidig juridisch-planologisch toetsingskader voor ruimtelijke ont-
wikkelingen. Het bestemmingsplan is in beginsel consoliderend van aard. 
Er wordt ingezet op het beschermen en versterken van de huidige natuurlij-
ke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden.  
 
Binnen de randvoorwaarden die gelden vanuit onder meer milieu, land-
schap, water en cultuurhistorie, wordt ontwikkelingsruimte geboden om in 
te kunnen spelen op markt- en beleidsontwikkelingen. Het gaat daarbij 
enerzijds om het uitbreiden van bestaande functies, zoals agrarische be-
drijven, en anderzijds om nieuwe functies, zoals passende mogelijkheden 
voor vrijkomende agrarische bedrijven en mogelijkheden om kleinschalige 
recreatiefaciliteiten te realiseren.  
 
 



120401 blz 11 
 

 
 
planMER Buitengebied Bellingwedde    Buro Vijn B.V. 
Status: Definitief / 09-04-13 

Ontwikkelingen en milieuaspecten 
Niet bij alle ontwikkelingen zijn alle typen milieuaspecten van belang. In het 
planMER wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen en milieueffecten 
uit de onderstaande tabel.  

 
Ontwikkelingsmogelijkheid Typen effecten 
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Voornemen 
Vergroten agrarische bouw-
percelen  x x x x x x x x x x x x x 

Opgaande teeltvormen  x x x x         
Kleinschalige kampeerterrei-
nen  x x x x      x   

Functiewijziging agrarische 
bedrijven x    x    x x x x  

Landschapswonen  x x x x x x x x x x x  
Alternatieven en scenario’s 
Alternatief zonering schaal-
vergroting x x x x x x x x x x x x x 

Landschapswonen (alterna-
tief Hoornder Venen  x x x x x x x x x x x x  

Verplaatsing agrarische 
bouwpercelen (2 varianten) x x x x x x x x x x x x  

Zonnepanelen op agrarische 
gronden en kleinschalige 
windturbines (alternatief 
duurzame energie) 

  x  x     x x  x 

Tabel 2 Samenvattend overzicht van onderzochte ontwikkelingen en relevante 
milieuaspecten 

 
1.3.4. 

In het planMER wordt er vanuit gegaan dat het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld in 2013. Dit jaar wordt beschouwd als huidige situatie. Uitgaan-
de van de vaststelling van het bestemmingsplan in 2013 en de wettelijke 
actualisatieplicht van 10 jaar, wordt 2023 aangehouden als zichtjaar. Het 
kan zijn dat in verband met de beschikbaarheid van gegevens, andere jaar-
tallen voor de huidige of toekomstige situatie worden gehanteerd. Dit wordt 
aangegeven. 

Afbakening in tijd 

 
1.3.5. 

De kern van het planMER is dat de belangrijkste gevolgen van de voorge-
nomen activiteit op het milieu overzichtelijk in beeld worden gebracht. Het 

Detailniveau en methodiek van het onderzoek 
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detailniveau van het planMER moet aansluiten op het detailniveau van het 
bestemmingsplan.  
 
Doel van het planMER is om uitspraken te kunnen doen over de wenselijk-
heid van ontwikkelingsmogelijkheden op gebiedsniveau. Binnen de planpe-
riode van het bestemmingsplan is het onzeker welke mogelijkheden daad-
werkelijk zullen worden benut, op welke plek en wanneer en in welke mate. 
De effecten kunnen dan ook niet gedetailleerd per perceel worden be-
schreven. Omdat de bestemmingsplannen een ontwikkelingskader vormen 
voor het gehele plangebied en geen betrekking hebben op de concrete in-
vulling van percelen, worden de effecten perceelsoverstijgend (cumulatief) 
in beeld gebracht.  
 
Niet alle aspecten kunnen even gedetailleerd onderzocht worden. Het as-
pect ecologie (Natura 2000 in het bijzonder) wordt in meer detail onder-
zocht dan de overige milieuaspecten, omdat negatieve effecten op de Na-
tura 2000-gebieden in de omgeving niet op voorhand zijn uit te sluiten. De 
effecten op Natura 2000 worden onderzocht aan de hand van een passen-
de beoordeling. Aspecten waar weinig of geen effecten voor worden ver-
wacht, worden niet of op basis van een kwalitatieve methode onderzocht. 
 
Wanneer een uitbreiding zich in de toekomst concreet voordoet, worden de 
milieueffecten van een uitbreiding op projectniveau afgewogen met een 
meer gedetailleerde (vormvrije) mer-beoordeling of projectMER. 

1.   4. Leeswijzer 

Het planMER is als volgt opgezet: 
1. in hoofdstuk 2

2. in 

 volgt een uiteenzetting van het beleidskader, de ge-
meentelijke doelstellingen voor het plangebied en de beleidsmatige 
toetsingscriteria die worden meegenomen in het MER; 

hoofdstuk 3

3. in 

 worden de huidige situatie en de relevante autonome 
ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied beschreven; 

hoofdstuk 4

4. 

 worden de ontwikkelingsmogelijkheden in de bestem-
mingsplannen (het voornemen) en de daarbij in overweging genomen 
alternatieven en ontwikkelingsscenario’s besproken; 
hoofdstuk 5

5. in 

 bevat per milieuaspect een beschrijving van de huidige mi-
lieusituatie en gaat in op de effecten van de beoogde ontwikkelingen; 

hoofdstuk 6

6. 

 worden de hoofdlijnen van de effectbeoordeling samen-
gevat en waar nodig mitigerende maatregelen benoemd; 
hoofdstuk 7

7. 

 gaat in op de leemten in kennis en de manier waarop mili-
eueffecten worden geëvalueerd tijdens en na vaststelling van de be-
stemmingsplannen; 
hoofdstuk 8

 

 tot slot, bevat een overzicht van de gebruikte bronnen en 
afkortingen in de tekst. 

Voorafgaand aan de hoofdtekst is een publieksvriendelijke samenvatting 
van het MER opgenomen (hoofdstuk 0). 
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2. BELEIDSKADER, VISIE EN DOELSTELLINGEN 

De ontwikkelingsmogelijkheden die in het plangebied kunnen worden ge-
boden, zijn ingekaderd door het beleid van overheden als het rijk en de 
provincie. Daarnaast heeft de gemeente zelf beleid en doelstellingen ge-
formuleerd die op het plangebied van toepassing zijn. De beleidsruimte die 
in dit hoofdstuk wordt beschreven werkt door in de keuze van de alternatie-
ven (zie hoofdstuk 4) en de beoordeling van de effecten (hoofdstuk 6).  
 
In paragraaf 2.1 worden de consequenties van de belangrijkste beleidska-
ders voor het bestemmingsplan en het planMER benoemd. In paragraaf 2.2 
wordt beschreven welke visie op het buitengebied de gemeente Belling-
wedde binnen deze kaders heeft uitgewerkt. De toetsingscriteria worden in 
hoofdstuk 5 gebruikt bij de beoordeling van milieueffecten.  

2.   1. Kaderstellend beleid 

Het ruimtelijk relevante kaders van de Europese Unie, het Rijk, de provincie 
en de gemeente worden uitgebreid beschreven in bijlage 2.  
 
Wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden - en daarmee de afwegings-
ruimte voor alternatievenafweging - zijn de volgende beleidsuitspraken van 
belang: 
- op basis van de Provinciale Verordening zijn in de gemeente Belling-

wedde bouwpercelen toegestaan tot maximaal 2 hectare. Boven deze 
omvang is ontheffing nodig van Gedeputeerde Staten. Bij bouwpercelen 
groter dan 1 hectare komen tot stand op basis van maatwerk en in 
overleg met betrokken partijen (de keukentafelmethodiek). Bij bouwper-
celen vanaf 2 hectare wordt de provincie betrokken bij het keukentafel-
overleg; 

- de maximale bouwmogelijkheden voor intensieve veehouderij zijn af-
hankelijk van de gebiedszonering die de Provincie in haar verordening 
heeft opgenomen. Nieuwe IV-bedrijven of neventakken zijn niet toege-
staan. Afhankelijk van de ligging ten opzichte van de bebouwde kom en 
andere kwetsbare functies mag worden uitgebreid tot maximaal 7.500 
m2; 5.000 m2 of in het geheel geen nieuwe bebouwing voor intensieve 
veehouderij worden opgericht. (Omgevingsverordening Groningen); 

- wat betreft mestvergisting worden alleen installaties toegestaan die on-
dergeschikt zijn en gebonden aan de eigen (agrarische) bedrijfsvoering 
(Omgevingsverordening Groningen); 

- in een bestemmingsplan mogen geen windturbines worden toegestaan 
met een ashoogte van meer dan 15 meter; 

- ten aanzien van verblijfsrecreatie, wordt alleen meegewerkt aan klein-
schalige initiatieven. 

 
Beleidsmatig gezien zijn de onderstaande toetsingscriteria van belang voor 
het MER. De beoogde ontwikkelingen worden in ieder geval beoordeeld op 
deze punten: 
- de landschappelijke en cultuurhistorische waarden (Omgevingsveror-

dening Groningen); 



blz 14 120401    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    planMER Buitengebied Bellingwedde 
 Status: Definitief / 09-04-13 

- de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden (Natuur-
beschermingswet); 

- de mate van rust en openheid in gebieden die geschikt zijn akkervogels 
(Natuurbeheerplan Groningen 2013); 

- afstanden en geurnormen uit de Wet geurhinder en veehouderij en het 
Activiteitenbesluit. 

2.   2. Visie op het buitengebied 

2.2.1. 

Als eerste stap naar een nieuw bestemmingsplan Buitengebied is door de 
gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten vastgesteld (12 juli 2012). De 
nota bevat de uitgangspunten voor de bestemmingen in het nieuw op te 
stellen bestemmingsplan. Met de nota van uitgangspunten wordt enerzijds 
gekozen voor het beschermen van de huidige landschappelijke, cultuurhis-
torische en natuurlijke waarden op Bellingwedde. Aan de andere kant wordt 
binnen randvoorwaarden ruimte geboden voor het uitbreiden en wijzigen 
van de bestaande functies. Zodoende kan worden ingespeeld op trends als 
schaalvergroting, stoppende agrarische bedrijven en het toenemende be-
lang van de recreatiesector.  

Nota van uitgangspunten 

 
2.2.2. 

Gebiedsvisie 

Ontwikkelingsmogelijkheden landbouw 

Landbouw is een belangrijke functie in het buitengebied van Bellingwedde. 
In de Nota van Uitgangspunten wordt, in lijn met het Provinciaal Omge-
vingsplan, ingezet op een zonering van landbouwactiviteiten. Daarbij zijn 
twee verschillende gebieden te onderscheiden: 
- een gebied waar primair wordt ingezet op de landbouw. Bij belangen-

afweging krijgt de grondgebonden landbouw hier voorrang op andere 
functies. Het betreft hier het Oldambtgebied, het veenkoloniale land-
schap en een deel van het randveenontginningslandschap; 

- een gebied waar verbrede plattelandsontwikkeling aan de orde is en 
waar wordt ingezet op een verweving van de landbouw en andere func-
ties, zoals recreatie en wonen (verwevingsgebied). 

 
De zonering van beide gebieden is weergegeven in de onderstaande visie-
kaart. 
 
Grondgebonden landbouw 
De ontwikkeling van de grondgebonden landbouw vormt het uitgangspunt 
voor het nieuwe bestemmingsplan. Deze vorm van landbouw is van belang 
voor de onderhoud van het landschap en de ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied. Daarbij wordt deel van de ontwikkelingsruimte toegekend bij recht. 
Er worden op de verbeelding bouwpercelen toegekend van 1,0 tot 1,5 hec-
tare, waarbij de bouwruimte is afgestemd op de huidige bebouwing. 
 
Op basis van een wijzigingsbevoegdheid kan worden meegewerkt aan een 
vergroting tot 2 hectare en 3 hectare (afhankelijk van het landschapstype). 
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Met een wijzigingsbevoegdheid kan maatwerk worden geleverd en worden 
percelen op een goede manier in het landschap ingepast. Dit gebeurt op 
basis van een schetsoverleg tussen initiatiefnemer, gemeente en archi-
tect/adviseur. Bij bouwpercelen groter dan 2 hectare, wordt ook de provin-
cie betrokken. 
 

  
Figuur 2. Landbouwverwevingsgebieden en bebouwde kommen in Bellingwedde 

 
Intensieve veehouderij 
Verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij is niet gewenst, gelet op 
de mogelijke effecten voor het (leef)milieu. Op basis van een wijzigingsbe-
voegdheid kan, overeenkomstig de Omgevingsverordening, ruimte worden 
geboden om in te spelen op de vereisten op het gebied van dierenwelzijn. 
Het vergunde aantal dieren blijft daarbij gelijk. De bouw in meerdere bouw-
lagen wordt uitgesloten, omdat dit niet passen wordt geacht binnen het 
open landschap. 
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Opgaande teelten 
In grootschalige, open gebieden is geen houtteelt toegestaan. In besloten 
landschappen is wel ruimte voor houtteelt en/of bosbouw. 
 
Mestopslag 
In de gemeente bestaat behoefte om mestopslag op veldkavels te realise-
ren, om knelpunten in de lintbebouwing op te lossen. In het agrarisch ge-
bied zijn zoekgebieden aangewezen om (onder voorwaarden) nieuwe 
mestopslagen te realiseren. 
 
Mestvergisting/mestraffinage 
Aanvragen voor co-vergisting van mest komen incidenteel voor. Omdat 
mestvergisters vragen om een zorgvuldige landschappelijke en milieutech-
nische inpassing en de milieueffecten op het schaalniveau van een be-
stemmingsplan buitengebied moeilijk in beeld zijn te brengen, wordt ervoor 
gekozen om op individuele basis mee te werken aan deze ontwikkelingen. 
In de bestemmingsplannen zijn dan ook geen mogelijkheden opgenomen 
voor nieuwe mestvergisters.  
 
Wel is er ruimte voor duurzame verwerking van mest via mestraffinage, 
waarbij mest wordt ontleedt in waardevolle grondstoffen. De ruimtelijke im-
pact van deze installaties is veel kleiner. Bij deze vorm van mestverwerking  
wordt voor 100% eigen mest verwerkt. Daarnaast zijn de benodigde instal-
laties veel kleinschaliger dan bij co-vergisters; mestraffinage kan op het ei-
gen erf plaatsvinden in een bebouwing met de omvang van een zeecontai-
ner. 
 
Recreatie en toerisme 
Speerpunten van het recreatief beleid in het buitengebied zijn het verbete-
ren van recreatieve routenetwerk en het faciliteren van kleinschalige recre-
atiefaciliteiten. Op grond van het nieuwe bestemmingsplan kan worden 
meegewerkt aan de volgende mogelijkheden: 
- nieuwe recreatieve routes

- bij agrarische bedrijven en grotere woonpercelen (> 1.500 m2) kan een 

; om het regionale fietsroutenetwerk te ver-
sterken, worden bij agrarische bedrijven en woningen rustpunten toe-
gestaan. Bij een rustpunt kunnen koffie/thee en dergelijke worden ge-
nuttigd; 

kleinschalig kampeerterrein

- bij woningen wordt 

 worden ingericht op of direct grenzend aan 
het agrarisch bouwperceel. Op een kampeerterrein zijn ten hoogste 15 
standplaatsen toegestaan; 

logiesverstrekking

- bij alle woningen worden kleinschalige 

 aan huis toegestaan binnen de 
bestaande bebouwing. Daarbij worden maximaal drie kamers ingericht 
en het parkeren vindt plaats op eigen terrein; 

dag- en verblijfsrecreatieve 
voorzieningen toegestaan, zoals verhuur van fietsen, kano's en daar-
mee vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten,  bed and breakfast, 
recreatieappartementen of een theetuin.   
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2.2.3. 

Binnen de hierboven geschetste beleidskaders heeft de gemeente de vol-
gende keuzes gemaakt die van groot belang zijn voor de alternatieven-
afweging: 

Gemeentelijke ontwikkelingsruimte en toetsingscriteria 

- bij recht zijn bouwpercelen toegestaan conform de bestaande omvang 
inclusief de bestaande planologische rechten (tot maximaal 1,5 hectare. 
Uitbreiding tot 2,0 hectare (in het esdorpen-, wegdorpen- en het rand-
veenontginningslandschap) en 3,0 hectare (in het veenkoloniale land-
schap en het Oldambtgebied) wordt alleen toegestaan op basis van 
maatwerk en in overleg met betrokken partijen (de keukentafelmetho-
diek); 

- in het plangebied worden geen mogelijkheden geboden voor de uitbrei-
ding van het aantal dieren in de intensieve veehouderij; 

- wat betreft mestvergisting worden alleen installaties toegestaan die on-
dergeschikt zijn en gebonden aan de eigen (agrarische) bedrijfsvoering. 
Co-vergisting van mest is niet toegestaan; 

- ten aanzien van verblijfsrecreatie, wordt alleen meegewerkt aan klein-
schalige initiatieven. Er worden maximaal 15 kampeerplaatsen mogelijk 
gemaakt bij kleinschalige kampeerterreinen. 

 
Vanuit de gemeentelijke doelstellingen vormen de mate waarin het plan bij-
draagt aan het versterken of teniet doen van landschappelijke en cultuur-
historische waarden een belangrijk toetsingscriterium. 
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3. HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING 

In het planMER wordt een vergelijking gemaakt tussen een referentiesitua-
tie en de toekomstige situatie. De referentiesituatie wordt in dit hoofdstuk 
beschreven en bestaat uit de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. 
De huidige situatie en autonome ontwikkelingen ten aanzien van de secto-
rale milieuaspecten worden beschreven in hoofdstuk 5. 

3.   1. Kerngegevens 

Bellingwedde is een gemeente met circa 9.000 inwoners in oost-
Groningen. De gemeente grenst aan de Nederlandse gemeenten Oldambt, 
Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde en het Duitse Landkreis Emsland, in 
de deelstaat Niedersachsen. Bellingwedde beslaat een oppervlakte van 
circa 11.000 hectare. De grootse kernen in deze overwegend landelijk ge-
meente zijn Bellingwolde (2.590 inwoners) en Blijham (2.260 inwoners). 
Overigens liggen deze kernen beide buiten het plangebied van het be-
stemmingsplan buitengebied. 

 

Figuur 3. Gemeente Bellingwedde (bron: Google Earth) 

3.   2. Ruimtelijke structuur van het plangebied 

3.2.1. 

Het landschap van Bellingwedde is voornamelijk gevormd tijdens de laatste 
ijstijden (het Pleistoceen) en de warmere periode daarna (het Holoceen). 
De afzettingen uit het Pleistoceen bestaan uit de door ijs gevormde stuw-
wallen aan de zuidwestkant, de oude dekzand- en beekdalafzettingen in 
het stroomgebied van de Westerwoldse Aa en de noordoost- zuidwest ge-
richte jonge(re) dekzandruggen van Vriescheloo en Bellingwolde. In het 
warmere tijdperk - het Holoceen - is in de dalen tussen de dekzandruggen 
gelegen hoogveen gevormd. Vanuit deze ondergrond heeft is de bewoning 

Ontstaansgeschiedenis van het landschap 
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en ontginning van het gebied tot stand gekomen en hebben zich verschil-
lende cultuurlandschappen gevormd. 
 
3.2.2. 

Landschappelijk gezien kan Bellingwedde worden ingedeeld in vijf deelge-
bieden, met elk zijn eigen karakteristieken en kernkwaliteiten. Het gaat om 
de vijf volgende landschapstypen: 

Vijf landschapstypen 

- het esdorpenlandschap rond Wedde; 
- het wegdorpenlandschap (ook streekdorpenlandschap) op de voormali-

ge dekzandruggen. Dit vormt een soort hoefijzer tussen het Oldambt-
gebied en de veengebieden; 

- het dijkenlandschap van Oldambt in het noorden; 
- het veenkoloniale landschap in het zuidoosten van het plangebied; 
- de randveenontginningen, aansluitend op de wegdorpen. 
 
Mede vanwege de landschappelijke diversiteit kent Bellingwedde een groot 
aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen. In de gemeente zijn 79 
rijksmonumenten aanwezig, waaronder verschillende traditionele molens, 
kerken, grote boerderijen en voorname huizenplaatsen. Bellingwolde en de 
vesting Oudeschans zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht.  
 
De landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het 
plangebied worden nader beschreven in paragraaf 5.3. 

3.   3. Functionele structuur en autonome ontwikkelingen 

3.3.1. 

Een deel van Bellingwedde behoort tot het Oldambtgebied, waar de akker-
bouw van oorsprong sterk is vertegenwoordigd. Naast akkerbouw komen 
ook (rund)veeteelt, een klein aantal tuinbouwbedrijven (volle grond) en een 
beperkt aantal intensieve veehouderijen voor. Glastuinbouw komt in het 
gebied niet voor. Schaalvergroting manifesteert zich vooral in het Oldambt-
gebied en (in mindere mate) het veenkoloniale landschap. 

Landbouw 

 
Uit gegevens van LTO blijkt dat de bedrijven in de melkveesector gemid-
deld gezien vrij groot zijn. Melkveebedrijven hebben een gemiddelde om-
vang van 140 melkkoeien per bedrijf. Bellingwedde komt daarmee in Gro-
ningen op de tweede plaats. Landelijk gezien is Bellingwedde de 5de ge-
meente op dit gebied. De gegevens laten tevens zien dat een groot deel 
van de melkveebedrijven in Groningen de grens van 300 NGE al is gepas-
seerd; 80% van de bedrijven is al groter dan 300 NGE. 
 
Autonome ontwikkeling 
Het landelijk gebied is aan verandering onderhevig. Binnen de agrarische 
sector zijn drie verschillende trends gaande:  
1. Een eerste groep agrariërs richt zich volledig op de oorspronkelijke pro-

ductietak, waarbij schaalvergroting en specialisatie sleutelbegrippen 
zijn. 
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2. Een andere groep richt zich naast hun agrarische productietak op ande-
re bijverdiensten, ook wel aangeduid als verbrede landbouw. 

3. Tot slot is er een groep agrariërs die, om uiteenlopende redenen, hun 
bedrijf beëindigen. Per bedrijfssector kunnen deze ontwikkelingen ver-
schillen.  

 
Wat betreft de milieueffecten zijn met name de trends in de veehouderij van 
belang. Onderstaand worden de trends over de periode 2000-2012 van het 
aantal bedrijven en aantal dieren in de gemeente weergegeven. Ook geeft 
de tabel aan welke aantallen dieren en bedrijven kunnen worden verwacht, 
wanneer deze trends doorzetten. 
 
Dierca-
tegorie 

Aantal bedrijfstakken 4 Aantal dieren ) 

 2000 2012 Jaar-
lijkse 
trend 
2000-
2012 
(%) 

Ver-
wac
ht 
aan-
tal 
2023 

2000 2012 Jaar-
lijkse 
trend 
2000-
2012 
(%) 

Ver-
wacht 
aantal 
dieren 
2023  

Rundvee 44 34 -1,9 28 6.375 6.955 +0,7 7.557 
Geiten 8 5 -3,1 4 105 710 +48,0 x 
Varkens 22 3 -7,2 1 3.255 3.308 +0,1 3.357 
Kippen 16 5 -6,3 2 588.972 548.703 -0,6 515.277 
Paarden 27 26 -0,3 25 157 188 +1,6 225 
Schapen 21 10 -4,4 6 2.845 689 -6,3 336 

Tabel 3 Aantal bedrijfstakken en aantal dieren (Bron: CBS-tellingen 2012) 

 
Op basis van de bovenstaande gegevens kan een aantal trends worden 
afgeleid: 
- Het aantal agrarische bedrijven neemt af, terwijl het aantal stuks vee 

toeneemt of vrijwel gelijk blijft. Dit duidt op schaalvergroting in de sec-
tor. Dit geldt voor vrijwel alle diercategorieën. 

- Bij dierencategorieën die voornamelijk hobbymatig worden gehouden 
zijn eenduidige trends minder goed af te leiden. Het recreatief houden 
van paarden nam jarenlang toe. Sinds de teruggang van de economie, 
is het aantal paarden echter afgenomen (2012 ten opzichte van 2012). 
Het aantal schapen loopt duidelijk terug. 

- Het aantal stuks geiten is zeer klein. De stijging van het aantal geiten 
tussen 2000 en 2012 wordt verklaard door een nieuwe geitenhouder, 
die ondertussen zijn activiteiten heeft gestopt. De trendmatige groei 
tussen 2000 en 2012 kan daarom niet worden geprojecteerd op 2023. 
 

Niet duidelijk is of de bovengenoemde trends zich lineair zullen doorzetten. 
Door wijzigingen in de economische situatie of het beleid kunnen trends 
versneld doorzetten of juist vertragen. Wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn 
van de afschaffing van het melkquotum is voor het onderhavige gebied niet 
duidelijk.  

                                                
4)  Bij de CBS gegevens vallen bedrijven die een neventak hebben onder meerdere 

bedrijfstakken. Dit verklaart waarom in de tabel het totaal aantal bedrijven hoger is 
dan het aantal (volwaardige) agrarische bedrijven dat in de gemeente aanwezig is.  
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3.3.2. 

Natuurwaarden in de gemeente Bellingwedde zijn geconcentreerd in het 
dal langs de Westerwoldse Aa. Dit gebied maakt deel uit van de ecologi-
sche hoofdstructuur (EHS). Daarbij zijn de bossen rondom de Veendiep-
plassen aangewezen als voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebie-
den. In het noordoosten van de gemeente, langs de Duitse grens, is in de 
toekomst een ecologische verbindingszone voorzien. Ook langs het noor-
delijk deel van de Westerwoldse Aa is in het Provinciaal Omgevingsplan 
een indicatieve ecologische verbinding opgenomen. Realisatie op korte 
termijn is niet aan de orde. Tot slot komen verspreid in het gebied bosper-
celen en dorpsbosjes voor.  

Natuur en water 

 
Het dichtst nabij gelegen Natura 2000-gebied ligt in de buurgemeente 
Vlagtwedde. Het betreft het gebied Lieftinghsbroek. Dit gebied is onder an-
dere aangewezen voor de habitats blauwgraslanden, beuken-eikenbossen 
met hulst, eiken-haagbeukenbossen en vochtige alluviale bossen. Omdat 
het gebied gevoelig is voor verzurende- en vermestende stoffen, is het in 
dit planMER van belang (zie bijlage 6). 
 
Autonome ontwikkeling: verbreding van het Veendiep 
In samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s wordt gewerkt aan de 
verbreding van het Veendiep. Daarbij worden de oevers natuurvriendelijk 
uitgevoerd. Dit leidt tevens tot een vergroting van de waterbergingscapaci-
teit in het gebied. Voor zover relevant, wordt hier in het planMER aandacht 
aan besteed. Bijvoorbeeld bij de aspecten ecologie en water(berging). 
 
Autonome ontwikkeling: aanpassing Europees landbouwbeleid 
De Europese Commissie werkt aan de modernisering van het Europees 
landbouwbeleid. Zoals de plannen nu voorliggen, moet een agrariër 7 % 
van zijn areaal inrichten voor ecologische doeleinden om na 2013 in aan-
merking te komen voor Europese subsidies. Ecological Focus Area’s 
(EFA’s) kunnen vele vormen aannemen, bijvoorbeeld natuurbraak, buffer-
stroken, extra verbrede teeltvrije zones, akkerranden, overhoeken en na-
tuurvriendelijke oevers. Maar ook, zeker wanneer bestaande landschaps-
elementen tot de 7% gerekend mogen worden, opgaande begroeiing, per-
ceelrandbegroeiing (zoals heggen, elzensingels, houtwallen), bosjes en 
struwelen, sloten en kreken.  
 
Het huidige netwerk van faunaranden in het plangebied past goed in deze 
definitie en zal door het nieuwe beleid naar verwachting een meer perma-
nent karakter krijgen. In het planMER wordt kwalitatief aandacht besteed 
aan de mogelijkheid om EFA’s in te zetten voor de versterking van natuur-
waarden in het plangebied. 
 
3.3.3. 

Recreatie in Bellingwedde is voor een belangrijk deel geconcentreerd 
rondom de recreatieplas en het recreatiepark Wedderbergen. Daarnaast 
komen verspreid liggend kleinschalige voorzieningen voor. Het waardevolle 

Recreatie en toerisme 
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cultuurlandschap, de natuurgebieden, rust en de ruimte, in combinatie met 
de cultuurhistorische attracties, zorgen voor een goede uitgangspositie om 
de recreatieve sector verder te versterken. Het beleid dat is gericht op ver-
sterking van de toeristisch-recreatieve functie van de streek, wordt samen 
met de andere gemeenten in Westerwolde uitgevoerd (Vlagtwedde en 
Stadskanaal). 
 
Algemene trends in recreatie en toerisme 
In de recreatiesector zijn wel een aantal algemene trends waarneembaar 
(Toerdata-Noord, 2011). De vrijetijdssector is trendgevoelig. Er is ook 
steeds meer mogelijk op het gebied van vrije tijd. Algemene trends zijn:  
- De toenemende druk op de vrije tijd en de bereidheid om geld uit te ge-

ven. Door de huidige economische crisis is men wel kritischer en blijft 
men dichter bij huis. 

- Door de kritische concurrent ontstaat er meer diversificatie van het 
aanbod en zijn er meer niches. De vrijtijdsbesteding is steeds meer ge-
richt op beleving. 

- Digitalisering heeft belangrijke gevolgen. Recreanten laten zich vaker 
informeren via internet. Ook digitale toepassingen zoals GPS-
wandeltochten komen vaker voor. 
 

Autonome ontwikkelingen verblijfsrecreatie 
Op het gebied van verblijfsrecreatie zijn de volgende trends waar te nemen: 
- De kampeermarkt krimpt. De bezettingsgraad van kampeerterreinen 

neemt af. Wel is er ruimte voor marktniches zoals kort verblijf voor 
campers en het kamperen op bijzondere locaties. Ten aanzien van 
kleinschalig kamperen bij agrarische bedrijven is geen duidelijke trend 
waar te nemen. 

- De vraag naar bungalows stabiliseert: het nieuwe aanbod vervangt het 
oude aanbod. 

- Er is behoefte aan het overnachten in authentieke boerderijen, landhui-
zen en dergelijke. Daarnaast is er behoefte aan kleinschalige formules 
zoals 'gastenkamers', maar ook voor bijzondere formules als de boe-
renkamers of logies in historische bebouwing (erfgoedlogies). 
 

3.3.4. 

In de gemeente komen verspreid woonfuncties, niet-agrarische bedrijvig-
heid en (maatschappelijke) voorzieningen voor. De woningen en voorzie-
ningen zijn voornamelijk geconcentreerd in de kernen. In de linten komen 
agrarische bedrijven, woningen en niet-agrarische bedrijvigheid naast el-
kaar voor.  

Wonen en niet-agrarische bedrijvigheid 

 
In het buitengebied komen verspreid liggend niet-agrarische bedrijven voor. 
Een aantal van deze bedrijven zijn gelieerd aan de agrarische sector, zoals 
loonwerk- en grondverzetbedrijven. 
 
Autonome ontwikkeling: bevolkingskrimp 
In de regio Oost-Groningen speelt bevolkingskrimp al enige tijd een belang-
rijk aandachtspunt voor het beleid. Prognoses van het Planbureau voor de 
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Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat de 
bevolking tot 2025 krimpt (PBL/CBS, 2012). Het aantal huishoudens blijft 
tot 2025 ongeveer gelijk. Dit heeft te maken met het feit dat er steeds meer 
één en tweepersoonshuishoudens komen (gezinsverdunning). In de perio-
de 2025 tot 2040 is een krimp van het aantal huishoudens aan de orde. 
 
3.3.5. 

Bovenregionaal vormen de A7 en de Duitse A31 (net over de grens) be-
langrijke verbindingen (zie figuur 4). Regionaal is de route tussen Winscho-
ten en Vlagtwedde (N368) van belang. Deze route ontsluit ook de grotere 
plaatsen Blijham en Wedde. Daarnaast liggen veel woningen en bedrijven 
in het bebouwingslint Wedderheide - Vriescheloo – Bellingwolde (N973). 

Infrastructuur 

 

 
Figuur 4. Hoofdverkeersstructuur 
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3.   4. Autonome ontwikkelingen buiten het plangebied 

In een aantal buurgemeenten wordt een nieuw bestemmingsplan buitenge-
bied voorbereid. Veehouderij-ontwikkeling in deze gemeenten kan leiden 
tot een stapeling van milieueffecten met betrekking tot de verzuring en 
vermesting van natuurgebieden. Deze ontwikkelingen worden meegeno-
men in de cumulatietoets van de passende beoordeling. Verder spelen 
voor zover bekend geen ontwikkelingen die kunnen leiden tot een stapeling 
van milieueffecten met de ontwikkelingen in het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied. 
 
3.   5. Cumulatietoets 

Waar relevant, wordt in het kader van cumulatie wordt in aandacht besteed 
aan de volgende autonome ontwikkelingen: 
- de inrichting van Ecological Focus Area’s; 
- verbreding van het Veendiep; 
- ontwikkeling van de veehouderij in de buurgemeenten (voor zover ge-

gevens beschikbaar zijn). 
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4. VOORNEMEN EN ALTERNATIEVEN 

4.   1. Voornemen: een nieuw bestemmingsplan 

4.1.1. 

In hoofdzaak consoliderend 

Hoofddoelstellingen 

Hoofddoel van de nieuwe bestemmingsplannen is om te komen tot een ac-
tueel en eenduidig juridisch-planologisch toetsingskader voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied. Het bestemmingsplan is in beginsel 
consoliderend van aard. Er wordt ingezet op het beschermen en versterken 
van de huidige natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. 
In onderstaande tabel wordt aangegeven op welke manier deze waarden 
worden beschermd. 
 
Thema Voorstel hoe te regelen in nieuw bestemmingsplan buitengebied 
Land-
schap 

• De landschappelijke basis wordt beschermd binnen de gebiedsbestem-
mingen; 

• Unieke landschapselementen en aardkundige waarden worden be-
schermd door middel van een aanduiding of een dubbelbestemming; 

• Structuurbepalende landschapselementen worden beschermd door mid-
del van een omgevingsvergunning. Dit geldt bijvoorbeeld voor de groene 
lintstructuur Vriescheloo en de karakteristieke verkaveling in het veenko-
loniale gebied. 

Cultuur-
historie 

• Het bestemmingsplan is gericht op het behoud en de versterking van de 
cultuurhistorische waarden van het buitengebied; 

• In het bestemmingsplan worden bestaande waardevolle elementen be-
schermd zoals de essen bij Wedde en de dijken en dijkrestanten in het 
Oldambtgebied; 

• Karakteristieke bebouwing wordt beschermd door middel van een aandui-
ding. Het behoud wordt ook gestimuleerd door een verruiming van de ge-
bruiksmogelijkheden. 

Archeolo-
gie 

• Ten aanzien van behoudenswaardige vindplaatsen is zo veel mogelijk het 
behoud in situ van toepassing 5

• Voor gebieden met archeologische waarden wordt in het bestemmings-
plan een beschermende regeling opgenomen; 

); 

• Deze aanvullende bestemming is gekoppeld aan een omgevingsvergun-
ningstelsel voor bepaalde werkzaamheden alsmede, indien relevant, aan 
de bouw- en sloopvergunningen. 

Natuur • Bestaande natuurgebieden worden passend bestemd; 
- Voor het dempen, graven, verdiepen en verbreden van sloten en het (in 

sommige gevallen) verwijderen dan wel aanbrengen van beplantingen 
moet, ter afweging van de landschappelijke en natuurlijke waarden, een 
omgevingsvergunning aangevraagd worden. 

Tabel 4 Systematiek voor het beschermen van landschappelijke, cultuurhistori-
sche, archeologische en natuurlijke waarden 

 
 
 
 
                                                
5)  Artefacten zijn in situ wanneer deze zich nog op de oorspronkelijke plaats van de 

positie bevinden, dat wil zeggen de objecten liggen of staan nog precies zo als ze 
in het verleden zijn achtergelaten. Artefacten in situ verschaffen de archeologie 
veel meer informatie dan losse vondsten. 
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Flexibiliteit en ontwikkelingsruimte 
Binnen de randvoorwaarden die gelden vanuit onder meer milieu, land-
schap, water en cultuurhistorie, wordt ontwikkelingsruimte geboden om in 
te kunnen spelen op markt- en beleidsontwikkelingen. Het gaat daarbij 
enerzijds om de bestaande functies, zoals agrarische bedrijven, en ander-
zijds om nieuwe functies, zoals passende mogelijkheden voor vrijkomende 
agrarische bedrijven en mogelijkheden om kleinschalige recreatiefaciliteiten 
te realiseren.  
 
Naast bouw- en gebruiksmogelijkheden die bij recht zijn toegestaan, zijn in 
het bestemmingsplan flexibiliteitsbepalingen opgenomen. Deze bepalingen 
hebben betrekking op mogelijkheden die de gemeente wel wil toestaan, 
maar waarbij met een extra toetsingsmoment kan sturen op de situering of 
omvang van een bepaalde ontwikkeling. Voor ontwikkelingen waarbij de 
onderliggende bestemming wordt gewijzigd, zijn wijzigingsbevoegdheden 
opgenomen. Voor ontwikkelingen die kleinschaliger van aard zijn, gelden 
afwijkingsbevoegdheden
 

.  

Onderstand wordt per type ontwikkeling aangegeven welke ontwikkelings-
ruimte in de bestemmingsplannen is opgenomen. Wanneer er verschillen 
zijn tussen de bestemmingsplannen wordt dit aangegeven. 
 
4.1.2. 

Grondgebonden veehouderij 

Ontwikkelingsmogelijkheden landbouw 

Mede vanwege het belang van de grondgebonden veehouderij en akker-
bouw voor het beheer van het landschap, zijn deze vormen van landbouw 
het uitgangspunt voor de inrichting van het buitengebied. Bestaande agra-
rische bedrijven krijgen daarbij de mogelijkheid om op een verantwoorde 
manier verder te ontwikkelen. 
 
Qua ontwikkelingsmogelijkheden is gekozen voor maatwerk, waarbij de be-
staande planologische mogelijkheden uitgangspunt zijn. Agrarische bedrij-
ven krijgen bij recht de ontwikkelingsmogelijkheden uit de geldende be-
stemmingsplannen. Daarbij zijn bouwpercelen opgenomen met een om-
vang van 1 tot 1,5 hectare

 

. Agrarische bedrijven die feitelijk al groter zijn of 
waar concrete ontwikkelingen zijn voorzien, hebben een groter bouwper-
ceel gekregen. 

Uitbreidingsruimte wordt bij voorkeur gezocht aan de achterzijde van agra-
rische bedrijven, maar is in alle gevallen afgestemd op de lokale omge-
vingssituatie. Waar mogelijk is bij het intekenen van bouwpercelen rekening 
gehouden met omwonenden en landschappelijke of cultuurhistorische 
waarden. 
 
Agrarische bedrijfsgebouwen, agrarische bedrijfswoningen, mest-, voeder- 
en sleufsilo’s moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd (zie figuur). 
Het bouwvlak ziet op gronden waar daadwerkelijk mag worden gebouwd en 
bepaald daarmee de daadwerkelijke bouwruimte (netto bouwruimte). Via 
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een afwijkingsbevoegdheid kan (mest)opslag buiten, maar direct aanslui-
tend aan het perceel worden opgericht.  
 

 
Figuur 5. Voorbeeld systematiek: twee agrarische bouwpercelen (sa-ab) temid-

den van de lintstructuur van Vriescheloo 

 
Op basis van een wijzigingsbevoegdheid kan worden meegewerkt aan een 
vergroting tot 2,0 hectare en 3,0 hectare. De maximale oppervlakte van een 
bouwperceel is daarbij afhankelijk van het landschapstype. In de land-
bouwkerngebieden is schaalvergroting tot 3,0 hectare mogelijk (zie figuur 
2).  Bij deze wijzigingsbevoegdheden moet worden voldaan aan een aantal 
wijzigingscriteria:
- een goede landschappelijke inpassing, waarbij tevens sprake is van 

een evenwichtige ordening, maatvoering en vormgeving van de be-
drijfsgebouwen;  

  

- dat de waterhuishoudkundige situatie wordt afgestemd met de water-
beheerder;  

- met de vormgeving en inrichting van de bedrijfskavel dient zoveel mo-
gelijk te worden aangesloten bij de historisch gegroeide landschaps-
structuur;  

- tot slot dient de infrastructurele ontsluiting toereikend te zijn voor de be-
drijfsontwikkeling.  

 
Intensieve veehouderij 
Naast de grondgebonden landbouw zijn er intensieve (niet-grondgebonden) 
veehouderijbedrijven, in het gebied gevestigd, deels als hoofdtak en deels 
als tweede bedrijfstak. 
 
Verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij is niet gewenst, gelet op 
de effecten voor het (leef)milieu. Ook de bouw in meerdere bouwlagen 
wordt uitgesloten. Op basis van een wijzigingsbevoegdheid kan, overeen-
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komstig de Omgevingsverordening, bouwruimte worden geboden om in te 
spelen op de vereisten op het gebied van dierenwelzijn. Het vergunde aan-
tal dieren blijft daarbij gelijk.  
 
Overige vormen van landbouw 
Productiegerichte paardenhouderijen

 

, krijgen een agrarische bestemming, 
met vergelijkbare bouwmogelijkheden als de agrarische bedrijven. Omdat 
productiegerichte paardenhouderijen qua bedrijfsvoering en hindercatego-
rie vergelijkbaar zijn met grondgebonden veehouderijen, zijn er wijzigings-
bevoegdheden opgenomen om agrarische bedrijven om te zetten tot paar-
denhouderij. Gebruiksgerichte paardenhouderijen krijgen een recreatieve 
bestemming of een sportbestemming. 

Om de openheid van het landschap niet onevenredig aan te tasten zijn op-
gaande meerjarige teeltvormen

 

, zoals fruitteelt, sierteelt en boomteelt in 
een beperkt deel van het plangebied toegestaan. In grootschalige, open 
gebieden is geen houtteelt toegestaan. In besloten landschappen is wel 
ruimte voor houtteelt en/of bosbouw. 

Glastuinbouw

 

 komt in het plangebied niet voor en is (overeenkomstig het 
provinciaal beleid) ook niet toegestaan. 

Verplaatsing agrarische bouwpercelen 
In het bestemmingsplan zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen om 
nieuwe agrarische bouwpercelen mogelijk te maken ten behoeve van de 
verplaatsing van agrarische bedrijven. Verplaatsing van agrarische bedrij-
ven is alleen toegestaan bij hoge mate van uitzondering, bijvoorbeeld om 
knelpuntsituaties op te lossen. Er komen twee zoekgebieden voor het ver-
plaatsen van kavels, die in het MER worden onderzocht als twee varianten. 
Het gaat om de Lyskemeerweg en de Tweekarspelenweg (zie paragraaf 
4.8). 
 
Mestopslag 
Mestopslag moet in principe binnen het agrarisch bouwperceel plaatsvin-
den. Via een afwijkingsbevoegdheid kan een uitzondering worden gemaakt, 
als er geen plaats meer is binnen het bouwvlak

 

 of wanneer dit vanuit de mi-
lieuwetgeving noodzakelijk is. De mestopslag moet dan bij voorkeur aan-
sluitend op het bouwvlak plaatsvinden.  

In de gemeente bestaat behoefte om mestopslag op veldkavels

 

 te realise-
ren, om knelpunten in de lintbebouwing op te lossen. In het bestemmings-
plan zijn daarom zoekgebieden opgenomen om in uitzonderingsgevallen de 
opslag van mest op veldkavels toe te staan. Deze zoekgebieden zijn gele-
gen in de landbouwkerngebieden. Het gaat hierbij overigens niet om mest-
silo’s, maar deels in de bodem verankerde foliebassins. In bijlage 4 wordt 
deze ontwikkelingsmogelijkheid nader beschreven. 

Mestopslag op veldkavels kan door middel van een omgevingsvergunning 
worden toegestaan. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning moet 
worden voldaan aan verschillende afstandscriteria: 
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- tot een kruispunt van wegen (in verband met verkeersveiligheid), tot 
een geurgevoelig object en tot aan de insteek van het talud van aan-
grenzende watergangen moet een minimale afstand worden aange-
houden;  

- daarnaast geldt een minimale afstand tussen twee mestzakken of folie-
bassins onderling, om enige spreiding van mestbassins te realiseren; 

- een ander criterium betreft de omvang van het agrarische bedrijf. Per 
mestbassin moeten bedrijven tenminste 100 hectare land bebouwen. 
Het overgrote deel van deze 100 hectare moet binnen het plangebied 
zijn gesitueerd. Daarmee wordt voorkomen dat vanuit andere regio’s op 
grote schaal mest wordt opgeslagen in Bellingwedde; 

- het is ook mogelijk met meerdere bedrijven één mestbassin te realise-
ren; 

- tot slot moet de mestopslag landschappelijk ingepast worden, en afge-
stemd te worden op de landschappelijke kenmerken van het gebied. 
Hierover dient te initiatiefnemer advies te vragen bij de Stichting Libau. 

 
Mestbe- en verwerking 
In het bestemmingsplan worden geen mogelijkheden opgenomen voor co-
vergisting van mest

 

. Omdat deze ontwikkelingen incidenteel voorkomen en 
de inpasbaarheid van initiatieven het best per specifiek geval kan worden 
bekeken, wordt ervoor gekozen om voor nieuwe initiatieven een aparte 
planprocedure te doorlopen. 

In het bestemmingsplan zijn wel mogelijkheden opgenomen voor mestraffi-
nage

 

. Het gaat hier om het scheiden van meststromen in hoogwaardige 
meststoffen. Deze activiteit is 100% gebonden aan het agrarisch bedrijf en 
heeft daardoor geen verkeersaantrekkende werking. De activiteiten kunnen 
plaatsvinden in bebouwing ter grote van een zeecontainer, waardoor de 
ruimtelijke uitstraling veel beperkter is als bij co-vergisting. In bijlage 4 wor-
den de activiteit mestraffinage (en het verschil met co-mestvergisting) ver-
der besproken. 

Veldschuren 
Nieuwe veldschuren zijn niet toegestaan. Bestaande veldschuren worden 
positief bestemd. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om bestaande veldschuren te kunnen afbreken en saneren. 
 
Verbreding van de landbouw (ondergeschikte takken) 
In de bestemmingen voor agrarische bedrijven zijn verschillende mogelijk-
heden opgenomen om verbreding van de bedrijfsvoering mogelijk te ma-
ken. Activiteiten met een kleinschalige impact op de ruimte en die binnen 
de bestaande bedrijfswoning kunnen worden uitgeoefend, zijn bij recht toe-
gestaan. Het gaat daarbij om beroepsuitoefening aan huis c.q. kleinschali-
ge bedrijfsmatige activiteiten. Nevenactiviteiten die een iets grotere ruimte-
lijke impact kunnen hebben worden bij afwijking toegestaan.  
 
Bij de afwijking ten behoeve van niet-agrarische bedrijvigheid als een on-
dergeschikte tweede tak geldt als voorwaarde dat deze bedrijven lichte be-
drijven zijn, namelijk bedrijven uit categorie 1 of 2 uit de bedrijvenlijst. Het 
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mogen ook geen geluidszoneringsplichtige bedrijven, risicovolle inrichtin-
gen of vuurwerkbedrijven zijn. Daarnaast wordt er een beperking gesteld 
met betrekking tot de omvang, de bedrijfsvloeroppervlakte mag namelijk 
niet meer dan 500 m² bedragen. Tot slot moeten de activiteiten, met inbe-
grip van opslag, inpandig plaatsvinden in de bestaande bebouwing. 
 
Onder de niet-agrarische bedrijvigheid vallen bijvoorbeeld verhuurbedrijven 
van recreatieve producten, zoals kano’s en fietsen of het stallen van niet-
agrarische producten zoals caravans en boten. 
 
Functiewijziging agrarische bedrijven 
Om het behoud van karakteristieke agrarische bedrijfsgebouwen te stimule-
ren, kunnen voormalige boerderijen via een wijzigingsbevoegdheid worden 
bestemd als burgerwoning, manege of met een niet-agrarische bedrijfs-
functie. De nieuwe functie moet ondergebracht worden in de bestaande 
bebouwing. De woonfunctie moet gehandhaafd blijven, in de voormalige 
bedrijfswoning, dan wel in het voormalige boerderijpand.  

 
4.1.3. 

Bij agrarische bedrijven is het toegestaan om de onderstaande recreatieve 
functies uit te oefenen als neventak. Kleinschalige kampeerterreinen, 
paardrijdbakken, theeschenkerijen en bed and breakfast zijn ook toege-
staan bij woningen met een groter perceel (> 1.500 m2), veelal voormalige 
boerderijen. Ontwikkelingen kunnen door het college worden toegestaan 
via een afwijkingsbevoegdheid. Via een nadere toetsing kan de ruimtelijke 
inpasbaarheid daardoor goed worden geregeld. 

Ontwikkelingsmogelijkheden recreatieve functies 

 
Kleinschalig kamperen 
Met een omgevingsvergunning kan in afwijking van de regels bij agrarische 
bedrijven en grotere woonpercelen (> 1.500 m2) een kleinschalig kampeer-
terrein mogelijk gemaakt worden, binnen of direct grenzend aan de be-
drijfskavel. Het maximum aantal kampeerplaatsen bedraagt 15. Het terrein 
moet landschappelijk goed ingepast worden, waarbij tevens als voorwaarde 
geldt dat het kamperen zo veel mogelijk achter de gebouwen plaatsvindt. 
Daarnaast mag de nieuwe functie andere bedrijven niet hinderen in de be-
drijfsuitoefening of beperken in de ontwikkelingsmogelijkheden. Er mag uit-
sluitend in de periode van 1 maart tot 1 oktober gekampeerd worden. 
 
Logies met ontbijt 
Logies met ontbijt is als kleinschalige bedrijfsmatige activiteit bij recht toe-
gestaan met ten hoogste 1 kamer. Om in meer dan 1 kamer logies met 
ontbijt te realiseren, kan met een omgevingsvergunning afgeweken worden 
van de gebruiksregels. Daarbij moet worden voldaan aan de volgende toet-
singscriteria: 
- de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning of in een bij-

gebouw. Uitgangspunt hierbij is een bestaande entree (deur); 
- de oppervlakte van het permanente woongedeelte van de bedrijfswo-

ning mag niet minder bedragen dan 75 m²;  
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- er mogen maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gereali-
seerd worden; 

- er mag geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt. 
 
Paardrijbakken 
Bij afwijking zijn paardrijbakken toegestaan. Hierbij moet er voldoende 
aandacht zijn voor de landschappelijke inpassing. Om mogelijke hinder te 
beperken dient de afstand van de  paardrijbak tot de woonbestemmings-
grenzen van woonhuizen van derden minimaal 50 m bedragen. Ook aan de 
afmetingen van de paardrijbakken en bijbehorende bouwwerken zijn voor-
waarden gesteld. Zo mag de oppervlakte van een paardrijbak niet meer 
bedragen dan 1.200 m², lichtmasten mogen niet hoger zijn dan 5 meter en 
het hekwerk mag niet hoger zijn dan 1,60 meter. Tot slot mag er geen 
sprake zijn van onaanvaardbare (licht)hinder ten opzichte van derden. 
 
Kleinschalige recreatie bij woningen 
Bij agrarische bedrijven en woningen mag bij recht kleinschalige daghore-
ca, zoals eethuisjes, een theeschenkerij en verkoop van versnaperingen 
plaatsvinden. Omdat het hier gaat om zeer kleinschalige activiteiten, zijn 
deze mogelijkheden bij recht toegestaan. 
 
Boerengolf 
Agrarische gronden mogen - buiten het broedseizoen - gebruikt worden 
voor boerengolf. Dit recreatieve gebruik mag niet ten koste gaan van de 
aanwezige natuurwaarden. 
 
4.1.4. 

Woningbouw 

Overige ontwikkelingen Buitengebied 

In het buitengebied worden in principe geen nieuwe burgerwoningen moge-
lijk gemaakt. Het splitsen van een (agrarische) bedrijfswoning is alleen toe-
gestaan, wanneer daar een bedrijfseconomische reden voor bestaat. 
 
Wel biedt het bestemmingsplan via een wijzigingsbevoegdheid mogelijkhe-
den om invulling te geven aan een pilot voor het concept landschapswo-
nen. Het gebied Hoornder Venen, ten westen van Wedde, is hiervoor aan-
gewezen6

 

). In dit gebied is een verdunde vorm van nieuwbouw mogelijk, 
waarbij tevens wordt ingezet op de versterking van natuurlijke en land-
schappelijke waarden (rood-voor-groen). Voorwaarde voor de realisatie van 
een landgoed is dat deze ten minste 90% openbaar toegankelijk is en dat 
30% van de gronden wordt ingericht als natuur of bos. 

In het bestemmingsplan wordt de eerste fase van deze ontwikkelingsvisie 
mogelijk gemaakt op basis van een wijzigingsbevoegdheid. 
 

                                                
6)  In de bijlage is de ontwikkelingsvisie Hoornder Venen samengevat en is een kaartje 

van de bijbehorende landschapsvisie opgenomen 
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Figuur 6. Landschapsvisie Hoornder Venen (De Nieuwe Westerwoldse Com-

pagnie i.o. Buro Vijn, 2009) 

4.   2. Alternatieven en scenario’s 

De kern van een milieueffectrapportage bestaat uit het vergelijken van de 
autonome ontwikkeling - de situatie zonder vaststellen van het bestem-
mingsplan - met de toekomstige situatie. Van belang is dat in ieder geval 
de referentiesituatie en de maximaal mogelijke milieueffecten in beeld wor-
den gebracht.  
 
Op basis van de mer-regelgeving is het verplicht om een referentiesituatie 
in beeld te brengen. Om een goede afweging te kunnen maken is het im-
mers van belang om te weten welke milieusituatie ontstaat op het moment 
dat een plan niet wordt vastgesteld. De referentiesituatie bestaat uit de hui-
dige milieusituatie en autonome ontwikkelingen die los van het nieuwe be-
stemmingsplan tot stand zullen komen (zie hoofdstuk 3). Naast de referen-
tiesituatie worden de milieueffecten van het voornemen
 

 in beeld gebracht.  
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Op basis van de Wet milieubeheer moeten reële alternatieven worden on-
derzocht die kunnen leiden tot een belangrijk verschil in milieueffecten. Re-
ëel betekent dat de alternatieven realistisch en uitvoerbaar moeten zijn. 
Daarnaast moeten onderzochte alternatieven leiden tot een daadwerkelijk 
onderscheid in milieueffecten. Alternatieven kunnen per milieuaspect ver-
schillen. Voor milieuaspecten waarbij de feitelijke milieueffecten moeilijk op 
voorhand zijn in te schatten, kan worden gewerkt met scenario’s. Onder-
staand worden de gehanteerde alternatieven en scenario’s beschreven. 
 
Het verschil tussen scenario’s en alternatieven is dat scenario’s vorm krij-
gen vanwege omstandigheden waarop het bevoegd gezag (de gemeente) 
niet kan sturen (bijvoorbeeld marktontwikkelingen of beleid van hogere 
overheden). Bij een alternatief kan het bevoegd gezag wel sturen. 
 
Wanneer na het onderzoeken van verschillende alternatieven geen uit-
voerbaar bestemmingsplan kan worden vastgesteld, kunnen mitigerende 
maatregelen worden uitgewerkt, waarmee het plan toch voldoet aan de 
wet- en regelgeving en de beleidsdoelstellingen van de gemeente. 
 
4.   3. Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de situatie waarbij geen nieuw bestemmingsplan 
buitengebied wordt vastgesteld. De referentiesituatie fungeert als ijkpunt, 
waarmee de milieueffecten van het voornemen worden vergeleken. De re-
ferentiesituatie bestaat uit:  
- de huidige feitelijke situatie: alle vergunde activiteiten die zijn gereali-

seerd, uitgezonderd illegale activiteiten; 
- de toekomstige zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied: 

dit zijn bestemde en vergunde activiteiten die zeker binnenkort ingevuld 
worden. Deze autonome ontwikkelingen zijn benoemd in hoofdstuk 3; 

- generieke, planoverstijgende ontwikkelingen, zoals normen die voort-
vloeien uit het Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij of het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (autonome ontwik-
kelingen). Deze ontwikkelingen komen aan de orde bij de effectbe-
schrijving. 

 
In de onderstaande figuur is het onderscheid tussen referentiesituatie en 
voornemen schematisch weergegeven. 

 
Figuur 7. Onderscheid tussen referentiesituatie en voornemen 
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De referentiesituatie is beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 5 zal voor 
de verschillende omgevingsaspecten worden aangegeven wat de huidige 
milieusituatie is en hoe deze zich bij autonome ontwikkeling verder ontwik-
keld. Voor het aspect stikstofdepositie wordt een afwijkende referentiesitua-
tie gehanteerd (zie paragraaf 4.9). 
 
4.   4. Het voornemen 

Bij het voornemen worden de milieueffecten beschreven die zijn te ver-
wachten wanneer het bestemmingsplan volledig tot uitvoering wordt ge-
bracht. Het gaat daarbij ook om (her)bestemmingen die al wel zijn vergund, 
maar die nog niet worden benut. Op basis van jurisprudentie moet verder 
rekening worden gehouden met de benutting van de maximale mogelijkhe-
den die het bestemmingsplan biedt. Dit geldt dus ook voor de wijzigingsbe-
voegdheden die zijn opgenomen. Het voornemen is beschreven in para-
graaf 4.1. 
 
In het voornemen wordt er (vanuit een worst case-benadering) rekening 
mee gehouden dat alle agrarische bouwpercelen in de (half-)besloten land-
schappen kunnen groeien tot maximaal 2 hectare en in de landbouwkern-
gebieden tot maximaal 3 hectare.  
 
De mogelijkheden voor landschapswonen en duurzame energie maken in 
het planMER geen deel uit van het voornemen. Deze mogelijkheden wor-
den onderzocht als een apart alternatief. 
 
4.   5. Alternatief gebiedszonering landbouw 

In dit alternatief wordt er vanuit gegaan dat, in tegenstelling tot het voorne-
men, de maximale bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven verder 
worden gedifferentieerd. Overeenkomstig de gebiedsvisie in figuur 2 wordt 
er daarbij vanuit gegaan dat de agrarische bedrijven in de grootschalige 
landbouwgebieden de groeiruimte beter kunnen benutten en doorgroeien 
tot 3 hectare. De agrarische bedrijven in het ‘verwevingsgebied’ kunnen 
daarbij slechts de bouwmogelijkheden gebruiken die bij recht worden ge-
boden (1 tot 1,5 hectare).  
 
Bij dit alternatief wordt ook geen rekening gehouden met de mogelijkheden 
voor landschapswonen en van duurzame energie (zie onderstaande alter-
natieven). 
 
4.   6. Alternatief Hoornder Venen (landschapswonen) 

Met dit alternatief wordt onderzocht welke milieueffecten aan de orde zijn 
bij de volledige invulling van het gebied Hoornder Venen volgens de ont-
wikkelingsvisie die voor dit deelgebied is gemaakt (zie bijlage 2). Met het 
alternatief kunnen randvoorwaarden worden benoemd waarmee verder in-
vulling wordt gegeven aan het gebied.  
 
In het bestemmingsplan zijn overigens wijzigingsbevoegdheden opgeno-
men om een beperkt deel van deze visie uit te voeren. In het alternatief 
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wordt er rekening mee gehouden dat de volledige visie wordt uitgevoerd, 
omdat op die manier uitspraken kunnen worden gedaan voor de inrichting 
van het gehele gebied. Dit komt de integrale ontwikkeling van het deelge-
bied Hoornder Venen ten goede. 
 
De agrarische bedrijven zullen bij de uitvoering van de visie in principe in 
het deelgebied blijven. Puur theoretisch, is bij het aspect stikstofdepositie 
(effecten voor Natura 2000) onderzocht welke effecten het beëindigen van 
de bedrijven zou hebben voor de totale stikstofdepositie vanuit het plange-
bied. 
 
Om deze ontwikkeling op haar eigen merites te kunnen beoordelen, wordt 
in dit alternatief geen rekening gehouden met de ontwikkeling of verplaat-
sing van agrarische bouwpercelen (zoals het voornemen of het alternatief 
gebiedszonering) en de opwekking van duurzame energie (zoals het alter-
natief duurzame energie). 
 
4.   7. Alternatief duurzame energie 

In Bellingwedde wordt de inpasbaarheid van verschillende vormen van 
duurzame energieopwekking onderzocht die een ruimtelijk relevante uit-
straling hebben. Door middel van een alternatief wordt onderzocht op welke 
plek en onder welke randvoorwaarden de inpassing van de volgende twee 
vormen van duurzame energie mogelijk is: 
- opwekking van elektriciteit door middel van zonnepanelen op agrari-

sche gronden (zonneweides). Daarbij wordt uitgegaan van opstellingen 
met een maximale oppervlakte van 10 hectare;  

- opwekking van elektriciteit door middel van kleinschalige windturbines 
met een ashoogte van maximaal 15 meter.  

 
Bij dit alternatief wordt voornamelijk gekeken naar de landschappelijke ef-
fecten en de potentiële energieopbrengst. Voor wat betreft de kleinschalige 
windturbines worden tevens de effecten op het gebied van woon- en leef-
klimaat meegewogen (geluidhinder). 
 
Om de opwekking en inpassing van duurzame energie op haar eigen meri-
tes te kunnen beoordelen, wordt in dit alternatief geen rekening gehouden 
met de ontwikkeling of verplaatsing van agrarische bouwpercelen (zoals 
het voornemen of het alternatief gebiedszonering) en landschapswonen (al-
ternatief Hoornder Venen). 
 
4.   8. Verplaatsing van bouwpercelen: twee varianten 

Op basis van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om agrarische be-
drijven te verplaatsen. Hiervoor zijn twee zoekgebieden aangewezen: 
- De Tweekarspelenweg in het Oldambtgebied; 
- De Lyskemeerweg in het randveenontginningslandschap. 
De zoekgebieden voor nieuwe percelen zijn weergegeven in de boven-
staande figuur. Bij verplaatsing moet het gaan om een bedrijf dat ook op 
lange termijn economische perspectief heeft.  
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Figuur 8. Zoekgebieden verplaatsing agrarische bedrijven 

 
Net als bij de wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van de bedrijfska-
vel gelden voorwaarden van een goede landschappelijke inpassing, waarbij 
tevens sprake is van een evenwichtige ordening, maatvoering en vormge-
ving van de bedrijfsgebouwen. Met de vormgeving en inrichting van de be-
drijfskavel dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij de historisch 
gegroeide landschapsstructuur. De waterhuishoudkundige situatie moet 
worden afgestemd met de waterbeheerder. Tot slot moet de infrastructurele 
ontsluiting toereikend zijn voor de bedrijfsontwikkeling.  
 
Door middel van een verkennend onderzoek wordt bekeken onder welke 
voorwaarden kan worden meegewerkt aan een wijzigingsbevoegdheid. 
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat in beide gebieden 5 nieuwe bouwperce-
len worden gerealiseerd. Meer bedrijfsverplaatsingen is gezien het aantal 
agrarische bedrijven in het plangebied en het aantal verplaatsingen dat in 
de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, niet realistisch. 
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4.   9. Alternatieven en scenario’s stikstofberekeningen 

Naar alle verwachting is het aspect stikstofdepositie op de daarvoor gevoe-
lige habitats binnen Natura 2000-gebied van groot belang voor de uitvoer-
baarheid van het bestemmingsplan. Bij het aspect stikstofdepositie worden 
naast de huidige situatie, het voornemen en het alternatief landschapswo-
nen en twee varianten voor de verplaatsing van bedrijven een trendscena-
rio doorgerekend.  
 
4.9.1. 

Met een doorrekening van een trendmatige groei kan een meer realistische 
indruk gegeven worden gegeven van de verwachte ontwikkeling in de stik-
stofdepositie. Naast een inschatting van de maximale milieueffecten, is dit 
belangrijke informatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan, 
omdat met dit scenario de omstandigheden waaronder omgevingsvergun-
ningen en Natuurbeschermingswetvergunningen worden verleend beter 
benaderd worden.  

Realistisch trendscenario 

 
Op basis van de CBS-cijfers wordt een inschatting gemaakt van de trend-
matige ontwikkeling van de veestapel in de komende 10 jaar. Deze groei of 
krimp wordt vervolgens per diercategorie toegedeeld aan de bestaande 
agrarische bedrijven. Er worden dus geen aparte stoppers of groeiers ge-
selecteerd.  
 
Bij trendmatige ontwikkeling blijft de landbouw grondgebonden 
Het doorrekenen van de trendmatige ontwikkeling sluit ook aan bij de uitgangs-
punt dat de bedrijfsvoering van melkveebedrijven in Bellingwedde voor een be-
langrijk deel gebonden blijft aan de beschikbare gronden in de gemeente. 
Grondgebonden betekent in dit geval dat een bedrijf voldoende grond heeft om 
het veevoer in hoofdzaak kan worden betrokken van eigen of gepacht land en 
dat de geproduceerde mest op deze gronden kan worden toegepast.  
 
Wanneer wordt uitgegaan van 2,5 stuks grootvee per ha en ongeveer 5.000 
stuks vee bij trendmatige ontwikkeling, dan zou in Bellingwedde in 2023 onge-
veer 2.000 ha grond beschikbaar moeten zijn (Hin, van de Schans en Padt, 
2004). Op dit moment is in Bellingwedde 7.771 cultuurgrond beschikbaar, waar-
van 3.778 wordt benut als grasland (CBS, 2012). Hieruit vloeit voort dat bij 
trendmatige ontwikkeling in principe genoeg graslandareaal beschikbaar is om 
op een grondgebonden wijze melkvee te houden. 

 
4.9.2. 

In dit geval wordt ervoor gekozen om alleen de feitelijke situatie als referen-
tiesituatie door te rekenen. Vanuit de passende beoordeling is dat een ver-
plichting. Het apart doorrekenen van de 

Geen autonome ontwikkeling 

autonome ontwikkeling heeft te 
weinig toegevoegde waarde. Er spelen op dit moment enkele concrete 
aanvragen voor veehouders. Daarnaast bevinden zich in het plangebied 
een beperkt aantal intensieve veehouderijen (9) en voldoen alle intensieve 
veehouderijen aan de eisen uit het Besluit huisvesting ammoniakemissie 
veehouderij. Het besluit heeft daardoor geen gevolgen voor de ammoni-
akemissie uit het gebied. Op een totaal van 104 veehouderijen zal het 
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doorrekenen van de huidige situatie én de autonome ontwikkeling vrijwel 
tot dezelfde uitkomsten leiden. 
 
4.9.3. 

De gevolgen in het plangebied voor de stikstofdepositie worden in beeld 
gebracht aan de hand van de volgende alternatieven en scenario’s: 

Samenvattend overzicht 

- de stikstofdepositie op basis van het feitelijke aantal dieren

- 

 dat in de 
huidige situatie aanwezig is. Het feitelijk aantal dieren is van belang 
omdat een passende beoordeling altijd uitgaat van een vergelijking met 
de feitelijke (huidige) situatie. Aandachtspunt daarbij is dat er vaak een 
verschil bestaat tussen het feitelijke aantal dieren en het vergunde 
aantal dieren. Met behulp van de CBS-tellingen van 2011 zullen de 
vergunde en feitelijke situatie met elkaar worden vergeleken;  
het voornemen

- 

. Het gaat hier om een berekening van de maximale 
stikstofdepositie bij volledige benutting van alle bouwpercelen, inclusief 
doorgroei op basis van wijzigingsbevoegdheden; 
zoneringsalternatief

- 
 (zie paragraaf 4.5); 

het alternatief landschapswonen

- 

, waarbij er van wordt uitgegaan dat 
de veehouderij uit het gebied Hoornder Venen zullen stoppen; 
scenario verplaatsing van bouwpercelen

- een 

. Daarbij wordt er vanuit ge-
gaan dat 5 nieuwe bouwpercelen langs de Lyskemeerweg worden ge-
realiseerd. Dit kan worden beschouwd als een worst-case scenario uit 
het oogpunt van stikstofdepositie; 

trendscenario
 

.  

De manier waarop de benodigde gegevens zijn is verzameld en de invulling 
van de alternatieven tot stand is gekomen, wordt nader gemotiveerd in bij-
lage 4. 
 
4.   10. Afweging overige opties voor alternatieven 

Omvang van de bouwpercelen 
De omvang van agrarische bouwpercelen is één van de belangrijke be-
leidskeuzes in het nieuwe bestemmingsplan. Ten opzichte van het be-
staande bestemmingsplan is meer en grotere agrarische bebouwing toege-
staan. Bij het toekennen van bouwmogelijkheden is reeds gekozen voor 
maatwerk, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen volwaardige agrari-
sche bedrijven en hobbyboeren. 
 
Er is verder maatwerk geleverd door voor de maximale bouwmogelijkheden 
onderscheid te maken tussen verschillende landschapstypen: maximaal 2 
hectare in verwevingsgebied en maximaal 3 hectare in landbouwkernge-
bied. In dit planMER is daarnaast een alternatief opgenomen waarmee in 
de verwervingsgebieden een kleinere perceelsomvang wordt toegestaan (1 
tot 1,5 hectare). Op voorhand is er daarom geen aanleiding om voor verder 
te variëren met de omvang van bouwpercelen (inrichtingsvariant).  
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Ontwikkelingsmogelijkheden IV en mestvergisting 
Omdat met het plan geen uitbreidingsmogelijkheden zijn opgenomen voor 
IV-bedrijven en de co-vergisting van mest, zijn ook op dit punt geen alterna-
tieven aan de orde. 

4.   11. Samenvattend overzicht alternatieven 

In het planMER worden de volgende alternatieven en scenario’s met elkaar 
vergeleken: 
 

Naam alterna-
tief/scenario 

Toelichting Van belang voor welk as-
pect 

Huidige situatie en 
autonome ontwik-
keling (referentie-
situatie). 
 

De situatie waarbij er geen nieuw bestem-
mingsplan buitengebied wordt vastgesteld en 
concrete projecten binnen en buiten het plan-
gebied onverminderd doorgang vinden. 
 
Ten aanzien van het aspect stikstofdepositie 
wordt geen autonome situatie doorgerekend 
(zie paragraaf 4.5). 

Alle aspecten. 

Het voornemen. 
 

Het bestemmingsplan wordt uitgevoerd over-
eenkomstig de mogelijkheden uit de nota van 
uitgangspunten.  

Alle aspecten (behalve 
energieopbrengst) 

Gebiedszonering 
landbouwactivitei-
ten 

Een alternatief waarbij in landbouwkerngebie-
den wordt ingezet op vergroting van bouwper-
celen tot 3 hectare en in overige gebieden al-
leen de mogelijkheden uit het geldende be-
stemmingsplan worden overgenomen 

Landschap, cultuurhistorie 
en stikstofdepositie 

Alternatief Hoorn-
der Venen (land-
schapswonen) 

Met dit alternatief wordt onderzocht welke mi-
lieueffecten ontstaan bij de invulling van de 
Hoornder Venen met nieuwe landgoederen 

Alle aspecten (behalve 
energieopbrengst) 

Alternatief duur-
zame energie 

Met dit alternatief wordt onderzocht welke ex-
tra effecten aan de orde kunnen zijn wanneer 
in het bestemmingsplan mogelijkheden wor-
den opgenomen voor agrarische gronden met 
zonnepanelen en kleinschalige windturbines 
(tot 15 meter) 

Landschappelijke en ecolo-
gische effecten en energie-
opbrengst (bij de windturbi-
nes ook woon- en leefkli-
maat) 
 

Varianten ver-
plaatsing bouw-
percelen 

Door middel van verschillende worst case-
scenario’s worden de milieueffecten van de 
verplaatsing van bouwpercelen in beeld ge-
bracht 

Alle aspecten (behalve 
energieopbrengst) 

Trendmatige ont-
wikkeling van de 
veehouderij. 

De trendmatige ontwikkeling van de veestapel 
in de komende 10 jaar (op basis van de trend 
in de afgelopen 10 jaar). 

Alleen stikstofdepositie. 

Tabel 5 Alternatieven en scenario’s 
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5. EFFECTBESCHRIJVING 

5.   1. Opzet van de effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden de milieueffecten van de beoogde activiteit be-
schreven en beoordeeld. De effecten zijn beschreven volgens de richtlijnen 
uit de notitie reikwijdte en detailniveau en nadere afweging reikwijdte en de-
tailniveau (zie bijlage 3 en 5). Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is 
voor concrete ontwikkelingen, maar geen betrekking heeft op concrete 
aanvragen, worden de effecten op gebiedsniveau
 

 beschreven.  

Bij de beoordeling worden de maximale milieueffecten die worden veroor-
zaakt door het vaststellen van het bestemmingsplan vergeleken met de mi-
lieusituatie bij autonome ontwikkeling

 

 (zonder vaststellen van het bestem-
mingsplan).  

Ook de alternatieven worden vergeleken met de referentiesituatie en niet 
ten opzichte van het voornemen. Op die manier wordt duidelijker in beeld 
gebracht welke milieueffecten samenhangen met bepaalde ontwikkelings-
mogelijkheden. Wanneer de alternatieven zouden worden vergeleken met 
het voornemen, zouden specifieke positieve of negatieve effecten van een 
alternatief, wellicht wegvallen tegen de effecten van het voornemen. Dit zou 
een gespecificeerde effectbeoordeling lastiger maken. 
 
Voor zover dat mogelijk is worden de effecten kwantitatief beschreven. 
Vanwege het schaalniveau van het bestemmingsplan Buitengebied, wor-
den de effecten kwalitatief beschreven

- een zeer negatief effect: -- 

. Bij de effectbeoordeling is gebruik 
gemaakt van een onderstaande schaal, zodat de verschillende milieueffec-
ten met elkaar kunnen worden vergeleken. Bij deze schaal worden de vol-
gende klassen gebruikt: 

- een negatief effect: - 
- een licht negatief effect: -/0 
- een neutraal effect: 0 
- een licht positief effect: 0/+ 
- een positief effect: + 
- een zeer positief effect: ++ 
 
In de samenvattende effectbeoordeling aan het eind van elke paragraaf, 
worden de effecten niet gemiddeld, maar wordt uitgegaan van de meest 
negatieve score. Op die manier wordt het beste duidelijk ten aanzien van 
welke effecten maatregelen gewenst zijn. Mogelijke maatregelen worden 
beschreven in hoofdstuk 6. 

5.   2. Bodem en water 

5.2.1. 

Ten aanzien van de aspecten bodem en water zullen de effecten worden 
getoetst aan de volgende criteria: 

Gekozen toetsingscriteria 
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- de mate waarin de aardkundige of cultuurhistorisch waardevolle bo-
demopbouw

- de mate waarin het plan bijdraagt aan een versnelde 
 wordt verstoord; 

afvoer en berging

- de mate waarin het plan leidt tot een verslechtering of verbetering van 
de 

 
van water in het plangebied (waterkwantiteit);  

waterkwaliteit

 

 (zowel oppervlaktewater als grondwater). Daarbij 
wordt rekening gehouden met de doelstellingen en maatregelen die zijn 
beschreven in het Stroomgebiedprogramma Eems van de Kaderrichtlijn 
Water. 

In bijlage 2 worden het relevante beleid en de regelgeving op het gebied 
van bodem en water beschreven. 
 
5.2.2. 

Bodemopbouw 

Huidige milieusituatie en autonome ontwikkeling 

Geologische bodemopbouw 
De basis voor het landschap van Bellingwedde is deels gevormd tijdens de 
laatste ijstijden (het Pleistoceen) en de warmere periode daarna (het Holo-
ceen). De afzettingen uit het Pleistoceen
- de door ijs gevormde stuwwallen aan de zuidwestkant;  

 bestaan uit:  

- de oude dekzand- en beekdalafzettingen (rivierduinen) in het stroom-
gebied van de Westerwoldse Aa; 

- de noordoost- zuidwest gerichte jonge(re) dekzandruggen van Vrie-
scheloo en Bellingwolde.  

 
In het warmere tijdperk dat na de ijstijden begon, het Holoceen, heeft zich 
aan de zuidkant van het plangebied hoogveen

 

 gevormd in de dalen tussen 
de dekzandruggen. De dekzandruggen (tangen) waren lange tijd zeer be-
langrijk voor de begaanbaarheid van het gebied. Het uitgestrekte hoog-
veengebied aan de oostkant van het gebied - het Bourangermoor - vormde 
lange tijd een natuurlijke begrenzing van het gebied.  

In het noorden van het plangebied is aan het eind 14de eeuw de invloed van 
de zee sterk toenamen. Door een aantal inbraken van de Dollard werd 
veen weggeslagen en zeeklei

 

 afgezet tot nabij de dekzandruggen. Het ge-
bied dat hierdoor ontstond, het Oldambt, reikt in de gemeente Bellingwedde 
ongeveer tot aan Blijham (zie onderstaande figuur). Tijdens de dijkdoorbra-
ken zijn diepe kolken en gaten in het veld geslagen. Later is dit gebied ge-
faseerd ingedijkt. 

Alhoewel het oorspronkelijke reliëf vaak niet meer met het blote oog valt te 
zien, is de ontstaansgeschiedenis van het gebied is op een aantal plekken 
nog goed herkenbaar. Aan de westkant en centraal in het gebied is het 
(deels) meanderende patroon van de Westerwoldse Aa herkenbaar, met de 
aan weerszijden beekdalafzettingen en de rivierduinen. Daarnaast zijn 
zuidwest-noordoost gerichte zandruggen met de langgerekte streekdorpen

 

 
Vriescheloo en Bellingwolde kenmerkend te noemen.  
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Figuur 9. Geologische situatie Bellingwedde 

 

 
Figuur 10. De Dollard op een kaart van Ubbo Emmius uit 1616 
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Uit het raadplegen van het Algemeen Hoogtebestand Nederland kan wor-
den afgeleid dat het maaiveld in het plangebied verloopt van een hoogte 
van circa 3 m + NAP ter plaatse van de dekzandruggen tot -1 m NAP in de 
polders van het Oldambtgebied (zie onderstaande figuur).  
 
In de figuur daaronder is globaal het verschil in bodem weergegeven: dek-
zand (geel) op de hoger gelegen delen, veengrond (paars) en zeeklei 
(groen) in het Oldambtgebied. 
 

 
Figuur 11. Maaiveldhoogte in het plangebied (bron: www.ahn.nl) 
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Figuur 12. Bodemsoorten (bron: www.bodemdata.nl) 

 
Antropogene bodemopbouw 
De dekzandrug langs de Westerwoldsche Aa kent de langste bewonersge-
schiedenis van het gebied, die tot uiting komt in archeologische vindplaat-
sen (zie volgende paragraaf). Daarnaast is het middeleeuwse esdorpen-
landschap nog goed te herkennen in het gebied rondom de Westerwoldse 
Aa. Dit landschap kent een sterk reliëf van hoger gelegen essencomplexen 
met steile esranden

 

, aaneengeschakelde nederzettingen en lager gelegen 
graslanden. 

Waterafvoer- en waterberging 
Waterafvoer 
Op Europees niveau maakt het watersysteem van de gemeente Belling-
wedde deel uit van het stroomgebied van de Eems. De gemeente valt bin-
nen het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa’s. Door het water-
schap worden zes watersysteemgebieden onderscheiden. Bellingwedde 
ligt voor een groot deel in het watersysteemgebied Westerwolde en voor 
een klein deel in het gebied Veenkoloniën (zie onderstaande figuur). 
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Figuur 13. Watersysteemgebieden van Waterschap Hunze en Aa’s 

 
De hoofdwaterstructuur (boezem) in het plangebied wordt gevormd door 
het Winschoterdiep (tevens de noordgrens), het Ruiten Aa-kanaal, de Wes-
tenwoldse Aa en het B.L. Tijdenskanaal (zie onderstaande figuur). 
 

 
Figuur 14. Boezemwater in het plangebied (bron: Waterschap Hunze en Aa’s) 

 
Waterberging 
In de afgelopen planperiode zijn vier bergingsgebieden en vier noodber-
gingsgebieden aangelegd door het Waterschap Hunze en Aa’s. In het 
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plangebied en de directe omgeving daarvan wordt op dit moment gewerkt 
aan de inrichting van 11 miljoen m3 waterbergingsgebied. De functie en lig-
ging van deze gebieden wordt weergegeven in de onderstaande tabel en 
de onderstaande figuur.  
 

Naam bergings-
gebied 

Omvang berging Functie Nummer 
in de 
onder-
staande 
figuur 

Blauwestad 4 miljoen m3 

(reeds ingericht) 
Waterberging 7 

Tusschenwater 3,5 miljoen m3 Noodberging 8 
Zulderwuppen 0,6 miljoen m3 Noodberging 9 
Ulsderpolder 7,6 miljoen m3 

(reeds ingericht) 
Noodberging 10 

Benedenloop 
Westerwoldse Aa 

0,3 miljoen m3 Spuiber-
ging/uiterwaarden/oeverlanden 

11 

Kuurbos 1,7 miljoen m3 Noodberging 12 
Hamdijk 0,7 miljoen m3 Noodberging 13 
Bovenlanden 1,8 miljoen m3 Waterberging 14 
Weddermeeden - Natuurontwikkeling, met als neven-

functie het vasthouden van water 
15 

Meerstad 3 miljoen m3 Waterberging - 

Tabel 6 Waterbergingsgebieden in uitvoering 

 
Hoewel het gebied de Bovenlanden wel deel uitmaakt van het buitengebied 
van Bellingwedde, liggen deze gronden buiten het plangebied. Voor dit ge-
bied is namelijk een apart bestemmingsplan vastgesteld. 
 

 
Figuur 15. Waterbergingsgebieden in Bellingwedde en omgeving (bron: Water-

schap Hunze en Aa’s) 



120401 blz 47 
 

 
 
planMER Buitengebied Bellingwedde    Buro Vijn B.V. 
Status: Definitief / 09-04-13 

Waterkwaliteit 
Net als in de rest van Nederland worden in het oppervlaktewater de norm-
waarden voor vermestende stoffen als nitraat, sulfaat en fosfaatconcentra-
ties overschreden. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door diffuse 
lozingen van meststoffen. Verder speelt, vanwege de ligging nabij Eems en 
Dollard, de problematiek van verzilting. Op dit moment wordt verzilting te-
ruggedrongen door de polders door te spoelen met (gebiedsvreemd) zoet 
water vanuit het IJsselmeer. 
 
In de gemeente Bellingwedde zijn de kanalen van Westerwolde (NL33KW) 
en de Westerwoldsche Aa Zuid / Ruiten Aa / Runde (NL33WZ) aangewe-
zen als waterlichamen op basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De 
eerste betreft een ‘kunstmatig’ watersysteem. De chemische en ecologi-
sche toestand voldoen nog niet volledig aan de doelstellingen uit de KRW. 
Bij het tweede waterlichaam is sprake van een ‘sterk veranderd’ watersys-
teem. Hier is de ecologische toestand ‘matig’, maar is de chemische toe-
stand ‘goed’. 
 
Autonome ontwikkelingen 
In het kader van de Kaderrichtlijn Water werkt de gemeente Bellingwedde 
samen met het waterschap Hunze en Aa’s aan het verbeteren van de wa-
terkwaliteit en het ecologisch potentieel van de wateren in het plangebied. 
De maatregelen die in dit kader worden getroffen worden beschreven in het 
Waterbeheerplan 2010-2015 en het Regionaal Waterplan 2010-2014. De 
waterkwaliteit in Bellingwedde is lokaal al sterk verbeterd door het aanpak-
ken van overstorten en het afkoppelen van hemelwaterafvoer. 
 
Binnen de bovengenoemde kaders worden verder de volgende maatrege-
len uitgevoerd of onderzocht: 
- afronden EHS en inrichten waterbering/natuurvriendelijke oevers in het 

Westerwoldsche Aa; 
- het baggeren van het Veendiep en het verbeteren van de oevers langs 

dit water; 
- verder afkoppelen van hemelwater naar het riool, zodat er minder over-

storten vanuit het riool hoeven plaats te vinden; 
- het aanleggen van een vispassage bij een stuw nabij Veelerveen. 
 
Daarnaast is er ook generiek milieubeleid dat bijdraagt aan een betere wa-
terkwaliteit. Door aangescherpt mestbeleid en betere bemestingsmethoden 
bijvoorbeeld zal de fosfaat- en nitraatbelasting op het oppervlaktewater af-
nemen. 
 
Autonome ontwikkeling: grondwaterbeschermingsgebied Bellingwolde 
Ten noordwesten van Bellingwolde is door de provincie een reservering 
opgenomen voor een grondwaterbeschermingsgebied ten behoeve van de 
winning van drinkwater.  
 
 



blz 48 120401    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    planMER Buitengebied Bellingwedde 
 Status: Definitief / 09-04-13 

 
Figuur 16. Autonome ontwikkelingen in het watersysteemgebied Westerwolde 

(bron: Waterschap Hunze en Aa’s) 

 
 

 

 
Figuur 17. Grondwaterbeschermingsgebied 

 
5.2.3. 

Bodemopbouw 

Milieueffecten 

Het voornemen 
Door de uitbreiding van agrarische bouwpercelen kan plaatselijk verstoring 
van de bodemopbouw aan de orde zijn. De esdekken in de gemeente lig-
gen in het dal van de Westerwoldse Aa, waar in het bestemmingsplan geen 
bouwmogelijkheden zijn opgenomen. Omdat het reliëf van de dekzandrug-
gen qua bodemopbouw niet meer goed zijn te herkennen en er in het plan-
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gebied verder geen kenmerkend reliëf voorkomt, worden ingrepen in de 
bodemopbouw beoordeeld als een licht negatief effect (0/-). 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Met het alternatief is nog steeds lokale aantasting van de bodemopbouw 
mogelijk. Het alternatief biedt leidt op dit punt niet tot een verschil in effec-
ten met het voornemen (-/0). 
 
Alternatief Hoornder Venen 
In het deelgebied Hoornder Venen zijn geen esdekken of een anderzijds 
kenmerkend bodemopbouw aanwezig. Het alternatief leidt op dit punt niet 
tot een verschil in effecten met het voornemen (-/0). 
 
Variant bedrijfsverplaatsingen naar Lyskemeerweg 
Langs de Lyskemeerweg zijn geen esdekken of een anderzijds kenmer-
kend bodemopbouw aanwezig. Het alternatief leidt op dit punt niet tot een 
verschil in effecten met het voornemen (-/0). 
 
Variant bedrijfsverplaatsingen naar de Tweekarspelenweg 
Langs de Tweekarspelenweg zijn geen esdekken of een anderzijds ken-
merkend bodemopbouw aanwezig. Het alternatief leidt op dit punt niet tot 
een verschil in effecten met het voornemen (-/0). 
 
Waterafvoer- en berging 
Het voornemen 
Het vergroten van agrarische bouwpercelen leidt tot toename van het ver-
hard oppervlak en een versnelde afstroming van het hemelwater. Ook kan 
het dempen van sloten aan de orde zijn. Gebieden met een waterbergings-
opgave liggen overigens buiten het plangebied. De gevolgen zullen in vrij-
wel alle gevallen lokale effecten hebben en kunnen eenvoudig worden op-
gevangen door het huidige oppervlaktewatersysteem. De bouwmogelijkhe-
den en ingrepen die het bestemmingsplan zijn opgenomen kunnen alleen 
beperkt negatieve effecten met zich meebrengen (-/0). 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij dit alternatief blijft de maximale oppervlakteverharding in het verwe-
vingsgebied beperkt tot ingrepen van 1 tot 1,5 hectare per bouwperceel. In 
het landbouwkerngebied kunnen bouwpercelen doorgroeien tot 3 hectare. 
De totale bouwmogelijkheden blijven daarmee grofweg gelijk, met dien ver-
stande dat de ruime bouwmogelijkheden in de lager gelegen gebieden 
worden geboden: het Oldambtegebied en de Veenkoloniën. Dit betekent 
dat bij dit alternatief meer druk op het watersysteem komt te staan in de la-
ger gelegen delen van het plangebied. Dit wordt beoordeeld als een nega-
tief effect (-). 
 
Alternatief Hoornder Venen 
Bij de uitvoering van het alternatief Hoornder Venen wordt dit deelgebied 
ingericht als landgoederenzone. Daarbij worden de bestaande agrarische 
bedrijven beëindigd. Daarvoor in de plaats worden verschillende woningen 
gebouwd en kunnen natuurwaarden worden gecreëerd. Omdat dit per sal-
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do waarschijnlijk leidt tot een afname van het bebouwd oppervlak en er bo-
vendien mogelijkheden zijn om waterpartijen (waterberging) te realiseren, 
wordt dit alternatief beoordeeld als positief op het gebied van waterberging 
en waterafvoer (+). 
 
Variant bedrijfsverplaatsingen naar Lyskemeerweg 
In deze variant worden 5 agrarische bedrijven van elders verplaatst naar de 
Lyskemeerweg. Omdat het hier gaat om een lager gelegen gebied dan de 
plek waar de agrarische bedrijven vandaan komen (lintbebouwing op de 
dekzandruggen) en vermoedelijk ook een vergroting van de bedrijfsomvang 
aan de orde is, wordt deze variant negatiever beoordeeld dan het voorne-
men (-). 
 
Variant bedrijfsverplaatsingen naar de Tweekarspelenweg 
Voor deze variant geldt hetzelfde als bij de Lyskemeerweg (-). 
 
Waterkwaliteit 
Het voornemen 
De bouwmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan hebben geen be-
langrijke directe gevolgen voor de waterkwaliteit in het plangebied. Vervui-
lende bedrijfsactiviteiten worden niet mogelijk gemaakt en de emissies die 
afkomstig zijn vanuit de landbouw, worden niet zozeer bepaald door de 
bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan, als wel de intensiteit waar-
mee de weidegrond wordt bemest.  
 
De gebruiksnormen uit de Meststoffenwet zijn leidend voor de hoeveelheid 
mest die op het land mag worden gebracht. De bouwmogelijkheden in het 
bestemmingsplan kunnen indirect wel leiden tot de vergroting van de vee-
stapel en de hoeveelheid mest. Uit gegevens van het CBS blijkt dat in Bel-
lingwedde 86% van de plaatsingsruimte voor stikstof en 79% van de plaat-
singsruimte voor fosfaat wordt benut. Daarmee kan het bestemmingsplan 
leiden tot een intensievere bemesting op plekken waar nog milieuruimte is. 
Dit wordt gezien als een beperkt negatief effect (-/0). 
 
Het bestemmingsplan bevat geen bouw- of gebruiksmogelijkheden die het 
ecologisch potentieel van oppervlaktewaterlichamen direct aantast of het 
aanleggen van natuurvriendelijke oevers belemmert (0). 
 
Het voornemen vormt geen belemmering voor het beoogde grondwaterbe-
schermingsgebied ten noordwesten van Bellingwedde. Binnen de reserve-
ringszone ligt alleen landbouwgrond en één agrarisch bedrijf. Intensivering 
van het landbouwgebruik van grond binnen deze zone brengt wel extra 
kosten met zich mee bij het zuiveren van het drinkwater. Dit wordt gewaar-
deerd als een beperkt negatief effect (-/0). 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Voor het alternatief zonering van bouwpercelen geldt hetzelfde als bij voor-
nemen: de indirecte relatie tussen de bouw- en gebruiksmogelijkheden in 
het bestemmingsplan, wordt beperkt vanuit de mestwetgeving. Ten aanzien 
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van het aspect waterkwaliteit scoort het alternatief dus gelijk aan het voor-
nemen (-/0). 
 
Alternatief Hoornder Venen 
Bij de omvorming van de Hoornder Venen tot een landgoederenzone wordt 
(een deel van) landbouwgrond uit productie genomen. Dit heeft een be-
perkt positief effect voor de lokale waterkwaliteit (0/+). Overigens zullen 
vanuit de bodem nog wel lange tijd meststoffen worden ‘nageleverd’ die in 
de loop van de tijd zijn opgehoopt. 
 
Variant bedrijfsverplaatsingen naar Lyskemeerweg 
Bij deze variant geldt hetzelfde als bij voornemen: de indirecte relatie tus-
sen de bouw- en gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan, wordt 
beperkt vanuit de mestwetgeving (-/0).  
 
Variant bedrijfsverplaatsingen naar de Tweekarspelenweg 
Bij deze variant geldt hetzelfde als bij voornemen: de indirecte relatie tus-
sen de bouw- en gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan, wordt 
beperkt vanuit de mestwetgeving. Wel zou het verplaatsen van bedrijven 
naar de Tweekarspelenweg een conflict kunnen vormen met het gereser-
veerde grondwaterbeschermingsgebied langs dezelfde weg. Dit wordt ge-
waardeerd als een negatief effect (-). 
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5.2.4. 
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Samenvatting en waardering effecten 

Beschrijving van het milieueffect (ten opzichte van 
de autonome ontwikkeling) 
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- De esdekken in de gemeente liggen in het dal van de 
Westerwoldse Aa, waar in het bestemmingsplan 
geen bouwmogelijkheden zijn opgenomen.  

- Omdat de dekzandruggen qua bodemopbouw niet 
meer goed zijn te herkennen en er in het plangebied 
verder weinig tot geen kenmerkend reliëf voorkomt, 
worden ingrepen in de bodemopbouw beoordeeld als 
een licht negatief effect (0/-). 

-
/0 

-/0 -/0 -/0 -/0 

W
at

er
af

vo
er

-/b
er

gi
ng

 

- Gebieden met een waterbergingsopgave liggen ove-
rigens buiten het plangebied. De bouwmogelijkheden 
en ingrepen die het bestemmingsplan zijn opgeno-
men kunnen alleen beperkt negatieve effecten met 
zich meebrengen (-/0); 

- Bij het alternatief ‘zonering bouwpercelen’ en de vari-
anten ‘bedrijfsverplaatsingen Lyskemeerweg’ en ‘be-
drijfsverplaatsingen Tweekarspelenweg’ is sprake 
van het verplaatsen van grotere bouwmogelijkheden 
in lager gelegen gebied (-); 

- Bij het alternatief Hoornder Venen neemt het be-
bouwd oppervlak per saldo af en zijn er mogelijkhe-
den om extra waterberging te creëren 

-
/0 

- + - - 

W
at

er
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it 

- De gebruiksnormen uit de Meststoffenwet zijn echter 
leidend voor de hoeveelheid mest die op het land 
mag worden gebracht. De bouwmogelijkheden in het 
bestemmingsplan kunnen indirect wel leiden tot de 
vergroting van de veestapel en de hoeveelheid mest. 
Daarmee worden een aantal plekken wellicht inten-
siever bemest (-/0); 

- het verplaatsen van bedrijven naar de Tweekarspe-
lenweg een conflict zou kunnen vormen met het ge-
reserveerde grondwaterbeschermingsgebied langs 
dezelfde weg. Dit wordt gewaardeerd als een nega-
tief effect (-). 

 

-
/0 

-/0 0/+ -/0 - 

Tabel 7 Effectbeoordeling Bodem- en water 

5.   3. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

5.3.1. 

Opzet effectbeoordeling en gekozen toetsingscriteria 

Gekozen toetsingscriteria 

In bijlage 2 worden het beleid en de regelgeving op het gebied van land-
schap, cultuurhistorie en archeologie beschreven. 
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Een belangrijke rol bij de toetsing van de effecten op het gebied van land-
schap en cultuurhistorie, speelt de Omgevingsverordening van de Provincie 
Groningen. De provincie acht een aantal landschappelijke kernkwaliteiten 
namelijk van provinciaal belang. In de onderstaande figuur worden deze 
kernkwaliteiten weergegeven. 
 

 

 
Figuur 18. Landschappelijke waarden in Bellingwedde (bron: Provinciale Omge-

vingsverordening) 

 
Op basis van de Provinciale Omgevingsverordening en de in de volgende 
paragraaf beschreven kernkwaliteiten worden de volgende toetsingscriteria 
gekozen:  
- de mate waarin landschappelijke en cultuurhistorische structuren en 

beplantingen worden aangetast; 
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- de mate waarin de openheid

- de mate waarin karakteristieke 

 van het buitengebied wordt aangetast. 
Openheid is namelijk een kernkwaliteit in aantal voorkomende land-
schapstypen; 

verkavelingsvormen
- de mate waarin de 

 worden aangetast; 
hemelhelderheid

- de mate waarin 

 (duisternis) van het plangebied 
wordt aangetast; 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

- de mate waarin 

 of karakteris-
tieke erven worden aangetast; 

archeologische waarden
 

 uit worden aangetast. 

5.3.2. 

In paragraaf 5.2.2 werd reeds ingegaan op de bodemopbouw en het ont-
staan van het landschap van Bellingwedde. In deze paragraaf wordt inge-
gaan op de landschappelijke waarden en structuren die op deze onder-
grond zijn ontstaan. 

Huidige milieusituatie en autonome ontwikkeling 

 
Landschappelijke en cultuurhistorische structuren 
In het plangebied zijn vijf verschillende landschapstypes te onderscheiden 
met elk haar eigen kenmerkende structuren en kernkwaliteiten. De (globa-
le) begrenzing van de landschappen is opgenomen in figuur 20.  
 

 
Figuur 19. Landschapstypen Bellingwedde 
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In de landschappelijke eenheden zijn de volgende structuren en kernkwali-
teiten te onderscheiden: 
 het esdorpenlandschap 

 het 

betreft een kleinschalige landschapseenheid 
die is geconcentreerd in het stroomdal van de Westerwoldsche Aa. Het 
gebied heeft een besloten karakter. Kenmerkende structuren zijn een 
aantal grotere escomplexen op de hoger gelegen delen en graslanden 
in het lager gelegen stroomdal;  

dijkenlandschap

 het 

 van het tot het Oldambt behorende gebied, beslaat 
het noorden en midden van het plangebied. Kenmerkend voor dit ge-
bied is het grootschalige open landschap, de (voormalige) dijken, mo-
numentale, de regelmatige blokverkaveling en de ruilverkavelingsboer-
derijen langs de Tweekarspelenweg; 

wegdorpenlandschap

 het 

 vormt een soort in het ‘hoefijzer’ rondom het 
Oldambtgebied. Hier is sprake van lintstructuur met afwisselde dorps-
bebouwing en een gesloten tot halfopen landschapsbeeld. Tussen de 
afwisselende bebouwing van boerderijen, kleinere arbeiderswoningen 
en overige functies zijn nog verschillende doorzichten en open plekken 
aanwezig. Door het smalle wegprofiel en de aanplant van bomen kent 
het lint een zeer groen karakter. Het groene lint van Vriescheloo - Bel-
lingwolde wordt door de provincie aangemerkt als beschermwaardig 
landschapskenmerk; 

veenkoloniale gebied

 vanuit de wegdorpen is het 

 in het zuidoosten van de gemeente heeft een 
open landschap, een regelmatig en recht wegenpatroon, een opstrek-
kende verkaveling en een kenmerkend kanalen- en wijkenstelsel. De 
ontsluiting van het veenkoloniale gebied wordt in veel gevallen gemar-
keerd door zeer dicht beplante wegen zoals de J. Buiskoolweg; 

randveenontginningslandschap

 

 ontstaan. 
Kenmerkend is plaatselijk aanwezige reliëf, een overwegend rechthoe-
kig wegenpatroon, de opstrekkende verkaveling die haaks staat op de 
dekzandruggen staat en verder de bebossing en erfbeplanting die het 
gebied een half besloten landschapskarakter geven. 
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In de onderstaande tabel worden de kernkwaliteiten van de verschillende 
deelgebieden samengevat. 
 
Deelgebied Plek Landschappelijke structuren en kernkwaliteiten 
Esdorpenland-
schap (Wester-
wolde) 

Rond Wedde - beekdal van de Westerwoldse Aa;  
- reliëf van essen en zandruggen;  
- doorgaande wegen (i.c. Hoofdweg) parallel aan 

het beekdal;  
- besloten landschapskarakter door bosjes en 

houtwallen; 
- aanwezigheid van esdorpen of esgehuchten;  
- als agrarisch gebruik grasland en akkerbouw. 

Wegdorpenland-
schap (ook 
streekdorpenland-
schap) 

In het hoefijzer - gesloten tot halfopen landschapsbeeld op de 
zandruggen;  

- afwisselde dorpsbebouwing op de doorgaande 
weg gericht met monumentale boerderijen, 
landarbeiderswoningen en recentere bebou-
wing;  

- als agrarisch gebruik akkerbouw. 
Dijkenlandschap 
(Oldambtgebied) 

Het gebied in 
het noorden en 
midden van de 
gemeente 

- grootschalig open landschap; 
- voormalige dijken;  
- karakteristieke Oldambster boerderijen vooral 

langs oudere dijken; 
- regelmatige blokverkaveling; 
- ruilverkavelingsboerderijen langs de Tweekar-

spelenweg. 
Veenkoloniaal 
landschap 

Zuidoosten van 
het plangebied 

- open landschap;  
- regelmatig en recht wegenpatroon;  
- opstrekkende verkaveling; 
- kenmerkend kanalen- en wijkenstelsel. 

Randveenontgin-
ningslandschap 

aansluitend op 
de wegdorpen 
in het westen 
van het plan-
gebied 

- plaatselijk aanwezig reliëf;  
- overwegend rechthoekig wegenpatroon; 
- opstrekkende verkaveling die haaks staat op de 

dekzandruggen; 
- bebossing en erfbeplanting die het gebied een 

halfopen landschapsbeeld geven. 

Tabel 8 Landschappelijke kernkwaliteiten in het plangebied 

 
Openheid 
Een aantal deelgebieden in het plangebied wordt gekarakteriseerd door 
een grote mate van openheid. Dit geldt in de eerste plaats voor het Old-
ambtgebied, dat een groot deel van het plangebied beslaat. Het betreft hier 
een aandijkingslandschap dat in de Middeleeuwen is ontstaan door het 
stap voor stap indijken van de Dollard.  
 
Vandaag de dag wordt het gebied gebruikt als een grootschalig landbouw-
gebied. De agrarische bedrijven zijn daarbij geclusterd langs de (voormali-
ge) dijken in het gebied. Daartussen liggen grootschalige open ruimtes, 
waar geen opgaande beplanting voorkomt. De gronden worden voorname-
lijk gebruikt voor de akkerbouw. De dijken en ook het dorp Oudeschans 
vormen in het landschapsbeeld groene lijnen en begrenzingen van deze 
open ruimtes (zie onderstaande figuren).  
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Figuur 20. Zicht vanaf de Winschoterweg richting de Tweekarspelenweg 

 

 
Figuur 21. Zicht vanaf de Oudeschanskerweg richting Oudeschans en de Twee-

karspelenweg 

 
In het veenkoloniale landschap en de randveenontginningen is ook sprake 
van een relatief open landschapstype. Wel is het beeld hier kleinschaliger, 
omdat in deze gebieden bospercelen zijn aangeplant en langs de ontslui-
tingsroutes in deze gebieden een dichte beplanting aanwezig is. Deze bos-
percelen komen met name voor de randveenontginningen ten zuiden van 
het lint Vriescheloo – Bellingwolde (zie onderstaande figuren). 
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Figuur 22. Beeld vanaf de Verbindingsweg in noordelijke richting 

 

 
Figuur 23. Zicht vanaf de Boekweitlanden in noordelijke richting 

 
In de lintstructuur van wegdorpenlandschap komen incidenteel open plek-
ken voor. Deze zijn van belang als doorzicht naar het achterliggende 
(open) ontginningslandschap. 
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Figuur 24. Een afwisselend bebouwingsbeeld en een groene uitstraling in het 

dorpslint van Vriescheloo 

 

 
Figuur 25. Waardevol doorzicht vanuit het dorpslint Vriescheloo in noordelijke 

richting 

 
Karakteristieke verkaveling 
Op veel plekken in het plangebied is de karakteristieke opstrekkende ver-
kaveling uit de periode van de veenontginningen nog in stand gebleven. Op 
sommige plekken vindt de ontwatering nog steeds plaats via hetzelfde stel-
sel van kanalen en wijken

 

. Het gebied ten oosten van Veelerveen is van-
wege dit kanalen- en wijkenpatroon opgenomen op de kaart met karakteris-
tieke landschapselementen in de Provinciale Omgevingsverordening (zie 
figuur 19).  
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Ook in andere delen van het plangebied is sprake van kenmerkende verka-
velingstypen die nog bijna niet zijn aangetast door ruilverkavelingen. In het 
gebied rondom het buurtschap Morige (ten zuiden van Blijham). Het betreft 
hier een randveenontginning met een kleinschalige en karakteristieke ver-
kaveling. De richting van de veenontginning blijkt uit de oriëntatie van de 
huizen: deze staan niet haaks op de openbare weg, maar gedraaid. Later is 
langs de ontsluiting en de kanalen beplanting aangebracht, waardoor het 
gebied een zeer kleinschalig en groen karakter kent. 
 

 
Figuur 26. Kleinschalige verkaveling bij Morige 

 
In het Oldambt is sprake van een grootschalige en regelmatige blokverka-
veling (zie figuur 23). Dit is één van de redenen waarom dit gebied een bij-
zonder goede landbouwkundige structuur heeft. 
 
Hemelhelderheid 
De Provincie Groningen beschouwd duisternis als één van de kernkwalitei-
ten van het buitengebied. Daarom heeft zij in haar Provinciale Verordening 
regels opgenomen die ongewenste lichtuitstraling van ligboxstallen tegen 
moeten gaan. 
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Figuur 27. Lichtuitstraling vanuit een ligboxstal (bron: Natuur- en Milieufederatie 

Groningen en LTO-Noord, 2011) 

 
Cultuurhistorische waardevolle objecten 
Mede vanwege de landschappelijke diversiteit kent Bellingwedde een groot 
aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen. In de gemeente zijn 79 
rijksmonumenten aanwezig, waaronder verschillende traditionele molens, 
kerken, karakteristieke boerderijen en voorname huizenplaatsen en bijbe-
horende tuinen in landschapsstijl (slingertuinen). In de onderstaande figu-
ren worden een aantal van de cultuurhistorische waardevolle (gebouwde) 
objecten weergegeven. 
 

 
Figuur 28. Beschermde molen nabij Wedderveer (bron: Google Streetview) 
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Figuur 29. Karakteristieke Oldambtboerderij langs de Winschoterweg 

(bron: Google Streetview) 

 

 
Figuur 30. Landhuis met tuin in landschapsstijl aan het Oosteind, Blijham 

(bron: Google Streetview) 

 
Het dorpslint Bellingwolde en de vesting Oudeschans zijn aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht. Beide dorpen vallen echter buiten de begrenzing 
van het plangebied. 
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Archeologische waarden 
Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn zowel de terreinen met 
een monumentale status, als de terreinen met een bekende (hoge) archeo-
logische waarde aangegeven. Voor Bellingwedde is een fragment van de 
AMK in onderstaande figuur opgenomen.  
 
Uit de figuur blijkt dat met name in het stroomdal van de Westerwoldsche 
Aa en op de aangrenzende essencomplexen hogere archeologische waar-
den voorkomen (oranje). Dit gebied kent immers de langste bewonersge-
schiedenis (zie paragraaf 5.2.2). Ook vesting van Oudeschans vormt een 
terrein met een hoge archeologische waarde. Tot slot komen verspreid 
door het gebied verschillende terreinen met een hoge archeologische 
waarde voor.  
 

 
Figuur 31. Archeologisch waardevolle terreinen 

 
5.3.3. 

Landschappelijke structuren 

Milieueffecten 

Voornemen: schaalvergroting agrarische bedrijven 
Bij het vormgeven van bouwpercelen (bij recht) op de verbeelding is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met karakteristieke landschapselementen en 
cultuurhistorisch waardevolle patronen. Bij verdere schaalvergroting moet 
rekening worden gehouden met de inpasbaarheid in het landschap. Dit is 
een toetsingscriterium bij het toepassen van wijzigingsbevoegdheden. 
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Verder is in het bestemmingsplan een specifiek bescherming van de vol-
gende cultuurhistorisch waardevolle structuren geregeld: 
- De dijk langs de Westerwoldsche Aa. Het afgraven of ophogen van de-

ze dijk is niet toegestaan zonder omgevingsvergunning; 
- De groene lintstructuur van Vriescheloo en de Hoornderweg (Belling-

wolde valt buiten het plangebied). Boombeplanting die bepalend is voor 
het groene karakter van dit lint, mag niet worden aangetast. 

 
Ter plaatse van de dijk langs de Westerwoldsche Aa zijn geen bouwmoge-
lijkheden aan de orde. Binnen de lintstructuur is nieuwe bebouwing wel 
mogelijk. Echter, vanwege de ligging nabij woningen, blijven de bouwmoge-
lijkheden en daarmee de effecten voor het groene karakter beperkt (-/0). 
 
In het veenkoloniale landschap en het randveenontginningslandschap ko-
men overigens ook een aantal lintstructuren voor die in het bestemmings-
plan niet worden beschermd. Gedacht wordt aan de J. Buiskoolweg. Speci-
fiek aan deze route is dat de beplanting in de wegberm deze weg een zeer 
groen karakter geven en niet zozeer de beplanting op de erven aan de 
weg. Uitbreiding van bouwpercelen heeft dus geen effecten voor het groe-
ne karakter van de J. Buiskoolweg. Ook de effecten in het randveenontgin-
ningslandschap blijven daardoor beperkt van aard (-/0). 
 

 
Figuur 32. J. Buiskoolweg 

 
Nieuwe bebouwing in het kleinschalige beekdal van de Westerwoldsche Aa 
is niet aan de orde. Op dit punt zijn daarom geen effecten te verwachten 
(0). 
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Voornemen: mestopslag op veldkavels 
De mogelijkheden op mestopslag op veldkavels op te slaan is beperkt tot 
een aantal ontsluitingsroutes in de landbouwkerngebieden. Er worden geen 
waardevolle lijnelementen aangetast (0).  
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij dit alternatief zijn de bouwmogelijkheden in kleinschaliger gebieden be-
perkter dan bij het voornemen. In die zin scoort het alternatief beter. Omdat 
effecten niet geheel zijn uit te sluiten, leidt dit alternatief tot een vergelijkba-
re score als het voornemen (-/0). 
 
Alternatief duurzame energie 
De realisatie van zonneweiden gaat niet te koste van de hierboven ge-
noemde kenmerkende structuren. Bij de plaatsing van windturbines in de 
lintbebouwing is wellicht wel de kap van bomen aan de orde. Dit leidt tot 
aantasting van het groene karakter van de linten Vriescheloo en de Hoorn-
derweg (-). 
 
Alternatief Hoornder Venen 
Bij de realisatie van landgoederen in het alternatief Hoornder Venen is het 
versterken van de bestaande landschapsstructuren een belangrijk uit-
gangspunt van de ontwikkeling. Bijvoorbeeld de groene lintstructuur langs 
de Hoornderweg kan daarbij steviger worden aangezet. Dit alternatief wordt 
daarom beperkt positief beoordeeld (0/+). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Lyskemeerweg 
Verplaatsing van bouwpercelen vanuit de lintstructuren naar de Lyske-
meerweg kan bijdragen aan het behoud van de kenmerkende 
(groen)structuur ter plaatse. Dit wordt gewaardeerd als een beperkt positief 
effect (0/+). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Tweekarspelenweg 
Hier geldt hetzelfde als bij de variant Lyskemeerweg (0/+). 
 
Openheid 
Voornemen: schaalvergroting agrarische bedrijven 
Geconstateerd wordt dat de open landschapstypen (terpenlandschap en 
aandijkslandschap), minder gevoelig zijn voor schaalvergroting van agrari-
sche percelen. Schaalvergroting tot 2 hectare heeft in Oldambtgebied en 
het veenkoloniale landschap beperkte gevolgen voor de openheid van het 
landschap (-/0). Hetzelfde geldt voor kleinschalige uitbreiding van erven 
met (kleinschalige) kampeerterreinen of paardrijbakken. 
 
In de kleinschaliger landschapstypen zoals het esdorpen-, het wegdorpen- 
en randveenontginningslandschap heeft schaalvergroting tot 2 hectare 
meer effecten. In de bebouwingslint Vriescheloo en langs het B.L. Tijdens-
kanaal kunnen kostbare doorzichten op het achterliggende landschap ver-
loren gaan. In het lint van Vriescheloo worden de doorzichten beschermd 
via een dubbelbestemming op de plankaart. Daardoor is alleen langs het 
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B.L. Tijdenskanaal sprake van de verstoring van doorzichten. Dit wordt be-
oordeeld als een beperkt negatief effect (-/0). 
 
Voornemen: opgaande teeltvormen 
In het bestemmingsplan is bepaald dat opgaande teelten alleen zijn toege-
staan in de meer besloten landschapstypen. Deze bepaling kunnen leiden 
tot verdere verdichting van het esdorpenlandschap, het wegdorpenland-
schap en het randveenontginningslandschap. Over het algemeen zijn deze 
landschapstypen minder kwetsbaar bij het inpassen van nieuwe opgaande 
beplanting. Echter, omdat de landschappelijke kwaliteit van deze gebieden 
mede wordt bepaald door de contrasten tussen openheid (graslanden in 
het esdorpenlandschap, doorzichten in het wegdorpenlandschap en open 
opstrekkende landbouwpercelen in de randveenontginningen), kunnen op-
gaande teelten op bepaalde plekken ten koste gaan van de landschappelij-
ke waarden (-/0).  
Rondom dorpen met minder goed geconserveerde dorpsrand, kunnen op-
gaande teelten juist een goede afronding van de dorpsrand vormen (0/+). 
 
Voornemen: kleinschalige kampeerterreinen en paardrijbakken 
Kleinschalige kampeerterreinen en paardrijbakken vragen om een goede 
landschappelijke inpassing. In de meeste gevallen brengt dit nieuwe op-
gaande beplanting met zich mee. In de grootschalige open landschapsty-
pen geldt dat kleinschalige kampeerterreinen en paardrijbakken worden 
geclusterd bij agrarische bedrijven en in de schaal van het landschap weg-
vallen.  
 
Ten aanzien van de doorzichten geldt hetzelfde als hierboven beschreven. 
Er is daardoor sprake van een beperkt negatief effect (-/0). 
 
Voornemen: mestopslag op veldkavels 
In het bestemmingsplan zij mogelijkheden opgenomen om (onder rand-
voorwaarden) mest op veldkavels op te slaan. Deze mogelijkheden zijn be-
perkt tot een aantal ontsluitingsroutes in de landbouwkerngebieden. Omdat 
er een minimale afstand van 300 meter tussen de veldkavels en 200 ten 
opzichte van een geurgevoelig object moet worden aangehouden en de 
mestopslag voor een groot deel in de grond wordt geïntegreerd, heeft deze 
ontwikkeling beperkte gevolgen voor de openheid in het plangebied (-/0). 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Geconstateerd wordt dat de grootschalige en open landschapstypen (met 
name het Oldambtgebied), minder gevoelig zijn voor schaalvergroting van 
agrarische percelen. Met het alternatief wordt bereikt dat schaalvergroting 
(tot 3 ha) vooral aan de orde is in de grootschaliger landschapstypen. In de 
kleinschaliger landschappen blijven bouwpercelen beperkt van 1 tot 1,5 
hectare. Schaalvergroting kan in de grootschalige landbouwgebieden zon-
der problemen plaatsvinden. Ter referentie dient de onderstaande figuur 
van een bestaand bouwperceel in de gemeente. De effecten van dit alter-
natief worden beoordeeld als neutraal (0). 
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Figuur 33. Agrarisch bouwperceel van 3,5 hectare, gezien vanaf de Tweekarspe-

lenweg 

  
Alternatief duurzame energie 
Bij het alternatief duurzame energie worden de volgende twee opties mo-
gelijk gemaakt: 
- opwekking van elektriciteit door middel van zonnepanelen op agrari-

sche gronden. Daarbij wordt uitgegaan van een opstelling met een 
maximale oppervlakte van 10 hectare;  

- opwekking van elektriciteit door middel van kleinschalige windturbines 
met een ashoogte van maximaal 15 meter. 

 
Het plaatsen van grote oppervlaktes zonnepanelen in heeft gevolgen voor 
de beleving van de gemeente. Atelier Fryslân constateert in een studie 
naar de ruimtelijke impact van ‘zonneweides’: ‘een dergelijke ‘teelt’ van 
zonnepanelen heeft grote invloed op het beeld, vergelijkbaar met de kas-
senbouw. Het groene karakter van het landelijk gebied verandert bij groot-
schalige toepassing ingrijpend, evenals het beeld van de horizon en het 
gevoel van ruimte.’ 
 
In de onderstaande figuren worden aantal fotomontages uit deze studie 
weergegeven. Het realiseren van zonneweides wordt negatief gewaardeerd 
in de open landschapstypen. Zeker wanneer deze functie zou worden ge-
plaatst in de kenmerkende en grootschalige open ruimtes van het Old-
ambtgebied. Ook in het esdorpenlandschap en in de lintstructuren (weg-
dorpenlandschap), leiden grootschalige elementen als zonneweides tot 
onwenselijke contrasten met het kleinschalige en gevarieerde bebouwings-
beeld (-).  
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Figuur 34. Fotomontage met zonnepanelen in een weiland (Atelier Fryslân, 2011) 

 

 
Figuur 35. Zonnepanelen in de wei (Duitsland) 

 
Kleinschalige windturbines worden niet geplaatst in grote open ruimtes, 
maar zijn gebonden aan percelen. Met een ashoogte van maximaal 15 me-
ter zijn de windturbines wel zichtbaar in het landschap, maar sluiten zij aan 
bij de bouwhoogte bij de (agrarische) bebouwing. De turbines gaan daar-
door niet ten koste van de openheid van het plangebied (0). 
 
Alternatief Hoornder Venen 
Invulling van het gebied Hoornder Venen als landgoederenzone heeft ge-
volgen voor de mate van openheid. Het gebied wordt op dit moment ge-
kenmerkt door een vrij grootschalige openheid. Bij het realiseren van land-
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goederen zal er meer opgaande beplanting in het gebied worden aange-
bracht. Dit gaat ten koste van de openheid en wordt negatief gewaardeerd 
(-). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Lyskemeerweg 
Het verplaatsen van agrarische bedrijven naar de Lyskemeerweg, wordt in-
vulling gegeven aan een leeg en zeer open gebied (zie onderstaande fi-
guur). Omdat de percelen geclusterd blijven langs een centrale ontslui-
tingsweg, blijven de effecten beperkt. Het landbouwgebied zelf blijft open, 
waardoor de grootschalige openheid nog steeds herkenbaar blijft (-/0). 
 

 
Figuur 36. Gebied rondom de Lyskemeerweg met een aantal fictieve 

bouwpercelen 

 
Variant verplaatsing bouwpercelen Tweekarspelenweg 
Verplaatsen van bedrijven naar de Tweekarspelenweg gaat niet ten koste 
van de grootschalige openheid van het Oldambtgebied. Het grootschalige 
open landbouwgebied tussen Blijham en de Tweekarspelenweg  blijft open. 
Daarnaast liggen de bestaande erven zo ver van elkaar dat het niet waar-
schijnlijk is dat het zicht op het landbouwgebied verdwijnt bij de realisatie 
van nieuwe erven. De variant wordt daarom beperkt negatief beoordeeld  
(-/0). 
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Karakteristieke verkaveling 
Voornemen 
In een groot deel van het plangebied zijn door ruilverkaveling de meeste 
kenmerkende verkavelingsvormen en landschapselementen verdwenen. In 
de meeste gevallen is daardoor voldoende ruimte om agrarische bouwper-
celen uit te breiden tot 2 of 3 hectare (via wijzigingsbevoegdheid), zonder 
de karakteristieke verkavelingen of landschapselementen aan te tasten.  
 
In het bestemmingsplan is een dubbelbestemming en een omgevingsver-
gunningenstelsel opgenomen die voorziet in de bescherming van het ka-
rakteristieke kanalen- en wijkenpatroon in het veenontginningslandschap 
ten oosten van het Veelerveen. Het dempen van sloten (wijken) in dit ge-
bied is in principe niet toegestaan, tenzij er een landbouwkundige nood-
zaak is en hiervoor vergunning wordt verleend door Burgemeester en Wet-
houders. Effecten voor de karakteristieke verkaveling blijven daardoor be-
perkt, maar kunnen niet volledig worden uitgesloten, mede omdat er geen 
compensatieplicht in het bestemmingsplan is opgenomen (-/0).  
 
In het deelgebied Morige komen vrijwel alleen woonfuncties voor met be-
perkte bouwmogelijkheden. De agrarische bedrijven in dit gebied krijgen bij 
recht zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden (zie onderstaande figuur). 
Aantasting van de kleinschalige verkaveling in dit gebied is dan ook niet 
aan de orde (0). 
 

 
Figuur 37. Verbeelding van het bestemmingsplan bij Morige 

(bron: Buro Vijn, 2012) 
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Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij dit alternatief zijn de bouwmogelijkheden in kleinschaliger gebieden be-
perkter dan bij het voornemen. Omdat effecten niet geheel zijn uit te slui-
ten, leidt dit alternatief tot een vergelijkbare score als het voornemen (-/0). 
 
Alternatief duurzame energie 
Het aanleggen van zonneweides zou kan het aanpassen van sloten en 
verkaveling met zich meebrengen en scoort daarom vergelijkbaar met het 
voornemen (-/0). 
 
Hoornder Venen 
Het realiseren van landgoederen in de Hoornder Venen kan binnen de hui-
dige verkavelingstructuur worden plaatsvinden. Daarmee scoort het alter-
natief gelijk aan het voornemen (-/0).  
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Lyskemeerweg 
De verplaatsing van bouwpercelen naar de Lyskemeerweg leidt niet tot 
aantasting van karakteristieke verkaveling. Wel kan door het verplaatsen 
van bouwpercelen worden voorkomen dat karakteristieke verkaveling op 
andere plaatsen wordt aangetast (bijvoorbeeld door het uitplaatsen van 
agrarische bedrijven die in het gebied dat vanuit de Provinciale Omge-
vingsvergunning wordt beschermd). Zodoende wordt het plan beperkt posi-
tief gewaardeerd (0/+). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Tweekarspelenweg 
Hier geldt hetzelfde als bij de variant Lyskemeerweg (0/+). 
 
Hemelhelderheid 
Voornemen 
In het groot deel van het plangebied worden nieuwe stallen mogelijk ge-
maakt en zijn paardrijbakken toegestaan. Nieuwe lichtbronnen kunnen lei-
den tot lichthinder en ten koste gaan van de hemelhelderheid die kenmer-
kend is voor het buitengebied van Bellingwedde.  
 
Bij ligboxstallen is vooral sprake van zijdelingse lichtuitstraling. In lijn met 
de Provinciale Omgevingsverordening zijn regels opgenomen ten aanzien 
van de lichtuitstraling van ligboxstallen. De lichtuitstraling moet worden be-
perkt tot 150 lux, waarbij de lichtuitstraling tussen 20:00 en 06:00 uur met 
ten minste 90% wordt gereduceerd. Voor een belangrijk kan lichthinder 
worden teruggedrongen, door erfbeplanting te verplichten bij het vergroten 
van agrarische bouwpercelen. Ten aanzien van de paardrijbakken is in het 
bestemmingsplan een bepaling opgenomen dat er tussen 21:00 en 07:00 
geen verlichting is toegestaan. 
 
Geconstateerd wordt dat lichthinder in het plan tot een minimum wordt be-
perkt en dat in de zeer open (en donkere) gebieden geen nieuwe lichtbron-
nen aan de orde zijn, waardoor er alleen beperkte negatieve effecten aan 
de orde zijn (-/0).  
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Alternatief zonering bouwpercelen 
Het alternatief zonering bouwpercelen leidt op dit punt niet tot een noe-
menswaardig onderscheid in milieueffecten (-/0). 
 
Alternatief duurzame energie 
Het alternatief duurzame energie brengt geen aanvullende lichtuitstraling 
met zich mee, waardoor ten opzichte van het voornemen geen aanvullende 
milieueffecten aan de orde zijn (-/0). 
 
Alternatief Hoornder Venen 
Bij het realiseren van het alternatief Hoornder Venen worden nieuwe licht-
bronnen aan het gebied toegevoegd. Het alternatief een beperkt negatief 
effect op de hemelhelderheid in het plangebied (-/0). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Lyskemeerweg 
Verplaatsing van agrarische bedrijven vanuit een bebouwingslint, leidt ertoe 
dat aan een relatief donker en leeg gebied nieuwe lichtbronnen worden 
toegevoegd. Dit wordt gewaardeerd als een negatief effect (-). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Tweekarspelenweg 
Idem als bij het variant Lyskemeerweg (-). 
 
Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 
Voornemen: schaalvergroting agrarische bedrijven 
Op basis van beschikbare informatie blijkt dat de meeste gebouwde mo-
numenten in het plangebied zijn gelegen binnen de kernen en dus niet 
worden aangetast door schaalvergroting van agrarische bedrijven.  
 
In het buitengebied komen wel verschillende boerderijen met een be-
schermde status voor. Naast rijksmonumenten betreft het karakteristieke 
Oldambtboerderijen die worden beschermd als provinciaal of gemeentelijk 
monument. In het bestemmingsplan worden karakteristieke panden die nog 
niet via de Monumentenwet worden beschermd, op de volgende manier 
beschermd. Panden die in het kader van het Monumenteninventarisatiepro-
ject (MIP) zijn geregistreerd als gebouwen die architectonisch gaaf en ka-
rakteristiek zijn voor een bepaalde periode, hebben de aanduiding ‘karakte-
ristiek’. Panden die niet architectonisch gaaf zijn, maar nog wel een karak-
teristieke hoofdvorm bezitten, hebben de aanduiding ‘waardevolle hoofd-
vorm’ gekregen. Beide type gebouwen mogen niet zonder toestemming 
van burgemeester en wethouders worden gesloopt. 
 
Ten aanzien van de molenbiotoop rondom de molen bij het Wedderveer is 
een beschermende regeling in het bestemmingsplan opgenomen. Binnen 
de molenbiotoop mag geen bebouwing worden opgericht die ten koste gaat 
van de windvang van de molen. Binnen de molenbiotoop zijn geen bouw-
mogelijkheden opgenomen, waardoor effecten op dit punt kunnen worden 
uitgesloten (0). 
 
Schaalvergroting van agrarische bedrijven, kan ertoe leiden dat de karakte-
ristieke bebouwing wordt afgebroken en vervangen door nieuwe bebou-
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wing. Echter, door grotere bouwpercelen toe te kennen, is er genoeg ruimte 
om bedrijfsbebouwing (veelal) achter de karakteristieke boerenpanden op 
te richten. Het slopen van karakteristieke bebouwing zal dus slechts inci-
denteel voorkomen. Er kan daarom worden gesteld dat ruimere bouwper-
celen kunnen bijdragen aan het behoud van karakteristieke bebouwing.  
 
Aan de andere kant leidt het bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen in veel 
gevallen tot de aantasting van de ensemblewaarde van de bestaande be-
bouwing. Nieuwe bedrijfsgebouwen kunnen het zicht op de karakteristieke 
bebouwing ontnemen. Ook kan waardevolle erfbeplanting verdwijnen. Veel 
is afhankelijk van de exacte invulling van de percelen. Omdat cultuurhisto-
rische waardevolle bebouwing door ruime bouwpercelen wel in stand kan 
worden gehouden, wordt dit effect beperkt negatief gewaardeerd (-/0). 
 
Voornemen: mestraffinage en moderne stalvormen 
De moderne landbouw brengt nieuwe technieken en nieuwe typen bebou-
wing met zich mee. Via een afwijkingsbevoegdheid worden in beide be-
stemmingsplannen afwijkende stalvormen als serrestallen en boogstallen 
toegestaan. Deze staltypen worden in bijlage 4 nader omschreven. 
 
Serrestallen zijn doorzichtig en geven een transparant beeld. Boogstallen 
lijken iets meer op de traditionele ligboxstallen, maar hebben niet de traditi-
onele vormentaal (zadeldak met lichte hellingshoek). De beleving van stal-
types is in hoge mate subjectief. Wel kan worden gesteld dat het over een 
algemeen een tijd duurt voordat nieuwe staltypes is gewend. Het toestaan 
van serre- en boogstalen wordt daarom beperkt negatief gewaardeerd (-/0). 
 
In het bestemmingsplan wordt tevens de activiteit mestraffinage toege-
staan. De installaties hiervoor kunnen worden geplaatst in een gebouw ter 
grootte van een zeecontainer (zie bijlage 4). De bebouwing vormt in veel 
gevallen een contrast met de bestaande agrarische bebouwing. 
 
Omdat deze bebouwing op een ruim bouwperceel zonder problemen achter 
de bestaande bebouwing kan worden geplaatst en, in verhouding tot een 
stal of een stelpboerderij betrekkelijk klein zijn en in veel gevallen niet 
zichtbaar zal zijn vanaf de openbare weg, wordt deze bouwmogelijkheid 
beperkt negatief gewaardeerd (-/0). 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij het alternatief zonering bouwpercelen is minder ruimte installaties ten 
behoeve van mestraffinage of moderne stalvormen in te passen op karak-
teristieke erven. Aan de andere kant is het minder waarschijnlijk dat groot-
schalige erven ontstaan, waarin de karakteristieke bebouwing wegvalt, of 
waardevolle erfbeplanting verdwijnt. Het alternatief wordt daarom, net als 
het voornemen, beperkt negatief gewaardeerd (-/0). 
 
Alternatief duurzame energie 
Bij het alternatief duurzame energie is de realisatie van zonneweides en 
kleinschalige windturbines aan de orde. De realisatie van zonneweides 
heeft niet echt rechtstreekse gevolgen voor cultuurhistorisch waardevolle 
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bebouwing. De plaatsing van windturbines op erven met cultuurhistorische 
waardevolle boerderij geeft echter een conflicterend beeld. Dit wordt ge-
waardeerd als een negatief effect (-). 
Alternatief Hoornder Venen 
Bij dit alternatief wordt karakteristieke bebouwing in stand gelaten. Nieuwe 
bebouwing sluit in principe aan bij het huidige bebouwingsbeeld (0). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Lyskemeerweg 
Bij het opzetten van een nieuw erf is de aantasting van karakteristieke be-
bouwing niet aan de orde. Bij het toepassen van de ruimte-voor-ruimte-
regeling is het saneren van verouderde agrarische opstallen aan de orde, 
waardoor karakteristieke boerderijen beter tot hun recht kunnen komen. 
Zodoende wordt dit alternatief beperkt positief gewaardeerd (0/+). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Tweekarspelenweg 
Hetzelfde als bij de variant Lyskemeerweg (0/+). 
 
Archeologische waarden 
Voornemen 
De archeologische waardevolle terreinen in het stroomdal van de Wester-
woldsche Aa en de vesting van Oudeschans vallen buiten de begrenzing 
van het plangebied. Overige archeologische terreinen worden beschermd 
door middel van een archeologische dubbelbestemming. Bouwmogelijkhe-
den in het bestemmingsplan zijn zoveel mogelijk afgestemd op deze ar-
cheologische waarden (zie onderstaande figuur). 
 

 
Figuur 38. Afstemming tussen agrarische bouwpercelen (sa-ab) en archeologi-

sche terreinen (WR-A2) 
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In het bestemmingsplan is een beschermende regeling opgenomen ten 
aanzien van terreinen met een archeologische waarde. Op basis van de 
(mogelijk) aanwezige waarden in de grond geldt een onderzoeksplicht bij 
het uitvoeren van bepaalde bodemingrepen. Door te garanderen dat eerst 
archeologisch onderzoek plaatsvindt voordat bodemingrepen worden uit-
gevoerd, wordt voorkomen dat archeologische sporen verloren gaan. 
 
Bodemingrepen kunnen aantasting vormen van archeologische waarden. 
Door archeologische sporen uit de bodem te halen gaat immers de context 
verloren. Daarnaast zijn archeologische sporen boven de grond minder 
houdbaar. Dit is de reden waarom het behoud in situ de voorkeur geniet. 
 
Anderzijds heeft het opgraven en documenteren van archeologische spo-
ren als gevolg dat de geschiedenis van het plangebied beter inzichtelijk 
wordt. Dit aspect meewegend, worden de gevolgen van schaalvergroting 
beperkt negatief gewaardeerd (-/0). 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij dit alternatief worden kleinere bouwmogelijkheden geboden in de gebie-
den met een langere bewoningsgeschiedenis. De kans dat archeologische 
waarden woorden aangetast, neemt daardoor af. Aantasting kan echter niet 
geheel worden uitgesloten, waardoor het alternatief beperkt negatief (-/0) 
scoort. 
 
Alternatief duurzame energie 
Bij het alternatief duurzame energie komen beperkt en plaatselijke bo-
demingrepen kijken. Omdat aantasting van archeologische waarden niet 
geheel worden uitgesloten, scoort het alternatief beperkt negatief (-/0). 
 
Hoornder Venen 
Bij het realiseren van woonbebouwing en het graven van waterpartijen in 
de Hoornder Venen zijn aanvullende bodemingrepen aan de orde (ten op-
zichte van het voornemen). Voor zover bekend heeft het gebied geen bij-
zondere archeologische betekenis. De effecten van dit alternatief blijven 
daarom beperkt negatief (-/0). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Lyskemeerweg 
Verplaatsing van agrarische erven kan ervoor zorgen dat bestaande arche-
ologische vindplaatsen niet worden bebouwd. Dit wordt beschouwd als een 
positief effect (0/+). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen Tweekarspelenweg 
Verplaatsing van agrarische erven kan ervoor zorgen dat bestaande arche-
ologische vindplaatsen niet worden bebouwd. Dit wordt beschouwd als een 
positief effect (0/+). 
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5.3.4. 

Toetsingscriteria 

Samenvatting en waardering effecten 

Beschrijving van het milieuef-
fect (ten opzichte van de auto-
nome ontwikkeling) 

Waardering van het effect 
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Landschappelijke 
structuren 

- Aantasting van groene structu-
ren wordt door de beschermen-
de regeling in het plangebied 
beperkt. 

- De plaatsing van windturbines in 
de lintstructuren leidt ook tot de 
kap van bomen. 

- Het alternatief Hoornder Venen 
brengt nieuwe landschapswaar-
den met zich mee. 

- Verplaatsing van bouwpercelen 
kan bijdragen aan het behoud 
van de kenmerkende 
(groen)structuren op andere 
plekken. 

-/0 -/0 - 0/+ 0/+ 

Openheid - De landschapstypen in het 
plangebied kunnen over het al-
gemeen goed uitbreiding van 
bestaande bouwpercelen ver-
dragen, zonder dat dit in be-
langrijke mate ten koste gaat 
van de openheid (-/0). 

- Bij het alternatief zonering wor-
den de kleinschalige land-
schappen verder ontzien. 

- Nieuwe opgaande teelten kun-
nen ten koste gaan van de con-
trasten in het halfbesloten land-
schap (-/0). 

- Zonneweides gaan ten koste 
van de grootschalige openheid 
(-). 

- Nieuwe bouwpercelen leiden 
niet tot onevenredige aantas-
ting van de open landschapsty-
pen. 

-/0 0 - -/0 -/0 

Karakteristieke 
verkaveling 

- Belangrijke aantasting van ka-
rakteristieke verkavelingen valt 
niet te verwachten. 

- Met de verplaatsing van bouw-
percelen kunnen gebieden met 
een karakteristieke verkaveling 
zelfs worden hersteld. 

-/0 -/0 -/0 0/+ 0/+ 

Hemelhelderheid 
(duisternis) 

- De mogelijkheden voor lig-
boxstallen en paardrijbakken 
kunnen leiden tot beperkte 
lichthinder.  

- Verplaatsing van bouwpercelen 
voegt nieuwe lichtbronnen toe 
aan relatief donkere gebieden. 

-/0 -/0 -/0 -/0 - 

Cultuurhistorische 
bebouwing 

- Ruimere bouwpercelen kunnen 
ten koste gaan van het aanzicht 

-/0 -/0 - 0 0/+ 
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van karakteristieke bebouwing 
en erfbeplanting. Ruimtere er-
ven bieden echter ook moge-
lijkheden om karakteristieke 
bebouwing beter in te passen. 

- Mestraffinage, serrestallen en 
boogstallen kunnen contraste-
ren met de bestaande bebou-
wing. 

- Het plaatsen van kleinschalige 
windturbines op erven met een 
cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing, leidt tot een conflic-
terend beeld. 

- Door het verplaatsen van agra-
rische bedrijven en de realisatie 
van ruimte voor ruimte-
woningen, kunnen karakteris-
tieke erven worden ontzien. 

Archeologische 
waarden 

- Bodemingrepen ten behoeve 
van nieuwe stallen kunnen lei-
den tot aantasting van archeo-
logische waarden. 

- Verplaatsing van agrarische er-
ven kan ervoor zorgen dat be-
staande waardevolle terpen niet 
worden bebouwd 

-/0 -/0 -/0 -/0 0/+ 

Tabel 9 Effectbeoordeling landschap, cultuurhistorie en archeologie 

5.   4. Ecologie 

5.4.1. 

Bij de beoordeling van het aspect ecologie worden met betrekking tot de 
beschermde soorten, Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur de 
volgende toetsingscriteria gehanteerd: 

Gekozen toetsingscriteria 

- vernietiging, versnippering, verandering waterhuishouding, vermes-
ting/verzuring of verstoring Natura 2000 (in de passende beoordeling) 
en Ecologische Hoofdstructuur; 

- aantasting of verstoring akkervogelkerngebied; 
- verstoring of vernietiging van zwaar beschermde soorten of hun vaste 

rust- en verblijfplaatsen. 
 
5.4.2. 

Natura 2000 

Huidige milieusituatie en autonome ontwikkeling 

In de passende beoordeling (bijlage 7) wordt uitgebreid ingegaan op de 
toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998. In het plangebied zelf zijn 
geen Natura 2000-gebiede gelegen. Vanwege de externe werking wordt 
echter wel gekeken naar de mogelijke effecten voor deze gebieden. In de 
passende beoordeling worden de natuurwaarden beschreven van de 
volgende Natura 2000-gebieden: 
- Drentsche Aa-gebied; 
- Drouwenerzand; 



blz 78 120401    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    planMER Buitengebied Bellingwedde 
 Status: Definitief / 09-04-13 

- Lieftinghsbroek; 
- Ems (D); 
- Unterems und Aussenems (D); 
- Großes Meer, Loppersumer Meer (D). 
 
Beschermde natuurgebieden 
Ecologische Hoofdstructuur 
In het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (POP) en de Omgevingsver-
ordening is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Groningen begrensd. 
De nadruk ligt op de ontwikkeling als natuurgebied. Op de Natuurbeheer-
plankaart wordt dit weergegeven (zie figuur 39). EHS-ontwikkeling in de 
vorm van beheersgebieden - gronden waarop de agrarische bedrijfsvoering 
ten dienste staat van natuurdoelen - zijn in beperkte mate voorzien en wel 
oostelijk van de Wedderbergerweg en tussen de Hoornderweg en de Wes-
terwoldse Aa. De natuurontwikkeling in het gebied rond de Westerwoldse 
Aa is in een vergevorderd stadium en vindt voor een groot deel plaats bui-
ten het plangebied. 
 
Als tweede gebied - met accent op natuurontwikkeling - is in het POP het 
waterbergingsgebied De Bovenlanden aangegeven. Deels is in het gebied 
ten zuiden van Nieuweschans al sprake van bos- en natuurontwikkeling, 
deels geeft het POP hier richting aan een verdere ontwikkeling door de 
aanduiding “zoekgebied robuuste ecologische verbindingszone”. Deze 
aanduiding loopt door in de richting van Bellingwolde-Noord via het Boelo 
Tijdenskanaal (zie arcering in de onderstaande figuur). Het accent ligt in dit 
gebied op waterberging. Daarnaast worden in het zoekgebied de gronden 
langs het noordelijk deel van de Westerwoldse Aa en aansluitend die langs 
de Pekel Aa, ten noorden van Klein Ulsda betrokken.  
 
Hierbij past een volgende kanttekening. Voor de toekomst blijft de insteek 
om ruimte te geven aan een verdere ontwikkeling van de EHS. Wel moet 
onder druk van bezuinigingen van de rijksoverheid er rekening mee worden 
gehouden dat de ontwikkeling van de ‘robuuste ecologische verbindingszo-
ne’ en van nieuwe natuur vertraagt. In het bestemmingsplan zijn daarom 
ook geen mogelijkheden op genomen voor het realiseren van deze ecolo-
gische verbindingszone. 
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Figuur 39.  Ecologische Hoofdstructuur (Natuurbeheerplankaart 2013. 

Bron: geoservices provincie Groningen) 

 
De bossen rondom de Veendiepplassen aangewezen als voor verzuring 
gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (zie figuur 40). 
 

 
Figuur 40. Voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare natuur 

((bron: Omgevingsverordening Provincie Groningen) 
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Akkervogelkerngebied Oldambt 
Het Oldambtgebied is van betekenis voor akkervogels. Het grootschalige 
akkerland geniet een reputatie vanwege het voorkomen van soorten als 
kwartel, kwartelkoning, grauwe kiekendief, veldleeuwerik en gele kwik-
staart. Met name op basis van het voorkomen van de veldleeuwerik (figuur 
43) is in Bellingwedde een akkervogelkerngebied (figuur 41) aangewezen. 
Behoud van rust en openheid zijn mede van belang voor het behoud van 
de kwaliteiten van het gebied voor akkervogels. 
 

  
Figuur 41. Akkervogelkerngebieden (bron: geoservices provincie Groningen) 

 
In de 90-er jaren zijn als gevolg van de Europese braaklegregeling in deze 
regio grote arealen landbouwgrond braak gelegd, Dit heeft geleid tot op-
zienbarende ecologische ontwikkelingen, in het bijzonder de toename van 
verschillende soorten akkervogels die elders in Nederland sterk bedreigd 
zijn. Aansprekend voorbeeld is de grauwe kiekendief. Maar ook andere ro-
de lijstsoorten zijn in deze periode sterk toegenomen (o.a. veldleeuwerik, 
kerkuil, kwartel en in de winter typische muizenjagers als blauwe kieken-
dief, ruigpootbuizerd, velduil en grote zilverreiger). De Europese braakleg-
regeling bestaat niet meer, maar door agrarisch natuurbeheer in de vorm 
van faunaranden, nestbescherming en winterveldjes is een belangrijk deel 
van deze ecologische rijkdom bewaard gebleven. 
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Figuur 42.  Verspreiding Veldleeuweriken (Provincie Groningen, 2008) 

 

 
Figuur 43. Grauwe Kiekendief (vrouwtje) in het Oost-Groningse Akkerbouw-

landschap (bron: www. werkgroepgrauwekiekendief.nl) 

 
Voorkomen van (zwaar) beschermde soorten 
In het plangebied komen verschillende natuurgebieden voor. Een aantal 
daarvan maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (zie boven-
staand). In deze gebieden zijn de grootste natuurwaarden binnen de ge-
meente Bellingwedde te vinden. De beschermde soorten in het plangebied 
worden daarom gebiedsgewijs beschreven (bron: IVN).  
 
De Lethe ligt tegen de Duitse grens, net buiten het dorp Bellingwolde. Door 
extensief beheer van de graslanden zijn bloemrijke weiden ontstaan, waar 
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onder andere de grote weerschijnvlinder voorkomt. De Lethe is het broed-
gebied van meer dan veertig soorten zangvogels. Ransuilen hebben hun 
nest in de elzen. Ook wielewaal, spotvogel en geelgors komen in het ge-
bied voor. Op de dijkjes en wallen groeit hondsdraf, in de natte laagte bin-
nen de schans staan moerasplanten als wateraardbei en moeraswalstro. 
De zeldzame grote modderkruiper leeft in het water en op de oevers bloeit 
de hemelsleutel. Ook fazant, eekhoorn, ree en wezel hebben zich in de 
Lethe gevestigd. 
 
Ten zuidwesten van Bellingwolde, loopt het Veendiep

 

, een gekanaliseerde 
beek die de verbinding vormt tussen de Westerwoldsche Aa en het B.L. 
Tijdenskanaal. Naast dit verbindingswater liggen de Veendiepsplassen, die 
door zandwinning zijn ontstaan. Samen met een strook gemengd bos, 
struikgewas, graslanden en een dijkje vormt dit een natuurgebied: het 
Veendiep. Het gebied wordt gekenmerkt door ruige vegetatie op de droge 
schrale grond, loofhout en moerasplanten op de oevers van de plassen. 
Het gebied is rijk aan vlinders en vogels, zoals fuut, ijsvogel, kleine kare-
kiet, koekoek en wielewaal. Het Veendiep maakt deel uit van de EHS. 

De Gaast

 

 ligt tussen Bellingwolde en Wedde. Het bestaat zowel uit veen- 
en zandgrond maar ook uit klei, die indertijd door de rivieren is meege-
bracht. Hierdoor is zowel een cultuurlandschap als gevarieerde natuur ont-
staan. De geelgors broedt in het rustgebied en foerageert op de akker foe-
rageren. Blauwborst en kleine karekiet leven in het riet, boven het graan 
jaagt ’s zomers de grauwe kiekendief en ook de veldleeuwerik komt hier 
voor. Er hangt ook een nestkast van de torenvalk. In de beek groeit grote 
waterranonkel, op de ruigten langs het fietspad en de dijk staan de gele 
morgenster, krulzuring en dauwnetel. In het gebied komen ook vlinders 
voor zoals koevinkje en icarusblauwtje. 

De Hoorndermeden

 

 is een groot natuurgebied (110 hectare), gelegen in het 
beekdal van de Westerwoldsche Aa tussen Wedde en Blijham. Dit gebied 
maakt deel uit van de EHS. In tegenstelling tot het land in de rest van de 
gemeente Bellingwedde is hier de grond niet afgegraven of verkaveld, zo-
dat het terrein te midden van het oorspronkelijke landschap ligt. Karakteris-
tiek voor het huidige landschap zijn de drassige graslanden aan weerszij-
den van het riviertje. De akkers vind je op de hoger gelegen essen, de ou-
dere beplanting op de oorspronkelijke winterdijken.  

Doordat er sloten gedempt zijn komt hier en daar het grondwater omhoog. 
Op die plaatsen groeien zeldzame zeggenvegetaties. Het gebied vormt ook 
leefgebied voor diverse vogels zoals de grauwe klauwier, paapje, ijsvogel, 
watersnip, blauwe reiger en in de winter ook de grote zilverreiger. Het natte 
gebied is rijk aan amfibieën. 
 
De Wedderbergen ligt tussen de dorpen Wedde en Blijham. Het is een 
groot geaccidenteerd recreatieterrein, met daarbinnen een paar stukjes 
waardevolle natuur. Het grenst aan de weilanden in het boezemgebied van 
de Westerwoldsche Aa, dat zo nodig als waterberging wordt gebruikt. Op 
de oude stuifduinen staan heel oude eiken. Hier en daar is nog een stukje 
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heide. Op plaatsen waar de oorspronkelijke loop van de rivier intact is ge-
bleven, zijn waardevolle drassige oevers aanwezig. Er groeien veel soorten 
moerasplanten. In de sloten vind je waterviolier en egelskop. De Wedder-
bergen is van oudsher broedgebied van talloze zangvogels, zoals nachte-
gaal. Ook uilen, sperwers en zelfs de wielewaal hebben hier hun nest. Bo-
ven de weilanden jagen grauwe kiekendief en torenvalk. De Wedderbergen 
is ook onderdeel van het leefgebied van reeën. 
 
Het Loosterveen

 

 is een klein natuurgebied (26 hectare) tussen Vriescheloo 
en de Duitse grens. Het ligt in een van de oudste verveningsgebieden van 
Groningen. Oorspronkelijk is het een stukje van het Bourtanger Moor dat al 
voor 1850 met de hand is ontgonnen. Het gebied bestaat uit akkers en 
kleine weiden, stukken jong loofbos en plaatselijk gemengd naaldhout. 
Broedvogels  zijn onder meer appelvink en havik. In de weiden rondom het 
gebied foerageren ’s winters honderden ganzen. 

Op de zanderige bodem van het meertje groeit onder andere drijvende wa-
terweegbree, sterrekroos en slanke waterkers. Langs de oever staan ko-
ningsvarens en brede wespenorchis. De gevarieerde begroeiing van het 
hele gebied is ook heel aantrekkelijk voor watervogels en amfibieën. Karak-
teristiek voor het droge en zanderige milieu zijn vlinders zoals hooibeestje 
en oranje zandoogje. Gebieden met boswilg vormen het leefgebied van de 
zeldzame grote weerschijnvlinder. 
 
De genoemde soorten kunnen natuurlijk ook buiten de natuurgebieden op 
en rond de agrarische erven worden aangetroffen, zoals vaste verblijfplaat-
sen van vogels (huismus, gierzwaluw, kerkuil) en vleermuizen in de be-
bouwing en bomen. Ook komen beschermde natuurwaarden voor in de ak-
kerranden, slootkanten, bospercelen buiten de natuurgebieden en in de 
beplanting en bebouwing op de agrarische erven. In tabel 10 is aangege-
ven welke beschermde soorten (naar verwachting) in het plangebied voor-
komen.  
 

 
vrijstellings-
regeling Ffw 

tabel 1 grote kaardenbol, brede wespenorchis, zwanenbloem en dotterbloem 
mol, egel, gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veld-
muis, bosmuis, rosse woelmuis, bunzing, hermelijn, wezel, ree, vos, haas 
en konijn 
bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en de middelste 
groene kikker 

ontheffings-
regeling Ffw 

tabel 2 eekhoorn, rietorchis en kleine modderkruiper 

 tabel 3 (bijlage 1 
AMvB) 

grote modderkruiper 

 bijlage IV HR) alle vleermuizen 
 Vogels (cat. 1 t/m 4) ransuil, havik, boomvalk, buizerd, sperwer, kerkuil, gierzwaluw en huis-

mus 

Tabel 10    Naar verwachting voorkomende beschermde soorten binnen het plan-
gebied en het bijbehorende beschermingsregime 
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Autonome ontwikkelingen 
Verbreding van het Veendiep 
In samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s wordt gewerkt aan de 
verbreding van het Veendiep. Daarbij worden de oevers natuurvriendelijk 
uitgevoerd. Dit heeft een positief effect op de natuurwaarden in het plange-
bied. 
 
Aanpassing Europees landbouwbeleid 
De Europese Commissie werkt aan de modernisering van het Europees 
landbouwbeleid. Zoals de plannen nu voorliggen, moet een agrariër 7 % 
van zijn areaal inrichten voor ecologische doeleinden om na 2013 in aan-
merking te komen voor Europese subsidies. Ecological Focus Area’s 
(EFA’s) kunnen vele vormen aannemen, bijvoorbeeld natuurbraak, buffer-
stroken, extra verbrede teeltvrije zones, akkerranden, overhoeken en na-
tuurvriendelijke oevers. Maar ook, zeker wanneer bestaande landschaps-
elementen tot de 7% gerekend mogen worden, opgaande begroeiing, per-
ceelrandbegroeiing (zoals heggen, elzensingels, houtwallen), bosjes en 
struwelen, sloten en kreken. Het huidige netwerk van faunaranden in het 
plangebied past goed in deze definitie en zal door het nieuwe beleid naar 
verwachting een meer permanent karakter krijgen. Dit heeft een positief ef-
fect op de natuurwaarden in het plangebied. 
 
Het is nog onzeker of deze autonome ontwikkeling wordt gerealiseerd. De 
regeringen van alle Europese lidstaten (Europese Raad) en het Europees 
Parlement zullen nog gaan onderhandelen over de inhoud van de voorstel-
len. Het nieuwe Europees landbouwbeleid wordt op 1 januari 2014 inge-
voerd. 
 
5.4.3. 

Binnen het plangebied worden diverse ontwikkelingen voorzien die kunnen 
leiden tot aantasting van bijzondere natuurwaarden.  

Milieueffecten 

 
Natura 2000 
In de passende beoordeling wordt ingegaan op de effecten van de be-
stemmingsplannen ontwikkelingen voor zes Natura 2000-gebieden: 
- Drentsche Aa-gebied; 
- Drouwenerzand; 
- Lieftinghsbroek; 
- Ems (D); 
- Unterems und Aussenems (D); 
- Großes Meer, Loppersumer Meer (D). 
 
De passende beoordeling is opgenomen in bijlage 8. De effecten kunnen 
als volgt worden samengevat: 
- In het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden gelegen. Directe ef-

fecten zoals versnippering en vernietiging treden dan ook niet op. De 
afstand tot de Natura 2000-gebieden is ook dermate groot dat van 
verandering van de waterhuishouding en verstoring geen sprake is. 
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- Bij de trendmatige groei van de veesector is de toename van de stik-
stofdepositie verwaarloosbaar (< 0,21 mol N/ha/jr.). Negatieve effecten 
op Natura 2000-gebieden zijn in dit scenario dan ook niet aan de orde. 

- Benutting van alle bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan (het 
voornemen) leidt in de onderzochte Natura 2000-gebieden tot een 
aanzienlijke toename van de stikstofdepositie. Vanwege de reeds zeer 
hoge achtergronddepositie kunnen significant negatieve effecten in dit 
geval niet worden uitgesloten. 

- In Duitsland is iets andere regelgeving van toepassing. In de gebieden 
Großes Meer, Loppersumer Meer en Unterems und Aussenems wordt 
namelijk wel voldaan aan de grenswaarde van 3%, zoals die uit Duitse 
jurisprudentie kan worden afgeleid. In het Natura 2000-gebied Ems 
wordt deze 3%-grenswaarde wel overschreden. Significant negatieve 
effecten zijn bij maximale benutting van de bouwmogelijkheden niet uit 
te sluiten. 

- Een verdere zonering van het plangebied geeft (ten opzichte van het 
voornemen) een stikstofreductie in de orde van 4 mol N/ha/jr. Het ef-
fect hiervan is dus beperkt. Bovendien is daarmee nog steeds een for-
se toename van de stikstofdepositie mogelijk. 

- Het opkopen van de boerderijen in het gebied Hoornder Venen en het 
wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming levert 
op een aantal receptorpunten een reductie op in de orde van 1,5 mol 
N/ha/jr. In dit deelgebied akkerbouwers, waardoor het feitelijke effect 
van uitkopen beperkt is. 

- Voor de meeste receptorpunten is verplaatsing van boerderijen (uit het 
oogpunt van stikstofdepositie) naar de Tweekarspelenweg gunstiger, 
dan verplaatsing naar de Lyskemeerweg. Op individueel niveau kan dit 
alternatief bijdragen aan het verminderen van de stikstofdepositie (zie 
H6, maatregelen). 

 
Ecologische Hoofdstructuur  
Bestaande natuurgebieden wordt overeenkomstig deze functie bestemd. 
Agrarische bouwkavels vallen buiten de EHS. Binnen de EHS, bestemming 
Natuur, kunnen geen ontwikkelingen plaatsvinden (0). 
 
Ontwikkelingen van agrarische bedrijven vindt in principe plaats op be-
staande bouwkavels, of direct aansluitend daarop. Deze ontwikkelingen 
leiden niet tot areaalverlies van de EHS. Overigens zijn er vrijwel geen 
agrarische bouwpercelen die grenzen aan de EHS, omdat het bijna uitslui-
tend lager gelegen gebieden betreft en de ontsluiting en bebouwing van het 
gebied op de hoger gelegen gronden ligt. Kleinschalige ontwikkelingen op 
het gebied van recreatie vinden ook plaats buiten de EHS. Hiervan is geen 
verstorende werking te verwachten (0). 
 
Het effect is voor alle alternatieven en varianten gelijk. De (her)inrichting 
van de Hoornder Venen of de verplaatsing van bouwpercelen heeft geen 
gevolgen voor de natuurwaarden binnen de EHS.  
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Akkervogelkerngebieden 
Voornemen 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op alle agrarische bouwvlak-
ken grondgebonden veehouderijen worden gevestigd en maximaal uitbrei-
den. De verstoringscontour agrarisch bedrijven neemt beperkt toe.  
Wel kunnen uitbreidingen in de melkveehouderij ten koste gaan van akker-
grond (de zogenaamde vergroening). Dit heeft een negatief effect op de 
akkervogelpopulatie in het plangebied en met name in het akkervogelkern-
gebied (-). 
 
Alternatief gebiedszonering landbouw 
Grotere uitbreidingen zijn in het Oldambtgebied en het Veenkoloniale ge-
bied voorzien. Het akkervogelkerngebied komt overeen met het grootscha-
lige landbouwgebied waar in dit alternatief uitbreidingen tot 3 ha plaatsvin-
den. De uitbreiding van de bouwvlakken en de daarmee gepaard gaande 
intensivering van de gronden leidt tot het verdwijnen of aantasten van het 
akkervogelkerngebied. Ook hier is (mogelijk) sprake van negatieve effecten 
(-). 
 
Alternatief landschapswonen Hoornder Venen 
De Hoornder Venen liggen buiten het akkervogelkerngebied. Hier treden 
geen negatieve effecten op. Ter plaatse zijn nu wel enkele akkers aanwe-
zig. De ontwikkeling van het gebied gaat ten koste van de openheid en rust 
van deze akkers. Gezien het geringe oppervlak en de functie die deze 
gronden hebben, heeft het landschapswonen een zeer gering negatief ef-
fect op akkervogelpopulatie (-/0). 
 
Alternatief duurzame energie 
Opstellingen van zonnepanelen (van maximaal 10 ha) op agrarische gron-
den in het akkervogelkerngebied leiden tot aantasting hiervan. Wel blijft er 
in principe voldoende akkergrond over voor het akkervogels. 
 
Per bouwperceel wordt één kleinschalige windturbine tot maximaal 15 m 
hoog toegestaan. Met name in de directe omgeving van de windturbines 
leidt dit tot een verstoring (visueel) van geschikte akkergronden. Doordat 
de bouwpercelen geconcentreerd zijn in/langs de linten, blijven er grote on-
verstoorde gebieden over, het effect zal derhalve beperkt zijn. Daarnaast is 
er sprake van een grotere kans op “aanvlieg” slachtoffers. Omdat de wind-
turbines op de reeds bebouwde percelen komen te staan, zal het effect re-
latief beperkt blijven en slechts incidenteel leiden tot slachtoffers. 
 
Het alternatief duurzame energie heeft gezien bovenstaande een beperkt 
negatief effect (-/0). 
 
Varianten verplaatsing van bouwpercelen (en ruimte-voor-ruimte) 
Het toevoegen van vijf nieuwe bouwpercelen aan de Tweekarspelenweg 
zal leiden tot direct ruimtebeslag en intensivering van het grondgebruik ter 
plaatse. Dit kan leiden tot omzetting van akkerbouwgrond naar weidegrond 
in het landbouwkerngebied (-). 
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Aan de Lyskemeerweg is geen sprake van een akkervogelkerngebied, de 
effecten zijn hier beperkter van omvang (-/0). 
 
Beschermde soorten 
Het plangebied biedt leefgebied aan verschillende beschermde soorten (zie 
tabel 10). Het betreft algemeen voorkomende licht beschermde soorten en 
enkele zwaar beschermde soorten. Daarnaast komen in het plangebied 
veel akkervogels voor. 
 
Voornemen 
Ontwikkelingen vinden hoofdzakelijk plaats op of direct in de buurt van de 
bestaande bouwkavels. Plaatselijk kan dit leiden tot negatieve effecten op 
beschermde soorten, zoals aantasting van vaste nestplaatsen van broed-
vogels in bomen of bebouwing of aantasting van het leefgebied van be-
schermde vissen en planten, door het dempen van sloten.  
 
Op het niveau van een bestemmingsplan Buitengebied kunnen geen uit-
spraken worden gedaan over de aanwezigheid van soorten per perceel. 
Bovendien is de natuur erg veranderlijk en kunnen deze uitspraken over 
een jaar alweer achterhaald zijn. Bij concrete uitbreidingsplannen moet al-
tijd een toets aan de Flora- en faunawet plaatsvinden op het moment dat 
een aanvraag wordt ingediend. Overtreding van de Flora- en faunawet 
moet worden voorkomen door negatieve effecten te mitigeren of te com-
penseren. Ook dit kan het beste plaatsvinden op het moment dat een con-
crete aanvraag wordt gedaan. In hoofdstuk 6 worden hiervoor een aantal 
suggesties te gedaan. 
 
Omdat het gaat om lokale ingrepen, zijn ook alleen plaatselijke effecten te 
verwachten. Grootschalige en blijvende negatieve effecten op de be-
schermde soorten in het plangebied als gevolg van het voornemen kunnen 
dan ook worden uitgesloten. Naar verwachting leidt het vaststellen van het 
bestemmingsplan niet tot een significante verslechtering van de staat van 
instandhouding (-/0). 
 
Alternatief gebiedszonering landbouw 
Het accent ligt bij dit alternatief op de ontwikkeling van bouwpercelen in de 
landbouwkerngebieden. Daarmee worden ingrepen in de kleinschalige be-
plantingsstructuur (met veel natuurwaarden) in de linten buiten de land-
bouwkerngebieden beperkt.  
Bij het uitbreiden van bouwpercelen in de landbouwkerngebieden zal met 
name het dempen van sloten aan de orde zijn. Daarmee wordt leefgebied 
van matig beschermde vissen aangetast. Ook hier geldt dat overtreding 
van de Flora- en faunawet in de praktijk moet worden voorkomen. Daarom 
wordt dit alternatief beperkt negatief gewaardeerd (-/0). 
 
Alternatief landschapswonen Hoornder Venen 
Dit alternatief bestaat uit de ontwikkeling van landgoederen met bijbeho-
rende landschaps- en natuurontwikkeling. In het gebied is ook het natuur-
gebied (EHS) De Hoorndermeden gelegen. 
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Ter plaatse van de nieuw te ontwikkelen landgoederen en aan te leggen 
recreatieve infrastructuur en ook ter plaatse van de nieuwe landschaps- en 
natuurontwikkeling kunnen beschermde soorten (tijdelijk) worden aange-
tast. Ook hier geldt dat overtreding van de Flora- en faunawet moet worden 
voorkomen door deze effecten te mitigeren en/of compenseren. De natuur-
ontwikkeling in het plan zal echter ook leiden tot versterking van de natuur-
waarden en tot nieuw leefgebied van beschermde soorten (zie hoofdstuk 
6). Het alternatief wordt daarom beperkt positief gewaardeerd (0/+). 
 
Alternatief duurzame energie 
Bij het alternatief duurzame energie kan de realisatie van zonneweides en 
de plaatsing van kleinschalige windturbines op de bouwpercelen ten koste 
gaan van de leefomgeving van beschermde soorten; zoals leefgebied van 
kleine zoogdieren en daarmee jachtgebied van vogels en vlieg-
/migratieroutes van vleermuizen. Bij de zonneweides ontstaat echter ook 
een nieuwe biotoop - tussen de zonnepanelen - die niet wordt verstoord 
door landbouwvoertuigen. De effecten blijven naar verwachting beperkt (-
/0). 
 
Varianten verplaatsing van bouwpercelen (en ruimte-voor-ruimte) 
Realisatie van nieuwe bouwpercelen brengt in veel gevallen het dempen 
van sloten met zich mee. Effecten zijn lokaal van aard en hebben gezien 
het voorkomen van overtreding van de Flora- en faunawet geen gevolgen 
voor de staat van instandhouding van de kleine en grote modderkruiper. De 
varianten worden daarom beperkt negatief gewaardeerd (-/0). 
 
5.4.4. 

Toet-
singscri-
teria 

Samenvatting en waardering effecten 

Beschrijving van het milieuef-
fect (ten opzichte van de auto-
nome ontwikkeling) 
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Natura 
2000 

Als gevolg van het maximale sce-
nario neemt de stikstofdepositie 
aanzienlijk toe en kunnen signifi-
cant negatieve effecten niet wor-
den uitgesloten. In het realistische 
trendscenario is de toename ech-
ter verwaarloosbaar. 

-- -- 0 -- n.v.t
. 

-- -- 

EHS Binnen de EHS kunnen geen ont-
wikkelingen plaatsvinden. Aange-
zien er al verstoring is vanaf de 
bestaande bouwpercelen neemt 
de verstoring niet merkbaar toe. 

0 0 n.v.t. 0 0 0 0 

Akkervo-
gelkernge-
bieden 

De uitbreidingsmogelijkheden 
voor de veehouderij in het voor-
nemen en het alternatief zonering 
kunnen leiden tot het verdwijnen 

- - n.v.t. -
/0 

-/0 -/0 - 
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van akkergrond. Dit heeft een ne-
gatief effect voor de akkervogels. 
Het alternatief Hoornder Venen 
heeft een (zeer) beperkt negatief 
effect aangezien dit buiten het ak-
kervogelkerngebied is gelegen. 
Het toevoegen van vijf nieuwe 
bouwpercelen aan de Tweekar-
spelenweg in het akkervogelkern-
gebied zal leiden tot een beperkt 
negatief effect. Het alternatief 
duurzame energie heeft vanwege 
de koppeling van de kleinschalige 
windturbines aan de bouwperce-
len een beperkt negatief effect. 

Soorten-
bescher-
ming 

Bij ontwikkelingen kunnen leefge-
bied, rust- en verblijfplaatsen van 
beschermde soorten worden aan-
getast. Deze effecten moeten in 
het kader van de Ffw worden ge-
mitigeerd en/of gecompenseerd 
op het moment dat er concrete 
bouwplannen zijn. 

-/0 -
/0 

n.v.t. 0/
+ 

-/0 -/0 -/0 

Tabel 11 Effectbeoordeling ecologie 

5.   5. Woon- en leefomgeving 

5.5.1. 

Bij het beschrijven van de effecten op het gebied van de woon- en leefom-
geving worden de volgende aspecten beoordeeld: 

Toetsingskader en gebruikte bronnen 

- verkeershinder
- de mate waarin landbouwactiviteiten en niet-agrarische ontwikke-

lingsmogelijkheden kunnen leiden tot 

 als gevolg van landbouwverkeer; 

geluidhinder
- de mate waarin de concentraties fijn stof en stikstofdioxide verslechte-

ren (

; 

luchtkwaliteit
- de mate waarin nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot 

); 
geurhinder-

knelpunten
 

. 

5.5.2. 

Verkeershinder 

Huidige milieusituatie en autonome ontwikkeling 

De hoofdverkeersstructuur in het plangebeid wordt gevormd door de route 
tussen Winschoten en Vlagtwedde (N368). Deze route ontsluit de grotere 
plaatsen Blijham en Wedde. Daarnaast liggen veel woningen en bedrijven 
in het bebouwingslint Wedderheide - Vriescheloo - Bellingwolde. Deze weg 
heet de N973. Op deze route komt af en toe landbouwverkeer voor. Gezien 
het gemengde gebruik van deze route en het feit dat het wegprofiel hier 
niet goed op is ingericht, is dit geen wenselijke situatie.  
 
Naast deze hoofdverkeerstructuur zijn er een aantal gebieden met primair 
een landbouwgebruik, waar de wegen voornamelijk worden gebruikt door 
landbouwverkeer. Het Oldambtgebied is specifiek verkaveld voor land-
bouwgebruik. De wegen zijn hier wel smal voor twee passerende land-
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bouwvoertuigen. Er is echter weinig ander (recreatief) verkeer dat kan lei-
den tot conflictsituaties (zie onderstaande figuur). 
 

 
Figuur 44. De Eltjo Buringhweg (bron: Google Streetview) 

 
Geluidhinder 
Inrichtingslawaai agrarische bedrijven 
Over het algemeen leiden agrarische bedrijven in de huidige situatie niet tot 
relevante geluidhinder. De meeste agrarische bedrijven liggen op voldoen-
de afstand van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. In de 
oogstperiode kan tijdelijk sprake zijn van lawaai door het materieel dat ook 
deels ’s nachts wordt ingezet. 
 
Autonome ontwikkelingen: vergroting van agrarische machines 
In relatie tot de schaalvergroting van de agrarische sector worden land-
bouwvoertuigen groter en krachtiger. Daardoor brengen zij meer geluidhin-
der met zich mee. Het zelfde geldt voor installaties die worden gebruikt 
voor verwarmen of koelen van agrarische bedrijfsgebouwen. 
 
De ventilatoren van stallen, vervoersbewegingen en overige activiteiten zijn 
gebonden aan de algemene geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit 
of specifieke voorschriften die zijn opgenomen in een omgevingsvergun-
ning. Toename van geluidhinder kan daardoor niet worden voorkomen, 
maar onaanvaardbare hinder wordt in het milieuspoor ingeperkt. 
 
Wegverkeerslawaai 
Een hoge geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai, is in Bel-
lingwedde relatief weinig aan de orde. De verkeersintensiteit op de meeste 
wegen is beperkt. Akoestisch gezien zijn de A7 en de N973 het meest van 
belang.  
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Autonome ontwikkeling: geluidsproductieplafonds 
Net als bij de Rijksinfrastructuur, wordt voor provinciale en gemeentelijke 
wegen op termijn een geluidsproductieplafond ingevoerd 7

 

). Op basis van 
deze regels moeten wegbeheerders maatregelen treffen om de autonome 
groei van de geluidsbelasting tegen te gaan, bijvoorbeeld door stiller asfalt 
aan te leggen of geluidswerende voorzieningen te treffen. Onaanvaardbare 
geluidhinder als gevolg van autonome verkeersgroei wordt daardoor tot 
een minimum beperkt.  

Luchtkwaliteit 
Huidige situatie 
Op gebiedsniveau in de gemeente Bellingwedde ruimschoots voldaan aan 
de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. In 2011 lag de jaargemiddelde 
concentratie stikstofdioxide in de orde van 10-15 µg/m3 (grenswaarde jaar-
gemiddelde: 40 µg/m3). Voor fijn stof ligt de jaargemiddelde concentratie in 
orde van 22-22 µg/m3 (grenswaarde jaargemiddelde: 40 µg/m3).  
 

  

 

 

Figuur 45. Concentratie stikstofdioxide in 2011 en 2020 (Bron: RIVM, 2012) 

 
 

  

 

Figuur 46. Concentratie fijnstof in 2011 en 2020 (Bron: RIVM, 2012) 

 
Autonome ontwikkeling 
Uit de bovenstaande figuren is (op gebiedsniveau) de autonome ontwikke-
ling van luchtverontreinigende stoffen af te leiden. Voor stikstofdioxide 
                                                
7) Het betreft het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (modernisering 

instrumentarium geluidbeleid, tweede fase A, geluidsproductieplafonds). 
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(NO2) en fijn stof (PM10) is een dalende achtergrondconcentratie waar te 
nemen, die wordt veroorzaakt door schonere (auto)technologie en schone-
re industrie. In 2020 ligt de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide <10 
µg/m3 (grenswaarde jaargemiddelde: 40 µg/m3). Voor fijn stof ligt de jaar-
gemiddelde concentratie <18 µg/m3 (grenswaarde jaargemiddelde: 40 
µg/m3). Vergeleken met andere Nederlandse gemeentes is de luchtkwaliteit 
in Bellingwedde zeer schoon. 
 
Autonome ontwikkeling: Besluit huisvesting 
Op basis van het Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij moeten 
stallen worden uitgevoerd met emissiearme staltechnieken zoals luchtwas-
sers. Het besluit heeft vooral gevolgen voor intensieve veehouderijen, maar 
die komen (vrijwel) niet voor in het plangebied. Overigens voldoet op dit 
moment slechts één bedrijf niet aan het Besluit huisvesting ammoni-
akemissie veehouderij (Besluit huisvesting). Alle andere bedrijven voldoen 
wel aan het besluit. Het besluit heeft daardoor op gebiedsniveau verwaar-
loosbare gevolgen voor de luchtkwaliteit in het plangebied. 
 
Geurhinder 
Huidige situatie 
In de huidige situatie voldoen vrijwel alle agrarische bedrijven aan de geur-
normen en de afstandseisen uit het Wet geurhinder en veehouderij en het 
Activiteitenbesluit. In de lintbebouwing komen af en toe knelpuntsituaties 
voor doordat  agrarische bedrijven op vrij korte afstand van woningen zijn 
gelegen. 
 
Autonome ontwikkelingen 
Op basis van de geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied 
kunnen bedrijven ter plaatse van de agrarische bedrijfsbestemming uitbrei-
den. Wanneer een uitbreiding richting een woning plaatsvindt, moet worden 
getoetst aan de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij of het 
Activiteitenbesluit. Wanneer een bedrijf dat valt onder het Activiteitenbesluit 
niet voldoet aan de afstandseisen, ontstaat een vergunningplicht.  
 
Op basis van de Wet plattelandswoningen worden (voormalig) agrarische 
bedrijfswoningen die nog deel uitmaken van een agrarisch erf, maar wor-
den bewoond door derden, qua milieubeschermingsniveau gelijk gesteld 
aan dat voor reguliere agrarische bedrijfswoningen; een verlaging ten op-
zichte van het beschermingsniveau voor reguliere burgerwoningen. De wet 
heeft in de autonome situatie als gevolg dat agrarische bedrijven, waarbij 
één van de bedrijfswoningen wordt bewoond door derden, (juridisch) niet 
meer op slot staan. 
 
5.5.3. 

Verkeershinder 

Milieueffecten 

Voornemen: schaalvergroting agrarische bouwpercelen 
Het stoppen van agrarische bedrijven en het verder vergroten van andere 
bedrijven, leidt ertoe dat de verkeersbewegingen zich concentreren op een 
kleiner aantal bedrijven. Het aantal verkeersbewegingen blijft op hoofdlijnen 
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gelijk. Wel worden er langere afstanden afgelegd, omdat landerijen op gro-
tere afstand van bouwpercelen zijn gelegen. Als gevolg van deze ontwikke-
ling zal de autonome trend van grotere agrarische machines wel verder 
doorzetten. 
 
Omdat het stoppen en opschalen van bedrijvigheid in het voornemen niet 
specifiek aan één gebied is gebonden, is de verwachting dat de gevolgen 
voor het verkeer gespreid blijven over het gehele gebied en dat deze effec-
ten elkaar op gebiedsniveau grotendeels opheffen. Omdat er lokaal wel 
sprake kan zijn van verkeershinder, wordt dit gezien als een beperkt nega-
tief effect (-/0). 
 
Voornemen: mestraffinage 
Mestraffinage betreft een activiteit die voor 100% is gebonden aan de eigen 
agrarische bedrijfsvoering en trekt daardoor geen extra verkeersbewegin-
gen aan (0). 
 
Voornemen: mestopslag op veldkavels 
In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen om mestopslag op 
velkavels te realiseren. De mogelijkheden zijn beperkt tot een aantal ont-
sluitingsroutes in de landbouwkerngebieden. Door deze mogelijkheden kan 
landbouwverkeer door dorpskommen en lintstructuren worden vermeden. 
Dit heeft een positief effect voor het woon- en leefklimaat (+).  
 
Voornemen: kleinschalige recreatiemogelijkheden 
In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen om kleinschalige 
verblijfsaccommodaties aan te bieden. Als gevolg daarvan zal het recrea-
tieve verkeer in de gemeenten toenemen. Dit is vooral het geval in de zo-
mermaanden. Veel recreatieverkeer blijft beperkt tot de populaire en daar-
voor geschikte fietsroutes. Daar zijn conflicten met het landbouwverkeer 
aan de orde. In de drukke oogstperiode, die begint in de nazomer, zullen 
de meeste recreanten overigens weer vertrokken zijn. De hinder die sa-
menhangt met kleinschalige recreatiemogelijkheden zal daardoor beperkt 
blijven en wordt beperkt negatief gewaardeerd (-/0). 
 
Voornemen: functiewijziging naar wonen 
Functiewijziging van agrarische bedrijven naar burgerwoningen en de bouw 
van compensatiewoningen (ruimte-voor-ruimte), leidt tot een afname van 
het landbouwverkeer. Wel brengen deze woningen nieuwe verkeersbewe-
gingen met zich mee. Omdat (zwaar) landbouwverkeer over het algemeen 
meer hinder met zich meebrengt, wordt dit gezien als een beperkt positief 
aspect (0/+). 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij het alternatief minder schaalvergroting is het voorgaande ook van toe-
passing. Het aantal stoppende en groeiende agrarische bedrijven blijft naar 
verwachting gelijk (of in dezelfde orde van grote), alleen het aantal groei-
ende bedrijven wordt minder groot. Er wordt minder grond op afstand be-
werkt, waardoor landbouwverkeer minder grote afstanden aflegt. De auto-
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nome trend van grotere landbouwmachines valt door dit alternatief echter 
niet te keren. Ook dit alternatief scoort daardoor beperkt negatief (-/0). 
 
Alternatief duurzame energie 
Bij de realisatie van dit alternatief worden landbouwgronden benut voor 
zonneweiden. Dit leidt tot een afname van landbouwverkeer en wordt daar-
om beperkt positief beoordeeld (0/+). 
 
Alternatief Hoornder Venen 
Bij de uitvoering van het alternatief Hoornder Venen, worden landbouw-
gronden benut voor woondoeleinden en is ook afname van landbouwver-
keer aan de orde. Dit alternatief wordt beperkt positief gewaardeerd (0/+) 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen 
Verplaatsing van agrarische bouwpercelen leidt op zichzelf niet tot een on-
evenredige toename van de verkeersdruk. De mogelijkheid is bedoeld om 
bestaande milieutechnische knelpunten op te lossen. De beoogde locaties 
voor nieuwe bouwpercelen zijn veel beter geschikt voor het ontsluiten van 
landbouwverkeer. Beide varianten worden daarom beperkt positief ge-
waardeerd (0/+). 
 
Geluidhinder 
Voornemen: geluidhinder vanwege agrarische activiteiten 
De bestemmingsplannen bevatten nieuwe bouwmogelijkheden voor be-
drijfsbebouwing. Daardoor kan bedrijfsbebouwing dichter bij woningen en 
andere geluidsgevoelige objecten worden gebouwd. Bij het vormgeven van 
de bouwpercelen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omliggende 
functies, in die zin dat bouwmogelijkheden zo ver mogelijk van gevoelige 
functies af worden geboden. Bovendien moeten agrarische bedrijven altijd 
voldoen aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit of (voor zover 
van toepassing) de voorschriften die zijn opgenomen in een omgevingsver-
gunning (voorheen milieuvergunning). De effecten blijven daardoor beperkt 
(-/0). 
 
Voornemen: mestraffinage 
Mestraffinage betreft een activiteit die voor 100% is gebonden aan de eigen 
agrarische bedrijfsvoering en trekt daardoor geen extra verkeersbewegin-
gen aan. De activiteit is pas toegestaan wanneer deze milieutechnisch in-
pasbaar is in de omgeving, waardoor de effecten voor de geluidsbelasting 
beperkt blijven (-/0). 
 
Voornemen: functiewijziging agrarische bedrijven 
In de bestemmingsplannen zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen om 
stoppende agrarische bedrijven om te zetten naar een woonbestemming. 
Door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid verdwijnen (potentiële) 
hinderbronnen. Dit wordt beschouwd als een beperkt positief effect (0/+). 
 
Voornemen: inpasbaarheid kleinschalig kamperen 
Ten aanzien van kampeerterreinen in een rustig buitengebied geldt volgens 
de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering een richtafstand van 50 me-
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ter. Aan de realisatie van kleinschalige kampeerterreinen is in beide be-
stemmingsplannen de randvoorwaarde gekoppeld dat deze op een afstand 
van minstens 50 meter ten opzichte van woningen van derden moeten 
worden opgericht. Zodoende is relevante geluidshinder niet aan de orde. 
Dit wordt gewaardeerd als een beperkt negatief effect (-/0). 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij het alternatief zonering bouwpercelen kennen de bouwpercelen in de 
lintstructuren minder groeimogelijkheden dan het voornemen. In de land-
bouwkerngebieden, worden dezelfde bouwmogelijkheden toegestaan. Ge-
let op de afstanden tussen agrarische bedrijven en woningen in deze ge-
bieden, is relevante geluidhinder hier vrijwel uitgesloten (-/0).  
 
Alternatief duurzame energie 
Zonneweides brengen geen geluidhinder met zich mee. Geluidhinder van 
kleinschalige windturbines is beperkt en brengt op gebiedsniveau geen on-
evenredige hinder met zich mee. Op perceelsniveau met wel worden beke-
ken hoe de windturbines worden gesitueerd ten opzichte van woningen. 
Kleinschalige windturbines met een rotordiameter groter dan 2 meter moe-
ten daarbij worden getoetst aan de geluidsvoorschriften van het Activitei-
tenbesluit. Omdat hinder van windturbines altijd lokaal is en beperkt van 
aard wordt dit alternatief beperkt negatief beoordeeld (-/0). 
 
Hoornder Venen 
Met de omvorming van de Hoornder Venen tot een landgoederenzone, 
verdwijnen zullen er minder landbouwactiviteiten in het gebied plaatsvin-
den. Dit heeft een positief milieueffect tot gevolg (0/+). 
 
Variant verplaatsing bouwpercelen 
Verplaatsing van agrarische bedrijven heeft geen relevante gevolgen voor 
de geluidsbelasting op gebiedsniveau. Verplaatsing van een agrarische 
bedrijven kan lokaal wel effecten met zich meebrengen. Omdat het alterna-
tief is bedoeld om bestaande (milieu)knelpunten op te lossen, is het effect 
van de verplaatsing per saldo positief. Dit wordt gewaardeerd als een be-
perkt positief effect (0/+). 
 
Luchtkwaliteit 
Voornemen: schaalvergroting agrarische bedrijven 
Op gebiedsniveau zorgt het stoppen van agrarische bedrijven en het ver-
groten van de overblijvende bedrijven dat de effecten op het gebied van 
luchtkwaliteit op grote lijnen in evenwicht blijven. De bouwmogelijkheden in 
het bestemmingsplan veranderen op gebiedsniveau niets aan de afnemen-
de trend die hierboven is beschreven (autonome ontwikkeling). 
 
Wel kunnen lokale effecten aan de orde zijn. Uit berekeningen die in het 
kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
zijn uitgevoerd, blijkt dat een melkveehouderij op een afstand van 50 meter 
pas bij 1360 stuks melkvee leidt tot een fijnstof-bijdrage in betekenende 
mate (1,2 µg/m3). In het plangebied komt één melkveehouder in deze orde 
van grote: Mts. Verweij aan de Tweekarspelenweg 3. Het bedrijf bevindt 
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zich echter op voldoende afstand van de buren, waardoor er geen sprake is 
van een fijn stof-bijdrage ‘in betekenende mate’. 
 

 
Figuur 47. Berekeningen in het kader van het NSL (bron: ECN, 2009a) 

 
Bij intensieve veehouderijen is vaker sprake van een relevante fijnstofbij-
drage. In het bestemmingsplan zijn (qua veestapel) echter geen uitbrei-
dingsmogelijkheden opgenomen voor intensieve veehouderijen.  
 
De kans op overschrijdingen van de grenswaarden voor fijn stof worden 
overschreden als gevolg van de uitbreiding van veehouderij is derhalve 
verwaarloosbaar (-/0). 
 
Voornemen: mestraffinage 
In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen voor scheiden van 
meststromen in hoogwaardige mestproducten (mestraffinage). Mestraffina-
ge zelf heeft beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit ter plaatse. Het be-
treft hier het scheiden van bestaande meststromen in een gesloten sys-
teem. De emissie naar de lucht neemt daardoor niet toe. 
 
Een mogelijk (bij)product van dit raffinageproces is biogas. Biogas dat ont-
staat door het scheiden van meststromen, is van aardgaskwaliteit en kan 
daardoor worden geïnjecteerd in het aardgasnet. Het is ook mogelijk om 
(een deel van) het gas ter plekke om te zetten in elektriciteit en warmte. Dit 
gebeurt in een kleinschalige Warmte-Kracht-Koppelings-systeem (WKK).  
Wanneer biogas in een WKK-installatie 8

                                                
8) Warmtekrachtkoppelingsysteem 

) wordt verbrand, kan sprake zijn 
van beperkte uitstoot van stikstofdioxiden (NOx).  
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Uit berekeningen voor een kleinschalige WKK-installatie (500 kWe), blijkt 
dat de effecten zeer beperkt blijven 9

 

). Op een afstand van 40 meter is de 
bijdrage bij dit type installatie al gereduceerd tot 1,3 µg/m3 NOx, waarbij ook 
de invloed van zwaar verkeer is meegerekend. 

Geconcludeerd wordt, dat de mogelijkheid om mestraffinage op het erf toe 
te passen, leidt tot beperkte lokale effecten die, gezien de achtergrondcon-
centraties, zeker niet zullen leiden tot overschrijding van de grenswaarden. 
Dit wordt gewaardeerd als een beperkt negatief effect (-/0). 
 
Voornemen: kleinschalige recreatie 
De verkeersaantrekkende werking die samenhangt met maximale moge-
lijkheden die het bestemmingsplan biedt aan compensatiewoningen (ruim-
te-voor-ruimte) en recreatieve functies, leveren gezamenlijk een bijdrage 
aan de concentraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).  
 
Aangezien 3.000 woningen zijn opgenomen in het Besluit NIBM als een 
ontwikkeling met een verwaarloosbare invloed op de luchtkwaliteit (die is 
uitgesloten van toetsing), kan worden geconcludeerd dat de beperkte mo-
gelijkheden voor woningen of kleinschalige verblijfsrecreatie in geen geval 
leiden tot een relevante bijdrage. Dit wordt gewaardeerd als een beperkt 
negatief effect (-/0). 
 
Voornemen: paardrijbakken 
Bij paardrijdbakken in de open lucht kan sprake zijn van stofhinder. Omdat 
in het bestemmingsplan als randvoorwaarde is opgenomen dat nieuwe 
paardrijdbakken altijd op ten minste 50 meter afstand van woningen wor-
den gesitueerd, is er geen sprake van onaanvaardbare hinder (-/0). Dit is 
namelijk de richtafstand die wordt voorgeschreven vanuit de VNG-brochure 
Bedrijven en milieuzonering (2009) om onaanvaardbare hinder te voorko-
men. 
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij dit alternatief is de kans op overschrijding van de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit vrijwel gelijk (-/0). 
 
Hoornder Venen 
Bij de uitvoering van dit alternatief verdwijnen een aantal veehouders en 
daarmee een aantal bronnen van luchtverontreiniging. Het alternatief wordt 
daarom beperkt positief beoordeeld (0/+). 
 
Varianten verplaatsing bouwpercelen 
Verplaatsing van agrarische bedrijven heeft geen relevante gevolgen voor 
de luchtkwaliteit op gebiedsniveau. Verplaatsing van een intensieve vee-
houderij of een bedrijf met een intensieve neventak kan lokaal wel effecten 
met zich meebrengen. Omdat het alternatief is bedoeld om bestaande (mi-
lieu)knelpunten op te lossen, wordt er van uitgegaan dat het effect per sal-
do positief is. Dit wordt gewaardeerd als een beperkt positief effect (0/+). 

                                                
9)  Uitgaande van een installatie die 8.000 voluren draait (WNP, 2012) 
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Geurhinder 
Voornemen: schaalvergroting agrarische bedrijven 
In de nieuwe bestemmingsplannen wordt uitbreidingsruimte geboden aan 
agrarische bedrijven. In de meeste gevallen is de uitbreidingsruimte bij 
recht opgenomen aan de achterzijde van de bestaande bouwpercelen of 
aan de zijde waar geen woningen of andere gevoelige bestemmingen zijn 
ingetekend. In de meeste gevallen liggen woningen op voldoende afstand 
van de agrarische bouwpercelen. De onderstaande figuur geeft indicatief 
de ligging van geurcontouren ten opzichte van woon- en recreatiebestem-
mingen weer. De kaart is tevens opgenomen in bijlage 8. 
 

 

 
Figuur 48. Indicatieve geurcirkels in het plangebied  

In de lintbebouwing blijven knelpuntsituaties aan de orde. Dit speelt bij-
voorbeeld in de lintbebouwing van Vriescheloo, waar de maximale geur-
contouren van bedrijven overlappen met nabijgelegen woonbestemmingen. 
In de meeste gevallen betreft het hier overigens akkerbouwers, waarvoor 
kleinere afstanden gelden. De omschakeling van akkerbouwbedrijven naar 
veehouderijen op deze locaties is niet waarschijnlijk.  
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Figuur 49. Indicatieve geurcontouren ten opzichte van de woonbebouwing in 

Vriescheloo 

 
De inpassing van nieuwe stallen bij bestaande veehouders moet worden 
getoetst aan de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij (of het Activi-
teitenbesluit). Zolang aan de normen wordt voldaan, kan de geurbelasting 
van deze bedrijven dus nog (beperkt) toenemen. Dit wordt beoordeeld als 
een beperkt negatief effect (-/0).  
 
Voornemen: mestopslag op veldkavels 
In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen om mestopslag op 
velkavels te realiseren. De mogelijkheden zijn beperkt tot een aantal ont-
sluitingsroutes in de landbouwkerngebieden. Er is tevens een afstandscrite-
rium opgenomen, waardoor voldoende afstand ten opzichte van woningen 
wordt aangehouden. Omdat door deze mogelijkheid, mestopslag uit lint-
structuren kan worden verwijderd, is er sprake van een positief effect voor 
het woon- en leefklimaat (+).  
 
Voornemen: nieuwe geurgevoelige objecten 
Bij de functiewijziging van agrarische bedrijven naar burgerwoningen, de 
bouw van compensatiewoningen in het kader van ruimte voor ruimte en 
kleinschalige kampeerterreinen is als randvoorwaarde gekoppeld dat deze 
geen belemmering mag opleveren voor de bedrijfsvoering van omliggende 
percelen.  
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Omdat zowel voor de verdere uitbreiding van agrarisch bedrijven als voor 
geurgevoelige objecten afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden zijn opge-
nomen, is het in theorie mogelijk dat de uitbreidingsmogelijkheden voor be-
drijven worden belemmerd door de bouw van compensatiewoningen bij een 
agrarisch bedrijf of door het inrichtingen van een kleinschalig kampeerter-
rein. In dit geval geldt immers het principe van wie het eerst komt, die het 
eerst maalt. Dit wordt als een beperkt negatief effect beoordeeld (-/0). 
 
Door de Wet plattelandswoning zijn geurknelpunten voor agrarische be-
drijfswoningen die deel uitmaken van een agrarisch erf, in juridische zin niet 
meer aan de orde. Wel kan in fysieke zin sprake blijven van geurhinder. 
Over het algemeen wordt enige mate van geurhinder in het buitengebied 
acceptabel geacht. Dit wordt beoordeeld als een beperkt negatief effect (-
/0).  
 
De regelgeving voor plattelandswoningen is niet van toepassing op klein-
schalige verblijfsrecreatie. Kleinschalige kampeerterreinen moeten echter 
op een afstand van 50 meter ten opzichte van derden worden opgericht, 
waardoor geurhinder in de meeste gevallen beperkt blijft (-/0).  
 
Alternatief zonering bouwpercelen 
Bij het alternatief zijn in de lintstructuren minder grote uitbreidingen toege-
staan. Daardoor is het optreden van geurhinder minder waarschijnlijk dan 
bij het voornemen. Een beperkte mate van geurhinder is echter nog steeds 
niet uitgesloten (-/0). Ten aanzien van nieuwe geurgevoelige objecten, 
geldt bij het alternatief minder schaalvergroting hetzelfde als bij het voor-
nemen (-/0). 
 
Hoornder Venen 
Bij uitvoering van dit alternatief worden nieuwe woonbestemmingen toege-
voegd aan een gebied met agrarische bedrijven. Daarbij kan sprake zijn 
van een beperkte mate van geurhinder (-/0). 
 
Varianten verplaatsing bouwpercelen 
Aan de verplaatsing van bedrijven is als randvoorwaarde gekoppeld dat 
deze geen onevenredige hinder mogen veroorzaken. Het is daarom niet 
waarschijnlijk dat nieuwe situaties zullen leiden tot een toename van het 
aantal geurgehinderden. Bedrijfsverplaatsingen zijn mede bedoeld voor het 
oplossen van geurknelpunten. Daarom wordt beide alternatieven op dit 
punt  beperkt positief beoordeeld (0/+). 
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5.5.4. 
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Samenvatting en waardering effecten 

Beschrijving van het milieueffect (ten opzichte van de 
autonome ontwikkeling) 

Waardering van het effect 
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V
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- Schaalvergroting van agrarische bedrijven leidt tot ver-
keersbewegingen over langere afstanden en versterkt de 
trend van grotere machines.  Recreatieverkeer kan con-
flicten opleveren met drukke landbouwroutes. Dit geldt in 
mindere mate ook voor het alternatief schaalvergroting; 

- Functiewijziging van agrarische bedrijven naar een ande-
re bestemming, heeft een (beperkt) positief effect op de 
verkeersdruk;  

- De mogelijkheid om bedrijven verplaatsen is bedoeld om 
milieuknelpunten op te lossen. Nieuwe bouwpercelen 
langs belangrijke recreatieve routes of langs wegen met 
een smal wegprofiel zijn niet wenselijk. 

-/0 -/0 0/+ 0/+ 0/+ 

G
el

ui
d 

- Vanwege de milieuregelgeving voor agrarische bedrijven 
blijft geluidhinder beperkt. Het aantal geluidgehinderden 
kan wel toenemen. Van onaanvaardbare geluidhinder zal 
geen sprake zijn; 

- Realisatie van woningen of kleinschalige kampeerterrei-
nen kan alleen leiden tot beperkte hinder of beperkte be-
lemmering van agrarische bedrijven; 

- Functiewijziging van agrarische bedrijven en het uitplaat-
sen van bedrijven in een knelpuntsituatie (alternatief be-
drijfsverplaatsingen) heeft een positief effect op het aan-
tal geluidgehinderden 

-/0 -/0 
 

n.v.t 0/+ 0/+ 

Lu
ch

tk
w

al
ite

it 

- Overschrijdingen van de grenswaarden voor PM10 en 
NO2 zijn niet aan de orde; 

- De bijdrage van mestraffinage is zeer beperkt en de bij-
drage van nieuwe recreatie-objecten en woningen is 
verwaarloosbaar; 

- Onaanvaardbare stofhinder van paardrijbakken is niet 
aan de orde; 

- Uitplaatsing van agrarische bedrijven (alternatief Hoorn-
der Venen) of het verplaatsen van bedrijven in knelpunt-
situaties heeft positieve gevolgen voor de luchtkwaliteit 

-/0 -/0 n.v.t 0/+ 0/+ 

G
eu

rh
in

de
r 

- Bij het vormgeven van agrarische bouwpercelen van 
agrarische bedrijven is rekening gehouden met gevoelige 
functies; 

- Bij het alternatief minder schaalvergroting is het optreden 
van geurhinder minder waarschijnlijk, maar niet geheel 
uitgesloten; 

- Nieuwe kleinschalige kampeerterreinen of nieuwe wo-
ningen kunnen de toekomstige groeimogelijkheden (via 
wijzigingsbevoegdheid) van een agrarisch bedrijf in theo-
rie belemmeren. 

-/0 -/0 n.v.t -/0 0/+ 

Tabel 12 Effectbeoordeling leefomgeving 
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5.   6. Duurzame energie 

5.6.1. 

In deze paragraaf wordt een inschatting gemaakt van het 

Gekozen toetsingscriteria 

aandeel duurza-
me energie

 

 dat in de gemeente kan worden opgewekt, wanneer de moge-
lijkheid voor zonneweides en kleinschalige windturbines in het bestem-
mingsplan wordt opgenomen. Het gaat daarbij om elektrische energie. De 
warmtevraag, die nu voor een groot deel wordt gedekt door aardgas, wordt 
daarbij buiten beschouwing gelaten. 

5.6.2. 

De gemeente Bellingwedde telde in 2012 ongeveer 4.200 huishoudens 
(CBS, 2013). Nederlandse huishoudens kennen een gemiddeld energie-
verbruik van 3.500 kWh. Ongeveer 10% van het Nederlandse stroomver-
bruik wordt opgewekt door de bijstook van biomassa, wind- en zonne-
energie. Er vanuit gaande dat Bellingwedde op of rond dat gemiddelde zit 
wordt op dit moment 14.700.000 kWh stroom verbruikt, waarvan 735.000 
kWh op een duurzame manier wordt opgewekt. 

Huidige milieusituatie en autonome ontwikkeling 

 
Naar verwachting zal het aandeel duurzame energie naar verloop van tijd 
gaan stijgen. In lijn met de Europese afspraken streeft het huidige kabinet 
naar een aandeel van 16% duurzame energie in 2020. Wanneer die 16% 
ook voor het stroomverbruik wordt gerealiseerd en deze wordt vertaald 
naar de situatie in Bellingwedde, moet 2.352.000 kWh op een duurzame 
manier worden opgewekt. 
 
5.6.3. 

Voornemen 

Milieueffecten 

In het voornemen zijn geen mogelijkheden opgenomen voor het realiseren 
van zonneweides en windturbines. Uiteraard blijven de mogelijkheden be-
staan om zonnepanelen op gebouwen te realiseren, maar dit moet worden 
beschouwd als een autonome ontwikkeling. 
 
Mestraffinage maakt tevens deel uit van het voornemen. De mestproductie 
van een grote veehouderij (maximale opvulling van 3 hectare), komt uit op 
38.125 kg mest per dag 10

 

). Dat is 13.580 ton mest per boerderij per jaar. 
Met een biogasopbrengst van 10 m3 per ton rundveemest, kan per jaar 
135.800 m3 gas worden geproduceerd (Alterra, 2006).  

In plaats van gasproductie, is het ook mogelijk om biogas met behulp van 
een WKK-motor om te zetten in elektrische energie (en warmte). Eén m3 

biogas levert ongeveer 2 kWh elektrische energie (Van Hall Larenstein, 
2012). Uitgaande van 135.800 m3 biogas, kan één boerderij voorzien in 
271.600 kWh stroom. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van 78 huis-
houdens. 
                                                
10)  Uitgaande van 37,5 kg mest per volwassen koe en 20 kg voor het jongvee en een 

bedrijf van 750 stuks volwassen melkvee en 500 stuks jongvee 
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Alle 4.200 huishoudens in Bellingwedde zouden in theorie van energie 
kunnen worden voorzien door de veehouderijen in het plangebeid. Hierbij 
moet de kanttekening worden geplaatst dat het bovenstaande erg theore-
tisch is. Na de productie van biogas, blijven nog steeds meststoffen over en 
deze kunnen niet onbeperkt wordt aangewend in de regio. De mestplaat-
singsruimte bepaald vormt daardoor een plafond. Bovendien is het niet rea-
listisch om te veronderstellen dat bedrijven allemaal groeien tot 750 stuks 
melkvee en dat alle boeren mestraffinage in hun bedrijfsvoering kunnen in-
passen. 
 
Dit neemt niet weg, dat met de verwachte veestapel van ongeveer 7.500 
stuks melkvee in 2023 een aanzienlijk deel van de gemeente van energie 
kan worden voorzien en dat het bestemmingsplan dit kan faciliteren door 
mogelijkheden voor mestraffinage op te nemen. Het voornemen wordt 
daarom positief beoordeeld (+). 
 

Energiebron 
 

Stroomverbruik of 
potentiële stroom-
opbrengst (kWh) 

% van het 
totale 
stroomver-
bruik 

Aantal 
huishou-
dens 

Geschat stroomverbruik van alle 
huishoudens in Bellingwedde 

14.700.000 100% 4.200 

Potentiële stroomproductie van één 
melkveehouderij van 750 stuks 
melkvee en 500 stuks jongvee (via 
mestraffinage en WKK) 

271.600 1,9% 78 

Eén zonneweide van 10 hectare 4.000.000 27,2% 1.140 
Eén kleinschalige windmolen van 
het type Skystream 

2.000 0,01% 0,57 

Tabel 13 Energieopbrengst verschillende energievormen 

 
Alternatief duurzame energie  
Bij het alternatief duurzame energie, worden naast de mogelijkheden voor 
mestraffinage ook mogelijkheden voor zonneweides en voor kleinschalige 
windturbines opgenomen. 
 
De energie-opbrengst van zonnepanelen is zeer afhankelijk van de oriënta-
tie en de helling van de panelen. Voor een opgesteld vermogen van 1 me-
gawattpiek (MWp), is een dakoppervlak nodig van ongeveer 1 hectare. Op 
platte daken of in weilanden is ongeveer 2 hectare nodig (Atelier Fryslân, 
2011). De opbrengst per 1 MWp is ongeveer 800.000 kWh per jaar. Dit be-
tekent dat een zonneweide met een oppervlakte van 10 hectare ongeveer 
4.000.000 kWh per jaar levert, gelijk aan het stroomgebruik van 1.140 
huishoudens. Oftewel: met drie zonneweides van 10 hectare kan bijna het 
gehele stroomverbruik van de gemeente Bellingwedde worden opgewekt. 
Uit het oogpunt van energieopbrengst worden zonneweides daarom zeer 
positief beoordeeld (++). 
 
Over de energie-opbrengst van kleine windmolens is relatief weinig be-
kend. De techniek van windmolens staat nog in de kinderschoenen. Bo-
vendien zijn er veel verschillend types op de markt (zie onderstaande fi-
guur).  
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Figuur 50. Testveld met kleine windmolens in Zeeland 

 
In Zeeland is een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar de energieop-
brengst van verschillende typen windmolens (Ingreenious, 2009). Over het 
algemeen kan worden gesteld dat het rotoroppervlak en/of de hoogte van 
de windmolens bijdragen aan een hogere energie-opbrengst. Het type Sky-
stream heeft bijvoorbeeld een energieopbrengst in de orde van 2.000 kWh 
per jaar (zie onderstaande figuur). Daarmee kan circa 57% van het stroom-
verbruik van één gemiddeld huishouden worden opgewekt. Voor het op-
wekken van het stroomverbruik van alle huishoudens van Bellingwedde, 
zouden ongeveer 7.400 molens windmolens van dit type worden gebouwd. 
De bijdrage van één kleinschalige windmolen is daarmee beperkt (0/+). 
 

 
Figuur 51. Voorbeeld van een kleinschalige windmolen: type Skystream 
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5.6.4. 

Toet-
singscri-
teria 

Samenvatting en waardering effecten 

Beschrijving van het milieuef-
fect (ten opzichte van de au-
tonome ontwikkeling) 

Waardering van het effect 
Voornemen Duurzame 

energie 
Energie-
opbrengst 

Via mestraffinage of zonnewei-
des kan een aanzienlijk deel van 
het stroomverbruik in Belling-
wedde worden opgewekt.  
De (potentiële) bijdrage van 
kleinschalige windmolens is in 
verhouding zeer beperkt. 

+ ++ 

Tabel 14 Effectbeoordeling duurzame energie 
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6. EFFECTBEOORDELING OP HOOFDLIJNEN EN MITIGERENDE 
MAATREGELEN 

6.   1. Effectbeoordeling op hoofdlijnen 

De effecten zoals die in hoofdstuk 5 zijn beschreven en beoordeeld zijn in 
de onderstaande tabel samengevat. 
 

Toet-
singscri-
teria 

Beschrijving van het milieuef-
fect (ten opzichte van de au-
tonome ontwikkeling) 

Waardering van het effect 
Voor
ne-
men 

Zone-
ring 

Duur-
zame 
ener-
gie 

Hoor
nder 
Ve-
nen 

Lys-
ke-
meer
weg 

Twee
kar-
spe-
len-
weg 

Bodem en 
water 

Bodemopbouw -/0 -/0 n.v.t. -/0 -/0 -/0 
Waterberging- en afvoer -/0 - n.v.t. + - - 
Waterkwaliteit -/0 -/0 n.v.t. 0/+ -/0 - 

Land-
schap, cul-
tuurhistorie 
en archeo-
logie 

Landschappelijke structuren en 
beplanting 

-/0 -/0 - 0/+ 0/+ 0/+ 

Openheid -/0 0 - -/0 -/0 -/0 
Karakteristieke verkaveling -/0 -/0 -/0 0/+ 0/+ 0/+ 
Hemelhelderheid (duisternis) -/0 -/0 -/0 -/0 - - 
Cultuurhistorische bebouwing -/0 -/0 - 0 0/+ 0/+ 
Archeologische waarden -/0 -/0 -/0 -/0 0/+ 0/+ 

Ecologie Natura 2000 (stikstofdepositie) 0/-- *) -- n.v.t. -- -- -- 
EHS 0 0 0 0 0 0 
Akkervogels - - -/0 -/0 -/0 - 
Beschermde soorten -/0 -/0 -/0 0/+ -/0 -/0 

Woon- en 
leefomge-
ving 

Verkeershinder -/0 -/0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
Luchtkwaliteit -/0 -/0 n.v.t 0/+ 0/+ 0/+ 
Geluidgehinderden -/0 -/0 -/0 0/+ 0/+ 0/+ 
Geurhinder  -/0 -/0 n.v.t -/0 0/+ 0/+ 

Duurzame 
energie 

Potentiële energieopbrengst + n.v.t ++ n.v.t n.v.t n.v.t 

*)  Bij ontwikkeling van de veestapel overeenkomstig de trendmatige ontwikkeling scoort 
het voornemen neutraal (0) 

Tabel 15 Samenvattende effectbeoordeling 

 
Uit de effectbeoordeling kan het volgende worden geconcludeerd: 
- Bij maximale invulling van de bouwmogelijkheden scoren alle alterna-

tieven zeer negatief voor het aspect Natura 2000 (stikstofdepositie). 
Doorrekening van de trendmatige ontwikkeling

- Bij 

, een meer realistisch 
scenario, laat zien dat de bijdrage vanuit de gemeente naar alle ver-
wachting verwaarloosbaar is, waardoor het plan neutraal zou scoort (0). 
Het is van belang om dit mee te nemen bij de afweging van mogelijke 
maatregelen. 

het voornemen

- De mogelijkheden voor het 

 is voor de overige aspecten sprake van een beperkt 
negatieve score. Wel kunnen er negatieve effecten aan de orde zijn 
voor de landschappelijke structuren en de waarde van akkervogelleef-
gebied. 

opslaan van mest op veldkavels - ook on-
derdeel van het voornemen - hebben beperkte gevolgen voor het land-
schap en hebben een positief effect op het woon- en leefklimaat in de 
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dorpskommen en lintbebouwing, omdat er minder sprake is van land-
bouwverkeer en geurknelpunten in de kernen. 

- De mogelijkheden voor het wijzigen van de agrarische bestemming

- Het 

 
naar een niet agrarisch functie heeft positieve gevolgen voor het woon- 
en leefklimaat. 

alternatief zonering

- Het mogelijk maken van zonneweides en windturbines (

 scoort op de meeste punten vergelijkbaar met 
het voornemen. 

alternatief duur-
zame energie

- Het 

) brengen op het gebied van landschap en het woon- en 
leefmilieu verschillende (beperkt) negatieve effecten met zich mee. Wel 
scoort dit alternatief positief ten aanzien van de aspecten verkeershin-
der en (potentiële) energie-opbrengst. 

alternatief Hoornder Venen

- De 

 levert op veel punten een verbetering 
van de milieusituatie op, doordat agrarische grond wordt omgezet in 
een woon- of natuurfunctie. Ook biedt dit alternatief mogelijkheden om 
de landschappelijke waarden van het gebied te vergroten. Het uitkopen 
van agrarische bedrijven levert echter een zeer beperkte bijdrage aan 
de vermindering van de stikstofdepositie, om ook op dit punt positief te 
scoren. 

verplaatsing van bouwpercelen heeft positieve effecten op het ge-
bied van de woon- en leefomgeving. Ook kan de verplaatsing bijdragen 
aan het ontzien van landschappelijke en cultuurhistorische waardevolle 
elementen. Ten aanzien van stikstofdepositie heeft het verplaatsen van 
bedrijven vrijwel geen invloed. De verplaatsing van bouwpercelen naar 
open gebieden heeft (beperkt) negatieve gevolgen voor de waterhuis-
houding, openheid, hemelhelderheid, akkervogels en beschermde soor-
ten. Verplaatsing naar de Lyskemeerweg scoort op twee punten net iets 
beter dan de verplaatsing naar de Tweekarspelenweg

6.   2. Mitigerende maatregelen 

. Dit heeft te ma-
ken met de ligging ten opzichte van het (gereserveerde) grondwaterbe-
schermingsgebied en de akkervogelkerngebieden. 

Ten aanzien van toetsingscriteria die beperkt negatief of negatief scoren, 
kunnen verschillende maatregelen worden getroffen om effecten te voor-
komen (mitigeren) of per saldo te verminderen (compenseren). Onder-
staand worden een aantal mogelijke maatregelen beschreven. Daarbij 
wordt een splitsing gemaakt tussen maatregelen die een ruimtelijke com-
ponent hebben en kunnen worden geregeld in het bestemmingsplan (para-
graaf 6.2.1) en maatregelen waarbij het niet voor de hand ligt om dit via het 
bestemmingsplan te regelen (paragraaf 6.2.2). 
 
In paragraaf 6.2.3 wordt aandacht besteed aan mogelijke maatregelen op 
het gebied van stikstofdepositie, omdat dit onderwerp gelet op de mogelijke 
effecten specifieke aandacht verdient. 
 
Welke maatregelen uiteindelijk in het bestemmingsplan worden opgeno-
men, zal worden afgewogen in de toelichting van het bestemmingsplan. 
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6.2.1. 

Extra waterberging 

Maatregelen in het ruimtelijk spoor 

Bij het verplaatsen van bouwpercelen naar het lager gelegen Oldambtge-
bied (Tweekarspelenweg) of het veenkoloniale landschap (Lyskemeerweg) 
ontstaat een extra druk op het watersysteem. De effecten hiervan kunnen 
worden gemitigeerd, door bij nieuwe bouwpercelen meer watercompensa-
tie te verlangen dan gebruikelijk is bij het waterschap Hunze en Aa’s. Bij-
voorbeeld door 15% van het nieuwe verhard oppervlak te compenseren 
door het graven van nieuw oppervlaktewater. Dit kan als wijzigingscriterium 
worden toegevoegd aan de verplaatsing van bouwpercelen. 
 
Vaak wordt het graven van watercompensatie al meegenomen bij de keu-
kentafelgesprekken die plaatsvinden bij grotere uitbreidingsplannen en het 
verplaatsen van erven. Door het mitigeren van effecten blijft van het nieuwe 
bestemmingsplan neutraal (0). 
 
Grondwaterbeschermingsgebied 
In het voorontwerpbestemmingsplan is het nog mogelijk om bouwpercelen 
te verplaatsen naar een locatie die binnen de reservering voor een grond-
waterbeschermingsgebied valt (Tweekarspelenweg). Voorgesteld wordt dit 
zoekgebied te beperken, zodat er geen nieuwe bouwmogelijkheden worden 
geboden binnen het (gereserveerde) grondwaterbeschermingsgebied. 
Daarmee veranderd het negatieve effect (-) voor de variant Tweekarspe-
lenweg in een beperkt negatief effect (-/0). 
 
Gebiedseigen inpassing 
Bij grotere uitbreiding van agrarische erven is een zorgvuldige inpassing in 
het landschap al gebruikelijk. Aan veel kleinere uitbreidingen (buiten het 
bouwperceel) zijn geen extra criteria gekoppeld. Er kan voor worden geko-
zen om inpassing ook op te nemen voor kleinere uitbreidingen, bijvoorbeeld 
bouwplannen groter dan 500 m2.  Het bouwen van een nieuwe stal, mestsi-
lo of sleufsilo zou daardoor beperkt negatief (-/0) of neutraal (0) scoren.  
 
De effecten zijn overigens ook afhankelijk van de situering van de uitbrei-
ding (zie overige maatregelen). Een zorgvuldige inpassing betekent niet per 
sé dat er een groenstrook wordt aangeplant. In de open landschapstypen, 
zoals het Oldambtgebied, kan meer transparante beplanting of een aarden 
wal ook voor een geschikte inpassing zorgen.  
 
Locatiecriteria zonneweides 
Het realiseren van zonneweides zou ten koste kunnen gaan van de open-
heid in het Oldambtgebied en de kleinschaligheid in het esdorpen- en weg-
dorpenlandschap. Dit wordt gewaardeerd als een negatief effect (-). Het ef-
fect zou kunnen worden verkleind door zonneweides alleen toe te staan in 
de meer besloten (of halfbesloten) landschapstypen. De randveenontgin-
ningen gebied lijken in dit opzicht het meest geschikt. Omdat er zowel gro-
tere oppervlaktes landbouwgrond voorkomen als een halfbesloten land-
schapsstructuur. Door toe te spitsten op dit landschapstype, is er sprake 
van een beperkt verlies van landschappelijke waarden (-/0). 
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Locatiecriteria kleinschalige windmolens 
Kleinschalige windmolens kunnen ten koste gaan van de beplanting in de 
lintstructuren. Daarnaast gaat de uitstraling van (moderne) windturbines 
niet in alle gevallen samen met het karakteristieke bebouwingsbeeld in de 
kernen. De kans op geluidhinder is klein, maar is meer aanwezig in de dor-
pen en dorpslinten, waar de bebouwing dichter op elkaar staat. Door klein-
schalige windturbines alleen toe te staan bij agrarische bedrijven in de 
(open) landbouwkerngebieden, kunnen deze (beperkt) negatieve effecten 
worden gemitigeerd. Er zijn in dat geval alleen nog beperkt negatieve effec-
ten aan de orde (-/0). 
 
Beschermen groene lintstructuur van de J. Buiskoolweg 
In het bestemmingsplan is geen beschermende regeling opgenomen voor 
de groene J. Buiskoolweg. De karakteristieke beplanting betreft hier be-
planting in openbaar gebied, waardoor de kans dat deze wordt aangetast 
door private uitbreidingsplannen, beperkt is. Wel wordt een beschermde 
regeling in het bestemmingsplan passend geacht, om deze karakteristieke 
groenstructuur te behouden. 
 
Sturen van afwijkende bouwvormen en agrarische installaties 
Wanneer moderne staltypes of installaties ten behoeve van mestvergisting 
of mestraffinage onzorgvuldig worden ingepast, kunnen deze afbreuk doen 
aan karakteristieke bebouwing of erven. Door deze ontwikkelingen op er-
ven met karakteristieke boerderijen uit te sluiten, kunnen dergelijke effecten 
worden beperkt (-/0).  
 
6.2.2. 

Luchtwassers 

Maatregelen buiten het bestemmingsplan 

Door het toepassen van luchtwassers kan de fijn stof- en ammoniakuitstoot 
van intensieve veehouderijen aanmerkelijk worden teruggedrongen. Uit de 
literatuur zijn reducties van 90 tot 100% bekend (zie onderstaande tabel). 
Deze maatregel heeft vooral betrekking op intensieve veehouderijbedrijven, 
die maar in beperkte mate in het plangebied voorkomen. De effecten van 
deze bedrijven kunnen worden gereduceerd tot verwaarloosbaar (0) of be-
perkt negatief (-/0).  
 

 
Tabel 14 Reductiepercentages luchtwassers (ECN, 2009a) 
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Het regelen van staltypes wordt bij voorkeur niet vastgelegd in het be-
stemmingsplan. De techniek veranderd zo snel, dat binnen een jaar een 
ander staltype beter aansluit bij de bedrijfsvoering van een bedrijf en bo-
vendien meer reductie oplevert. De keuze voor een bepaald stalsysteem 
kan worden afgewogen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
 
Mitigerende maatregelen beschermde soorten 
Door de activiteiten die in het nieuwe bestemmingsplan worden mogelijk 
gemaakt, kunnen verschillende beschermde soorten worden getroffen. De 
effecten voor deze soorten kunnen worden gemitigeerd/gecompenseerd 
door te voorzien in een nieuwe biotoop. Hierbij moet gedacht worden aan:  
- het aanbieden van nieuwe nestkasten voor vogel- en vleermuissoorten; 
- het planten van nieuwe bomen en struiken;  
- het graven van nieuwe sloten ten behoeve van de plantensoorten, vis-

soorten en verschillende amfibiesoorten. Voor amfibiesoorten moeten 
de watergangen een flauw aflopend talud krijgen. 

 
Bij deze maatregel moet worden opgemerkt, dat mitigerende maatregelen 
erg ingreep- en soortspecifiek zijn. Het wordt daarom aanbevolen om maat-
regelen pas te treffen wanneer een concrete aanvraag aan de orde is. Het 
kan ook pas op dat moment goed worden beoordeeld welke natuurwaarden 
in het geding zijn. 

 
Toevoegen natuurwaarden Hoornder Venen 
Bij het realiseren van nieuwe landgoederen moet ten minste 30% van de 
gronden worden ingericht met natuur en/of bos. Door gericht natuur te ont-
wikkelen en te beheren, kunnen de landgoederen een biotoop vormen voor 
de kenmerkende en zeldzame soortgroepen in het plangebied. Gedacht 
wordt aan een kleinschalige afwisseling van bloemrijke graslanden, akkers 
met zomergraan, houtwallen en enkele poelen. 
 
Een hoge natuurwaarde wordt alleen gerealiseerd wanneer dit aspect bij de 
verdere planvorming voor de landgoederen wordt betrokken en er afspra-
ken worden gemaakt over de inrichting en het beheer van dit deelgebied. 
Naast de reeds opgenomen randvoorwaarden in het bestemmingsplan, zijn 
privaatrechtelijke afspraken daarbij wenselijk. 
 
Wanneer aan de bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan, kan het 
de uitvoering van het alternatief Hoornder Venen voor beschermde soorten 
zeer positief worden gewaardeerd (++). 
 
6.2.3. 

Het bestemmingsplan scoort zeer negatief ten aanzien van het aspect stik-
stofdepositie, omdat (overeenkomstig jurisprudentie) rekening moet worden 
gehouden met een maximale invulling van de bouwmogelijkheden 

Maatregelen ter beperking van de stikstofdepositie 

11

                                                
11)  Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan 

buitengebied Zelhem van 5 december 2012 (201109053/1/R2) 

). Uit 
de passende beoordeling (bijlage 7) blijkt dat met de bouwmogelijkheden 
uit het bestemmingsplan Buitengebied (maximale scenario) significant ne-
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gatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de Natura 2000-
gebieden niet zijn uit te sluiten. Wanneer wordt uitgegaan van een trend-
matige groei van de veestapel, is de toename van de stikstofdepositie van-
uit Bellingwedde verwaarloosbaar (< 0,21 mol/ha/jr). 
 
Er zijn echter verschillende maatregelen denkbaar om de depositie van 
stikstof te voorkomen, te reduceren of de effecten daarvan te minimalise-
ren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in maatregelen die in het 
bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd en maatregelen die in een 
apart spoor buiten het bestemmingsplan om kunnen worden getroffen. 
 
Mitigerende maatregelen in het bestemmingsplan Buitengebied 
Er kunnen verschillende maatregelen worden opgenomen in het bestem-
mingsplan Buitengebied om een potentiële toename van stikstofdepositie 
binnen Natura 2000-gebied te beperken. Op voorhand moet worden ge-
constateerd dat ten aanzien van de intensieve veehouderij geen aanvullen-
de maatregelen mogelijk zijn, omdat bij deze bedrijven de veestapel is 
vastgelegd op (ten hoogste) het huidige aantal. Daarnaast is het van be-
lang om bij de afweging van maatregelen te constateren dat de bouwmoge-
lijkheden die bij recht worden toegestaan, overeenkomen met de bouwmo-
gelijkheden uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied (1998).   
 
Gebiedszonering 
Stikstofberekeningen laten zien, dat het zoneren van gebieden weinig in-
vloed heeft op de totale stikstofdepositie. Gezien de ligging van de Natura 
2000 ten opzichte van het plangebied en de afstand tot deze gebieden, is 
een zonering van het plangebied dan ook weinig zinvol. Een verdergaande 
zonering of een verkleining van de maximale bouwmogelijkheden levert 
naar alle waarschijnlijk nog steeds de hiervoor beschreven uitkomst: een 
toename van de stikstofdepositie en significant negatieve effecten kunnen 
op planniveau niet worden uitgesloten. 
 
Wegbestemmen van agrarische bedrijven (saldering op gebiedsniveau) 
Met het wegbestemmen van agrarische bedrijven kan de stikstofemissie uit 
het plangebied worden verminderd, waardoor er ontwikkelingsruimte voor 
andere bedrijven beschikbaar komt. Dit principe wordt saldering genoemd. 
Juridisch gezien moet het wel gaan om het wegbestemmen van feitelijke 
stikstofbronnen. Het wegbestemmen van reeds gestopte agrarisch bedrij-
ven of een akkerbouwbedrijf leidt wel tot een afname van potentiële stik-
stofbronnen, maar heeft geen feitelijke reductie van de stikstofdepositie als 
gevolg. Met het nieuwe bestemmingsplan zijn de reeds gestopte agrarische 
bedrijven overigens al wegbestemd. 
 
Het alternatief Hoornder Venen laat zien dat er relatief veel agrarisch be-
drijven moeten worden wegbestemd, voordat een significante reductie van 
de stikstofdepositie aan de orde is. Het alternatief zelf heeft immers onvol-
doende impact. Dit komt omdat Natura 2000-gebieden op grote afstand van 
het plangebied liggen, waardoor er geen sprake is van piekbelasting.  
Er zijn op dit moment geen middelen beschikbaar om grote aantallen vee-
houderijen in de gemeente Bellingwedde uit te kopen.  
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Bovendien ligt het meer voor de hand om deze maatregel pas uit te voeren 
wanneer een bedrijf concrete uitbreidingsplannen heeft en een ander be-
drijf overweegt om te stoppen, omdat alleen feitelijke stikstofbronnen kun-
nen worden benut om nieuwe ontwikkelingsruimte te creëren (zie saldering 
individuele bedrijven). 
  
Stimuleren van omschakeling 
Deze maatregel heeft een minder dwingend karakter dan het wegbestem-
men van agrarische bedrijven, maar komt in feite op hetzelfde neer. Door 
het voor agrarische bedrijven aantrekkelijk te maken om te stoppen, komt 
ontwikkelingsruimte voor andere bedrijven beschikbaar. In het bestem-
mingsplan zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen zodat stoppende agra-
rische bedrijven kunnen omschakelen naar een woonfunctie of een niet-
agrarisch bedrijf.  
 
Wel moet bij deze maatregel worden opgemerkt dat het bestemmingsplan 
ontwikkelingen mogelijk maakt en dat het stoppen van een agrarische be-
drijven langs deze weg niet kan worden afgedwongen. Het opnemen van 
deze mogelijkheid kan dus niet op voorhand worden ‘ingeboekt’ als stikstof-
reducerende maatregel.  
 
Voorwaardelijke verplichting 
Tot slot kan worden overwogen om in het bestemmingsplan een voorwaar-
delijke verplichting op te nemen, zodat de bouw van stallen en het gebruik 
van gronden alleen is toegestaan zolang de totale stikstofdepositie niet 
toeneemt. Deze maatregel borgt dat op planniveau geen toename van stik-
stofdepositie aan de orde is. Uitvoering van de maatregel vindt plaats op 
projectniveau

 

 en kan worden bereikt door een combinatie van maatregelen 
(zie onderstaand).  

Maatregelen buiten het bestemmingsplan 
Saldering individuele bedrijven 
Uit de CBS-gegevens blijkt dat jaarlijks zowel binnen de gemeente Belling-
wedde als daarbuiten een aantal agrarische bedrijven haar bedrijfsactivitei-
ten beëindigd. Hierdoor ontstaat stikstofsaldo waarmee elders de uitbrei-
ding van veehouderijen kan worden mogelijk gemaakt.  
 
Vanuit de jurisprudentie zijn wel een aantal aandachtpunten voor de salde-
ring van stikstof aan de orde: 
- Er kan alleen worden gesaldeerd met stikstofbronnen die nu feitelijk be-

staan. Saldering met onbenutte milieuvergunningen is daarom geen op-
tie. De gemeente moet daarom de vergunde maar niet gebruikte milieu-
ruimte van (deels) stoppende bedrijven intrekken. 

- Er moet binnen dezelfde Natura 2000-gebieden en habitattypen worden 
gesaldeerd: oftewel de verslechtering van een overbelaste habitat kan 
niet worden gecompenseerd met de verbetering van een andere habi-
tat. Dit vloeit voort uit de Europese instandhoudingsdoelstellingen. 
Wanneer de kritische depositiewaarde nog niet wordt overschreden zijn 
er uiteraard wel mogelijkheden. 
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Gezien de ruime afstand tot Natura 2000-gebieden en de omvang van de 
berekende toename van stikstofdepositie kan met een relatief beperkte in-
spanning voldoende saldo worden gecreëerd om de ontwikkelingsruimte 
binnen het plangebied te benutten. Naar verwachting genereren enkele 
veehouderijen van grote omvang voldoende saldo om binnen het plange-
bied een forse uitbreiding van het aantal stuks melkrundvee te kunnen rea-
liseren.  
 
Emissiearme stallen 
Hierboven is al het potentieel van het toepassen van luchtwassers be-
schreven. Deze maatregel is van toepassing op de intensieve veehouderij. 
 
Ten behoeve van de melkveehouderij is een roostervloer ontworpen waar-
mee een reductie van meer dan 50% ammoniakemissie kan worden gerea-
liseerd ten opzichte van gebruikelijke stalsystemen. Het betreft ligboxstallen 
met roostervloeren en een bolle rubber toplaag

 

 (staltypen A1.9 en A1.10). 
De ammoniakemissie per dierplaats bedraagt 4,1 kg NH3 in plaats van 9,5 
kg NH3. De zogenaamde Groene Vlag roostervloer is bedekt met een bolle 
thermoplastische rubberen toplaag, waardoor de mest en urine er snel 
vanaf lopen. De vloeren zijn dragen tevens bij aan het dierenwelzijn, door-
dat de rubberen ondergrond goed is voor de klauwen, de elementen  mee-
veren onder het gewicht van de dieren en het aantal glijpartijen verminderd. 

 
Figuur 52. Groene Vlag Roostervloer: emissiearm stalsysteem voor melkvee-

houderijen 

 
Beweiding 
Door het toepassen van beweiding kan de ammoniakemissie worden ver-
laagd. Veel staltypen voor melkveehouders kennen voor volwassen melk-
vee een ammoniakemissie van 8,6 of 9,5 kg NH3. Bij het toepassen van 
beweiding ligt de emissie in de orde van 7 kg NH3; een reductie in de orde 
van 20%. 
 
Eiwitarm voeren 
Ook op bedrijfsniveau zijn er maatregelen mogelijk om de emissie te be-
perken. Een voorbeeld is eiwitarm voeren. Door het aandeel gras in het 
veevoer te verlagen en het aandeel maïs te verhogen ontstaat een lager 
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stikstofgehalte en neemt ook de ammoniakemissie af. De reductie die met 
deze maatregel kan worden gerealiseerd ligt in de orde van 15-20% (Olt-
mer, et. al., 2010). De reductie is hoger dan 20% voor graasbedrijven, 
wanneer deze in combinatie met beweiding wordt toegepast en het gras 
een relatief laag gehalte ruw eiwit heeft. 
 
Erfbeplanting 
Een andere mogelijkheid om op perceelsniveau maatregelen te treffen, is 
de toepassing van erfbeplanting rond de stallen. Met deze maatregel kan 
10-15% van de ammoniakemissie worden ‘afgevangen’. Deze maatregel 
heeft tevens een landschappelijke meerwaarde.  
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7. LEEMTEN IN KENNIS EN EVALUATIE 

7.   1. Leemten in kennis 

Als gevolg van onvolledige informatie, het beperkte detailniveau van mili-
euonderzoeken, de beperkingen van rekenmodellen en het feit dat milieu-
onderzoeken door actuele (beleids-)ontwikkelingen worden achterhaald, 
kunnen leemten in kennis ontstaan. De belangrijkste leemten in kennis in 
de milieuonderzoeken uit het voorgaande hoofdstuk zijn de volgende:  
- Het feitelijk aantal dieren

- De ontwikkeling van de (wereld)

. Enerzijds wordt deze onzekerheid veroor-
zaakt doordat de gebruikte telgegevens meerdere jaren oud kunnen zijn 
en het aantal dieren bij veehouders fluctueert. In bijlage 6 is aangege-
ven hoe met deze leemte in kennis wordt omgegaan in relatie tot het 
rekenmodel. 

markt voor landbouw

- De exacte 

. Op de langere 
termijn valt niet te voorspellen in welke mate de Nederlandse landbouw 
kan concurreren met andere landen. Het afschaffen van de melkquota 
zou enerzijds kunnen leiden tot een versnelde schaalvergroting. Aan de 
andere kant kunnen melkvee bedrijven wellicht niet concurreren met 
andere landen en worden bedrijven minder groot en gaan die zich meer 
richten op nichemarkten als biologische landbouw en productie voor de 
lokale markt. 

ontwikkeling van de stikstofdepositie

- Vergelijkbare onzekerheden gelden voor het de aspecten luchtkwaliteit 
en geur. 

 vanuit het gebied is af-
hankelijk van een groot aantal factoren. Genoemd worden: ontwikkelin-
gen op de landbouwmarkt (meer/minder schaalvergroting), technologi-
sche verbeteringen (schonere stallen) en de afname van de achter-
gronddepositie als gevolg van generiek beleid. Daarnaast kan de bij-
drage van ontwikkelingen in de omgeving mee of tegenvallen; 

- Tijdens graafwerkzaamheden kunnen altijd archeologische vondsten

- 

 
worden gedaan (toevalstreffers). Deze moeten worden gemeld bij het 
bevoegd gezag. 
Klimaatverandering

- Het is niet precies te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van 

 kan ertoe bijdragen dat de waterbergingsopgave 
groter is dan op dit moment wordt voorzien. Waterschappen houden re-
kening met maatgevende regenbuien zoals deze door KNMI worden 
berekend. 

bevol-
kingskrimp

7.   2. Aanzet tot een evaluatieprogramma 

 voor de verkeersintensiteit in het gebied. Enerzijds zou dit 
kunnen leiden tot een afname van het aantal verkeersbewegingen. An-
derzijds is het ook mogelijk dat door het clusteren van werk- en voor-
zieningen meer mobiliteit ontstaat. 

In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting opgenomen om milieuef-
fecten tijdens en na de realisatie van het plan te evalueren. Op grond van 
deze tussentijdse evaluatie kunnen eventueel maatregelen worden getrof-
fen, indien milieudoelstellingen of normen niet worden gehaald. Daarbij zijn 
met name de aspecten waarbij nog leemten in kennis voorkomen van be-
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lang. Immers, aspecten waarbij milieueffecten moeilijk zijn te voorspellen of 
in beeld te brengen, kunnen tijdens de uitvoering van het plan nog signifi-
cant wijzigen.  
 
Een aantal aspecten wordt al gemonitord door overheidsinstanties. Hier 
kan gebruik van worden gemaakt. Daarnaast kunnen milieueffecten gede-
tailleerder in beeld worden gebracht bij concrete vergunningsaanvragen. 
Voorgesteld wordt milieueffecten als volgt te evalueren: 
- Ten aanzien van uitbreidingen bij veehouderijen moet per vergunning-

aanvraag worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Bij het ver-
lenen van de omgevingsvergunning moet worden bekeken op welke 
manier de stikstofdepositie kan worden teruggedrongen (zie hoofdstuk 
6). 

- Luchtkwaliteit wordt op regionale schaal gemeten door het RIVM. Ge-
zien de beperkte bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende 
van de beoogde ontwikkelingen, wordt meer gedetailleerde evaluatie 
van de luchtkwaliteit niet noodzakelijk geacht. 

- De gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid wor-
den geëvalueerd in het kader van het gemeentelijk verkeer- en ver-
voersplan (GVVP). Indien ten aanzien van de verkeersafwikkeling knel-
punten worden voorzien, kunnen maatregelen worden getroffen. 

- Archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden is in veel geval-
len optioneel. Indien tijdens werkzaamheden archeologische vondsten 
worden gedaan, moeten deze worden aangemeld bij het bevoegd ge-
zag. 

- Tot slot wordt geadviseerd om één keer in de 5 jaar te evalueren welke 
gevolgen de ontwikkelingen in het buitengebied hebben voor de land-
schappelijke en cultuurhistorische waarden in het buitengebied. Dit kan 
bijvoorbeeld door het Landschapsontwikkelingsplan Oldambt, Wester-
wolde en Veenkoloniën eens in de 5 jaar te actualiseren en/of door te 
evalueren op welke manier het toepassen van de maatwerkbenadering 
voldoet. 
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8. BRONNENLIJST EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

8.   1. Gebruikte bronnen 

Bij het opstellen van dit MER zijn de volgende bronnen gehanteerd: 
 
Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 
- CBS (2012), Landbouwtellingen 2011 
- Toerdata-Noord (2011), Toerisme in cijfers, 2011 
- PBL/CBS. A. de Jong, M. ter Veer, M. Breedijk (2012), Regionale be-

volkings- en huishoudens prognose, 2011-2040. 
 
Voornemen en alternatieven 
- Buro Vijn (2012), Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Belling-

wedde 
- CLM Onderzoek en advies BV, Utrecht. Hin, K.J., F. van de Schans en 

F. Padt (2004), Een definitie van grondgebonden melkveehouderij.  
 

Effectbeschrijving bodem en water 
- www.bodemdata.nl 
- www.ahn.nl 
- Geschäftsstelle Ems (2009), Stroomgebiedbeheersplan Eems 
- Waterschap Hunze en Aa’s (2010), Waterbeheerplan 2010-2015 
- Gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal en Waterschap 

Hunze en Aa’s (2010), Regionaal Waterplan 2010-2014. 

Effectbeschrijving landschap, cultuurhistorie en archeologie 
- Provincie Groningen (2012), Omgevingsverordening Groningen en her-

zieningen daarvan  
- Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën (2006), Landschapsontwik-

kelingsplan Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën 
- Natuur- en Milieufederatie Groningen en LTO-Noord (2011), Belevings-

onderzoek lichtemissie uit melkveestallen Groningen 
- Atelier Fryslân (2011), Sinnestroom, de ruimtelijke kwaliteit van zonne-

stroom in het Friese landschap 
 
Effectbeschrijving ecologie 
- www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase 
- Alterra, Dobben, H.F. van et. al. (2012): Overzicht van kritische deposi-

tiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van 
Natura 2000, Alterra-rapport 2397 

- Alterra, Gies, T. (2007): 'Onderbouwing significant effect depositie op 
natuurgebieden' Alterra-rapport 1490 

- Krijgsveld, K.L., R.R. Smits & J. van der Winden (2008): 'Verstorings-
gevoeligheid van vogels - Update literatuurstudie naar de reacties van 
vogels op recreatie'. Bureau Waardenburg bv, Culemborg 

  

http://www.bodemdata.nl/�
http://www.ahn.nl/�
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- Provincie Groningen, 2008: Meer doen in minder gebieden 
- www.ravon.nl 
- www.waarneming.nl 
- www.ivn.nl/afdeling/bellingwedde/natuurgebieden. 
 
Effectbeschrijving leefomgeving 
- www.verkeersgeneratie.nl (CROW) 
- RIVM, Grootschalige Concentratiekaart Nederland, 2011 
- A. Bleeker, E. Gies (Alterra) en A. Kraai (2009), Fijn stof uit stallen Be-

rekeningen in het kader van het NSL, rapport: ECN-E--06-045, van 
Energy research Centre of the Netherlands 

- WNP Raadgevende Ingenieurs (2012), Onderzoek luchtkwaliteit Har-
vestaGG Green Goods, rapport 6121034.R02, 

- VNG (2009), Bedrijven en Milieuzonering 
 
Duurzame energie 
- CBS (2012), Demografische kerncijfers per gemeente 2012 
- Wetenschapswinkel Wageningen UR, Verdoes, N., et.al (2013), Pro-

ductie van duurzame energie uit mest en andere biomassa. Opties en 
combinaties van vergisten in de regio Helmond 

- Van Hall Larenstein (2012), rekenvoorbeeld vergisting: 
http://www.vhlde.nl/vergisten-duurzame-energie-256 

- Alterra, Zwart, K.B., et al. (2006), Duurzaamheid Co-vergisting van dier-
lijke mest, Alterrarapport 1437 

- Ingreenious (2009), 1e Evaluatie meetresultaten testveld kleine windtur-
bines Zeeland, rapport 0904000.R0 

- Atelier Fryslân (2011), Sinnestroom, de ruimtelijke kwaliteit van zonne-
stroom in het Friese landschap 

8.   2. Gehanteerde afkortingen 

In de tekst zijn de volgende afkortingen gebruikt: 
KRW  Kaderrichtlijn Water 
kWh  Kilowattuur 
Mer  Milieueffectrapportage 
MER  Milieueffectrapport 
Nb-wet  Natuurbeschermingswet 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
NRD  Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(P)EHS (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur 
VAB  Vrijkomende Agrarische Bebouwing 
WKK  Warmte-kracht-koppeling 
 
 

=== 
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BIJLAGE 1 INHOUDSVEREISTEN EN PLANMERPROCEDURE 
 
 
Wanneer is er sprake van een mer-plicht? 
In het Besluit milieueffectrapportage wordt beschreven voor welke plannen en projecten een 
mer-procedure of een mer-beoordelingplicht van toepassing is. In hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer wordt beschreven aan welke inhoudsvereisten een milieueffectrapport moet 
voldoen en welke procedure van toepassing is. Voor besluiten en plannen die ontwikkelingen 
bevatten die (mogelijk) belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben geldt 
de verplichting tot milieueffectrapportage. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in 
de afweging van belangen. De drempelwaarden voor projecten  waarbij deze verplichting 
aan de orde is, zijn vastgelegd in het Besluit mer. Daarbij zijn de volgende gevallen te 
onderscheiden:  

• indien ontwikkelingen rechtreeks mogelijk worden gemaakt dient een zogenaamde 
besluitMER 1 te worden gemaakt; 

• in gevallen waar het bevoegd gezag nader moet afwegen of er sprake is van belangrijke 
negatieve gevolgen voor het milieu, is een merbeoordelingsplicht aan de orde; 

• een planMER moet worden opgesteld indien een plan het kader vormt voor een 
toekomstig besluit over een mer-(beoordelings)plichtige activiteit of op grond van de 
Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet een passende beoordeling moet worden 
gemaakt. 

 
Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof wordt het Besluit mer op een aantal 
punten aangepast en in overeenstemming gebracht met het de Europese mer-regelegeving. 
Ten eerste verschuiven een aantal projecten verdwijnen en van de C naar de D-lijst worden 
verschoven, waardoor projecten minder snel mer(beoordelings)plichtig zijn. Daarnaast geldt 
voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten dat niet alleen de drempelwaarde van belang is, 
maar dat ook moet worden gekeken naar de specifieke kenmerken van het project, de 
context van het project en de kenmerken van de milieueffecten. 
 
Wat staat er in een milieueffectrapport? 
De inhoudsvereisten van een planMER worden beschreven in artikel 7.7 van de Wet 

milieubeheer. In algemene zin zijn in een planMER de volgende zaken vereist: 
1. een beschrijving van de doelstelling van het voornemen;  
2. beschrijving van het voornemen en reële alternatieven, alsmede een motivering van de 

gekozen alternatieven; 
3. een overzicht van eerder vastgestelde plannen en beleid; 
4. voor alle milieuaspecten wordt systematisch ingegaan op de bestaande en autonome 

milieusituatie; 
5. ten aanzien van het voornemen reële alternatieven wordt expliciet nagegaan welke 

milieueffecten kunnen optreden; 
6. een vergelijking tussen de autonome ontwikkeling van de milieusituatie en de 

milieueffecten van de verschillende alternatieven; 
7. leemten in kennis worden benoemd; 
8. een publieksvriendelijke samenvatting wordt opgenomen. 
 
1. Hoe ziet een mer-procedure er uit? 
2. openbare kennisgeving. Dit onderdeel vormt de formele start van de procedure. In een 

openbare kennisgeving wordt aangegeven dat een planmer-procedure wordt doorlopen. 
Daarnaast wordt aangegeven op welke locatie stukken kunnen worden bekeken; 

3. raadpleging. Zowel overheids-, adviesorganen en belangengroeperingen worden 
geraadpleegd over de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Deze raadpleging 

                                                
1)

  Waar de afkorting mer wordt gebruikt, wordt verwezen naar de procedure voor milieueffectrapportage. 
Met de afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld. 



gebeurt aan de hand van een notitie reikwijdte en detailniveau. Advisering van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) in dit stadium is vrijwillig;  

4. opstellen planMER. Wanneer de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten zijn 
bepaald, wordt het milieueffectrapport opgesteld; 

5. na publicatie van het planMER en het ontwerpbestemmingsplan wordt het MER 
aangeboden aan de Commissie mer (verplicht) en heeft eenieder de mogelijkheid om zijn 
of haar zienswijze te geven op het MER. In een toetsingsadvies geeft de Commissie aan 
of het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om het plan te kunnen vaststellen; 

6. vaststellen van het plan. Het advies van de Commissie mer en de zienswijzen worden 
betrokken bij de besluitvorming van het vast te stellen bestemmingsplan. In het 
bestemmingsplan moet worden gemotiveerd op welke manier er rekening wordt 
gehouden met de uitkomsten van het MER; 

7. na vaststelling van het plan vindt evaluatie van milieueffecten plaats.  
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 BELEIDSKADER 

1.   1. Europees beleid 

1.1.1. Europees Landbouwbeleid 

Hel landbouwbeleid wordt in belangrijke mate in Europees verband bepaald. Voor de landen 
van de EU is daarmee een open markt ontstaan, waarbinnen een gemeenschappelijk 
landbouwbeleid wordt gevoerd. Verwacht wordt dat er een liberalisering van de markt 
optreedt met minder steunmaatregelen en een EU-prijsontwikkeling in de richting van de 
wereldmarktprijzen. 
 
Agrarisch milieubeleid 
Op Europees niveau worden meerdere milieurichtlijnen uitgevaardigd, die in het landelijk 
gebied zijn of worden verwerkt in de eigen wet- en regelgeving. 
Van belang voor de agrarische sector zijn in het bijzonder: 

• regelgeving gericht op de productie van veilig voedsel voor de mens; 

• dierengezondheidsbeleid; 

• beleid voor melkprijzen en quota-regeling (veehouderij); 

• marktordeningsbeleid voor graan, suiker en aardappelen (akkerbouw); 

• de Europese nitraatrichtlijn, gericht op bescherming van de bodem. De doorwerking 
betekent eisen aan de individuele landbouwers met op bedrijfsniveau een beheersing 
van in- en uitstroom van mineralen. 
 

1.1.2. Europese richtlijn voor de milieueffectrapportage 

De basis voor de regelgeving met betrekking tot de MER wordt gevormd door de Europese 
richtlijn voor milieueffectrapportage (85/337/EEG) en de Europese richtlijn betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 
(2001/42/EG). Beide richtlijnen zijn in Nederland vertaald in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer. 
 
Bij plannen of projecten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu 
moet een milieueffectrapport (MER) worden gemaakt of moet worden beoordeeld of het 
opstellen van een MER noodzakelijk is (mer-beoordeling). Bij de richtlijnen zijn categorieën 
van plannen en projecten aangewezen waarop de mer-richtlijn van toepassing is. 
 
1.1.3. Vogel- en Habitatrichtlijn 

Op basis van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn hebben de lidstaten van de Europese 
Unie zich verplicht te komen tot een samenhangend Europees ecologisch netwerk van 
natuurgebieden, genaamd "Natura 2000". De doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn 
zijn in Nederland uitgewerkt in de Natuurbeschermingswet 1998. Plannen en projecten 
mogen niet leiden tot significant negatieve gevolgen voor de instandhouding van 
natuurgebieden van Europees belang (de zogenaamde Natura 2000-gebieden). Bij plannen 
en projecten die mogelijk deze gevolgen kunnen hebben, moet een passende beoordeling 
worden uitgevoerd. De Europese regelgeving uit de Vogel- en habitatrichtlijn is in Nederland 
vertaald in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet (zie onderstaand). 
 
1.1.4. Verdrag van Valetta 

Archeologische waarden moeten zoveel mogelijk worden geconserveerd. Wanneer het 
bewaren in de bodem niet mogelijk is (in situ), moeten archeologische artefacten worden 
opgegraven. De afspraken van het Verdrag van Valetta zijn in Nederland via de Wet op 
archeologische monumentenzorg in de Monumentenwet opgenomen. 



 

 
 

 
1.1.5. Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de waterkwaliteit in Europese 
waterlichamen te verhogen. In de KRW zijn doelen opgenomen die in 2015 (in principe) 
moeten worden bereikt. Naast een goede stoffenbalans (chemische kwaliteit) moet de 
ecologische toestand van verschillende waterlichamen worden verhoogd. In 
Stroomgebiedbeheersplannen is in beeld gebracht wat de huidige toestand is van de KRW-
waterlichamen en zijn maatregelen uitgewerkt om aan deze doelen kunnen voldoen. 

1.   2. Ruimtelijk rijksbeleid 

1.2.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. 
Meer dan bij de voorgaande nota's legt het Rijk het primaat van de ruimtelijke ordening bij 
Provincies en Gemeenten ('decentraal, tenzij...').. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte vervangt verschillende bestaande nota’s zoals de Nota Ruimte, de agenda 
Landschap en de agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor 
een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 
verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. Deze 13 nationale belangen zijn: 
1. Rijksvaarwegen; 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam; 
3. Kustfundament; 
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied; 
6. Defensie; 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
10. Ecologische hoofdstructuur; 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
 
1.2.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking 
getreden. Het Barro stelt regels aan de inhoud van ruimtelijke plannen om de Nationale 
Ruimtelijke belangen te kunnen borgen en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte tot 
uitvoering te kunnen brengen. Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 13 aangewezen 
nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar stelt 
ook regels die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen. 
 
Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 
bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, 
bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de 
Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening 
van defensietaken. 
 
Eind 2012 is het besluit aangevuld met regels voor: veiligheid op rijksvaarwegen, 
toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de ecologische 



 

 
 

hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor 
hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. 
Ook is het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving worden opgenomen. 
 
In het plangebied zijn de regels voor de EHS van belang. Deze regels worden verder 
uitgewerkt door de Provincie Groningen (zie wet- en regelgeving Ecologie). 
 
1.2.1. Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage 

In het Besluit milieueffectrapportage wordt beschreven voor welke plannen en projecten een 
mer-procedure of een mer-beoordelingplicht van toepassing is. In hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer wordt beschreven aan welke inhoudsvereisten een milieueffectrapport moet 
voldoen en welke procedure van toepassing is. Voor besluiten en plannen die ontwikkelingen 
bevatten die (mogelijk) belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben geldt 
de verplichting tot milieueffectrapportage. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in 
de afweging van belangen. De drempelwaarden voor projecten  waarbij deze verplichting 
aan de orde is, zijn vastgelegd in het Besluit mer. Daarbij zijn de volgende gevallen te 
onderscheiden:  

• indien ontwikkelingen rechtreeks mogelijk worden gemaakt dient een zogenaamde 
besluitMER 1 te worden gemaakt; 

• in gevallen waar het bevoegd gezag nader moet afwegen of er sprake is van belangrijke 
negatieve gevolgen voor het milieu, is een merbeoordelingsplicht aan de orde; 

• een planMER moet worden opgesteld indien een plan het kader vormt voor een 
toekomstig besluit over een mer-(beoordelings)plichtige activiteit of op grond van de 
Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet een passende beoordeling moet worden 
gemaakt. 

 
Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof wordt het Besluit mer op een aantal 
punten aangepast en in overeenstemming gebracht met het de Europese mer-regelegeving. 
Ten eerste verschuiven een aantal projecten verdwijnen en van de C naar de D-lijst worden 
verschoven, waardoor projecten minder snel mer(beoordelings)plichtig zijn. Daarnaast geldt 
voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten dat niet alleen de drempelwaarde van belang is, 
maar dat ook moet worden gekeken naar de specifieke kenmerken van het project, de 
context van het project en de kenmerken van de milieueffecten. 
 
De inhoudsvereisten van een planMER worden beschreven in artikel 7.7 van de Wet 
milieubeheer. In algemene zin zijn in een planMER de volgende zaken vereist: 
1. een beschrijving van de doelstelling van het voornemen;  
2. beschrijving van het voornemen en reële alternatieven, alsmede een motivering van de 

gekozen alternatieven; 
3. een overzicht van eerder vastgestelde plannen en beleid; 
4. voor alle milieuaspecten wordt systematisch ingegaan op de bestaande en autonome 

milieusituatie; 
5. ten aanzien van het voornemen reële alternatieven wordt expliciet nagegaan welke 

milieueffecten kunnen optreden; 
6. een vergelijking tussen de autonome ontwikkeling van de milieusituatie en de 

milieueffecten van de verschillende alternatieven; 
7. leemten in kennis worden benoemd; 
8. een publieksvriendelijke samenvatting wordt opgenomen. 
 
Een planmer-procedure omvat de volgende procedurestappen: 
1. openbare kennisgeving. Dit onderdeel vormt de formele start van de procedure. In een 
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  Waar de afkorting mer wordt gebruikt, wordt verwezen naar de procedure voor milieueffectrapportage. 
Met de afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld. 



 

 
 

openbare kennisgeving wordt aangegeven dat een planmer-procedure wordt doorlopen. 
Daarnaast wordt aangegeven op welke locatie stukken kunnen worden bekeken; 

2. raadpleging. Zowel overheids-, adviesorganen en belangengroeperingen worden 
geraadpleegd over de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Deze raadpleging 
gebeurt aan de hand van een notitie reikwijdte en detailniveau. Advisering van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) in dit stadium is vrijwillig;  

3. opstellen planMER. Wanneer de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten zijn 
bepaald, wordt het milieueffectrapport opgesteld; 

4. na publicatie van het planMER en het ontwerpbestemmingsplan wordt het MER 
aangeboden aan de Commissie mer (verplicht) en heeft eenieder de mogelijkheid om zijn 
of haar zienswijze te geven op het MER. In een toetsingsadvies geeft de Commissie aan 
of het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om het plan te kunnen vaststellen; 

5. vaststellen van het plan. Het advies van de Commissie mer en de zienswijzen worden 
betrokken bij de besluitvorming van het vast te stellen bestemmingsplan. In het 
bestemmingsplan moet worden gemotiveerd op welke manier er rekening wordt 
gehouden met de uitkomsten van het MER; 

6. na vaststelling van het plan vindt evaluatie van milieueffecten plaats.  

1.   3. Provinciaal ruimtelijke beleid 

Provinciale Omgevingsverordening 2009 
De Omgevingsverordening Provincie Groningen bevat regels voor de fysieke leefomgeving 
in de provincie Groningen. De Omgevingsverordening is nauw verbonden met het 
Provinciaal Omgevingsplan 2009 - 2013. In deze paragraaf zijn de relevante 
beleidsuitgangspunten voor het buitengebied ten behoeve van de planMER weergegeven.  
 
Opgemerkt wordt dat er een herziening van de provinciale verordening in voorbereiding is en 
dat bepaalde beleidsuitgangspunten nog kunnen wijzigen. 
 
Intensieve veehouderij 
Ten aanzien van de niet-grondgebonden veehouderijen wordt het provinciaal gevolgd, zoals 
verwoord in de “Partiële herziening verordening intensieve veehouderij”. Op basis van dit 
beleid zijn de ontwikkelingsmogelijkheden per gebied bepaald:  
in de witte gebieden is uitbreiding niet toegestaan; 
in de gele gebieden mag worden uitgebreid tot ten hoogste 5000 m²; 
in de groene gebieden mag worden uitgebreid tot ten hoogste 7500 m².  
 
Overigens heeft de gemeente besloten om bij intensieve veehouderijbedrijven in het geheel 
geen groei van de veestapel mogelijk te maken. 
 



 

 
 

 

Figuur 1. Gebiedsindeling intensieve veehouderij (bron: Provincie Groningen) 

 
Schaalvergroting (agrarische bouwpercelen) 
Voor grondgebonden agrarische bedrijven is de provinciale verordening grensstellend. De 
gemeente mag daarbinnen nuanceren, bijvoorbeeld gelet op de ligging in bepaalde 
gebieden. Daarbij dient tevens de uitkomst van het provinciale besluit over het zogenaamde 
moratorium te worden afgewacht alsmede de vaststelling van de nieuwe verordening. Op 
basis van de huidige verordening geldt het volgende: 

− de grenzen van de verordening zijn bepalend, hetgeen voor de gemeente bouwpercelen 
van maximaal 2 ha betekent; 

− voor verruiming tussen de 1 en 2 ha wordt een keukentafelmethodiek gevolgd, gericht op 
een zo goed mogelijke inpassing in het gebied, inclusief landschappelijke 
randvoorwaarden. 

 
Met de in voorbereiding zijnde herziening van de Omgevingsverordening wordt de 
beleidsvrijheid van een aantal gemeenten gebracht tot 3 hectare. Voor schaalvergroting 
boven de 2 hectare moeten procesafspraken worden gemaakt met de provincie. 
 
Het staat gemeenten vrij om zelf een gebiedsdifferentiatie te hanteren. Met het in acht 
nemen van het regionale beleid 2) en de gebiedskenmerken van het POP betekent dit dat 
binnen de primaire landbouwgebieden de meeste mogelijkheden liggen om gebruik te maken 
van de ruimte uit de verordening. Als een bedrijf te midden van dorps- of lintbebouwing ligt, 
wordt maatwerk geleverd, waarbij de wensen van de landbouwers worden beoordeeld in 
relatie tot de effecten voor de omgeving. Voor deze situaties kan veelal met een kleiner 
bouwperceel worden volstaan. In het geval van kleinere agrarische bedrijven kan het 
agrarisch bouwperceel op de aanwezige situatie worden afgestemd.  
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 Nota agrarische bouwblokken en landschap, Regio Oost. 



 

 
 

Een bestemmingsplan voorziet in principe niet in nieuwe agrarische bouwpercelen met 
uitzondering van de verplaatsing van agrarische bedrijven in knelpuntsituaties en vanuit 
kwetsbare gebieden.  
 
Niet-agrarisch grondgebruik 
Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuw ruimtebeslag ten behoeve van, noch in 
nieuwvestiging van niet-functioneel aan het buitengebied gebonden functies, zoals wonen, 
niet-agrarische bedrijven, dienstverlening, detailhandel, horeca, maatschappelijke 
voorzieningen, voorzieningen voor recreatie, anders dan extensieve recreatie. Uitzondering 
hierop is bij functiewijziging van (agrarische) bedrijven. 
 
Woningbouw 
Nieuwe woningen in het buitengebied zijn niet toegestaan met uitzondering van 
functiewijziging van een bedrijfswoning in één reguliere woning. Dit betekent dat als 
(agrarische) bedrijven stoppen het perceel een woonfunctie kan krijgen. 
 
Landschapsbeleid 
Voor de concrete toetsing bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteert de provincie met name kaart 
6A van de Omgevingsverordening 2009. Zie beleid landschap, cultuurhistorie en archeologie 
(onderstaand).  
 
Waterbeleid 
Ten noodwesten van Bellingwolde is een reservering opgenomen voor een  
grondwaterbeschermingsgebied (zie waterbeleid).  

1.   4. Regionaal beleid  

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Oost-Groningen 
Enkele jaren geleden is een regionaal landschapsontwikkelingsplan opgesteld. Het betreft 
een studienota ten behoeve van het landschap in de regio. 
 
Nota Agrarische bouwblokken en landschap 
In de landbouw is sprake van een steeds maar verdergaande schaalvergroting. Om deze 
trend enigszins een plek te kunnen geven in het landschap is de Nota Agrarische 
bouwblokken en landschap opgesteld voor de regio Oost-Groningen. In deze nota wordt 
ruimte geboden aan agrarische ondernemers en het Groninger landschap. Vanuit het 
provinciaal beleid wordt richting gegeven aan ontwikkelingen in de landbouw, mits rekening 
wordt gehouden met landschappelijke kwaliteiten en ingezet wordt op streekeigen 
karakteristieken. In de nota wordt een nieuwe aanpak voor grotere agrarische bouwblokken 
voorgesteld met bestaande instrumenten om dit te bewerkstelligen. 

 

 
Maatwerkbenadering: deze benadering vormt een sturingsmodel waarbij op basis van een 
reeks keukentafelgesprekken tussen de ondernemer (en adviseur), gemeente, provincie en 
welstrand, onder regie van de gemeente de schaalvergrotingsmogelijkheden in een 
specifieke situatie worden beschouwd. De ondernemer draagt hierbij in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid voor de adequate doorvertaling van de ruimtelijke randvoorwaarden 
naar de voor hem specifieke situatie. Hiermee verdient hij als het ware de gewenste 
uitbreidingsruimte. Positieve uitkomsten van de keukentafelgesprekken vormen het startsein 
voor de formele bestemmingsplanprocedure. Overige afspraken worden vastgelegd in een 
privaatrechtelijke overeenkomst tussen ondernemer, gemeente en provincie. 
 

 



 

 
 

De Nota Agrarische bouwblokken en landschap is vertaald in de nieuwe provinciale 
verordening. Vanuit de verordening gelden voorwaarden ten aanzien van de oppervlakte 
voor agrarische bouwpercelen.  

Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan  
In regionaal verband is gewerkt aan een woon- en leefbaarheidsplan. Immers, de 
problematiek van bevolkingsdaling, veranderingen in de bevolkingssamenstelling en 
beperkter draagvlak speelt in hele regio. Doelt de provincie in het POP op een plan voor de 
hele regio, bij de uitwerking wordt gewerkt in subregio’s. De gemeente Bellingwedde werkt 
daarbij nauw samen met de buurgemeenten in Westerwolde: de gemeenten Vlagtwedde en 
Stadskanaal.  
 
In het volkshuisvestingsbeleid krijgen herstructurering van de bestaande woningvoorraad, de 
aanpak van ‘rotte kiezen’ en het herstel van ‘probleemerven’ prioriteit. Het wonen is 
weliswaar vooral in de dorpen geconcentreerd, maar ook in het buitengebied van 
Bellingwedde is de woonfunctie nog zeker aanwezig, zoals in een aantal buurtschappen, 
linten en in de vorm van (agrarische) bedrijfswoningen. De gemeente zet in - mede gezien 
de eerdere lijn uit het huidige bestemmingsplan - op handhaving van de woonfunctie, daar 
waar deze in het landelijk aanwezig is, met ruimte voor kwalitatieve verbetering. 
 
Regionaal Waterplan 2010-2014 
Door de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Standskanaal en het Waterschap Hunze 
en Aa’s is een gezamenlijk waterplan gemaakt. In het plan worden maatregelen beschreven 
om de stedelijke water(bergings)opgave te realiseren en te kunnen voldoen aan de 
waterkwaliteitsnormen die worden voorgeschreven vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW). 

1.   5. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Bellingwedde 
De gemeente Bellingwedde heeft in de periode 2004/2006 een structuurvisie Bellingwedde 
opgesteld. Daarin zijn in het bijzonder ideeën uitgewerkt met betrekking tot de versterking 
van de landschappelijke structuur, de cultuurhistorische waarden en de woonkwaliteiten. 
De structuurvisie heeft geen formele beleidsstatus gekregen in de zin van een vastgesteld 
structuurplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Het is vooral beschouwd als een 
onderzoeksrapport met belangrijke accenten op cultuurhistorie en landschap. Hieronder 
wordt ingegaan op deze twee aspecten. 

1.5.1. Landschap en cultuurhistorie 

Landschappen 
De wordingsgeschiedenis van het landschap is essentieel voor de kwaliteiten van het huidige 
landschap in Bellingwedde. Binnen dit landschap is een vijftal landschapstypen te 
onderscheiden met ieder hun kenmerkende en structuurbepalende elementen: 

• het esdorpenlandschap; 

• het wegdorpenlandschap in het ‘hoefijzer’: een gesloten tot halfopen landschapsbeeld op 
de zandruggen, afwisselde dorpsbebouwing vanouds op de doorgaande weg gericht met 
monumentale boerderijen, landarbeiderswoningen en recentere bebouwing en als 
agrarisch gebruik vanouds akkerbouw; 

• het dijkenlandschap in het tot het Oldambt behorende gebied in het noorden en midden 
van het gebied met als kenmerkende landschapselementen: een grootschalig open 
landschap, met voormalige dijken, karakteristieke Oldambster boerderijen vooral langs 
oudere dijken, regelmatige blokverkaveling en ruilverkavelingsboerderijen langs de 
Tweekarspelenweg; 



 

 
 

• het veenkoloniale gebied in het zuidoosten van de gemeente met een open landschap, 
een regelmatig en recht wegenpatroon, opstrekkende verkaveling en een kenmerkend 
kanalen- en wijkenstelsel; 

• het randveenontginningslandschap rond de wegdorpen met plaatselijk aanwezig reliëf, 
een overwegend rechthoekig wegenpatroon, opstrekkende verkaveling die haaks staat 
op de dekzandruggen en verder bebossing en erfbeplanting die het gebied een 
middelschalig landschapskarakter geven. 

 
Cultuurhistorie 
Belangrijke informatie voor de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden is gelegen in de 
Structuurvisie Bellingwedde-2006. Hoewel deze geen beleidsmatig vastgestelde status heeft, 
bevat deze als onderzoeksrapport, opgesteld in het kader van een Belvedèreregeling, veel 
waardevolle informatie over de situatie in Bellingwedde. Deze informatie sluit aan bij de meer 
op hoofdzaken gerichte kaart Landschapswaarden van de provincie. Voor het buitengebied 
laten de cultuurhistorische waarden zich als volgt weergeven. 
 
Archeologische waarden 
De archeologische waarden voor de gemeente zijn eerst in beeld gebracht op de AMK, de 
Archeologische Monumentenkaart Groningen. Daarin zijn zowel de terreinen met een 
monumentale status, als de terreinen met een geïnventariseerde (hoge) archeologische 
waarde aangegeven. Voor Bellingwedde is een fragment van de AMK is onderstaande figuur 
opgenomen. Uit de kaart blijkt dat in het stroomdalgebied van de Westerwoldse Aa de 
meeste terreinen van archeologische waarde zijn gelegen. Daarnaast komen in het 
buitengebied terreinen voor van archeologische waarde. De terreinen in het gebied 
Wedderbergen vallen buiten dit bestemmingsplan, de overige geïnventariseerde terreinen 
van de AMK worden met dit bestemmingsplan beschermd. 
 

 

Figuur 2. Archeologisch waardevolle terreinen 

 



 

 
 

Daarnaast is in het kader van het project voor de hermeandering van de Ruiten Aa een 
onderzoek naar cultuurhistorische en archeologische waarden gedaan ten behoeve van de 
planvorming van de EHS 3). Dit project loopt binnen de gemeente Bellingwedde door in het 
stroomdalgebied van de Westerwoldse Aa, inclusief de gebieden van de Hoornder Meeden 
en De Gaast. Het rapport geeft per deelgebied informatie. Voor het bestemmingsplan 
Buitengebied zijn met name van belang de deelgebieden De Gaast en De Weddermeeden. 
Belangrijke waarden worden vooral gezien in het aanwezige reliëf en de perceellering. 
Navolgende fragmenten uit het onderzoek geven dit aan. 
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 Hermeandering van de Ruiten Aa, Onderzoek naar de cultuurhistorische, archeologische en 
landschappelijke waarden in het dal van de Ruiten Aa ten behoeve van de aanleg van de ecologische 
hoofdstructuur, Libau Groningen, 2008. 



 

 
 

 
 
 
Bouwkundige monumenten 
Onderdeel van de cultuurhistorische waarden in het gebied zijn de gebouwen. Een aantal 
karakteristieke gebouwen en bouwwerken zijn aangewezen als Rijksmonument. Het gaat 
vooral om een aantal boerderijen, schuren, molens, landhuizen. Voor de bescherming 
hiervan geldt de Monumentenwet. De bescherming richt zich daarbij voornamelijk op de 
instandhouding van het gebouwde object. Daarnaast komt er nog een aantal karakteristieke 
boerderijpanden voor, waaronder een aantal boerderijen van het Oldambstertype en het 
Westerwoldse type. Deze hebben ook het huidige plan een beschermende regeling. Bij de 
Oldambster boerderijen horen vaak waardevolle erven in de vorm van slingertuinen. 

 



 

 
 

Ontwikkeling 

De waarde van het landschap is de laatste decennia steeds belangrijker geworden. Het 
behoud en het herstel van het landschap is een richtlijn om de ruimtelijke kwaliteit van het 
landschap vorm te geven. De waarden van het landschap zijn ook van belang voor een 
aantrekkelijk woongebied en voor een recreatief landschap. Het behoud van karakteristieke 
boerderijen en landschapselementen zijn zaken die in een bestemmingsplan kunnen worden 
geregeld.  
.  
Welstandsnota 
De gemeentelijke welstandsnota geeft uitgangspunten voor het uiterlijk van gebouwen en 
bouwwerken. De gemeente Bellingwedde beschikt over een welstandsnota met 
welstandscriteria die per gebied zijn opgesteld. Waar het bestemmingsplan de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden geeft, zoals situering en de maatvoering van 
bebouwing, wordt op grond van de welstandsnota gekeken naar zaken als detaillering, kleur- 
en materiaalgebruik en dergelijke. 
 
Ontwikkelingsvisie Hoornder Venen, Landschapsversterkend wonen 
In 2009 is een ontwikkelingsvisie gemaakt voor het gebied Hoornder Venen. Het zoekgebied 
wordt in de onderstaande figuur weergegeven. Hier wordt gezocht naar een vorm van 
landschapsversterkend wonen, waarbij de agrarische grond wordt getransformeerd tot 
landgoederen die onder de Natuurschoonwet vallen. Dit betekent dat per landgoed minimaal 
minimaal 5 hectare aan openbaar toegankelijk gebied moet worden gerealiseerd. Het 
initiatief komt bottom-up tot stand. Dit betekent dat het initiatief bij de agrariërs ligt en blijft. 
 

 

Figuur 3. Zoekgebied voor het landschapsversterkend wonen 

 
Nieuwe bebouwing in het gebied wordt ingepast in de bestaande landschapsstructuren: de 
watergangen in het westelijke deel en de opstrekkende verkaveling in het centrale deel. Het 
oostelijke deel, het stroomdal van de Westerwoldse Aa wordt vooral gereserveerd voor 
natuurontwikkeling. De landschapsvisie wordt in de onderstaande figuur weergegeven. 
 



 

 
 

 

 

Figuur 4. Landschapsvisie Hoornder Meeden (De Nieuwe Westerwoldse Compagnie i.o. 
Buro Vijn, 2009) 

 

1.   6. Beleid en regelgeving bodem en water 

1.6.1. KRW-doelstellingen/Stoomgebiedprogramma Rijn-Noord 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de waterkwaliteit in Europese 
waterlichamen te verhogen. In de KRW zijn doelen opgenomen die in 2015 (in principe) 
moeten worden bereikt. Naast een goede stoffenbalans (chemische kwaliteit) moet de 
ecologische toestand van verschillende waterlichamen worden verhoogd. In 
Stroomgebiedbeheersplannen is in beeld gebracht wat de huidige toestand is van de KRW-
waterlichamen , zijn verbeteringsdoelstellingen benoemd en zijn maatregelen uitgewerkt om 



 

 
 

aan deze doelen kunnen voldoen. Maatregelen kunnen gefaseerd tot worden uitgevoerd tot 
2027. Het plangebied ligt in het Stroomgebied van de Eems. 
 
1.6.2. Nationaal Waterplan (2009) 

In het Nationaal Waterplan zijn de rijkskaders voor het waterbeleid vastgelegd. Het Nationaal 
Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende (drink)water en 
schoon water. De basisgedachte is dat er een integrale en duurzame benadering van de 
wateraspecten in ruimtelijke plannen plaats dient te vinden, waarbij de 
watersysteembenadering wordt gehanteerd. Dit houdt onder andere in dat geen afwenteling 
van waterhuishoudkundige problemen op de omgeving mag plaatsvinden (waterneutraal 
ontwikkelen) en er rekening wordt gehouden met klimaatveranderingen.  
 
1.6.3. Omgevingsvisie: grondwaterbeschermingsgebied 

Ten noordwesten van Bellingwolde is in de Provinciale Omgevingsvisie een gebied 
gereserveerd als grondwaterbeschermingsgebied. In deze zone mogen geen 
bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend die kunnen leiden tot vervuiling van het water. Het 
gebied ten noorden van Den Ham en het beekdal van de Westerwoldse Aa zijn door de 
Provincie aangewezen als bergingsgebied voor wateroverlast. 
 

 

Figuur 5. Grondwaterbeschermingsgebied 

 
1.6.4. Waterbeheersplan Hunze en Aa’s (2010-2015) 

Waterschap Hunze en Aa’s heeft voor de periode 2010-2015 een waterbeheerplan 
vastgesteld. Dit plan biedt het kader voor een veilig, schoon robuust watersysteem. In het 
kader van het waterbeheerplan zijn verschillende maatregelen uitgewerkt op het gebied van 
waterberging en verbetering van de waterkwaliteit. 

1.   7. Beleid en regelgeving landschap, cultuurhistorie en archeologie 

1.7.1. Monumentenwet 

Op basis van de Monumentenwet worden de volgende objecten beschermd:  
- cultuurhistorisch waardevolle gebouwen;  



 

 
 

- cultuurhistorisch of architectuurhistorisch waardevolle occupatiepatronen (Beschermd 
dorpsgezicht of Beschermd Stadgezicht); 

- archeologische vindplaatsen met een hoge waarde. 
 
1.7.2. Nota Belvedère 

Met de Nota Belvedère (1999) heeft de Rijksoverheid een basis gelegd voor een betere 
inpassing van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke planvorming. In het kader van de 
Nota Belvedère is een inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle steden en gebieden 
gemaakt. Het plangebied ligt voor een klein deel in de Belvedère Oldambt en Westerwolde. 
 
1.7.3. Provinciaal beleid op het gebied van landschap  

Voor de concrete toetsing bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteert de provincie met name kaart 
6A van de Omgevingsverordening 2009. Een ontwerp voor een partiële herziening van de 
verordening wordt naar verwachting medio 2012 vastgesteld. In Bellingwedde zijn de 
volgende landschapswaarden van belang: 

− Het kleinschalige landschap in het beekdal van de Westerwoldese Aa; 

− De kanalen en wijken in het veenkoloniale landschap; 

− De grootschalige openheid van het Oldambtgebied; 

− Het groene bebouwingslint tussen Bellingwolde en Vriescheloo en Wedde; 

− De essencomplexen rondom Wedde; 

− De traditionele molens. 
 

 

 

Figuur 6. Fragment kaart 6A Omgevingsverordening Groningen 



 

 
 

1.   8. Beleid en regelgeving ecologie 

1.8.1. Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR) 

Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de 
bescherming van de leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op provinciaal niveau uitgewerkt in het Provinciaal 
Omgevingsplan Groningen. 
 
1.8.2. Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998: 
1. verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale 

Beschermingzones (sbz's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de 
Nederlandse wetgeving. Daarnaast vallen de reeds bestaande (Staats)natuurmonumen-
ten onder deze wet; 

2. vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellin-
gen; 

3. legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen meestal bij de 
provincies (in dit geval Gedeputeerde Staten van Groningen). 

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of an-

dere handelingen te verrichten, die − gelet op de instandhoudingsdoelstelling − de kwaliteit 
van het gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben4). 
Voor vergunningverlening is dan een habitattoets nodig.  
De eerste stap betreft de oriëntatiefase waarin sprake is van een voortoets. Centraal staat 
dan de vraag of er een kans op een significant negatief effect is. Indien dergelijke effecten 
niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dan dient een Passende beoordeling opgesteld 
te worden, alsmede een planMER, waarin de effecten op Natura 2000 worden onderzocht. 
Indien uit deze beoordeling blijkt dat ook na het treffen van mitigerende maatregelen daad-
werkelijk sprake is van een significant negatief effect, dan dient om voor vergunningverlening 
in aanmerking te komen vervolgens voldaan te worden aan de zogenaamde ADC-criteria: 

- er zijn geen Alternatieven; 

- er is sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang; 

- vooraf zijn adequate Compenserende maatregelen getroffen. 
 
In het kader van de Nb-wet dienen zowel interne effecten (binnen de beschermde gebieden) 
als externe effecten (buiten de beschermde gebieden) van het voornemen op de te 
beschermen soorten en habitattypen te worden onderzocht. Van belang daarbij is dat de 
instandhoudingsdoelstelling, voor zover het een gebied betreft, aangewezen op grond van 
artikel 10a, eerste lid (Natura 2000), dan wel de wezenlijke kenmerken van een gebied, 
aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid (Beschermd Natuurmonument), niet in 
gevaar komen.   
 
1.8.3. Natura 2000-beheerplannen 

Met het oog op de instandhoudingsdoelen stellen Gedeputeerde Staten voor Natura 2000-
gebieden een beheerplan vast. In dit beheerplan wordt aangegeven welke instandhou-
dingmaatregelen dienen te worden genomen. Een beheerplan geldt voor een periode van 

                                                
4) Volgens de EU-handleiding treedt 'verslechtering' op, wanneer de door de habitat ingenomen oppervlakte 

afneemt of wanneer er een dalende lijn optreedt met betrekking tot de specifieke betekenis van een gebied 

voor de instandhouding van de habitat of de daarmee 'geassocieerde typische soorten' op lange termijn. Van 

'verstoring' is volgens de EU-handleiding sprake, wanneer uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de 

soort het gevaar loopt niet langer een levensvatbare component van de natuurlijke habitat te blijven.  



 

 
 

maximaal zes jaren en kan worden verlengd. Enerzijds bevat een beheerplan een uitwerking 
van de natuurdoelen in omvang, ruimte en tijd en beschrijft het de maatregelen die genomen 
moeten worden om die doelen daadwerkelijk te bereiken. Anderzijds geeft het beheerplan 
aan in hoeverre bestaande of nieuwe activiteiten in en om het gebied kunnen (blijven) 
plaatsvinden, zonder dat de doelen in gevaar komen.  
 
1.8.4. Programmatische aanpak stikstof 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is begin 2009 van start gegaan met als doel om 
de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer 
vlot te trekken. De PAS is gebaseerd op het principe van salderen: door generieke 
maatregelen te treffen en door stikstofruimte van stoppende agrarische bedrijven juridisch 
vast te leggen, wordt milieuruimte gecreëerd om nieuwe vergunningen te verlenen en 
gelijktijdig een verbetering van de natuurkwaliteit te realiseren. Omdat de 
vergunningverlening in Natura 2000-gebieden wettelijk geregeld is, moet de PAS in zijn 
definitieve vorm ook in de wet worden vastgelegd. Vooralsnog is de wettelijke verankering 
van het PAS nog niet aan de orde. 
 
1.8.5. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen 

In het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) is bepaald dat 
dierenverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den 
duur emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. Op grond van het besluit mogen alleen nog 
huisvestingssystemen in gebruik zijn met een emissiefactor die lager of gelijk is aan de 
maximale emissiewaarde. Voor varkenshouderijen en pluimveehouderijen onder een 
bepaalde omvang, geldt het besluit pas vanaf 1 januari 2013. Het besluit is van toepassing 
op (melk)rundvee, varkens en de pluimveehouderij.  
1.8.6.  

1.8.7. Spelregels EHS 

De provincies en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het toestaan van ingrepen en 
ontwikkelingen in de EHS. Dit hebben ze vastgelegd in de nota ‘Spelregels EHS’ (LNV/IPO, 
2007). Daarbij gaat het zowel om bestaande als om nog te ontwikkelen natuurwaarden. Met 
deze nieuwe spelregels is een betere ruimtelijke bescherming gewaarborgd, terwijl er toch 
mogelijkheden worden geboden voor een meer ontwikkelingsgerichte benadering van de 
EHS. 
 
Bij de ‘nee, tenzij’-benadering zijn ingrepen met een significant negatief effect op de 
wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS niet toegestaan, tenzij er sprake is van een 
groot openbaar belang en er geen alternatieven beschikbaar zijn. In dat geval moet de 
schade zoveel mogelijk worden beperkt door mitigerende maatregelen en moet de 
resterende schade worden gecompenseerd. Herbegrenzing wordt alleen bij kleinschalige 
ruimtelijke ingrepen (bijvoorbeeld ten behoeve de landbouw of het waterbeheer) of om 
ecologische redenen toegepast en moet leiden tot kwaliteitsverbetering en versterking van 
de EHS. Bij combinaties van plannen en projecten geldt een saldobenadering. Hierbij moet 
sprake zijn van onderlinge samenhang, waarbij per saldo een verbetering van de kwaliteit of 
kwantiteit van de EHS optreedt. 
 
In EHS-gebieden waar landbouw de hoofdfunctie is, geldt het beschermingsregime niet voor 
activiteiten die onderdeel vormen van een normale agrarische bedrijfsvoering. De 
bestuurlijke afspraken die in het verleden bij de begrenzingenprocedures van de EHS zijn 
gemaakt met de landbouw over planologische doorwerking, vrijwilligheid, waterhuishouding 
en rechtszekerheid worden gerespecteerd. Dat betekent dat landbouwers ook binnen de 
EHS hun bedrijf zonder extra beperkingen vanuit het EHS-beleid kunnen voortzetten. 



 

 
 

Vergroting van het agrarisch bouwperceel kan wel op beperkingen vanuit het EHS-beleid 
stuiten. Daarom geeft de provincie de mogelijkheid van hervestiging van in de EHS gelegen 
agrarische bedrijven naar een locatie buiten de EHS. 
 
1.8.8. Provinciale Omgevingsvisie en –verordening 

Om natuur en landschap te behouden, te versterken en te ontwikkelen richt de provincie zich 
primair op het realiseren van de EHS. Dit doet de provincie door: 

• vergroting van het areaal natuur via grote aaneengesloten gebieden 

• verbinding van natuurgebieden 

• verbetering van de natuurkwaliteit 
 
Bescherming van weide- en akkervogels binnen de EHS krijgt speciale aandacht. Voor de 
open graslandgebieden en omliggende kansrijke weide- en akkervogelgebieden ontwikkelt 
de provincie samen met de beheerders maatregelen om de achteruitgang van weide- en 
akkervogelstand te stoppen. De provincie concentreert middelen en maatregelen in gebieden 
die op populatieniveau een sleutelrol vervullen. Deze gebieden noemt de provincie 
zoekgebieden akkervogelbeheer. Het motto van het provinciale beleid komt neer op "meer 
doen in minder gebieden" (2010). Daarbij blijft het uitgangspunt dat de uitvoering van beheer 
gebeurt op basis van vrijwilligheid. 
 
 
1.8.9. Natuurbeheerplan 2013 

In de gemeente liggen geen weidevogel- en ganzenfourageergebieden. Wel zijn op grond 
van het Natuurbeheerplan 2013 weide- en akkervogelgebieden aangewezen. Het 
Oldambtgebied is daarbij van belang voor akkervogels (zie onderstaande figuur). De 
provincie vindt het belangrijk dat de achteruitgang van de aantallen weidevogels en 
akkervogels tot stilstand wordt gebracht, vooral in gebieden waar deze vogels veel 
voorkomen of in gebieden die daarvoor potentieel geschikt zijn. De provincie wil onder meer 
voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied een negatieve invloed hebben op 
de stand van de weide- en akkervogels. Bij dergelijke ontwikkelingen in kerngebieden voor 
weide- en akkervogels wil de provincie dat er mitigerende en compenserende maatregelen 
worden genomen. 
 



 

 
 

 

Figuur 7. Akkervogelgebieden (bron: Natuurbeheerplankaart Groningen) 

 
 
1.8.10. Flora- en faunawet 

Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet 
is gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De 
Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, 
onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de 
verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. 
Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de 
verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken. Voor 
de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 

bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, 
aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 
 
Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken de volgende 
interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar 
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende 
uitzonderingen, te weten: 



 

 
 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het 
gehele seizoen. 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders 
te vestigen. De soorten uit categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn 
hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond 
beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 
rechtvaardigen. 

1.   9. Beleid en regelgeving leefomgeving 

1.9.1. Verkeershinder 

Hoewel het aspect verkeershinder een belangrijk criterium vormt bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen, zijn er geen wettelijke normen voor vastgesteld. Wel van belang zijn de 
gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen (zie onderstaand). 
 
In het landelijk gebied heeft verkeershinder niet zozeer betrekking op de belasting van het 
wegennet en de lengte van de reistijd, als wel de hinder van landbouwverkeer en de 
veiligheid van (recreatieve) fietsroutes.  
 
1.9.2. Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen ten aanzien van een aantal 
luchtverontreinigende stoffen. In de ruimtelijke ordening zijn met name de stoffen fijn stof 
(PM10) en stikstofdioxide (NO2) van belang. De grenswaarden van deze stoffen zijn in de 
onderstaande tabel weergegeven. 
 

Stof Toetsing van Grenswaarde Geldig vanaf 

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 µg/m³ 

40 µg/m³ 

2010 

2015 

 uurgemiddelde concentratie 

max. 18 keer per jaar 

300  µg/m³ 

200 µg/m³ 

2010 

2015 

fijnstof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 2005 

 24-uurgemiddelde concentratie 

max. 35 keer per jaar 

75 µg/m³ 

50 µg/m³ 

2005 

2011 



 

 
 

Tabel 1 Grenswaarden fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) 

 
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is bepaald dat 
ontwikkelingen met een beperkte bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen, niet hoeven te worden getoetst aan de grenswaarden. Het gaat om een aantal 
omschreven categorieën projecten en projecten die niet meer dan 3% van de grenswaarde 
bijdragen (1,2 µg/m³). 
 
1.9.3. Geluidhinder 

Het toetsingskader voor geluidshinder van agrarische bedrijven wordt gevormd door de 
algemene regels van het Besluit landbouw (milieubeheer). Uiteindelijk zal het Besluit 
landbouw (milieubeheer) worden geïntegreerd in het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer, het zogenaamde Activiteitenbesluit. Het toetsingskader voor geluid voor 
bedrijfsactiviteiten die niet voldoen aan de algemene regels, wordt gevormd door de 
Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening uit 1998. Ten aanzien van indirecte 
hinder als gevolg van verkeersbewegingen wordt de zogenaamde Schrikkelcirculaire 5) 
gehanteerd. 
 
In de meeste voorgenoemde toetsingskaders wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en een maximaal geluidsniveau (LAmax).  
 
1.9.4. Wet geurhinder en veehouderij 

De gemeenten Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel hebben beide geen eigen geurbeleid 
vastgesteld, waardoor het landelijk toetsingskader van toepassing is. 
 
Op basis van de regelgeving voor geur komen in het plangebied twee typen agrarische 
bedrijven voor: 
- Bedrijven met diersoorten waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Het gaat om 

bedrijven met schapen, geiten en vleesvee; 
- Bedrijven met diersoorten waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Hierbij 

gaat het voornamelijk om de melkveebedrijven en paardenhouderijen. 
 
Voor alle typen bedrijven zijn de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij of (voor 
kleinere bedrijven) het Besluit landbouw (milieubeheer) van toepassing. Bij de afstandseisen 
wordt een onderscheid gemaakt in type bedrijf, het type gevoelig object en de 
gebiedscontext (bebouwde kom of niet bebouwde kom).  
 

Type gevoelig object Afstanden tot een 
akkerbouwbedrijf 

Afstanden tot 
een veehouderij 

Woningen bebouwde kom, recreatieve bestemmingen, 
zorginrichtingen (objecten categorie 1 en 2) 

50 meter 100 meter 

Verspreid liggende niet-agrarische bebouwing en woningen 
behorend tot een veehouderij (objecten categorie 3, 4 en 5) 

25 meter 50 meter 

Tabel 2 Afstandseisen Wet geurhinder en veehouderij en Besluit landbouw 

 
Voor de diercategorieën met geuremissiefactoren zijn normen voor de geurbelasting 
vastgesteld (uitgedrukt in OUE/ m3). In het plangebied komen echter vrijwel alleen 
melkveehouderijen voor. Bovendien bieden de bestemmingsplan ook geen mogelijkheden 
voor nieuwe intensieve veehouderijen, waardoor vooral de afstanden uit de Wet geurhinder 
en veehouderij en het Besluit landbouw (milieubeheer) van belang zijn.  

                                                
5)

  Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 
het kader van de Wet milieubeheer, d.d. 29 februari 1996. 



 

 
 

 
Mede door de puntsgewijze opbouw van het landschap, liggen de veehouderijen verspreid 
door het gebied. Cumulatie van geurbelasting is daardoor nauwelijks aan de orde. Op 
individueel niveau kan wel sprake zijn van geurhinder. Er is daarom gekozen om geen 
(cumulatieve) berekeningen met geuremissiefactoren uit te voeren en het aspect geurhinder 
in beeld te brengen aan de hand van de afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij of 
het Besluit landbouw (milieubeheer). 
 
1.9.5. Plattelandswoning 

Op 10 juli 2012 is het Initiatiefwetsvoorstel Plattelandswoning aangenomen, welke naar 
verwachting begin 2013 van kracht wordt. Deze wet biedt een oplossing voor bewoning van 
de bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf door derden. Onder de huidige wet valt dit niet 
goed te regelen. De initiatiefwet bepaalt dat de bestemming bepalend is voor de 
milieugevoeligheid en niet langer het feitelijk gebruik. Daarnaast biedt de wet mogelijkheid 
om bewoning door derden in een (voormalige)  bedrijfswoning toe te staan. Dit kan door het 
opnemen van een aanduiding in het bestemmingsplan.  
 
Nu deze oplossing beschikbaar is moeten gemeenten actief te kiezen hoe zij met deze 
situaties om willen gaan. Gedogen is niet langer reëel. Overigens biedt de wet geen 
oplossing voor de milieugevoeligheid van agrarische bedrijven die volledig worden omgezet 
naar een woonbestemming. 
 
1.9.6. VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze 
afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van 
de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009). Een richtafstand kan worden 
beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van 
bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd gebied 
kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. 
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Buitengebied Bellingwedde   Buro Vijn B.V. 
Status: Definitief / 23-11-12                 

1. INLEIDING 

1.   1. Een nieuw bestemmingsplan 

Als gevolg van de verplichting om bestemmingsplannen eens in de 10 jaar te 
actualiseren werkt de gemeente Bellingwedde aan het opstellen van een 
nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het huidige bestemmingsplan 
dateert uit 1998. Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan omvat het 
buitengebied van de gemeente Bellingwedde, met uitzondering van kernen 
als Wedde, Blijham, Bellingwolde, Wedderbergen/Wedderveer, Oudeschans, 
Vriescheloo en Veelerveen.  

1.   2. Verplichting om een planMER op te stellen 

Planmer-plicht1 
Een planmer is wettelijk verplicht bij het voorbereiden van programma’s en 
plannen waarbij: 
a. het betreffende plan (een structuurvisie, een bestemmingsplan e.d.) het 

‘kader vormt’ voor activiteiten in het plangebied, waarvoor de Wet Milieu-
beheer een project-m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling verplicht stelt; 

b. de ontwikkelingen binnen het plan mogelijk tot significante gevolgen lei-
den voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

 
Het nieuwe bestemmingsplan is planmer-plichtig 
Primaire aanleiding voor het opstellen van een planMER bij dit bestemmings-
plan, zijn de mogelijkheden voor schaalvergroting van de veehouderij. In het 
nieuwe bestemmingsplan worden overeenkomstig de vastgestelde Nota van 
Uitgangspunten (juli 2012) de bouwmogelijkheden uit het geldende bestem-
mingsplan overgenomen. Deze mogelijkheden zijn echter op veel plaatsen 
nog niet benut. Daardoor kunnen de meeste agrarische bedrijven bij recht 
een bouwperceel van 1,0 tot 1,5 hectare bebouwen. Via een wijzigingsbe-
voegdheid kunnen bouwpercelen tot 2,0 hectare ontstaan, terwijl in de land-
bouwkerngebieden een bouwperceel tot 3,0 hectare mogelijk is. Maatwerk is 
daarbij een vereiste. 
 
De ammoniakemissie uit deze vergrote bedrijven kan leiden tot extra stikstof-
depositie op Natura 2000-gebieden in de omgeving. Significante effecten van 
deze extra depositie kunnen niet op voorhand worden uitgesloten, zodat een 
passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet vereist is. 
Het opstellen van een passende beoordeling brengt ook de verplichting met 
zich mee om een planmer-procedure te volgen. 
 
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor ‘de oprichting, uitbrei-
ding en wijziging van een installatie voor het fokken, mesten of houden van 
dieren’ van grondgebonden veecategorieën moet een mer-beoordeling wor-

                                                      
1)  In dit document wordt de afkorting mer gebruikt voor de procedure van ‘milieueffectrappor-

tage’. De afkorting MER heeft betrekking op het product daarvan: het milieueffectrapport 
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den uitgevoerd 2). Toename van het aantal stuks vee bij intensieve veehou-
derijbedrijven wordt op grond van het nieuwe bestemmingsplan niet toege-
staan. Dit is eveneens in de Nota van Uitgangspunten opgenomen. Het be-
stemmingsplan vormt het kaderstellende plan voor deze (toekomstige) ver-
gunningaanvragen. Daardoor is het bestemmingsplan planmer-plichtig.  
 
Ook kleinschalige activiteiten zijn van belang 
Activiteiten die niet rechtstreeks de drempelwaarde voor de projectmer- of 
mer-beoordelingsplicht overschrijden, kunnen op basis van de nieuwe mer-
systematiek leiden tot de verplichting om een planMER op te stellen. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om activiteiten die vanwege hun specifieke ligging of als 
gevolg van cumulatie belangrijke nadelige gevolgen met zich mee brengen 
voor de landschappelijke of natuurlijke waarden in een gebied. Het onbeperkt 
toestaan van bijvoorbeeld kleinschalige kampeerterreinen kan in bepaalde 
gebieden onevenredige milieueffecten met zich mee brengen. In deze notitie 
wordt afgewogen in hoeverre kleinschalige en perceelsgebonden activiteiten 
moeten worden meegenomen in het MER. 

1.   3. Doel van de mer-procedure 

De milieueffectrapportage is bedoeld om milieubelangen een volwaardige 
plaats te geven in de besluitvorming rondom plannen en projecten. Er zijn 
verschillende typen milieueffectrapportage. Een planmer is bedoeld voor 
plannen met een strategisch karakter zoals structuurvisies of plannen die het 
kader vormen voor vervolgbesluiten die mer- of mer-beoordelingsplichtig zijn. 
Voorbeelden van deze vervolgbesluiten zijn: de aanvraag van omgevingsver-
gunningen en in bepaalde gevallen bestemmingsplannen, wijzigingsplannen 
of uitwerkingsplannen.  
 
Het planMER moet inzichtelijk maken of de gemaakte planologische keuzes 
op gebiedsniveau leiden tot significante effecten voor het milieu. Het be-
stemmingsplan bevat generiek toelatingsbeleid. Omdat niet op voorhand kan 
worden voorspeld welke ontwikkelingen zich zullen voordoen en op welk per-
ceel, heeft het planMER een relatief hoog abstractieniveau. De effecten wor-
den perceelsoverstijgend (cumulatief) in beeld gebracht. Bij het indienen van 
een concrete vergunningaanvraag, worden de milieueffecten zo nodig door 
middel van een projectMER, planMER, mer-beoordeling of een vormvrije 
mer-beoordeling meer gedetailleerd onderzocht. 
 
1.   4. Procedure en inhoud van een planMER 

Planmer-procedure 
Het opstellen van een planMER gebeurt aan de hand van een aantal wettelijk 
verplichte stappen. De planmer-procedure loopt voor een groot deel gelijk op 
met de procedure voor het bestemmingsplan.  

                                                      
2)  In dit plangebied zal het voornamelijk gaan om het uitbreiden van melkveehouderijen naar 

meer dan 200 stuks melkvee (categorie D14 uit de bijlage van het Besluit milieueffectrap-
portage). 
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Het planMER moet ten minste gezamenlijk met het ontwerpbesluit - het ont-
werpbestemmingsplan - ter inzage worden gelegd. In bijlage 1 wordt de 
planmer-procedure meer gedetailleerd beschreven.  
 
Bestemmingsplan planMER 
Opstellen voorontwerpbestemmingsplan Opstellen NRD 
Ter inzage leggen voorontwerpbestem-
mingsplan 

Raadplegen overleg- en adviesorganen 

Inspraak en overleg Opstellen planMER 
Opstellen ontwerpbestemmingsplan  
Zienswijzen op het ontwerpbestemmings-
plan 

Ter inzage leggen planMER 

 Toetsingsadvies van de Commissie mer 
Vaststellen van het bestemmingsplan  

 
Tabel 1 Afstemming tussen de verschillende procedures 
 
Inhoudsvereisten 
Het planMER moet voldoende informatie bevatten om de besluitvorming op 
een goede manier af te kunnen afronden. In dit geval is de ontwikkelingsruim-
te die het bestemmingsplan biedt leidend voor de inhoud van het planMER. 
Verder staat de vergelijking tussen de huidige situatie, de autonome ontwik-
keling en de toekomstige situatie centraal in het MER. In bijlage 1 worden de 
wettelijke inhoudsvereisten nader beschreven. 
 
1.   5. Doel en opzet van deze notitie reikwijdte en detailniveau 

Met deze notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) wordt afgebakend welke 
aspecten in het planMER moeten worden meegenomen en op welke manier 
deze worden onderzocht. Daarnaast heeft de notitie een communicatief doel. 
Op basis van de notitie worden betrokken overleg- en adviesinstanties geïn-
formeerd over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen planMER.  
 
De NRD is als volgt opgezet: 
- hoofdstuk 2 geeft een beeld van het relevante beleid dat op het plange-

bied van toepassing is, de huidige situatie in het plangebied, de ontwikke-
lingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt (het voornemen) en de 
relevante autonome ontwikkelingen die in het gebied spelen; 

- hoofdstuk 3 bevat een korte verkenning van de milieuaspecten die spelen 
in het studiegebied en doet per aspect een voorstel voor een onder-
zoeksaanpak; 

- hoofdstuk 4 geeft een afweging van de alternatieven die in het planMER 
worden onderzocht; 

- in hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken ten aanzien van de reikwijdte 
en het detailniveau van het planMER. 
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2. HUIDIGE SITUATIE, BELEIDSKADER, VOORNEMEN EN AUTONOME 
ONTWIKKELINGEN 

2.   1. Huidige situatie  

Om te kunnen bepalen welke landschappelijke, cultuurhistorische en natuur-
lijke waarden in de gemeente Bellingwedde aanwezig zijn, wordt in deze pa-
ragraaf de huidige situatie in het plangebied beschreven. Met betrekking tot 
Natura 2000 wordt ook buiten de grenzen van het plangebied gekeken, dit 
met het oog op de externe werking van de Natuurbeschermingswet. 
 
2.1.1. Algemene gegevens 

Bellingwedde is een gemeente met circa 9.000 inwoners in oost-Groningen. 
De gemeente grenst aan de Nederlandse gemeenten Oldambt, Pekela, 
Stadskanaal en Vlagtwedde en het Duitse Landkreis Emsland, in de deel-
staat Niedersachsen. De grootse kernen in deze overwegend landelijk ge-
meente zijn Bellingwolde (2.590 inwoners) en Blijham (2.260 inwoners). De 
gemeente beslaat een oppervlakte van circa 11.000 hectare. 
 

 
Landschapstypen Bellingwedde 
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2.1.2. Landschap en cultuurhistorie 

Landschappelijk gezien kan Bellingwedde worden ingedeeld in vijf deelge-
bieden, met elk hun eigen karakteristieken en kernkwaliteiten. In figuur 1 
wordt de indeling in landschappen (globaal weergegeven). In tabel 2 worden 
de bijbehorende kernkwaliteiten benoemd. 
 
Deelgebied Plek Kernkwaliteiten 
Esdorpenland-
schap 

- Rond Wedde - beekdal van de Westerwoldse Aa;  
- reliëf van essen en zandruggen;  
- doorgaande wegen (i.c. Hoofdweg) parallel 

aan het beekdal;  
- besloten landschapskarakter door bosjes en 

houtwallen; 
- aanwezigheid van esdorpen of esgehuchten;  
- als agrarisch gebruik grasland en akkerbouw. 

Wegdorpenland-
schap (ook 
streekdorpenland-
schap) 

- In het hoefij-
zer 

- gesloten tot halfopen landschapsbeeld op de 
zandruggen;  

- afwisselde dorpsbebouwing op de doorgaande 
weg gericht met monumentale boerderijen, 
landarbeiderswoningen en recentere bebou-
wing;  

- als agrarisch gebruik akkerbouw. 
Dijkenlandschap - Tot het Ol-

dambt geho-
rende gebied 
in het noor-
den en mid-
den van de 
gemeente 

- grootschalig open landschap; 
- voormalige dijken;  
- karakteristieke Oldambster boerderijen vooral 

langs oudere dijken; 
- regelmatige blokverkaveling; 
- ruilverkavelingsboerderijen langs de Twee-

karspelenweg. 
Veenkoloniaal 
landschap 

- Zuidoosten 
van het 
plangebied 

- open landschap;  
- regelmatig en recht wegenpatroon;  
- opstrekkende verkaveling; 
- kenmerkend kanalen- en wijkenstelsel. 

Randveenontgin-
ningslandschap 

- aansluitend 
op de weg-
dorpen in het 
westen van 
het plange-
bied 

- plaatselijk aanwezig reliëf;  
- overwegend rechthoekig wegenpatroon; 
- opstrekkende verkaveling die haaks staat op 

de dekzandruggen; 
- bebossing en erfbeplanting die het gebied een 

halfopen landschapsbeeld geven. 

Tabel 2 Landschappelijke kernkwaliteiten in het plangebied 

 
Mede vanwege de landschappelijke diversiteit kent Bellingwedde een groot 
aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen. In de gemeente zijn 79 rijks-
monumenten aanwezig, waaronder verschillende traditionele molens, kerken, 
grote boerderijen en voorname huizenplaatsen. Bellingwolde is aangewezen 
als beschermd dorpsgezicht. Ook de vesting Oudeschans is aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht en kan worden beschouwd als een object met een 
unieke cultuurhistorische waarde. 
 
2.1.3. Natuurwaarden 

Natuurwaarden in de gemeente Bellingwedde zijn geconcentreerd in het dal 
langs de Westerwoldse Aa. Dit gebied maakt deel uit van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS). Daarbij zijn de bossen rondom de Veendiepplassen 
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aangewezen als voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (zie fi-
guur 3). In het noordoosten van de gemeente, langs de Duitse grens, is in de 
toekomst een ecologische verbindingszone voorzien. Ook langs het noorde-
lijk deel van de Westerwoldse Aa is indicatief een ecologische verbinding op-
genomen. Realisatie op korte termijn is niet aan de orde. Tot slot komen ver-
spreid in het gebied bospercelen en dorpsbosjes voor.  
 

 
Natuurwaarden in de gemeente Bellingwedde (bron: Omgevingsverordening 

Provincie Groningen) 

 

 
Voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare natuur ((bron: Omgevingsverorde-

ning Provincie Groningen) 
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In de 90-er jaren zijn als gevolg van de Europese braaklegregeling in deze 
regio grote arealen landbouwgrond braakgelegd, Dit heeft geleid tot specta-
culaire ecologische ontwikkelingen, in het bijzonder de toename van verschil-
lende soorten akkervogels die elders in Nederland sterk bedreigd zijn. De 
meest aansprekende soort is de grauwe kiekendief maar ook andere rode 
lijstsoorten zijn in deze periode sterk toegenomen (o.a. veldleeuwerik, kerkuil, 
kwartel en in de winter typische muizenjagers als blauwe kiekendief, ruig-
pootbuizerd, velduil en grote zilverreiger). De Europese braaklegregeling be-
staat niet meer, maar door agrarisch natuurbeheer in de vorm van faunaran-
den, nestbescherming en winterveldjes is een belangrijk deel van deze eco-
logische rijkdom bewaard gebleven. 
 
Het dichtst nabij gelegen Natura 2000-gebied ligt in de buurgemeente Vlagt-
wedde. Het betreft het gebied Lieftinghsbroek. Dit gebied is onder andere 
aangewezen voor de habitats blauwgraslanden, beuken-eikenbossen met 
hulst, eiken-haagbeukenbossen en vochtige alluviale bossen. Omdat het ge-
bied gevoelig is voor verzurende- en vermestende stoffen, is het in dit plan-
MER van belang. 
 

 
Ligging van het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek ten opzichte van Bel-

lingwedde 
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2.1.4. Landbouwsector 

Een deel van Bellingwedde behoort tot het Oldambtgebied, waar de akker-
bouw van oorsprong goed is vertegenwoordigd. Naast akkerbouw komen ook 
(rund)veeteelt, een klein aantal tuinbouwbedrijven (volle grond) en een be-
perkt aantal intensieve veehouderijen voor. Glastuinbouw komt in het gebied 
niet voor. Schaalvergroting manifesteert zich vooral in het Oldambtgebied en 
(in mindere mate) het veenkoloniale landschap. 
 
Wat betreft de milieueffecten zijn met name de trends in de veehouderij van 
belang. Onderstaand wordt de trends over de periode 2000-2011 van het 
aantal dieren en bedrijven in de gemeente weergegeven. Ook geeft de tabel 
aan welke aantallen dieren en bedrijven kunnen worden verwacht, wanneer 
deze trends doorzetten. 
 
Dierca-
tegorie 

Aantal bedrijfstakken 3) Aantal dieren 

 2000 2011 Jaar-
lijkse 
trend 
2000-
2011 
(%) 

Ver-
wac
ht 
aan-
tal 
2023 

2000 2011 Jaar-
lijkse 
trend 
2000-
2011 
(%) 

Verwacht 
aantal 
dieren 
2023  

Rundvee 44 31 -3,2 21 6.375 6.315 -0,1 6.239 
Geiten 8 6 -2,5 4 105 580 +41,1 36.120 
Varkens 10 6 -4,5 3 3.255 1.387 -7,5 544 
Kippen 8 6 -2,5 4 588.972 570.683 -0,3 550.474 

Tabel 3 Aantal bedrijfstakken en aantal dieren (Bron: CBS) 

 
Op basis van de bovenstaande gegevens kan een aantal trends worden af-
geleid: 
- Het aantal (melk)rundveehouderijen neemt af, terwijl het aantal stuks vee 

vrijwel gelijk blijft. Dit duidt op schaalvergroting in de sector; 
- Het aantal stuks geiten is zeer klein. De stijging van het aantal geiten tus-

sen 2000 en 2011 wordt verklaard door een nieuwe geitenhouder, die on-
dertussen zijn activiteiten heeft gestopt; 

- Het aantal paarden, pony’s en schapen is door het CBS niet geregi-
streerd. Uit vergunningsgegevens van de gemeente blijkt echter dat er 
wel schapen, paarden en pony’s worden gehouden. Het hobbymatig hou-
den van paarden is in de laatste 11 jaar toegenomen. Sinds de economi-
sche terugval blijken deze aantallen echter te stabiliseren of zelfs af te 
nemen.  

 
2.1.5. Recreatie en toerisme 

Recreatie in Bellingwedde is voor een belangrijk deel geconcentreerd rondom 
de recreatieplas en het recreatiepark Wedderbergen. Daarnaast komen ver-
spreid liggend kleinschalige voorzieningen voor. Het waardevolle cultuurland-
                                                      
3)  Bij de CBS gegevens vallen bedrijven die een neventak hebben onder meerdere be-

drijfstakken. Dit verklaart waarom in de tabel het totaal aantal bedrijven hoger is dan 
het aantal (volwaardige) agrarische bedrijven dat in de gemeente aanwezig is.  
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schap, de natuurgebieden, rust en de ruimte, in combinatie met de cultuurhis-
torische attracties, zorgen voor een goede uitgangspositie om de recreatieve 
sector verder te versterken. Het beleid dat is gericht op versterking van de 
toeristisch-recreatieve functie van de streek, wordt samen met de andere 
gemeenten in Westerwolde uitgevoerd (Vlagtwedde en Stadskanaal). 
 
Algemene trends in recreatie en toerisme 
In de recreatiesector is een aantal algemene trends waarneembaar. De vrije-
tijdssector is trendgevoelig. Er is ook steeds meer mogelijk op het gebied van 
vrije tijd. Algemene trends zijn:  
- De toenemende druk op de vrije tijd en de bereidheid om geld uit te ge-

ven. Door de huidige economische crisis is men wel kritischer en blijft 
men dichter bij huis; 

- Door de kritische concurrent ontstaat er meer diversificatie van het aan-
bod en zijn er meer niches. De vrijetijdsbesteding is steeds meer gericht 
op belevingen; 

- Ook op Bellingwedde zal de vergrijzing zich doen gelden. De gepensio-
neerde bevolkingsgroep heeft veel vrije tijd en relatief veel geld te beste-
den. Deze trend heeft gevolgen voor de accommodatiekeuze; 

- Daarnaast is een verschuiving merkbaar naar meer luxe en korte vakan-
ties; 

- Digitalisering heeft belangrijke gevolgen. Recreanten laten zich vaker in-
formeren via internet. Ook digitale toepassingen zoals GPS-
wandeltochten komen vaker voor. 

 
Autonome ontwikkelingen verblijfsrecreatie 
Uit gemeentelijke gegevens van de toeristenbelasting blijkt dat het aantal 
kampeerplaatsen afneemt, maar dat het aantal bed & breakfast-
accommodaties toeneemt. 

 
2.1.6. Wonen, niet-agrarische bedrijven en voorzieningen 

In de gemeente komen verspreid woonfuncties, niet-agrarische bedrijvigheid 
en (maatschappelijke) voorzieningen voor. De woningen en voorzieningen 
zijn voornamelijk geconcentreerd in de kernen. In de linten komen agrarische 
bedrijven, woningen en niet-agrarische bedrijvigheid naast elkaar voor. 

2.   2. Relevant beleidskader 

In bijlage 2 zijn de belangrijkste beleidsuitgangspunten op provinciaal en ge-
meentelijk niveau weergegeven. Op basis van de beleidsuitgangspunten 
wordt de ontwikkelingsruimte bepaald waarbinnen alternatieven kunnen wor-
den afgewogen. Ook kunnen op basis van het beleid toetsingscriteria voor 
het MER worden geselecteerd. 
 
Wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden - en daarmee de afwegingsruimte 
voor alternatievenafweging - zijn de volgende beleidsuitspraken van belang: 
- Bij recht zijn bouwpercelen toegestaan conform de bestaande omvang in-

clusief de bestaande planologische rechten (tot maximaal 1,5 hectare 
(Nota van Uitgangspunten). Uitbreiding tot 2,0 hectare (in het esdorpen-, 
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wegdorpen- en het randveenontginningslandschap) en 3,0 hectare (in het 
veenkoloniale landschap en het Oldambtgebied) wordt alleen toegestaan 
op basis van maatwerk en in overleg met betrokken partijen (de keuken-
tafelmethodiek); 

- In het plangebied worden geen mogelijkheden geboden voor de uitbrei-
ding van het aantal dieren in de intensieve veehouderij (Omgevingsveror-
dening Groningen en Nota van Uitgangspunten voor het buitengebied); 

- Wat betreft mestvergisting worden alleen installaties toegestaan die on-
dergeschikt zijn en gebonden aan de eigen (agrarische) bedrijfsvoering 
(Nota van Uitgangspunten); 

- Ten aanzien van verblijfsrecreatie, wordt alleen meegewerkt aan klein-
schalige initiatieven. 

 
Beleidsmatig gezien zijn de onderstaande toetsingscriteria van belang voor 
het MER. De beoogde ontwikkelingen worden in ieder geval beoordeeld op 
deze punten: 
- De landschappelijke en cultuurhistorische waarden (Omgevingsverorde-

ning Groningen); 
- De instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden (Natuurbe-

schermingswet); 
- De mate van rust en openheid in gebieden die geschikt zijn akkervogels 

(Natuurbeheerplan Groningen 2013). 
  

2.   3. Beschrijving van het voornemen: een nieuw bestemmingsplan 

Voor het bestemmingsplan Buitengebied is door de gemeenteraad een Nota 
van Uitgangspunten vastgesteld op 12 juli 2012. De nota bevat de uitgangs-
punten voor de bestemmingen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan. 
Met de nota van uitgangspunten wordt enerzijds gekozen voor het bescher-
men van de huidige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waar-
den op Bellingwedde. Aan de andere kant wordt binnen randvoorwaarden 
ruimte geboden voor het uitbreiden en wijzigen van de bestaande functies. 
Zodoende kan worden ingespeeld op trends als schaalvergroting, stoppende 
agrarische bedrijven en het toenemende belang van de recreatiesector.  
 
Beschermen van waarden 
In onderstaande tabel zijn de voorstellen uit de Nota van uitgangspunten voor 
het nieuwe bestemmingsplan buitengebied ten aanzien van bescherming van 
landschap, cultuurhistorie, archeologie en natuur weergegeven. Deze voor-
stellen zijn van belang voor het bepalen van milieueffecten. 
 
Thema Voorstel hoe te regelen in nieuw bestemmingsplan buitengebied 
Land-
schap 

• De landschappelijke basis wordt beschermd binnen de gebiedsbestemmin-
gen; 

• Unieke landschapselementen en aardkundige waarden worden beschermd 
door middel van een aanduiding of een dubbelbestemming; 

• Structuurbepalende landschapselementen worden beschermd door middel 
van een omgevingsvergunning. 

Cultuur-
historie 

• Het bestemmingsplan is gericht op het behoud en de versterking van de 
cultuurhistorische waarden van het buitengebied; 

• In het bestemmingsplan worden bestaande waardevolle elementen be-
schermd zoals de essen bij Wedde en de dijken en dijkrestanten in het Ol-
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Thema Voorstel hoe te regelen in nieuw bestemmingsplan buitengebied 
dambtgebied; 

• Karakteristieke bebouwing wordt beschermd door middel van een aandui-
ding. Het behoud wordt ook gestimuleerd door een verruiming van de ge-
bruiksmogelijkheden. 

Archeolo-
gie 

• Ten aanzien van behoudenswaardige vindplaatsen is zo veel mogelijk het 
behoud in situ van toepassing 4); 

• Voor gebieden met archeologische waarden wordt in het bestemmingsplan 
een beschermende regeling opgenomen; 

• Deze aanvullende bestemming is gekoppeld aan een omgevingsvergun-
ningstelsel voor bepaalde werkzaamheden alsmede, indien relevant, aan 
de bouw- en sloopvergunningen. 

Natuur • Bestaande natuurgebieden worden passend bestemd; 
• Voor het dempen, graven, verdiepen en verbreden van sloten en het (in 

sommige gevallen) verwijderen dan wel aanbrengen van beplantingen 
moet, ter afweging van de landschappelijke en natuurlijke waarden, een 
omgevingsvergunning aangevraagd worden. 

Tabel 4  Bescherming van landschappelijke, cultuurhistorische, archeo-
logische en natuurlijke waarden in het nieuwe bestemmings-
plan Buitengebied 

 
Gebiedsvisie landbouw 
Landbouw is de belangrijkste functie in het buitengebied van Bellingwedde. In 
de Nota van Uitgangspunten wordt, in lijn met het Provinciaal Omgevings-
plan, ingezet op een zonering van landbouwactiviteiten. Daarbij zijn twee ver-
schillende gebieden te onderscheiden: 
- Een gebied waar primair wordt ingezet op de landbouw. Bij belangenaf-

weging krijgt de grondgebonden landbouw krijgt hier voorrang op andere 
functies. Het betreft hier het Oldambtgebied en het veenkoloniale land-
schap en een deel van het randveenontginningslandschap; 

- Een gebied waar verbrede plattelandsontwikkeling aan de orde is en waar 
wordt ingezet op een verweving van de landbouw en andere functies als 
recreatie en wonen (verwevingsgebied). 

 
De zonering van beide gebieden is weergegeven in de onderstaande visie-
kaart. 
 

                                                      
4)  Artefacten zijn in situ wanneer deze zich nog op de oorspronkelijke plaats van de po-

sitie bevinden, dat wil zeggen de objecten liggen of staan nog precies zo als ze in het 
verleden zijn achtergelaten. Artefacten in situ verschaffen de archeologie veel meer 
informatie dan losse vondsten. 
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Landbouwverwevingsgebieden en bebouwde kommen in Bellingwedde 
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Ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan 
In de onderstaande tabel worden de ontwikkelingsmogelijkheden weergege-
ven die mogelijk relevant zijn voor de planMER en of deze wel of niet worden 
meegenomen in de planMER. Daarbij spelen de volgende afwegingen een 
rol: 
- Ontwikkelingen die binnen de komende 10 jaar (planperiode) worden uit-

gevoerd en qua aard en omvang duidelijk zijn afgebakend, worden wel 
meegenomen; 

- Projecten die (al of niet door cumulatie) grotere milieueffecten met zich 
mee brengen, moeten in het MER worden meegenomen. 
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Buro Vijn B.V.  Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Buitengebied Bellingwedde 

              Status: Definitief / 23-11-12 

Thema Onderwerp Ontwikkelingsruimte Wel/niet meenemen in het planMER 
Landbouw Schaalvergroting - Agrarische bedrijven krijgen bij recht de ontwikkelingsmogelijk-

heden uit de geldende bestemmingsplannen. Daarbij zijn bouw-
percelen toegestaan met een omvang van 1 tot 1,5 hectare; 

- Op basis van een wijzigingsbevoegdheid kan worden meege-
werkt aan een vergroting tot 2,0 hectare en 3,0 hectare (afhan-
kelijk van het landschapstype, zie figuur 5). 

Schaalvergroting van agrarische bedrijven vormt de aanleiding voor 
het opstellen van het planMER en staat centraal bij de beschrijving van 
effecten. 
 
De zonering van schaalvergroting kan worden onderzocht door middel 
van een alternatief (zie hoofdstuk 4). 

Intensieve veehouderij / 
neventakken 

- Verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij is niet ge-
wenst, gelet op de effecten voor het (leef)milieu. Ook de bouw in 
meerdere bouwlagen wordt uitgesloten. Op basis van een wijzi-
gingsbevoegdheid kan, overeenkomstig de Omgevingsverorde-
ning, ruimte worden geboden om in te spelen op de vereisten op 
het gebied van dierenwelzijn. Het vergunde aantal dieren blijft 
daarbij gelijk. 

Er worden geen nieuwe mogelijkheden geboden voor de uitbreiding 
van de intensieve veehouderij. Dit aspect blijft in het planMER buiten 
beschouwing. 

Verplaatsing/inplaatsing - Verplaatsing van agrarische bedrijven is bij uitzondering toege-
staan om milieuhygiënische knelpunten binnen de gemeente op 
te lossen. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid in het bestem-
mingsplan opgenomen. Dit uiteraard onder vaststelling van 
voorwaarden aangaande een goed leefklimaat en de land-
schappelijke inpassing. 

In het planMER worden een aantal locaties voor de uitplaatsing van 
bouwpercelen onderzocht (zie hoofdstuk 4). 

Houtteelt en opgaande 
teeltvormen 

- In grootschalige, open gebieden is geen houtteelt toegestaan. In 
besloten landschappen is wel ruimte voor houtteelt en/of bos-
bouw. 

In het planMER wordt aandacht besteed aan de landschappelijke ef-
fecten van opgaande teeltvormen 

Nevenfuncties - Het bestemmingsplan biedt ruimte voor verbreding van bedrijfs-
voering van agrarisch bedrijven zoals kleinschalige recreatie en 
toerisme, paarrijdbakken, productiegebonden detailhandel 5 ), 
agrarische aanverwante bedrijvigheid 6), maatschappelijke dien-
sten en de productie van duurzame energie. 

 

De nevenfuncties blijven ruimtelijk en functioneel ondergeschikt aan de 
agrarische bedrijfsvoering en vinden veelal plaats in de bestaande be-
bouwing. De meeste nevenfuncties hebben daarmee weinig tot geen 
aanvullende milieueffecten. Voor nevenfuncties die ook buiten de 
bouwpercelen mogen worden gerealiseerd, zoals kleinschalige kam-
peerterreinen, ligt dit anders. In het planMER worden de landschappe-
lijke effecten van een kleinschalig kampeerterrein aan de orde gesteld 
(zie recreatie). 

                                                      
5)  Dit houdt in: detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de de-

tailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie. 
6)  zoals paardenhouderijen, loonbedrijven, en bedrijven gericht op het be- en verwerken van agrarische producten; 



120401 blz 15 
 

 
  
Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Buitengebied Bellingwedde         Buro Vijn B.V. 
Status: Definitief / 23-11-12               

Thema Onderwerp Ontwikkelingsruimte Wel/niet meenemen in het planMER 
Functiewijziging (voorma-
lige agrarische bedrijvig-
heid) 

- Om het behoud van karakteristieke agrarische bedrijfsgebouwen 
te stimuleren, kunnen voormalige boerderijen via een wijzigings-
bevoegdheid worden bestemd als burgerwoning, manege of als 
niet agrarische bedrijfsfunctie 
 

Functiewijziging naar een recreatieve of een (lichte) niet-agrarische 
functie betekent in vrijwel alle gevallen een verbetering voor het milieu. 
In het MER worden de effecten van de meest voorkomende functie-
verandering in beeld gebracht: de omzetting van een agrarisch bedrijf 
naar een recreatieve functie. In het trendscenario van de stikstofbe-
rekeningen wordt rekening gehouden met stoppende agrarische be-
drijven. 

Veldschu-
ren/schuilgelegenheden 

- Nieuwe veldschuren zijn niet toegestaan. Bestaande veldschu-
ren worden positief bestemd. In het bestemmingsplan is een wij-
zigingsbevoegdheid opgenomen om bestaande veldschuren te 
kunnen afbreken en saneren. 

Omdat het bestemmingsplan geen nieuwe veldschuren mogelijk 
maakt, wordt dit aspect in het planMER buiten beschouwing gelaten. 

Mestopslag en mestver-
gisting 

- In de gemeente bestaat behoefte om mestopslag op veldkavels 
te realiseren, om knelpunten in de lintbebouwing op te lossen; 

- In het bestemmingsplan worden geen mogelijkheden opgeno-
men voor co-mestvergisting. Omdat deze ontwikkelingen inci-
denteel voorkomen en de inpasbaarheid van initiatieven het best 
per specifiek geval kan worden bekeken, wordt ervoor gekozen 
om voor nieuwe initiatieven een aparte planprocedure te doorlo-
pen. 

In het planMER wordt aandacht besteed aan de verplaatsing van 
mestopslag naar veldkavels. Daarbij staan de aspecten landschap en 
de leefomgevingskwaliteit centraal. 
 
Omdat in het plan geen mogelijkheden voor de co-vergisting van mest 
worden opgenomen, wordt dit aspect in het planMER buiten beschou-
wing gelaten. 

Recreatie Verblijfsrecreatie - Bij woningen wordt logiesverstrekking aan huis toegestaan; 
- Bij agrarische bedrijven en grotere woonpercelen (> 1.500 m2) 

kan een kleinschalig kampeerterrein worden ingericht op of di-
rect grenzend aan het agrarisch bouwperceel. Op een kampeer-
terrein zijn ten hoogste 15 standplaatsen toegestaan. 

In het planMER worden de landschappelijke en ecologische effecten 
van kleinschalige kampeerterreinen en de bijbehorende landschappe-
lijke beplanting in beeld gebracht. 

Dagrecreatie - Grootschalige dagrecreatieve functies zijn niet aan de orde; 
- Om het regionale fietsroutenetwerk te versterken, worden bij 

agrarische bedrijven en woningen rustpunten toegestaan. Bij 
een rustpunt kunnen koffie/thee en dergelijke worden genuttigd; 

- Nieuwe recreatieve routes door het landelijk gebied kunnen 
worden mogelijk gemaakt op basis van een omgevingsvergun-
ning voor aanlegwerkzaamheden. 

Aangezien er geen concrete of grootschalige functies aan de orde zijn, 
wordt dit aspect in het planMER buiten beschouwing gelaten. 
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Thema Onderwerp Ontwikkelingsruimte Wel/niet meenemen in het planMER 
Wonen en 
niet-
agrarische 
bedrijvigheid 

Burgerwoningen - Bestaande woningen hebben een bebouwd oppervlak van 
maximaal 200 m2; 

- Het gebied Hoornder Venen, ten westen van Wedde, is aange-
wezen als zoekgebied voor landschapswonen 7). Daarbij is op 
kleinschalig niveau nieuwbouw mogelijk, waarbij tevens wordt 
ingezet op de versterking van natuurlijke en landschappelijke 
waarden (rood-voor-groen). In het bestemmingsplan wordt de 
eerste fase van deze ontwikkelingsvisie mogelijk gemaakt op 
basis van een wijzigingsbevoegdheid  

In het planMER wordt onderzocht welke effecten nieuwe woningen in 
de Hoornder Venen met zich mee kunnen brengen voor ecologische 
en landschappelijke waarden en onder welke voorwaarden van de wij-
zigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt.  

Niet-agrarische bedrijven - Bestaande niet-agrarische bedrijvigheid wordt bestemd over-
eenkomstig de huidige situatie. Om verstening te voorkomen 
worden nieuwe zelfstandige activiteiten alleen toegestaan in vrij-
komende agrarische bedrijfsgebouwen/boerderijen. 

Omdat er geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden 
aan niet-agrarische bedrijvigheid, wordt niet-agrarische bedrijvigheid 
niet meegenomen in het planMER. 

Energie en 
milieuaspec-
ten 

Windmolens - De Provinciale Verordening biedt ruimte om windmolens op te 
richten van maximaal 15 meter hoogte. Deze mogelijkheden 
worden vooralsnog niet in het bestemmingsplan opgenomen. 
Mocht hier op basis van inspraak en overleg alsnog behoefte 
aan zijn, kan deze mogelijkheid alsnog worden overwogen. 

Omdat lopende het plantraject wordt overwogen om mogelijkheden 
voor windturbines in het bestemmingsplan op te nemen, wordt deze 
mogelijkheid in het planMER meegenomen. De (potentiële) milieuef-
fecten kunnen immers mede aanleiding zijn voor het wel/niet toestaan 
van windturbines. 

Zonnepanelen - Initiatieven voor zonnepanelen op agrarische grond worden niet 
op voorhand uitgesloten. Hieraan kan medewerking worden ver-
leend op basis van een wijzigingsbevoegdheid. 

In het planMER wordt onderzocht op welke wijze en binnen welke 
randvoorwaarden medewerking kan worden verleend aan zonnepane-
len op agrarische gronden. Daarbij ligt het accent op de landschappe-
lijke effecten. 

Lichthinder - Op grond van de provinciale Omgevingsverordening gelden be-
palingen die lichthinder van nieuwe stalruimtes tegengaan. Zo 
mag alleen in de bouw van een ligboxenstal worden voorzien als 
de lichtsterkte daarbinnen minder dan 150 lux bedraagt, tenzij 
de lichtuitstraling met voorzieningen voor ten minste 90% wordt 
gereduceerd (overeenkomstig provinciaal beleid) 

In het planMER wordt op kwalitatieve wijze aandacht besteed aan de 
gevolgen van lichthinder voor landschappelijke en ecologische waar-
den in het plangebied. 

Tabel 5 Ontwikkelingsmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan 

                                                      
7)  In de bijlage is de ontwikkelingsvisie Hoornder Venen samengevat en is een kaartje van de bijbehorende landschapsvisie opgenomen 
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2.   4. Autonome ontwikkelingen 

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die ongeacht het wel of niet 
vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan doorgang zullen vinden. Het 
kan daarbij gaan om concrete projecten, marktontwikkelingen of de door-
werking van bepaald beleid. In deze paragraaf zijn de autonome ontwikke-
lingen die milieueffecten hebben, weergegeven. Daarbij is aangegeven hoe 
hier in het planMER mee om wordt gegaan. 
 
2.4.1. Autonome ontwikkelingen binnen het plangebied 

Op Bellingwedde zijn de volgende ontwikkelingen aan de orde die los van 
het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan worden uitgevoerd en 
vanwege een stapeling van milieueffecten wel van belang kunnen zijn. 
 
Verbreding van het Veendiep 
In samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s wordt gewerkt aan de 
verbreding van het Veendiep. Daarbij worden de oevers natuurvriendelijk 
uitgevoerd. Dit leidt tevens tot een vergroting van de bergingscapaciteit in 
het gebied. Voor zover relevant, wordt hier in het planMER aandacht aan 
besteed. Bijvoorbeeld bij de aspecten ecologie en water(berging). 
 
Ecological Focus Area (EFA) 
De Europese Commissie werkt aan de modernisering van het Europees 
landbouwbeleid. Zoals de plannen nu voorliggen, moet een agrariër 7 % 
van zijn areaal inrichten voor ecologische doeleinden om na 2013 in aan-
merking te komen voor Europese subsidies. Ecological Focus Area’s 
(EFA’s) kunnen vele vormen aannemen, bijvoorbeeld natuurbraak, buffer-
stroken, extra verbrede teeltvrije zones, akkerranden, overhoeken en na-
tuurvriendelijke oevers. Maar ook, zeker wanneer bestaande landschaps-
elementen tot de 7% gerekend mogen worden, opgaande begroeiing, per-
ceelrandbegroeiing (zoals heggen, elzensingels, houtwallen), bosjes en 
struwelen, sloten en kreken.  
 
Het huidige netwerk van faunaranden in het plangebied past goed in deze 
definitie en zal door het nieuwe beleid naar verwachting een meer perma-
nent karakter krijgen. In het planMER wordt kwalitatief aandacht besteed 
aan de mogelijkheid om EFA’s in te zetten voor de versterking van natuur-
waarden in het plangebied. 
 
2.4.2. Autonome ontwikkelingen buiten het plangebied 

Struundorp Wedde 
Ter invulling van het toeristisch-recreatief beleid wil de gemeente het dorp 
Wedde gaan uitwerken als ‘struundorp’, met als boegbeeld Swiebertje. Het 
dorpshuis wordt daarbij ingericht als toeristisch informatiepunt en Swieber-
tje-museum. Ondernemers kunnen hier op inspelen, door zich te presente-
ren als Huis van Bromsnor, de winkel van Malle Pietje of door passende ar-
rangementen aan te bieden. Dit thema zal meer bezoekers naar Belling-
wedde gaan trekken. 
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Omdat de ontwikkelingen kleinschalig van aard zijn en zich concentreren in 
Wedde en de directe omgeving (buiten het plangebied), wordt hier in het 
planMER geen verdere aandacht aan besteed. 
 
Bestemmingsplannen buitengebied van buurgemeenten 
In een aantal buurgemeenten wordt een nieuw bestemmingsplan buitenge-
bied voorbereid. Veehouderij-ontwikkeling in deze gemeenten kan leiden 
tot een stapeling van milieueffecten met betrekking tot de verzuring en 
vermesting van natuurgebieden. Deze ontwikkelingen worden meegeno-
men in de cumulatietoets van de passende beoordeling. Verder spelen 
voor zover bekend geen ontwikkelingen die kunnen leiden tot een stapeling 
van milieueffecten met de ontwikkelingen in het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied. 
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3. TE ONDERZOEKEN MILIEUASPECTEN 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan voor welke milieuaspecten belangrijke na-
delige milieugevolgen kunnen worden verwacht. Op grond hiervan kan 
worden bepaald op welke milieuaspecten het accent komt te liggen in het 
milieueffectrapport. Per milieuaspect wordt een voorstel gedaan voor de 
beoogde onderzoeksmethodiek. 
 
3.   1. Ecologie 

De volgende ontwikkelingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de 
ecologische waarden in het plangebied en natuurgebieden: 
- Uitbreiding en verplaatsing van agrarische bouwpercelen; 
- Realisatie van kleinschalige kampeerterreinen; 
- Het aanplanten van bomen en telen van opstaande gewassen; 
- Nieuwe woningen in het kader van landschapswonen. 

 
Ten aanzien van het thema ecologie wordt gekeken naar: 
- Gevolgen voor de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-

gebieden; 
- Gevolgen voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS; 
- Gevolgen voor de (leefgebieden van) akkervogels; 
- Gevolgen voor de (leefgebieden van) (zwaar)beschermde soorten. 
 
In deze paragraaf wordt aangegeven welke aspecten onderzocht zullen 
worden. 
 
Natura 2000-gebieden 
Passende beoordeling noodzakelijk  
Vanwege een ruime afstand van 3,5 kilometer tot het meest nabijgelegen 
Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek zijn effecten als areaalverlies, versnip-
pering, verdroging of verstoring niet aan de orde. Wel kan de bouw van 
stallen, door de uitstoot van ammoniak, gevolgen hebben voor vermes-
tings- en verzuringsgevoelige habitats in de omgeving.  
 
Op basis van regelgeving of jurisprudentie zijn geen vaste afstanden waar-
binnen de effecten van stikstofdepositie in beeld moet worden gebracht. 
Omdat de effecten van veehouderijen op grote afstand nog wel aanwezig 
zijn, maar een zeer beperkt aandeel hebben in de totale stikstofdepositie, 
wordt in deze passende beoordeling alleen gekeken naar Natura 2000-
gebieden die het dichtst bij het plangebied liggen. In de onderstaande tabel 
is aangegeven welk Natura 2000-gebieden binnen een straal van 40 kilo-
meter rondom de plangebieden aanwezig zijn en of en in welke mate deze 
gebieden gevoelig zijn. 
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Natura 2000 gebied Kritische depositiewaarde van het 
meest kritische habitattype (in mol 
N/ha/jr) 

Afstand gevoe-
lig habitat tot 

het plangebied 
Rheiderland Geen stikstofgevoelige habitattypen >1,5 km 
Emstal von Lathen bis Pa-
penburg 

Geen stikstofgevoelige habitattypen >2,8 km 

Lieftinghsbroek 1100 : Blauwgraslanden, H6410 >4 km 
Ems 400: Herstellende hoogvenen H7120 >5 km 
Waddenzee 1240: Grijze duinen kalkrijk, H2130A >10 km 8 
Unter- und Aussenems 1400: Glanshaver- en vossestaart-

hooilanden H6510A 
>16 km  

Drouwenerzand 740: Zandverstuivingen H2330 >18 km 
Großes Meer, Loppersumer 
Meer 

1100 : Blauwgraslanden, H6410 >19 km 

Zuidlaardermeergebied Geen stikstofgevoelige habitattypen >20 km 
Drentsche Aa-gebied 400: H7110B - *Actieve hoogvenen 

(heideveentjes) 
>22 km 

Fehntjer Tief und Umge-
bung 

700: Overgangs- en trilvenen H710 >23 km 

Elperstroomgebied 830: *Heischrale graslanden H6230 >30 km 
 

 gevoelig voor N-depositie en/of achtergronddepositie te hoog 
 Niet gevoelig voor N-depositie en/of achtergronddepositie voldoende laag 
 Nader te onderzoeken m.b.t. N-depositie 

Relevante Natura 2000-gebieden 
 
Op grond van de bovenstaande tabel is besloten de gebieden Lief-
tinghsbroek, Ems, Unter- und Aussenems, Drouwenerzand en Großes 
Meer, Loppersumer Meer en het Drentsche Aa-gebied nader te onder-
zoeken. De effecten op deze gebieden worden als maatgevend beschouwd 
voor de eveneens stikstofgevoelige gebieden op grotere afstand. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Het beekdal van de Westerwoldse Aa en een aantal verspreid liggende ge-
bieden maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). In het 
planMER zal kwalitatief worden beoordeeld of het bestemmingsplan effec-
ten heeft op de ecologische hoofdstructuur (EHS) in de vorm van versnip-
pering, verstoring, areaalverlies of vermesting. Aangegeven zal worden of 
de wezenlijke kenmerken van de afzonderlijke onderdelen van de EHS in 
de gemeente Bellingwedde worden aangetast.  
 

                                                      
8)  Het plangebied ligt op circa 10 kilometer van het Natura 2000-gebied Waddenzee 

(het deel Eems-Dollard). De dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitattypen zijn ech-
ter op pas circa 56 km afstand aanwezig op Rottumeroog. Op deze afstand is extra 
stikstofdepositie als gevolg van ammoniakemissie nauwelijks meer aantoonbaar. 
De achtergronddepositie op Rottemeroog is bovendien aanzienlijk lager dan de kri-
tische depositie van het te beschermen habitat H2130A. 

 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2330
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7110
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7110
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De ecologische verbindingszone die is opgenomen in het Provinciaal Om-
gevingsplan wordt bij de beschrijving van effecten buiten beschouwing ge-
laten, omdat de realisatie van deze verbinding in het bestemmingsplan niet 
wordt meegenomen.  
 
Akkervogels 
De landbouwgronden in het Oldambtgebied zijn van betekenis voor akker-
vogels; behoud van rust en openheid zijn mede van belang voor het be-
houd van deze kwaliteiten. In het planMER wordt de verstoring en het are-
aalverlies van potentieel geschikt akkervogelgebied beoordeeld. 
 
Beschermde dier- en plantsoorten 
Beschermde dier- en plantsoorten kunnen worden geschaad bij de uitbrei-
ding van bouwpercelen, verplaatsing van bouwpercelen, kleinschalig kam-
peren en aanlegwerkzaamheden. De huidige ecologische waarden zullen 
worden beschreven aan de hand van algemene ecologische kennis en ver-
spreidingsatlassen/gegevens (onder andere www.waarneming.nl). 
 

Onderzoeksvoorstel ecologie 
In het planMER worden de mogelijke milieueffecten op het gebied van ecologie als 
volgt in beeld gebracht: 
- Effecten voor Natura 2000-gebieden, worden onderzocht door middel van een 

passende beoordeling. De vermestende en verzurende effecten voor het Natura 
2000-gebied Lieftinghsbroek worden daarbij in beeld gebracht met een daarvoor 
geschikt rekenmodel; 

- De effecten op de delen van de ecologische hoofdstructuur die geen deel uitma-
ken van Natura 2000, worden kwalitatief onderzocht; 

- Bepaald wordt of het leefgebied van akkervogels en overige beschermde dier- en 
plantsoorten wordt aangetast. 

 
3.   2. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

In Bellingwedde komen vijf verschillende landschapstypen naast elkaar 
voor. Er is daarom een grote diversiteit van landschappelijke en cultuurhis-
torische waarden in het gebied aanwezig. De uitbreiding of verplaatsing 
van agrarische bouwpercelen, het aanplanten van opgaande beplanting 
(energiegewassen), de mogelijkheden van kleinschalig kamperen, mest-
vergisters en mestopslag buiten het bouwperceel kunnen een aantasting 
betekenen van landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische 
waarden.  
 
De mogelijkheden voor schaalvergroting (uitbreiding bouwpercelen) en 
kleinschalig kamperen kunnen gevolgen hebben voor de beleefbaarheid 
van het landschap en de herkenbaarheid van cultuurhistorisch waardevolle 
patronen. In het planMER wordt in ieder geval aandacht besteed aan de 
milieueffecten voor de landschappelijke en cultuurhistorische criteria die 
zijn opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 
(zie bijlage 2). Ook wordt duisternis specifiek meegenomen als landschap-
pelijke waarde. 
 
Graafwerkzaamheden ten behoeve van nieuwe bebouwing kunnen archeo-
logische waarden aantasten. De gevolgen voor archeologie zijn alleen lo-

http://www.waarneming.nl/
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kaal en beperkt. Dit aspect wordt in het MER kwalitatief beschreven op ba-
sis van bestaand kaartmateriaal.  
 

Onderzoeksvoorstel landschap, cultuurhistorie en archeologie 
In het planMER worden de mogelijke milieueffecten op het gebied van landschap, cul-
tuurhistorie en archeologie als volgt in beeld gebracht: 
- De huidige landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden op gebiedsni-

veau in beeld gebracht aan de hand van de cultuurhistorische waardenkaart van 
de Provincie Groningen en de Structuurvisie Bellingwedde 2006. Op basis daar-
van worden de mogelijke effecten van het schaalvergroting van agrarische be-
bouwing, het aanplanten van opgaande beplanting en het oprichten van klein-
schalige kampeerterreinen kwalitatief beschreven. Aangezien het planMER in de 
meeste gevallen geen betrekking heeft op concrete locaties, blijft de beschrijving 
van effecten beperkt tot gebiedsniveau. Waar mogelijk worden foto’s en figuren 
gebruikt om de effecten te visualiseren; 

- Archeologische waarden en effecten als gevolg van mogelijke bodemingrepen 
worden kwalitatief beschreven. 

3.   3. Bodem en water 

De ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan kunnen lokaal 
(beperkte) effecten hebben voor de waterafvoer, het grondwaterpeil en de 
waterkwaliteit (zowel oppervlaktewater als grondwater). Alleen de effecten 
voor de waterafvoer en de waterkwaliteit kunnen op gebiedsniveau gevol-
gen hebben. Door de toename van oppervlakteverharding zal hemelwater 
versneld afstromen naar het oppervlaktewatersysteem. Daarnaast kunnen 
een uitbreiding van agrarische en recreatieve activiteiten in het plangebied 
leiden tot negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Van deze effecten 
wordt een kwalitatieve beschrijving opgenomen in het planMER. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van gegevens van Waterschap Hunze en Aa’s. Te-
vens wordt in het planMER aandacht kwalitatief besteed aan de ontwikke-
lingsmogelijkheden rondom een toekomstig grondwaterbeschermingsge-
bied ten noordwesten van Bellingwolde. 
 
Effecten van nieuwe bebouwing voor het grondwaterpeil blijven altijd be-
perkt tot de directe omgeving van percelen. Omdat deze effecten beter 
kunnen worden onderzocht bij concrete uitbreidingsplannen, blijven dit as-
pect in het planMER buiten beschouwing. 
 
Door de regelgeving die geldt voor agrarische bedrijven en mestopslag, 
worden effecten op het gebied van bodemverontreiniging niet verwacht. Dit 
aspect wordt in het planMER dan ook buiten beschouwing gelaten. 
 

Onderzoeksvoorstel bodem en water 
In het planMER worden de mogelijke milieueffecten voor de bodem en het water als volgt 
in beeld gebracht: 
- kwalitatief wordt aandacht besteed aan de aspecten waterafvoer en waterkwaliteit. 

Daarbij wordt tevens specifiek ingegaan op de bouw- en gebruiksmogelijkheden bin-
nen het grondwaterbeschermingsgebied. Daarbij wordt gebruik gemaakt van be-
staande informatie van het waterschap;  

- De aspecten grondwaterpeil en bodemkwaliteit wordt in het planMER buiten be-
schouwing gelaten. 
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3.   4. Woon- en leefklimaat 

In het gebied worden geen mogelijkheden geboden voor de uitbreiding van 
de (veestapel van) intensieve veehouderijbedrijven. Dit type bedrijven blijft 
daarom buiten beschouwing in het planMER. 
 
Wel kan als gevolg van de uitbreiding van rundveehouderijen de geurhinder 
in het gebied toenemen. Voor deze bedrijven zijn geen geurfactoren vast-
gesteld en gelden de vaste afstanden uit de Wet geurhinder en veehoude-
rij. Voor deze bedrijven wordt een knelpuntenanalyse gemaakt op basis 
van vaste afstanden. 
 
Het realiseren van nevenfuncties en functieverandering bij agrarische be-
drijven kunnen eveneens gevolgen hebben voor de geurhindersituatie 
rondom agrarische bedrijven. Door de omvorming naar van voormalig agra-
rische bedrijven naar burgerwoningen (plattelandswoningen) en het oprich-
ten van verblijfsrecreatieve functies ontstaat een spanningsveld tussen 
agrarische bedrijven en de verblijfskwaliteit van het plangebied. De effecten 
op dit gebied wordt kwalitatief beschreven. 
 
De verkeersaantrekkende werking als gevolg van schaalvergroting en 
kleinschalig kamperen blijft beperkt tot de directe omgeving. Het gaat hier 
om lokale effecten. De bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen en de geluidbelasting op het ontsluitende wegennet wordt daarom 
buiten beschouwing gelaten. Wel kan mestvergisting lokaal verkeersover-
last met zich meebrengen doordat het zware verkeer toeneemt. Omdat in 
het bestemmingsplan geen concrete locaties voor mestvergistingsinstalla-
ties zijn opgenomen, wordt in het planMER een kwalitatieve beschrijving 
opgenomen van deze problematiek. 
 
Op het gebied van luchtkwaliteit en geluid zijn alleen beperkte en lokale ef-
fecten te verwachten van de uitbreiding van agrarische bouwpercelen, het 
verplaatsen van agrarische bedrijven en het oprichten van mestvergisters. 
Omdat niet op voorhand valt te voorspellen waar ontwikkelingen precies 
zullen plaatsvinden en effecten in alle gevallen lokaal van aard zijn, wordt 
ten aanzien van deze aspecten een kwalitatieve effectbeschrijving opge-
nomen in het planMER.  
 
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zijn geen belangrijke nega-
tieve effecten te verwachten. De ontwikkelingen in het plangebied brengen 
niet of nauwelijks een toename van het aantal personen met zich mee. 
Daarnaast zijn er geen concrete plannen te verwachten in de buurt van risi-
cobronnen. Er is op dit punt overigens al een inventarisatie door het (pro-
vinciale) Steunpunt Externe Veiligheid gemaakt. Dit aspect wordt in het 
planMER buiten beschouwing gelaten. 
 
Bij het (geconcentreerd) houden van vee kunnen infectieziekten ontstaan 
die overdraagbaar zijn op mensen (zoönosen). Dit speelt name bij de in-
tensieve veehouderij. Het onderzoeksveld naar de gezondheidseffecten 
van de intensieve veehouderij is nog volop in ontwikkeling. Omdat in het 
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bestemmingsplan voor het buitengebied geen nieuwe ontwikkelingsmoge-
lijkheden worden geboden aan de intensieve veehouderij, wordt dit aspect 
in het planMER buiten beschouwing gelaten. 
 

Onderzoeksvoorstel woon- en leefklimaat 
In het planMER worden de mogelijke milieueffecten op het gebied van woon- en leef-
klimaat als volgt in beeld gebracht: 
- Voor melkveebedrijven zijn geen geurfactoren vastgesteld en gelden de vaste af-

standen uit de Wet geurhinder en veehouderij. Voor deze bedrijven wordt bepaald 
hoeveel gevoelige bestemmingen binnen de 50 m en 100 meter zijn gelegen. De 
geurhinder van intensieve veehouderijbedrijven wordt in het planMER buiten be-
schouwing gelaten; 

- In het planMER wordt kwalitatief aandacht besteed aan de gevolgen van zwaar 
verkeer als gevolg van mestvergisting;  

- Ten aanzien van de aspecten luchtkwaliteit en geluid van agrarische bedrijven en 
mestvergisters wordt een kwalitatieve beschrijving opgenomen van de mogelijke 
milieueffecten; 

- Het aspect externe veiligheid en gezondheid wordt in het planMER buiten be-
schouwing gelaten. 

 

3.   5. Duurzame energie 

In de gemeente Bellingwedde wordt onderzocht op welke manier zonnepa-
nelen op agrarische grond in het gebied kunnen worden ingepast. Daar-
naast wordt overwogen om mogelijkheden voor kleinschalige windturbines 
(tot 15 m) mee te nemen in het bestemmingsplan. In het planMER wordt 
een inschatting gemaakt van het aantal huishoudens dat (in theorie) van 
duurzame energie kan worden voorzien door de mogelijkheden voor wind-
turbines en zonnepanelen. 
 

Onderzoeksvoorstel Duurzame energie 
In het planMER wordt een inschatting gemaakt van het aantal huishoudens dat van 
duurzame energie kan worden voorzien door mogelijkheden op te nemen voor zonne-
panelen en kleinschalige windturbines. 

 



120401 blz 25 
 

 
 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Buitengebied Bellingwedde   Buro Vijn B.V. 
Status: Definitief / 23-11-12  

4. ALTERNATIEVENONTWIKKELING 

Kern van het planMER is het vergelijken van de milieusituatie bij autonome 
ontwikkeling (zonder nieuw bestemmingsplan) en de milieueffecten die 
kunnen optreden door het vaststellen van de (het) nieuwe bestemmings-
plannen (bestemmingsplan) (het voornemen). Op basis van de mer-
regelgeving moeten daarnaast alternatieven worden onderzocht die tot een 
relevant verschil in milieueffecten kunnen leiden. Het gaat daarbij in ieder 
geval om de maximaal mogelijk milieueffecten. In dit hoofdstuk wordt een 
voorstel gedaan voor het onderzoeken van alternatieven. Bij effecten die 
moeilijk kunnen worden voorspeld, worden soms ook scenario’s gebruikt. 
 
Het verschil tussen scenario’s en alternatieven is dat scenario’s vorm krij-
gen vanwege omstandigheden waarop het bevoegd gezag (de gemeente) 
niet kan sturen (bijvoorbeeld marktontwikkelingen of beleid van hogere 
overheden). Bij een alternatief kan het bevoegd gezag wel sturen. 
 
4.   1. Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de situatie waarbij geen nieuw bestemmingsplan 
buitengebied wordt vastgesteld. De referentiesituatie fungeert als ijkpunt, 
waarmee de milieueffecten van het voornemen worden vergeleken. De re-
ferentiesituatie bestaat uit:  
- de huidige feitelijke situatie: alle vergunde activiteiten die zijn gereali-

seerd, uitgezonderd illegale activiteiten; 
- de toekomstige zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied: 

dit zijn bestemde en vergunde activiteiten die zeker binnenkort ingevuld 
worden. Deze autonome ontwikkelingen zijn benoemd in paragraaf 2.4; 

- generieke, planoverstijgende ontwikkelingen, zoals normen die voort-
vloeien uit het Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij of het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (autonome ontwik-
kelingen). 

 
In de onderstaande figuur is het onderscheid tussen referentiesituatie en 
voornemen schematisch weergegeven. 

 
Onderscheid tussen referentiesituatie en voornemen 
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4.   2. Het voornemen 

Bij het voornemen worden de milieueffecten beschreven die zijn te ver-
wachten het bestemmingsplan volledig tot uitvoering wordt gebracht. Het 
gaat daarbij ook om (her)bestemmingen die al wel zijn vergund, maar die 
niet benut worden. Op basis van jurisprudentie moet verder rekening wor-
den gehouden met de benutting van de maximale mogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. Dit geldt dus ook voor de wijzigingsbevoegdheden 
die zijn opgenomen. Het voornemen is beschreven in tabel 5 (zie hoofdstuk 
2).  
 
In het voornemen wordt er (vanuit een worst case-benadering) rekening 
mee gehouden dat alle agrarische bouwpercelen in de (half-)besloten land-
schappen kunnen groeien tot maximaal 2 hectare en in de landbouwkern-
gebieden tot maximaal 3 hectare.  
 
4.   3. Gebiedszonering landbouw 

In dit alternatief wordt er vanuit gegaan dat, in tegenstelling tot het voorne-
men, de maximale bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven verder 
worden gedifferentieerd. Overeenkomstig de gebiedsvisie in figuur 5 wordt 
er daarbij vanuit gegaan dat de agrarische bedrijven in de grootschalige 
landbouwgebieden de groeiruimte beter kunnen benutten en doorgroeien 
tot 3 hectare. De agrarische bedrijven in het ‘verwevingsgebied’ kunnen 
daarbij slechts de bouwmogelijkheden gebruiken die bij recht worden ge-
boden (1 tot 1,5 hectare). 
 
4.   4. Alternatief landschapswonen Hoornder Venen 

Met dit alternatief wordt onderzocht welke milieueffecten aan de orde zijn 
bij de volledige invulling van het gebied Hoornder Venen volgens de ont-
wikkelingsvisie die voor dit deelgebied is gemaakt (zie bijlage 2). Met het 
alternatief kunnen randvoorwaarden worden benoemd waarmee verder in-
vulling wordt gegeven aan het gebied.  
 
4.   5. Alternatief duurzame energie 

In Bellingwedde wordt de inpasbaarheid van verschillende vormen van 
duurzame energieopwekking onderzocht die een ruimtelijk relevante uit-
straling hebben. Door middel van een alternatief wordt onderzocht op welke 
plek en onder welke randvoorwaarden de inpassing van de volgende twee 
vormen van duurzame energie mogelijk is: 
- opwekking van elektriciteit door middel van zonnepanelen op agrari-

sche gronden. Daarbij wordt uitgegaan van opstellingen met een maxi-
male oppervlakte van 10 hectare;  

- opwekking van elektriciteit door middel van kleinschalige windturbines 
(tot 15 meter). 

 
Bij dit alternatief wordt voornamelijk gekeken naar de landschappelijke ef-
fecten en het energieopbrengst. Voor wat betreft de kleinschalige windtur-
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bines wordt tevens gekeken naar de effecten op het gebied van woon- en 
leefklimaat. 
 
4.   6. Alternatief verplaatsing van bouwpercelen 

Op basis van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om agrarische be-
drijven te verplaatsen. Hiervoor zijn twee zoekgebieden aangewezen: 
- De Tweekarspelenweg in het Oldambtgebied; 
- De Lyskemeerweg in het randveenontginningslandschap. 

 
De zoekgebieden zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Door middel 
van een verkennend onderzoek wordt bekeken onder welke voorwaarden 
kan worden meegewerkt aan een wijzigingsbevoegdheid.  
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4.   7. Alternatieven en scenario’s stikstofberekeningen 

Naar alle verwachting is het aspect stikstofdepositie op de daarvoor gevoe-
lige habitats binnen Natura 2000-gebied van groot belang voor de uitvoer-
baarheid van het bestemmingsplan. Bij het aspect stikstofdepositie worden 
naast de huidige situatie, het voornemen aan de hand van twee scenario’s 
doorgerekend. Met een doorrekening van een trendmatige groei wordt een 
meer realistische indruk gegeven van de verwachte ontwikkeling in de stik-
stofdepositie. Naast een inschatting van de maximale milieueffecten, is dit 
belangrijke informatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan, 
omdat met dit scenario de omstandigheden waaronder omgevingsvergun-
ningen en Natuurbeschermingswetvergunningen worden verleend beter 
benaderd worden. Met een tweede scenario wordt verkend welke aandeel 
het verplaatsen van bouwpercelen heeft voor de depositie van stikstof. 
 
De gevolgen in het plangebied voor de stikstofdepositie worden in beeld 
gebracht aan de hand van de volgende alternatieven en scenario’s: 
- de stikstofdepositie op basis van het feitelijke aantal dieren dat in de 

huidige situatie aanwezig is. Het feitelijk aantal dieren is van belang 
omdat een passende beoordeling altijd uitgaat van een vergelijking met 
de feitelijke (huidige) situatie. Aandachtspunt daarbij is dat er vaak een 
verschil bestaat tussen het feitelijke aantal dieren en het vergunde 
aantal dieren. Met behulp van de CBS-tellingen van 2011 zullen de 
vergunde en feitelijke situatie met elkaar worden vergeleken;  

- het voornemen. Het gaat hier om een berekening van de maximale 
stikstofdepositie bij volledige benutting van alle bouwpercelen, inclusief 
doorgroei op basis van wijzigingsbevoegdheden; 

- zoneringsalternatief (zie paragraaf 4.3); 
- het alternatief landschapswonen, waarbij er van wordt uitgegaan dat 

alle veehouderijen uit het gebied Hoornder Venen zullen stoppen; 
- scenario verplaatsing van bouwpercelen. Daarbij wordt er vanuit ge-

gaan dat 5 nieuwe bouwpercelen langs de Lyskemeerweg worden ge-
realiseerd. Dit kan worden beschouwd als een worst-case scenario uit 
het oogpunt van stikstofdepositie; 

- een trendscenario. op basis van de CBS-cijfers wordt een inschatting 
gemaakt van de trendmatige ontwikkeling van de veestapel in de ko-
mende 10 jaar. Deze groei of krimp wordt vervolgens per diercategorie 
toegedeeld aan de bestaande agrarische bedrijven. Er worden dus 
geen aparte stoppers of groeiers geselecteerd. Met dit scenario kan 
een realistisch ontwikkeling van de stikstofdepositie worden benaderd. 

 
In dit planMER wordt ervoor gekozen om alleen de huidige situatie als refe-
rentiesituatie door te rekenen. Vanuit de passende beoordeling is dat ver-
plicht. Het apart doorrekenen van de autonome ontwikkeling heeft weinig 
toegevoegde waarde. Vanwege de volgende twee redenen zal het doorre-
kenen van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling tot vrijwel de-
zelfde resultaten leiden: 
- er worden op korte termijn weinig vergunningen voor nieuwe stallen 

verleend; 
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- daarnaast bevinden zich in het plangebied geen intensieve veehoude-
rijen, waardoor de eisen voor emissiearme stallen uit het Besluit huis-
vesting ammoniakemissie veehouderij geen gevolgen hebben voor de 
ammoniakemissie uit het gebied.  

 
De exacte invulling van aanvullende alternatieven wordt bepaald nadat de 
uitkomst van de bovenstaande berekeningen beschikbaar is. 
 
4.   8. Afweging overige opties voor alternatieven 

Omvang van de bouwpercelen 
De omvang van agrarische bouwpercelen is één van de belangrijke be-
leidskeuzes in het nieuwe bestemmingsplan. Ten opzichte van het be-
staande bestemmingsplan is meer en grotere agrarische bebouwing toege-
staan. Bij het toekennen van bouwmogelijkheden is reeds gekozen voor 
maatwerk, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen volwaardige agrari-
sche bedrijven en hobbyboeren. 
 
Op voorhand is er geen aanleiding om voor het hele plangebied te variëren 
met de omvang van bouwpercelen (inrichtingsvariant). Door aan te sluiten 
uit de bouwmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan, wordt hier al 
in belangrijke mate maatwerk geleverd. In de Nota van Uitgangspunten is 
tevens beschreven dat bouwpercelen van 2 en 3 hectare, die worden toe-
gekend via een wijzigingsbevoegdheid, niet onrealistisch is voor bedrijven 
die een verdere schaalvergroting doormaken. 
 
Over het landschappelijke effect van de omvang van bouwpercelen, kan op 
gebiedsniveau - het detailniveau van het bestemmingsplan buitengebied - 
onvoldoende worden gezegd. Voor het aspect landschap is de concrete 
landschappelijke context, de exacte invulling, situering en oriëntatie van 
bouwpercelen immers belangrijker dan de omvang van bouwpercelen. Dit 
wordt binnen het bestemmingsplan voor een belangrijk deel geborgd door 
een deel van de ontwikkelingsmogelijkheden op te nemen als wijzigingsbe-
voegdheid en slechts toe te staan op basis van maatwerk. 
 
De omvang van het bouwperceel heeft gevolgen voor de totale stikstofde-
positie die uit het gebied afkomstig is. Immers, hoe meer bouwruimte het 
plan biedt, des te meer nieuwe stallen in het gebied kunnen worden bijge-
bouwd. De effecten van stikstofdepositie worden in beeld gebracht door 
middel van een aantal alternatieven en scenario’s (zie paragraaf 4.6). In-
dien de onderzochte alternatieven en scenario’s nog geen zicht geven op 
een uitvoerbaar bestemmingsplan, kunnen aanvullende alternatieven wor-
den onderzocht. 
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5. CONCLUSIE 

5.   1. Te onderzoeken alternatieven 

In het planMER worden de volgende alternatieven en scenario’s met elkaar 
vergeleken: 
 

Naam alterna-
tief/scenario 

Toelichting Van belang voor welk aspect 

Huidige situatie en 
autonome ontwik-
keling (referentie-
situatie). 
 

De situatie waarbij er geen nieuw bestem-
mingsplan buitengebied wordt vastgesteld 
en concrete projecten binnen en buiten het 
plangebied onverminderd doorgang vin-
den. 
 
Ten aanzien van het aspect stikstofdeposi-
tie wordt geen autonome situatie doorgere-
kend (zie paragraaf 4.5). 

Alle aspecten. 

Het voornemen. 
 

Het bestemmingsplan wordt uitgevoerd 
overeenkomstig de mogelijkheden uit de 
nota van uitgangspunten.  

Alle aspecten (behalve ener-
gieopbrengst) 

Gebiedszonering 
landbouwactivitei-
ten 

Een alternatief waarbij in landbouwkernge-
bieden wordt ingezet op vergroting van 
bouwpercelen tot 3 hectare en in overige 
gebieden alleen de mogelijkheden uit het 
geldende bestemmingsplan worden over-
genomen 

Landschap, cultuurhistorie en 
stikstofdepositie 

Alternatief land-
schapswonen 

Met dit alternatief wordt onderzocht welke 
milieueffecten ontstaan bij de invulling van 
de Hoornder Venen met nieuwe landgoe-
deren 

Alle aspecten (behalve ener-
gieopbrengst) 

Alternatief duur-
zame energie 

Met dit alternatief wordt onderzocht welke 
extra effecten aan de orde kunnen zijn 
wanneer in het bestemmingsplan mogelijk-
heden worden opgenomen voor agrarische 
gronden met zonnepanelen en kleinschali-
ge windturbines (tot 15 meter) 

Landschappelijke en ecolo-
gische effecten en energieop-
brengst (bij de windturbines 
ook woon- en leefklimaat) 
 

Scenario verplaat-
sing bouwpercelen 

Door middel van verschillende worst case-
scenario’s worden de milieueffecten van de 
verplaatsing van bouwpercelen in beeld 
gebracht 

Alle aspecten (behalve ener-
gieopbrengst) 

Trendmatige ont-
wikkeling van de 
veehouderij. 

De trendmatige ontwikkeling van de vee-
stapel in de komende 10 jaar (op basis van 
de trend in de afgelopen 10 jaar). 

Alleen stikstofdepositie. 

Tabel 8 Alternatieven en scenario’s 

5.   2. Te onderzoeken ontwikkelingen en milieuaspecten 

In de onderstaande tabel wordt samenvattend weergegeven welke ontwik-
kelingsmogelijkheden worden onderzocht op welk type effecten.  
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Ontwikkelingsmogelijkheid Typen effecten 
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Voornemen 
Vergroten agrarische bouw-
percelen  x x x x x x x x x x x x  

Opgaande teeltvormen  x x x x         
Kleinschalige kampeerterrei-
nen  x x x x      x   

Functiewijziging agrarische 
bedrijven x    x    x x x x  

Landschapswonen  x x x x x x x x x x x  
Alternatieven en scenario’s 
Alternatief gebiedszonering 
schaalvergroting x x x x x x x x x x x x  

Alternatief landschapswonen x x x x x x x x x x x x  
Verplaatsing agrarische 
bouwpercelen (scenario) x x x x x x x x x x x x  

Zonnepanelen op agrarische 
gronden   x  x        x 

Kleinschalige windturbines     x     x x  x 

Tabel 7 Relatie tussen ontwikkelingen en te onderzoeken milieueffecten 

 
5.   3. Cumulatietoets 

Waar relevant, wordt in het kader van cumulatie wordt in aandacht besteed 
aan de volgende autonome ontwikkelingen: 
- De inrichting van Ecological Focus Area’s; 
- Verbreding van het Veendiep; 
- Ontwikkeling van de veehouderij in de buurgemeenten (voor zover ge-

gevens beschikbaar zijn). 
 
5.   4. Afbakening van het plangebied en het studiegebied 

Het plangebied betreft het grondgebied van de gemeente Bellingwedde 
met uitzondering van de dorpskommen en bebouwingslinten die buiten de 
plangrens blijven. Het studiegebied is het gebied waarbinnen effecten als 
gevolg van het plan kunnen optreden. Voor de meeste milieuaspecten blij-
ven deze effecten beperkt tot het plangebied zelf. Met het oog op het as-
pect stikstofdepositie wordt tevens een aantal nader af te bakenen Natura 
2000-gebieden meegenomen.  
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5.   5. Tijdshorizon 

Voor de huidige milieusituatie wordt gebruik gemaakt van de meest recente 
milieugegevens. De milieueffecten wordt gebruikelijk in beeld gebracht voor 
het eind van de planperiode. Uitgaande van de vaststelling van het be-
stemmingsplan in 2013, wordt 2023 aangehouden als zichtjaar. Indien er 
als gevolg van ontbrekende gegevens een afwijkend zichtjaar wordt aan-
gehouden, wordt dit in het planMER vermeld. 
 

 
 
 
 



 
 

BIJLAGE 1

 



 



 

 
 

BIJLAGE 1  PROCEDURELE EN INHOUDELIJKE VEREISTEN 
 
Hoe ziet de planmer-procedure er uit? 
Een planmer is bedoeld om milieubelangen tijdens besluitvorming op een 
volwaardige manier mee te wegen. Voor het doorlopen van een planmer 
geldt een wettelijk vastgestelde procedure. De volgende stappen moeten 
worden doorlopen: 
1. openbare kennisgeving. Dit onderdeel vormt de formele start van de 

procedure. In een openbare kennisgeving wordt aangegeven dat een 
planmer-procedure wordt doorlopen. Daarnaast wordt aangegeven op 
welke locatie stukken kunnen worden bekeken; 

2. raadpleging. Zowel overheids- en adviesorganen als derden kunnen 
hun zienswijze geven over de te onderzoeken alternatieven en milieuef-
fecten. Meestal gebeurt deze raadpleging op grond van een notitie 
reikwijdte en detailniveau. Advisering van de Commissie m.e.r. in dit 
stadium is vrijwillig;  

3. opstellen planMER. Wanneer de te onderzoeken alternatieven en mili-
eueffecten zijn bepaald, kan het milieueffectrapport worden opgesteld; 

4. na publicatie van het planMER en het bestemmingsplan wordt het MER 
aangeboden aan de Commissie m.e.r. (verplicht). In een toetsingsad-
vies geeft de Commissie aan of het milieueffectrapport voldoende in-
formatie bevat om het plan te kunnen vaststellen; 

5. vaststellen van het plan. Na het toetsingsadvies kan het bestemmings-
plan worden vastgesteld. In het bestemmingsplan moet worden gemoti-
veerd op welke manier er rekening wordt gehouden met de uitkomsten 
van het MER; 

6. na vaststelling van het plan vindt evaluatie van milieueffecten plaats.  
 
Wat moet er in een milieueffectrapport staan? 
Kern van het planMER is het in beeld brengen van milieueffecten, waarbij 
het verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie inzichtelijk 
wordt gemaakt. Voor wat betreft de toekomstige situatie moeten verschil-
lende alternatieven worden beschouwd. De inhoud van een planMER is af-
hankelijk van het abstractieniveau en de inhoud van het plan. De inhouds-
vereisten worden beschreven in artikel 7.7 van de Wet milieubeheer. In al-
gemene zin zijn in een planMER de volgende zaken vereist: 
1. een beschrijving van de doelstelling van het voornemen;  
2. beschrijving van het voornemen en reële alternatieven, alsmede een 

motivering van de gekozen alternatieven; 
3. een overzicht van eerder vastgestelde plannen en beleid; 
4. voor alle milieuaspecten wordt systematisch ingegaan op de bestaande 

en autonome milieusituatie; 
5. ten aanzien van het voornemen reële alternatieven wordt expliciet na-

gegaan welke milieueffecten kunnen optreden; 
6. een vergelijking tussen de autonome ontwikkeling van de milieusituatie 

en de milieueffecten van de verschillende alternatieven; 
7. leemten in kennis worden benoemd; 
8. een publieksvriendelijke samenvatting wordt opgenomen. 
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BIJLAGE 2  BELEIDSKADER 
 
 
RIJKSBELEID 
 
Structuurvisie infrastructuur en Ruimte en Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (2012) 
Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zet het Rijk in op het be-
schermen van 13 nationale belangen. In het Besluit algemene regels ruim-
telijke ordening worden regels opgenomen om het beleid uit de Structuurvi-
sie te verwezenlijken. Voor Bellingwedde zijn de onderstaande beleidsre-
gels relevant. 
 
Natura 2000 
Bescherming van natuurgebieden waarover internationale afspraken zijn 
gemaakt, ziet het rijk als haar taak. Bescherming van de Natura 2000-
gebieden rond Bellingwedde is geregeld via de Natuurbeschermingswet. 
Voor plannen en projecten die significant negatieve gevolgen voor deze 
gebieden kunnen hebben, moet een passende beoordeling worden uitge-
voerd. 
 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
In het Barro is bepaald dat provincies een nadere begrenzing voor de EHS 
moeten vaststellen. Ook moeten zij in een verordening regels opnemen ter 
bescherming van de specifieke waarden en kenmerken van de EHS. 
 
PROVINCIAAL BELEID 
 
Provinciale Omgevingsverordening 2009 
De Omgevingsverordening Provincie Groningen bevat regels voor de fysie-
ke leefomgeving in de provincie Groningen. De Omgevingsverordening is 
nauw verbonden met het Provinciaal Omgevingsplan 2009 - 2013. In deze 
paragraaf zijn de relevante beleidsuitgangspunten voor het buitengebied 
ten behoeve van de planMER weergegeven.  
 
Opgemerkt wordt dat er een herziening van de provinciale verordening in 
voorbereiding is en dat bepaalde beleidsuitgangspunten nog kunnen wijzi-
gen. 
 
Intensieve veehouderij 
Ten aanzien van de niet-grondgebonden veehouderijen wordt het provinci-
aal gevolgd, zoals verwoord in de “Partiële herziening verordening inten-
sieve veehouderij”. Op basis van dit beleid zijn de ontwikkelingsmogelijk-
heden per gebied bepaald:  
- in de witte gebieden is uitbreiding niet toegestaan; 
- in de gele gebieden mag worden uitgebreid tot ten hoogste 5000 m²; 
- in de groene gebieden mag worden uitgebreid tot ten hoogste 7500 m².  
 
Overigens heeft de gemeente besloten om bij intensieve veehouderijbedrij-
ven in het geheel geen groei van de veestapel mogelijk te maken. 



 

 

 

 
Gebiedsindeling intensieve veehouderij (bron: Provincie Groningen) 

 
Schaalvergroting (agrarische bouwpercelen) 
Voor grondgebonden agrarische bedrijven is de provinciale verordening 
grensstellend. De gemeente mag daarbinnen nuanceren, bijvoorbeeld gelet 
op de ligging in bepaalde gebieden. Daarbij dient tevens de uitkomst van 
het provinciale besluit over het zogenaamde moratorium te worden afge-
wacht alsmede de vaststelling van de nieuwe verordening. Op basis van de 
huidige verordening geldt het volgende: 
- de grenzen van de verordening zijn bepalend, hetgeen voor de ge-

meente bouwpercelen van maximaal 2 ha betekent; 
- voor verruiming tussen de 1 en 2 ha wordt een keukentafelmethodiek 

gevolgd, gericht op een zo goed mogelijke inpassing in het gebied, in-
clusief landschappelijke randvoorwaarden. 
 

Met de in voorbereiding zijnde herziening van de Omgevingsverordening 
wordt de beleidsvrijheid van een aantal gemeenten gebracht tot 3 hectare. 
Voor schaalvergroting boven de 2 hectare moeten procesafspraken worden 
gemaakt met de provincie. 
 
Het staat gemeenten vrij om zelf een gebiedsdifferentiatie te hanteren. Met 
het in acht nemen van het regionale beleid 9) en de gebiedskenmerken van 
het POP betekent dit dat binnen de primaire landbouwgebieden de meeste 
mogelijkheden liggen om gebruik te maken van de ruimte uit de verorde-
ning. Als een bedrijf te midden van dorps- of lintbebouwing ligt, wordt 
maatwerk geleverd, waarbij de wensen van de landbouwers worden beoor-
deeld in relatie tot de effecten voor de omgeving. Voor deze situaties kan 
veelal met een kleiner bouwperceel worden volstaan. In het geval van klei-

                                                      
9 ) Nota agrarische bouwblokken en landschap, Regio Oost. 



 

 
 

nere agrarische bedrijven kan het agrarisch bouwperceel op de aanwezige 
situatie worden afgestemd.  
 
Een bestemmingsplan voorziet in principe niet in nieuwe agrarische bouw-
percelen met uitzondering van de verplaatsing van agrarische bedrijven in 
knelpuntsituaties en vanuit kwetsbare gebieden.  
 
Niet-agrarisch grondgebruik 
Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuw ruimtebeslag ten behoeve van, 
noch in nieuwvestiging van niet-functioneel aan het buitengebied gebonden 
functies, zoals wonen, niet-agrarische bedrijven, dienstverlening, detail-
handel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen voor re-
creatie, anders dan extensieve recreatie. Uitzondering hierop is bij functie-
wijziging van (agrarische) bedrijven. 
 
Woningbouw 
Nieuwe woningen in het buitengebied zijn niet toegestaan met uitzondering 
van functiewijziging van een bedrijfswoning in één reguliere woning. Dit be-
tekent dat als (agrarische) bedrijven stoppen het perceel een woonfunctie 
kan krijgen. 
 
Landschapsbeleid 
Voor de concrete toetsing bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteert de provin-
cie met name kaart 6A van de Omgevingsverordening 2009. Een ontwerp 
voor een partiële herziening van de verordening wordt naar verwachting 
medio 2012 vastgesteld. In Bellingwedde zijn de volgende landschaps-
waarden van belang: 
- Het kleinschalige landschap in het beekdal van de Westerwoldese Aa; 
- De kanalen en wijken in het veenkoloniale landschap; 
- De grootschalige openheid van het Oldambtgebied; 
- Het groene bebouwingslint tussen Bellingwolde en Vriescheloo en 

Wedde; 
- De essencomplexen rondom Wedde; 
- De traditionele molens. 
 



 

 

 

 
Fragment kaart 6A Omgevingsverordening Groningen 

 
 
Waterbeleid 
Ten noodwesten van Bellingwolde ligt een grondwaterbeschermingsgebied. 
(zie onderstaande figuur). In deze zone mogen geen bedrijfsactiviteiten 
worden uitgeoefend die kunnen leiden tot vervuiling van het water. Het ge-
bied ten noorden van Den Ham en het beekdal van de Westerwoldse Aa 
zijn door de Provincie aangewezen als bergingsgebied voor wateroverlast. 
 
Natuurbeheerplan (2013) 
In de gemeente liggen geen weidevogel- en ganzenfourageergebieden. 
Wel zijn op grond van het Natuurbeheerplan 2013 weide- en akkervogelge-
bieden aangewezen. Het Oldambtgebied is daarbij van belang voor akker-
vogels (zie onderstaande figuur). De provincie vindt het belangrijk dat de 
achteruitgang van de aantallen weidevogels en akkervogels tot stilstand 
wordt gebracht, vooral in gebieden waar deze vogels veel voorkomen of in 
gebieden die daarvoor potentieel geschikt zijn. De provincie wil onder meer 
voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied een negatieve 
invloed hebben op de stand van de weide- en akkervogels. Bij dergelijke 
ontwikkelingen in kerngebieden voor weide- en akkervogels wil de provin-
cie dat er mitigerende en compenserende maatregelen worden genomen. 



 

 
 

 
Grondwaterbeschermingsgebied 

 

 
Akkervogelgebieden (bron: Natuurbeheerplankaart Groningen) 

 
 
 
 
 



 

 

GEMEENTELIJK BELEID 
 
Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan  
In regionaal verband is gewerkt aan een woon- en leefbaarheidsplan. Im-
mers, de problematiek van bevolkingsdaling, veranderingen in de bevol-
kingssamenstelling en beperkter draagvlak speelt in hele regio. Doelt de 
provincie in het POP op een plan voor de hele regio, bij de uitwerking wordt 
gewerkt in subregio’s. De gemeente Bellingwedde werkt daarbij nauw sa-
men met de buurgemeenten in Westerwolde: de gemeenten Vlagtwedde 
en Stadskanaal.  
 
In het volkshuisvestingsbeleid krijgen herstructurering van de bestaande 
woningvoorraad, de aanpak van ‘rotte kiezen’ en het herstel van ‘pro-
bleemerven’ prioriteit. Het wonen is weliswaar vooral in de dorpen gecon-
centreerd, maar ook in het buitengebied van Bellingwedde is de woonfunc-
tie nog zeker aanwezig, zoals in een aantal buurtschappen, linten en in de 
vorm van (agrarische) bedrijfswoningen. De gemeente zet in - mede gezien 
de eerdere lijn uit het huidige bestemmingsplan - op handhaving van de 
woonfunctie, daar waar deze in het landelijk aanwezig is, met ruimte voor 
kwalitatieve verbetering. 
 
Welstandsnota 
De gemeentelijke welstandsnota geeft uitgangspunten voor het uiterlijk van 
gebouwen en bouwwerken. De gemeente Bellingwedde beschikt over een 
welstandsnota met welstandscriteria die per gebied zijn opgesteld. Waar 
het bestemmingsplan de stedenbouwkundige randvoorwaarden geeft, zo-
als situering en de maatvoering van bebouwing, wordt op grond van de 
welstandsnota gekeken naar zaken als detaillering, kleur- en materiaalge-
bruik en dergelijke. 
 
Ontwikkelingsvisie Hoornder Venen, Landschapsversterkend wonen 
In 2009 is een ontwikkelingsvisie gemaakt voor het gebied Hoornder Ve-
nen. Het zoekgebied wordt in de onderstaande figuur weergegeven. Hier 
wordt gezocht naar een vorm van landschapsversterkend wonen, waarbij 
de agrarische grond wordt getransformeerd tot landgoederen die onder de 
Natuurschoonwet vallen. Dit betekent dat per landgoed minimaal minimaal 
5 hectare aan openbaar toegankelijk gebied moet worden gerealiseerd. Het 
initiatief komt bottom-up tot stand. Dit betekent dat het initiatief bij de agra-
riërs ligt en blijft. 
 



 

 
 

 
Zoekgebied voor het landschapsversterkend wonen 

 
Nieuwe bebouwing in het gebied wordt ingepast in de bestaande land-
schapsstructuren: de watergangen in het westelijke deel en de opstrekken-
de verkaveling in het centrale deel. Het oostelijke deel, het stroomdal van 
de Westerwoldse Aa wordt vooral gereserveerd voor natuurontwikkeling. 
De landschapsvisie wordt in de onderstaande figuur weergegeven. 
 





 

 
 

 
Landschapsvisie Hoornder Meeden (De Nieuwe Westerwoldse Compagnie i.o. Buro Vijn, 2009) 
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BIJLAGE 4 - NADERE BESCHRIJVING VAN HET VOORNEMEN 
 
 
 
Het landelijk gebied is constant in beweging. Er worden nieuwe technieken toegepast in de 
agrarisch bedrijfsvoering en ruimte gezocht voor functies die (relatief) nieuw zijn de context 
van het landelijk gebied, zoals de kleinschalige opwekking van duurzame energie. In deze 
bijlage wordt een van deze nieuwe functies nader beschreven. De afweging of deze functies 
(onder randvoorwaarden) in het bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt, vindt plaats in 
de toelichting van het bestemmingsplan.  

1.   1. Moderne staltypes melkveehouderij 

De moderne landbouw brengt nieuwe technieken en nieuwe typen bebouwing met zich mee. 
In het kader van dierenwelzijn is in de melkveehouderij behoefte aan staltypen met een 
natuurlijke ventilatie en veel daglicht. Serrestallen, boogstallen en de zogenaamde Italiaanse 
stal voorzien hierin. In de onderstaande figuren worden verschillende voornbeelden 
gegeven. De beleving van staltypes is uiteraard in hoge mate subjectief. 

  

Figuur 1. Serrestallen, boogstallen en 
(traditionele) ligboxstallen (Bron: 
Courage, 2009) 

Figuur 2. Italiaanse stal 

  

Figuur 3. Serrestal Figuur 4. Serrestal 

  

Figuur 5. Boogstal Figuur 6. Boogstal 

 



1.   2. Mestopslag op veldkavels

Mest afkomstig van dieren wordt voor een groot deel uitgereden op 
Wanneer een groot deel van de landerijen op afstand van de boerderij ligt, brengt dit veel 
verkeer met zich mee in de periode waarin de mest wordt uitgereden. Om knelpunten met 
mestopslag nabij woningen op te lossen of hinderlijke verkeersstromen
sommige gevallen wenselijk om
overigens niet om mestsilo’s, maar deels in de bodem verankerde foliebassins. Ter illustratie 
wordt in de onderstaande figuur een foliebassin weergegeven
worden deze foliebassins vaak in het landschap ingepast met een aarden wal.

Figuur 7. Afbeelding van een foliebassin (bron: 

Figuur 8. Schematische weergave van mestopslag een mestbassin

Figuur 9. Mestbassin in het Oldambtgebied

 

Mestopslag op veldkavels 

Mest afkomstig van dieren wordt voor een groot deel uitgereden op agrarische landerijen
Wanneer een groot deel van de landerijen op afstand van de boerderij ligt, brengt dit veel 
verkeer met zich mee in de periode waarin de mest wordt uitgereden. Om knelpunten met 

nabij woningen op te lossen of hinderlijke verkeersstromen op te lossen, is het in 
sommige gevallen wenselijk om mestopslag op veldkavels te realiseren. Het gaat hierbij 
overigens niet om mestsilo’s, maar deels in de bodem verankerde foliebassins. Ter illustratie 
wordt in de onderstaande figuur een foliebassin weergegeven. In open landschapstypen 
worden deze foliebassins vaak in het landschap ingepast met een aarden wal. 

 

Afbeelding van een foliebassin (bron: www.pastanks.nl) 

 

Schematische weergave van mestopslag een mestbassin 

 

Mestbassin in het Oldambtgebied 

agrarische landerijen. 
Wanneer een groot deel van de landerijen op afstand van de boerderij ligt, brengt dit veel 
verkeer met zich mee in de periode waarin de mest wordt uitgereden. Om knelpunten met 

ssen, is het in 
. Het gaat hierbij 

overigens niet om mestsilo’s, maar deels in de bodem verankerde foliebassins. Ter illustratie 
In open landschapstypen 



1.   3. Mestraffinage 

Proces 
Mestraffinage betreft het scheiden van meststromen in hoogwaardige grondstoffen. Uiteraard 
zijn ook hier weer verschillende procedés denkbaar. Bij Maatschaap Hilhorst in Noord-Sleen 
staat een voorbeeld van een mestraffinaderij op boerderijschaal (zie figuur 15). Deze werkt 
als volgt:  
- Vanuit de mestkelder wordt mest in een reactor gepompt, waar een temperatuur heerst 

van 50°C. In deze fase lost de organische stof op en komen mineralen vrij (net als in de 
pens van een koe). Daarna blijft een substantie over, waarbij lignine (houtstof) een 
belangrijk bestanddeel is voor de structuur van de stof; 

- De lignine wordt in een tweede reactor gescheiden van de mineralen: er ontstaat een 
dikke en een dunne mestfractie; 

- Een derde reactor composteert de lignine tot compost; 
- In de vierde reactor komt biogas vrij met een methaangehalte van 90%-95%: hoger dan 

het methaangehalte van het Nederlandse aardgas. Het gas is daarom geschikt om op het 
aardgasnet te injecteren. Het kan ook ter plekke worden omgezet in energie met een 
WKK-installatie. 

 
Groot verschil met de huidige generatie (co-)vergisters is de afbraak van organische stof en 
het vergistingsproces plaatsvinden in verschillende tanks. Tevens gaat de installatie veel 
verder in het scheiden van de organische stof en de mineralen fosfaat (P), stikstof (N) en kali 
(K). De eindproducten kunnen daardoor meer gericht worden ingezet. 
 
Producten en toepassing 
De dikke mestfractie is arm aan mineralen en kan worden toegepast als bodemverbeteraar. 
De dunne mestfractie is een hoogwaardige meststof met hoge mineralenconcentratie. De 
dunne fractie kan verder worden gescheiden in de stoffen fosfaat (P), stikstof (N) en kali (K), 
de drie bestanddelen van kunstmest. De werking van de meststoffen kan vergelijkbaar zijn  
met de werking van kunstmest. Dit kan grote gevolgen hebben voor het huidige mestbeleid. 
Wanneer de mineralen uit de raffinaderij als kunstmestvervanger erkend worden, zou de 
mestplaatsingsruimte niet langer limiterend zijn voor de omvang van een bedrijf.  
 
De eerste praktijkonderzoeken van Wageningen Universiteit laten wisselende resultaten 
zien. Het afvoeren van de meststoffen onder de naam ‘kunstmest’ is daarom nog niet 
toegestaan. Wel blijkt uit onderzoeken dat de stikstofwerking over het algemeen beter is op 
bouwland dan op grasland. 
 
Ruimtelijke inpasbaarheid 
Op boerderijschaal is deze activiteit 100% gebonden aan het agrarisch bedrijf en heeft 
daardoor geen verkeersaantrekkende werking. De activiteiten kunnen plaatsvinden in 
bebouwing ter grote van een zeecontainer, waardoor de ruimtelijke uitstraling veel beperkter 
is dan bij co-vergisting. 
 



 

Figuur 10. Mestraffinage  

 

Nieuwe technieken 
De techniek staat uiteraard niet stil. Op de Dairy Campus bij Leeuwarden is op dit moment 
een nieuw type mestraffinaderij in aanbouw (zie onderstaande figuur). In 2013 en 2014 wordt 
met deze demo-installatie onderzoek gedaan naar een nieuw procedé, waarbij 
klimaatneutraliteit het uitgangspunt is: de energie die vrijkomt bij vergisting wordt gebruikt om 
de mest te raffineren. De techniek onderscheid zich verder doordat via membraanelektrolyse 
verschillende mineralenconcentraten worden geproduceerd. De bedoeling is om daarmee de 
bemestende waarde van de eindproducten verder te verhogen. De concentraten worden in  
2013 en 2014 hier op getest. 
 

 

Figuur 11. Nieuw type mestraffinaderij op Dairy Campus 



1.   4. Kleinschalige windmolens 

Kleinschalige windmolens zijn windmolens met een ashoogte tot 15 meter. Er valt een 
onderscheid te maken tussen windmolens met een horizontale as en windmolens met een 
verticale as. Er zijn veel verschillende types op de markt, maar de techniek staat nog in de 
kinderschoenen. 
 
Energieopbrengst 
Over de energie-opbrengst van kleine windmolens is relatief weinig bekend. De techniek van 
windmolens staat nog in de kinderschoenen. Bovendien zijn er veel verschillend types op de 
markt. In Zeeland is een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar de energieopbrengst van 
verschillende typen windmolens (zie onderstaande figuur). 
 

 

Figuur 12. Testveld met kleine windmolens in Zeeland 

 

Over het algemeen kan worden gesteld dat het rotoroppervlak en/of de hoogte van de 
windmolens bijdragen aan een hogere energie-opbrengst. Het type Skystream heeft 
bijvoorbeeld een energieopbrengst in de orde van 2.000 kWh per jaar (zie onderstaande 
figuur).  

 



Figuur 13. Kleinschalige windmolen van het type Skystream 

 
Ruimtelijke inpasbaarheid 
Uiteraard zijn kleinschalige windmolens makkelijker in te passen dan de grootschalige 
windturbines. Kleinschalige windmolens komen daarom ook vaker voor in een stedelijke 
omgeving. Kleinschalige windmolens met een rotordiameter groter dan 2 meter moeten 
worden getoetst aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. 

1.   5. Zonneweides 

Zonnepanelen die in grote opstellingen op (agrarische) gronden worden gerealiseerd, 
worden zonneweides genoemd. 
 
Energieopbrengst 
De energie-opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van de oriëntatie en de helling van de 
panelen. Voor een opgesteld vermogen van 1 megawattpiek (MWp), is een dakoppervlak 
nodig van ongeveer 1 hectare. Op platte daken of in weilanden is ongeveer 2 hectare nodig 
(Atelier Fryslân, 2011). De opbrengst per 1 MWp is ongeveer 800.000 kWh per jaar. Dit 
betekent dat een zonneweide met een oppervlakte van 10 hectare ongeveer 4.000.000 kWh 
per jaar levert, gelijk aan het stroomgebruik van 1.140 huishoudens.  
 
Ruimtelijke inpasbaarheid 
Het plaatsen van grote oppervlaktes zonnepanelen in heeft gevolgen voor het beeld van de 
gemeente. Atelier Fryslân constateert in een studie naar de ruimtelijke impact van 
‘zonneweides’: ‘een dergelijke ‘teelt’ van zonnepanelen heeft grote invloed op het beeld, 
vergelijkbaar met de kassenbouw. Het groene karakter van het landelijk gebied verandert bij 
grootschalige toepassing ingrijpend, evenals het beeld van de horizon en het gevoel van 
ruimte.’ 
 
In de onderstaande figuren worden aantal fotomontages uit deze studie weergegeven.  

 

Figuur 14. Motomontage met zonnepanelen in een weiland (Atelier Fryslân, 2011) 



 

Figuur 15. Zonnepanelen in de wei (Duitsland) 
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BIJLAGE 5 - VERZAMELEN VAN REKENINVOER EN INVULLING 
ALTERNATIEVEN STIKSTOFDEPOSITIE
 
 
 
Deze bijlage heeft betrekking op de manier waarop gegevens zijn verzameld ten behoeve 
van de berekening van stikstofdepositie
alternatieven en de scenario’s voor dit aspect.

1.   1. Verzamelen van basisgegevens

Door gemeente Bellingwedde zijn de dier
vergunningdossiers en handhavinggegevens.
grondgebonden veehouderij (melkveehouderij) in het gebied zeer dominant is
percelen waar een intensieve wijze vee wordt gehouden, is 
 

Gebied Aantal 
agrarische 
bedrijven 

Aantal 
akkerbouw 
bedrijven

Aantal

Bellingwedde 104 70

Tabel 1 Basisgegevens berekeningen

 
Actualiteit van de gegevens 
De meeste handhavingsgegevens
ook dossiers van 5 jaar of ouder. Het betreft hier uitzonderingen. Uit een vergelijking van de 
CBS-aantallen en de door de gemeente aangeleverde gegevens, blijkt dat 
dierenaantallen behoorlijk goed in beeld 
situatie’. 

1.   2. Keuze voor een referentiescenario

De referentiesituatie is de situatie waarbij geen nieuw bestemmingsplan buitengebied wordt 
vastgesteld. De referentiesituatie fungeert
voornemen kunnen worden vergeleken. Normaal gesproken omvat de referentiesituatie de 
huidige situatie en ontwikkelingen die ongeacht het wel of niet vaststellen van het 
bestemmingsplan aan de orde zijn (auton
het onderscheid tussen referentiesituatie en het voornemen voor wat betreft 
milieuvergunningen schematisch weergegeven.

Figuur 1. Onderscheid tussen referentiesituatie en voornemen

VERZAMELEN VAN REKENINVOER EN INVULLING 
ALTERNATIEVEN STIKSTOFDEPOSITIE 

Deze bijlage heeft betrekking op de manier waarop gegevens zijn verzameld ten behoeve 
berekening van stikstofdepositie en de keuzes die gemaakt zijn bij de invulling van de 

voor dit aspect. 

Verzamelen van basisgegevens 

zijn de dier- en stalgegevens aangeleverd op basis van 
vergunningdossiers en handhavinggegevens. Uit de tabel valt af te leiden dat 
grondgebonden veehouderij (melkveehouderij) in het gebied zeer dominant is

wijze vee wordt gehouden, is zeer klein (1,6%). 

Aantal 
akkerbouw 
bedrijven 

Aantal bedrijven waar 
op een grondgebonden 
manier vee wordt 
gehouden  

Aantal intensieve 
veehouderijen  (IV) of 
bedrijven met een IV
neventak 

Aantal % van 
het 
totaal 

Aantal % van het 
totaal aantal 
agrarische 
bedrijven 

Aantal 

70 67% 34 33% 9 

Tabel 1 Basisgegevens berekeningen 

De meeste handhavingsgegevens waren jonger dan 5 jaar. In een aantal gevallen waren er 
ook dossiers van 5 jaar of ouder. Het betreft hier uitzonderingen. Uit een vergelijking van de 

aantallen en de door de gemeente aangeleverde gegevens, blijkt dat de gemeente
behoorlijk goed in beeld heeft. Zie hiervoor het kopje ‘Huidige (feitelijke) 

Keuze voor een referentiescenario 

De referentiesituatie is de situatie waarbij geen nieuw bestemmingsplan buitengebied wordt 
vastgesteld. De referentiesituatie fungeert als ijkpunt, waarmee de milieueffecten van het 
voornemen kunnen worden vergeleken. Normaal gesproken omvat de referentiesituatie de 
huidige situatie en ontwikkelingen die ongeacht het wel of niet vaststellen van het 
bestemmingsplan aan de orde zijn (autonome ontwikkelingen). In de onderstaande figuur is 
het onderscheid tussen referentiesituatie en het voornemen voor wat betreft 
milieuvergunningen schematisch weergegeven. 

 

Onderscheid tussen referentiesituatie en voornemen 

VERZAMELEN VAN REKENINVOER EN INVULLING 

Deze bijlage heeft betrekking op de manier waarop gegevens zijn verzameld ten behoeve 
invulling van de 

en stalgegevens aangeleverd op basis van 
Uit de tabel valt af te leiden dat de 

grondgebonden veehouderij (melkveehouderij) in het gebied zeer dominant is. Het aantal 

Aantal intensieve 
veehouderijen  (IV) of 
bedrijven met een IV-

% van het 
totaal aantal 
veehouderijen 

9% 

waren jonger dan 5 jaar. In een aantal gevallen waren er 
ook dossiers van 5 jaar of ouder. Het betreft hier uitzonderingen. Uit een vergelijking van de 

de gemeente hun 
. Zie hiervoor het kopje ‘Huidige (feitelijke) 

De referentiesituatie is de situatie waarbij geen nieuw bestemmingsplan buitengebied wordt 
als ijkpunt, waarmee de milieueffecten van het 

voornemen kunnen worden vergeleken. Normaal gesproken omvat de referentiesituatie de 
huidige situatie en ontwikkelingen die ongeacht het wel of niet vaststellen van het 

ome ontwikkelingen). In de onderstaande figuur is 
het onderscheid tussen referentiesituatie en het voornemen voor wat betreft 



 
Autonome ontwikkelingen die in dit verband van belang kunnen zijn, zijn de volgende: 
- bestemde en vergunde activiteiten die zeker binnenkort ingevuld worden; 
- generieke, planoverstijgende ontwikkelingen, zoals normen die voortvloeien uit het 

Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij of het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (autonome ontwikkelingen). 
 

In het geval van stikstofdepositie wordt ervoor gekozen om alleen de huidige (feitelijke) 
situatie als referentiesituatie door te rekenen. Vanuit de passende beoordeling is dat een 
verplichting. Daarnaast heeft het apart doorrekenen van de autonome ontwikkeling te weinig 
toegevoegde waarde. Er is een beperkt aantal vergunningaanvragen aan de orde voor 
uitbreiding van de veestapel aan de orde, die op korte termijn worden verleend (minder dan 
5). Daarnaast komen in het plangebied geen (intensieve) veehouderijen in het plangebied 
die nog niet voldoet aan de eisen uit het Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij.  
 
Op een totaal van 254 veehouderijen zal het doorrekenen van de huidige situatie én de 
autonome ontwikkeling (met 5 extra stellen) vrijwel tot dezelfde uitkomsten leiden. Helemaal 
wanneer daarbij in aanmerking wordt genomen, dat in dezelfde periode waarschijnlijk 
verschillende bedrijven gaan stoppen. 

1.   3. Huidige (feitelijke) situatie 

Veebezetting in de huidige situatie 
In veel gevallen bestaat er een groot verschil tussen de vergunde situatie en het feitelijk 
aantal dieren dat wordt gehouden. Een deel van deze onbenutte stalruimte wordt verklaard 
door seizoensfluctuaties - bijvoorbeeld door een periode waarin veel nieuwe dieren worden 
geboren - maar een deel van deze onbenutte ruimte is structureel. Dit blijkt namelijk uit de 
verschillen tussen de vergunde aantallen en de telgegevens van het CBS. 
 
In de tabellen op de volgende pagina wordt het verschil tussen de aangeleverde 
vergunningsgegevens uit 2012 vergeleken met de CBS-tellingen uit 2012. Deze tellingen 
geven een beeld van het aantal dieren dat daadwerkelijk in de gemeente wordt gehouden. 
Door het CBS worden de aantallen schapen en paarden niet geregistreerd. Voor deze 
dierenaantallen is daadoor geen vergelijking mogelijk.  
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Rundvee 8.500 6.955 1.545 0,82 0,85 7225 

Schapen 2.536 689 1.847 0,27 1 2536 

Geiten 0 710 -710 x 0 0 

Varkens 3770 3.308 462 0,88 0,9 3393 

Pluimvee 758778 548.703 210.075 0,72 0,75 569084 



Vleeskalveren 6480 0 6.480 x 1 6480 

Paarden 71 188 -117 2,65 2,7 191,7 

Vleeseenden 10150 0 10.150 x 1 10150 

Tabel 2 CBS-tellingen en gemeentelijke telgegevens 

 
De tabellen laten voor een aantal diercategorieën (forse) verschillen zien tussen de 
gegevens van de gemeente en de CBS-gegevens.  
 
Mogelijke verklaring(en) 
Voor een deel van de diercategorieën kunnen deze verschillen worden verklaard doordat het 
CBS deze categorieën niet registreert (schapen). Daarnaast komt het bij de intensieve 
veehouderij veel voor dat de gemeentelijke aantallen hoger liggen dan de tellingen van het 
CBS, omdat de gemeente uitgaat van vergunde aantallen en de vergunningen niet altijd 
volledig worden benut. 
 
Voor de dominante bedrijfssector, de (melk)rundveehouderij, is er een redelijk compleet 
beeld. De aantallen van de gemeente liggen iets hoge dan de CBS-aantallen. Dit kan 
mogelijk worden verklaard door het feit dat er in de melkveesector schaalvergroting gaande 
is (zie ook paragraaf 1.6, trendscenario). 
 
Afweging ten aanzien van het rekenmodel 
Voor de aantallen rundvee, varkens, pluimvee en paarden is een correctiefactor toegepast 
waarbij de veestapel in het rekenmodel nog steeds iets hoger ligt dan bij de CBS-aantallen. 
 
Voor de vergunningsplichtige bedrijven, zijn de stalsystemen uit de vergunning opgenomen. 
Van de meldingsplichtige bedrijven - bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
(voorheen Besluit landbouw) - zijn de stalsystemen niet altijd even goed in beeld. Er is voor 
gekozen om rekening te houden met een relatief veel voorkomend stalsysteem: een 
ligboxstal met beweiding.  

1.   4. Voornemen en alternatief gebiedszonering 

Het gaat hier om een berekening van de maximale stikstofdepositie bij volledige benutting 
van alle bouwpercelen. Daarbij worden de maximale mogelijkheden die het 
ontwerpbestemmingsplan op dit moment biedt, aangehouden. Daarbij worden, conform de 
relevante jurisprudentie, ook bouwmogelijkheden en mogelijkheden die op basis van 
afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden zijn toegestaan meegenomen.  
 
Ten aanzien van de grondgebonden veehouderijen wordt rekening gehouden met de 
volgende uitgangspunten: 
- Voor grondgebonden bedrijven is een invulling met een volwaardige melkveehouderij 

maatgevend. Mede gelet op de afschaffing van de melkquota is het mogelijk dat deze 
bedrijfstak zich fors zal uitbreiden. Vergroening van akkerbouwgebied is daarbij niet 
uitgesloten. Worst-case wordt er daarom vanuit gegaan dat ook de akkerbouwers in het 
plangebied melkvee zullen gaan houden. De planregels staan deze uitwisselbaarheid van 
de bedrijfsvoering niet in de weg zolang het gaat om een grondgebonden agrarisch 
bedrijf; 

- Grondgebonden betekent dat het bedrijf voor een groot deel van de bedrijfsvoering 
afhankelijk is van agrarische grond. In het bestemmingsplan is echter niet vastgelegd dat 
het veevoer afkomstig moet zijn van eigen grond; 



- In de berekeningen wordt er vanuit gegaan dat alle veehouderijen gebruik maken van de 
maximale bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Grondgebonden bedrijven 
op basis van wijzigingsbevoegdheden doorgroeien naar een omvang van maximaal 2,0 of 
3,0 hectare. Bij het alternatief gebiedszonering is een grotere variatie in omvang en 
veebezetting aan de orde. Daarbij is rekening gehouden met een veebezetting uit de 
onderstaande tabel; 

- Er wordt rekening gehouden met de stalsystemen die minimaal verplicht zijn op basis van 
het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Dit betekent voor volwassen 
melkvee een uitstoot van 9,5 kg ammoniak (NH3) per koe. Voor jongvee gaat het om 3,9 
kg NH3. 

 
Maximale 

invulling 

bouwpercelen 

Aantal dieren 

op 3 ha 

Aantal 

dieren op 2 

ha 

Aantal dieren op 

1,5 ha 
Aantal 

dieren op  

1 ha 

Melkvee 750 550 300 220 

Jongvee 500 330 200 150 

Tabel 3 Maximale veebezetting bij grondgebonden agrarische bedrijven 

 
 
Ten aanzien van intensieve veehouderijen is er rekening mee gehouden dat het aantal stuks 
vee gelijk blijft aan het vergunde aantal, overeenkomstig het beleid van de gemeente. 
 
1.   5. Varianten bedrijfsverplaatsing 

Bij de varianten bedrijfsverplaatsing wordt het milieueffect van vijf nieuwe bouwpercelen in 
op twee verschillende locaties in beeld gebracht: de Lyskemeerweg en de 
Tweekarspelenweg. Daarmee wordt verkend onder welke randvoorwaarden het verplaatsen 
van een bedrijf kan worden toegestaan. De percelen zijn op (worst-case) aan de rand van de 
gemeente gesitueerd. In het worst-case scenario is geen rekening gehouden met de 
beschikbaarheid van grond of de vorming van huiskavels. 

1.   6. Trendscenario 

Naast de maximale opvulling van alle agrarische bouwpercelen is een trendscenario 
doorgerekend, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de veestapel zich doorontwikkelt volgens 
de trends die in de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden. Dit scenario kan uiteraard niet 
precies de ontwikkelingen in het plangebied voorspellen, maar geeft een meer realistisch 
beeld van de omstandigheden waaronder nieuwe vergunningen worden verleend dan het 
voornemen (de maximale invulling).  
 
In het trendscenario wordt de trendmatige groei en krimp van de veestapel gelijkmatig 
toegedeeld aan alle percelen toegedeeld waar op dit moment vee wordt gehouden. In beide 
gemeenten zijn iets andere aannames van toepassing. Binnen de gemeenten zelf zijn echter 
geen grote verschillen per deelgebied waar te nemen. Modelmatig heeft het daarom weinig 
zin om meer gedetailleerde voorspellingen te doen over stoppende en groeiende bedrijven. 
Een gelijkmatige spreiding over de bouwpercelen waar op dit moment vee wordt gehouden 
geeft op dit detailniveau een goed beeld. 
 
 
 
 



In de gemeente zijn de autonome ontwikkelingen uit de onderstaande tabel aan de orde. 
 
Diercateg

orie 

Aantal bedrijfstakken 
1)

 Aantal dieren 

 2000 2012 Jaarlijks

e trend 

2000-

2012 

(%) 

Verw

acht 

aanta

l 

2023 

2000 2012 Jaarlij

kse 

trend 

2000-

2012 

(%) 

Verwacht aantal dieren 

2023  

Rundvee 44 34 -1,9 28 6.375 6.955 +0,7 7557 

Geiten 8 5 -3,1 4 105 710 +48,0 x 

Varkens 22 3 -7,2 1 3.255 3.308 +0,1 3.357 

Kippen 16 5 -6,3 2 588.972 548.703 -0,6 515.277 

Paarden 27 26 -0,3 25 157 188 +1,6 225 

Schapen 21 10 -4,4 6 2.845 689 -6,3 336 

Tabel 3 Ontwikkeling van het aantal dieren en bedrijfstakken (bron: CBS-landbouwtellingen 2011, 
2012) 

Voor de verschillende diercategorieën zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- Voor de melkveesector wordt er vanuit gegaan dat de veestapel groeit met 1,5% per jaar. 

Dit betekent dat de veestapel in 2023 is toegenomen met 12%). Een groei van 1,5% ligt 
iets hoger dan 0,7% per jaar in de afgelopen 10 jaar, maar daardoor wordt geanticipeerd 
op de versnelde groei van de melkveesector na de afschaffing van het melkquotum; 

- Doordat een grote geitenhouder in het plangebied is gestopt, is het aantal geiten sterk 
afgenomen. Vanwege het kleine aantal geiten in het gebied, kan hieruit geen eenduidige 
trend wordt afgeleid. Er wordt rekening gehouden met een gelijkblijvend aantal; 

- Omdat het aantal varkens en het aantal stuks pluimvee volgens het gemeentelijk beleid 
niet zal toenemen, wordt rekening gehouden met een gelijkblijvend aantal; 

- Voor de paardenhouderij wordt rekening gehouden met een sterke groei (1,5% per jaar). 
Gelet op de economische crisis is er eerder krimp van de paardensector aan de orde, 
maar over 5 jaar zal de forse groei naar verwachting opnieuw doorzetten; 

- Ten aanzien van het aantal schapen is geen eenduidige groeitrend aan de orde. Hier 
wordt rekening gehouden met een gelijkblijvend aantal. 

 

                                                             
1)

  Bij de CBS gegevens vallen bedrijven die een neventak hebben onder meerdere bedrijfstakken. Dit 
verklaart waarom in de tabel het totaal aantal bedrijven hoger is dan het aantal (volwaardige) agrarische 
bedrijven dat in de gemeente aanwezig is.  
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1. Inleiding 3 

1.1. Aanleiding 

Het bestemmingsplan Buitengebied Bellingwedde maakt verschillende ontwikkelingen 

mogelijk, waarvan significante effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden niet op 

voorhand kunnen worden uitgesloten. Op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 leidt dit 

tot de verplichting om een passende beoordeling te maken van de effecten van het plan. De 

passende beoordeling zal worden opgenomen bij het milieueffectrapport (planMER) dat ook 

in het kader van dit nieuwe bestemmingsplan wordt opgesteld. 

 

 

1.2. Aard van het nieuwe bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan is in beginsel consoliderend van aard. Er wordt ingezet op het 

beschermen en versterken van de huidige natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden. Binnen de randvoorwaarden die gelden vanuit onder meer milieu, landschap, water 

en cultuurhistorie, wordt perceelsgebonden ontwikkelingsruimte geboden om in te kunnen 

spelen op markt- en beleidsontwikkelingen. Het gaat daarbij enerzijds om de bestaande 

functies, zoals agrarische bedrijven, en anderzijds om nieuwe functies, zoals passende 

mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijven en mogelijkheden om kleinschalige 

recreatiefaciliteiten te realiseren.  

 

Een korte beschrijving van de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden volgt in hoofdstuk 3. 

 

 

1.3. Natura 2000-gebieden en relevante aspecten (scoping) 

Op basis van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn natuurgebieden van 

Europees belang aangewezen. Deze gebieden vormen samen een netwerk: Natura 2000. 

Binnen het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan zijn geen Natura 2000-gebieden 

gelegen. Gezien de externe werking van de Natuurbeschermingswet 1998, is het echter 

noodzakelijk om gebieden buiten het plangebied te toetsen aan deze wet. Onderzocht wordt 

of de ontwikkelingen in het plangebied een negatief effect kunnen hebben op de 

instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden. Behalve de Nederlandse gebieden, 

worden daarbij ook de gevolgen voor de Duitse gebieden onderzocht. 

 

Vanwege een ruime afstand van 3,5 kilometer tot het meest nabijgelegen Natura 2000-

gebied Lieftinghsbroek zijn directe effecten als areaalverlies, versnippering, verandering 

waterhuishouding of verstoring niet aan de orde. Overige gebieden liggen op nog grotere 

afstand.  

 



4 Inleiding 

  

Figuur 1.1  Ligging van het plangebied (gele cirkel) t.o.v. Natura 2000-gebieden 

(bron: http://natura2000.eea.europa.eu/# ) 

 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij die het bestemmingsplan mogelijk 

maakt, leiden mogelijk tot een toename van de stikstofdepositie op habitattypen die 

daarvoor gevoelig zijn. Deze problematiek kan ook op grotere afstanden spelen. Dit aspect is 

in deze passende beoordeling daarom nader onderzocht. 

 

 

1.4. Gebruikte bronnen 

In deze passende beoordeling is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen: 

- Alterra, Dobben, H.F. van (2012): 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stik-

stof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000' Alterra-rapport 2397; 

- Alterra, Gies, T. (2007): 'Onderbouwing significant effect depositie op natuurgebieden' 

Alterra-rapport 1490; 

- Grontmij Nederland B.V. (2011): Passende beoordeling bestemmingsplan Oosterhorn; 

- Oltmer, K., E. Hees & C. Rougoor (2010), “Innovaties rond Natura 2000-gebieden, 

kansen en mogelijkheden voor agrarische bedrijven”, LEI-rapport 2010-056; 

- www.rivm.nl, GCN 2011; 

- www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase 

- www.bfn.de 

- www.natura2000.eea.europa.eu/www.geodata.rivm.nl/gcn/ 

 

 

1.5. Leeswijzer 

De passende beoordeling is als volgt opgezet. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 

2 een beschrijving van de wet en regelgeving. In hoofdstuk 3 worden het nieuwe 

bestemmingsplan (het voornemen) beschreven. In hoofdstuk 4 komen de natuurwaarden in 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden aan de orde. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van de 

mogelijke effecten op deze gebieden. Hoofdstuk 6 tot slot, bevat de conclusies en behandeld 

een aantal maatregelen die kunnen worden getroffen. 
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2. Wettelijk kader 5 

2.1. Vogel- en Habitatrichtlijn 

Op Europees niveau bestaan twee richtlijnen die bepalend zijn voor het natuurbeleid in de 

verschillende lidstaten: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  

 

De Europese Vogelrichtlijn1) is opgesteld in 1979 en heeft als doelstellingen: 

Beschermen van alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden; extra bescherming 

trekvogels en bedreigde vogelsoorten door aanwijzing Speciale Beschermingszones (SBZ's); 

- Opstellen beheersmaatregelen om de SBZ's in gunstige staat van instandhouding te 

houden of te brengen (instandhoudingsdoelen); 

- Passende beoordeling van gevolgen van plannen of projecten, rekening houdend met 

de instandhoudingsdoelen. 

 

De Habitatrichtlijn 2) is in 1992 opgesteld ter bevordering van de biodiversiteit in Europa. De 

doelstellingen van de Habitatrichtlijn luiden: 

- Bescherming biodiversiteit door Speciale Beschermingszones (SBZ's) aan te wijzen 

voor bedreigde planten en dieren (behalve vogels) en hun leefgebieden; 

- Opstellen beheersmaatregelen om de SBZ's in gunstige staat van instandhouding te 

houden of te brengen (instandhoudingsdoelen); 

- Passende beoordeling van gevolgen van plannen of projecten, rekening houdend met 

de instandhoudingsdoelen. 

 

 

2.2. Natuurbeschermingswet 1998 

Bescherming van Natura 2000-gebieden is in Nederland geregeld in de 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Deze wet: 

- verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale 

Beschermingzones (sbz's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de 

Nederlandse wetgeving; 

- regelt ook de bescherming van de al bestaande (staats)natuurmonumenten; 

- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellin-

gen; 

- legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen meestal bij de 

provincies. 

 

  

                                              
1)  Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 

2)  Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna 
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Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen: 

- De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er 

geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen. 

- Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 

van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten sig-

nificante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling ge-

maakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts 

toestemming voor het plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast. In dergelijke gevallen 

moeten tevens inspraakmogelijkheden zijn geboden. 

- Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet wor-

den gerealiseerd terwijl het negatief beoordeeld is, moeten alle nodige compenserende 

maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard blijft. 

 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Voor habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd ten aanzien van de 

oppervlakte en de kwaliteit van het betreffende habitat. Voor habitattypen die in een 

gunstige staat van instandhouding verkeren betreft het instandhoudingsdoel veelal behoud 

van de oppervlakte en/of behoud van de kwaliteit van het betreffende habitat. Voor 

habitattypen die in een ongunstige staat van instandhouding verkeren betreft het 

instandhoudingsdoel veelal uitbreiding van de oppervlakte en/of verbetering van de kwaliteit 

van het betreffende habitat. Ten aanzien van voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen 

wordt een herstelopgave (uitbreiding oppervlakte en/of verbetering kwaliteit) uitgewerkt in 

het Natura 2000 beheerplan dat voor ieder Natura 2000-gebied wordt opgesteld. Een 

herstelopgave hoeft derhalve niet via een ander plan of project gerealiseerd te worden. 

 

Op grond van jurisprudentie dient elke ontwikkeling die het realiseren van de 

instandhoudingsdoelen bemoeilijkt als een significant negatief effect te worden aangemerkt. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een ontwikkeling leidt tot extra stikstofdepositie op een 

habitattype met een verbeterdoelstelling (kwaliteit en/of oppervlakte), terwijl dit habitattype 

reeds te maken heeft met een achtergronddepositie van stikstof die hoger is dan de kritische 

depositie van dat habitattype. 

 

Indien dergelijke effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dan dient een 

passende beoordeling opgesteld te worden, alsmede een planMER, waarin de effecten op 

Natura 2000 worden onderzocht.  

 

Referentiesituatie 

Het nieuwe bestemmingsplan is overwegend consoliderend van aard, hetgeen concreet 

betekent dat het bestaande gebruik en bestaande rechten worden voortgezet. Voor het 

bepalen van eventuele effecten op Natura 2000-gebieden is sprake van een bijzondere situ-

atie. De scenario’s moeten namelijk vergeleken worden met de feitelijke, actuele situatie van 

de natuur in deze gebieden. Onbenutte rechten in de milieuvergunning of de vigerende 

bestemmingsplannen vallen hier dus buiten. In de rekenscenario's is hier rekening mee 

gehouden (zie hoofdstuk 3). 
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2.3. Duits toetsingskader 

Het Duitse beleidskader ten aanzien van stikstofdepositie is weergegeven in het rapport 

Bewertung von stickstoffeintragen im context der FFH-Vertraglichkeitsstudie van het Kieler 

Institut für Landschaftsökologie (KlfL). In het Duitse beleidskader ten aanzien van 

stikstofdepositie wordt een grenswaarde gehanteerd van 0,1 kg N/ha/jaar. Dit komt overeen 

met 7 mol N/ha/jaar. Deze grenswaarde wordt beargumenteerd vanuit de 

rekenonnauwkeurigheid van de gehanteerde depositieberekeningsmodellen. Een toename 

van stikstofdepositie onder deze grenswaarde leidt niet tot een significant negatief effect. 

Daarnaast is er een uitspraak van de Duitse Raad van State van 14 april 2010 waarin de 

Raad in een individueel geval oordeelt dat de toename van een stikstofdepositie die kleiner is 

dan 3% van de kritische depositiewaarde niet significant is. Onduidelijk is of deze 3%-

grenswaarde' mag worden gezien als een generieke Duitse wettelijke beleidslijn. Deze 

grenswaarden worden daarom in deze passende beoordeling slechts indicatief gehanteerd. 

Conform de Europeesrechtelijke eisen aan de beoordeling van plannen aan te behouden 

waarden van Natura 2000-gebieden zal ook een ecologisch inhoudelijke toetsing van de 

effecten van extra stikstofdepositie op Duitse Natura 2000-gebieden plaatsvinden.  

 

 

2.4. Toetsingscriteria 

De mogelijke ontwikkelingen vinden plaats buiten Natura 2000-gebieden. Er vindt dan ook 

geen areaalverlies of versnippering van Natura 2000-gebied plaats. De afstand tot de Natura 

2000-gebieden is ook dermate groot dat van verandering van de waterhuishouding en 

verstoring geen sprake is. Dat betekent dat alleen het thema vermesting/verzuring in deze 

passende beoordeling een relevant toetsingscriterium is. Binnen het thema 

vermesting/verzuring is slechts de stikstofdepositie van belang, aangezien andere 

verontreinigende stoffen een minder groot bereik hebben.  

 

De effecten op het gebied van stikstofdepositie worden als volgt gewaardeerd. 

 

Beschrijving van het effect Waardering 

Toename depositie op Natura 2000 > 5 mol/ha/jr -- 

Toename depositie op Natura 2000 1 - 5 mol/ha/jr - 

Toename depositie op Natura 2000 0,5 -  1 mol/ha/jr -/0 

Toename depositie op Natura 2000 < 0,5 mol/ha/jr 0 

Afname depositie op Natura 2000  + 

 

 

  



8 Wettelijk kader 

700102.17531.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam 

 



 

Adviesbureau RBOI  700102.17531.00 

Rotterdam 

3. Voornemen en alternatieven 9 

Bij de effectbeschrijving in deze passende beoordeling (hoofdstuk 5) wordt aangesloten bij 

het voornemen en de alternatieven uit het planMER. Het voornemen betreft het 

voorontwerpbestemmingsplan. Ten opzichte van het voornemen zijn een aantal alternatieven 

aan de orde, die hieronder kort worden beschreven. Nadere onderbouwing van de invulling 

van deze alternatieven is opgenomen in het planMER en bijlage 4 van het planMER. 

 

 

3.1. Agrarische ontwikkelingen (het voornemen) 

In het bestemmingsplan zijn de volgende ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen voor 

agrarische bedrijven: 

- Grondgebonden agrarische bedrijven krijgen een bouwperceel met enige groeiruimte, 

welke is afgestemd op de huidige bebouwing. Dit is de groeiruimte bij recht. Via een 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan kunnen agrarische doorgroeien naar een 

maximale omvang van 2 of 3 hectare. Daarbij is de landschappelijke context van groot 

belang. In de kleinschaliger esdorpen-, wegdorpen- en randveenontginnings-

landschappen, is groei tot maximaal 2 hectare aan de orde. In het grootschalige en open 

Oldambtgebied en de Veenkoloniën, kunnen bedrijven groeien tot maximaal 3 hectare; 

- Intensieve veehouderijen in de gemeente mogen qua dierenomvang niet verder groeien. 

Wel is vergroting van de bebouwing ten behoeve van dierenwelzijn toegestaan; 

- In het bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden opgenomen voor de co-vergisting van 

mest. Wel is op kleinschalige basis de activiteit ‘mestraffinage’ toegestaan. 

 

 

3.2. Alternatieven 

In het planMER worden de volgende alternatieven onderzocht: 
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Naam 

alternatief/sc

enario 

Toelichting Van belang voor 

welk aspect 

Huidige situatie 

en autonome 

ontwikkeling 

(referentiesitua-

tie). 

 

De situatie waarbij er geen nieuw bestemmingsplan 

buitengebied wordt vastgesteld en concrete projecten 

binnen en buiten het plangebied onverminderd 

doorgang vinden. 

 

Ten aanzien van het aspect stikstofdepositie wordt 

geen autonome situatie doorgerekend (zie paragraaf 

4.5 van het planMER). 

Alle aspecten. 

Het voornemen 

 

Het bestemmingsplan wordt uitgevoerd 

overeenkomstig de mogelijkheden uit de nota van 

uitgangspunten.  

 

Alle aspecten (behalve 

energieopbrengst) 

Gebiedszonering 

landbouwactivit

eiten 

Een alternatief waarbij in landbouwkerngebieden 

wordt ingezet op vergroting van bouwpercelen tot 3 

hectare en in overige gebieden alleen de 

mogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan 

worden overgenomen 

Landschap, 

cultuurhistorie, 

ecologie en 

stikstofdepositie 

Alternatief 

landschapswo-

nen 

Met dit alternatief wordt onderzocht welke 

milieueffecten ontstaan bij de invulling van de 

Hoornder Venen met nieuwe landgoederen 

Alle aspecten (behalve 

energieopbrengst) 

Alternatief 

duurzame 

energie 

Met dit alternatief wordt onderzocht welke extra 

effecten aan de orde kunnen zijn wanneer in het 

bestemmingsplan mogelijkheden worden opgenomen 

voor agrarische gronden met zonnepanelen en 

kleinschalige windturbines (tot 15 meter) 

Landschappelijke en 

ecologische effecten en 

energieopbrengst (bij 

de windturbines ook 

woon- en leefklimaat) 

 

Varianten 

verplaatsing 

bouwpercelen 

Door middel van twee worst case-scenario’s worden 

de milieueffecten van de verplaatsing van 

bouwpercelen in beeld gebracht 

Alle aspecten (behalve 

energieopbrengst) 

Trendmatige 

ontwikkeling 

van de 

veehouderij. 

De trendmatige ontwikkeling van de veestapel in de 

komende 10 jaar (op basis van de trend in de 

afgelopen 10 jaar). 

Alleen stikstofdepositie. 

 

Daarvan zijn de volgende alternatieven en scenario’s van belang voor de stikstofemissie 

vanuit het gebied: 

- De referentiesituatie; 

- Het voornemen; 

- Gebiedszonering landbouwactiviteiten; 

- Het alternatief landschapswonen (Hoornder Venen); 

- Varianten verplaatsing bouwpercelen; 

- Trendscenario ontwikkeling veehouderij. 

 

Het alternatief duurzame energie blijft hier buiten beschouwing. 
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4. Natura 2000-gebieden 11 

4.1. Selectie gevoelige Natura 2000-gebieden 

Een groot deel van de stikstofemissie vanuit veehouderijen slaat op relatief korte afstanden 

neer. Uit de afstandentabel die bij de (voormalige) Interimwet ammoniak en veehouderij 

werd gehanteerd blijkt bijvoorbeeld dat bij een emissie van 1 kg NH3 de depositie afneemt 

van 7,0 mol (potentieel) zuur op 20 meter naar 0,0089 mol op een kilometer afstand; een 

afname van meer dan 99%3). De afstand van het plangebied tot de stikstofgevoelige delen 

van de Natura 2000-gebieden in de omgeving is daarom in belangrijke mate bepalend voor 

de relevantie van deze Natura 2000-gebieden voor deze passende beoordeling. 

  

Op basis van regelgeving of jurisprudentie zijn geen vaste afstanden waarbinnen de effecten 

van stikstofdepositie in beeld moet worden gebracht. Omdat de effecten van veehouderijen 

een zeer beperkt aandeel hebben in de totale stikstofdepositie, wordt in deze passende 

beoordeling alleen gekeken naar Natura 2000-gebieden die het dichtst bij het plangebied 

liggen. Dit zijn de gebieden die bepalend zijn voor de milieuruimte in de gemeente 

Bellingwedde. In de tabel 4.1 is aangegeven welke Natura 2000-gebieden binnen een straal 

van 40 kilometer rondom de plangebieden aanwezig zijn en of en in welke mate deze 

gebieden gevoelig zijn.  

 

Tabel 4.1  Relevante omliggende Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 gebied Kritische depositiewaarde van het meest 

kritische habitattype (in mol N/ha/jr) 

Afstand gevoelig 

habitat tot het 

plangebied 

Rheiderland Geen stikstofgevoelige habitattypen >1,5 km 

Emstal von Lathen bis Papenburg Geen stikstofgevoelige habitattypen >2,8 km 

Lieftinghsbroek 1071: Blauwgraslanden, H6410 >4 km 

Ems 500: Herstellende hoogvenen H7120 >5 km 

Waddenzee 1071: Grijze duinen kalkrijk, H2130A >56 km 4 

Unter- und Aussenems 1429: Glanshaver- en vossestaarthooilanden 

H6510A 

>16 km  

Drouwenerzand 740: Zandverstuivingen H2330 >18 km 

Großes Meer, Loppersumer Meer 714: Overgangs- en trilvenen H7140B >19 km 

Zuidlaardermeergebied Geen stikstofgevoelige habitattypen >20 km 

Drentsche Aa-gebied 786: H7110B - *Actieve hoogvenen 

(heideveentjes) 

>22 km 

Fehntjer Tief und Umgebung 714: Overgangs- en trilvenen H7140B >23 km 

                                              
3)  De Interimwet ammoniak en veehouderij was van kracht tussen 26 augustus 1994 en 1 januari 2002. Vanaf 

2002 is de Wet ammoniak en veehouderij van kracht. Dit toetsingskader is alleen van toepassing op 

uitbreiding van veehouderijen binnen een straal van 250 meter ten opzichte van verzuringsgevoelige 

gebieden 
4)  Het plangebied ligt op circa 10 kilometer van het Natura 2000-gebied Waddenzee (het deel Eems-Dollard). De 

dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitattypen zijn echter op pas circa 56 km afstand aanwezig op 

Rottumeroog. Op deze afstand is extra stikstofdepositie als gevolg van ammoniakemissie nauwelijks meer 

aantoonbaar. De achtergronddepositie op Rottemeroog is bovendien aanzienlijk lager dan de kritische 

depositie van het te beschermen habitat H2130A. 
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Elperstroomgebied 714: *Heischrale graslanden H6230 >30 km 

 gevoelig voor N-depositie en/of achtergronddepositie te hoog 

 Niet gevoelig voor N-depositie en/of achtergronddepositie voldoende laag 

 Nader te onderzoeken m.b.t. N-depositie 

 

Voor vrijwel alle gebieden (m.u.v. Waddenzee) geldt dat de achtergronddepositie ter plaatse 

hoger is dan de kritische depositiewaarde van de meest gevoelige habitats5). In al deze 

gebieden is daarom sprake van een overbelasting van vermestende- en/of verzurende 

stoffen. Naarmate de gebieden verder weg zijn gelegen is deze overbelasting steeds minder 

te relateren aan bronnen in de gemeente Menterwolde. 

 

Op grond van tabel 4.1 is besloten de Habitatrichtlijngebieden Lieftinghsbroek, Ems, Unter- 

und Aussenems, Drouwenerzand en Großes Meer, Loppersumer Meer en het Drentsche Aa-

gebied nader te onderzoeken. De effecten op deze gebieden worden als maatgevend 

beschouwd voor de stikstofgevoelige gebieden op grotere afstand. Op figuur 4.1 is de ligging 

van deze gebieden weergegeven. 

 

 

 

Figuur 4.1  Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000) in de omgeving van 

Bellingwedde (bron: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

                                              
5)  De kritische depositiewaarde is de waarde waarbij een habitat meer vermestende- en 

verzurende stoffen ontvangt dan de kernmerkende natuurwaarden in het gebied kunnen 
verdragen, zonder dat de soortensamenstelling drastisch gaat wijzigen. 
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4.2. Drentsche Aa-gebied  

4.2.1. Gebiedsbeschrijving en instandhoudingsdoelstellingen 

Het stroomdallandschap van de Drentsche Aa is het enige stelsel van beekdalen in Nederland 

dat weinig is geschonden. Alle onderdelen van het beekdallandschap, van oorsprongen tot 

benedenloop en van sterke kwelgebieden tot droge inzijggebieden, zijn vertegenwoordigd. 

Het landschap met zijn kronkelende beken is vooral bekend vanwege zijn uitgestrekte 

hooilanden en zeggenmoerassen met tal van bijzondere planten- en diersoorten. Deze 

waarden worden bepaald door de complexe waterhuishouding en hangen nauw samen met 

het vroegere landgebruik. In de lage delen van het beekdal van de Drentsche Aa komen, net 

als in andere beekdalen van ons land, betrekkelijk hoog productieve graslanden en 

grotezeggenmoerassen voor. 

 

Tabel 4.2  Instandhoudingsdoelstellingen Drentsche Aa-gebied 

Habitattypen Landelijke staat 

van 

instandhouding 

Doelstelling 

omvang 

leefgebied 

Doelstelling 

kwaliteit 

leefgebied 

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei -- > > 

H2320 - Binnenlandse 

kraaiheibegroeiingen 

- = > 

H3160 - Zure vennen - = > 

H3260A - Beken en rivieren met 

waterplanten (waterranonkels) 

- > > 

H4010A - Vochtige heiden (hogere 

zandgronden) 

- > > 

H4030 - Droge heiden -- = = 

H5130 - Jeneverbesstruwelen - = > 

H6230 - *Heischrale graslanden -- > > 

H6410 - Blauwgraslanden -- > > 

H7110B - *Actieve hoogvenen 

(heideveentjes) 

-- = > 

H7140A - Overgangs- en trilvenen 

(trilvenen) 

-- > > 

H7140B - Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) 

- > > 

H7150 - Pioniervegetaties met 

snavelbiezen 

- = = 

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen 

(hogere zandgronden) 

-- > > 

H9190 - Oude eikenbossen - = = 

H91D0 - *Hoogveenbossen - > > 

H91E0C - *Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) 

- > > 

    

Habitatsoorten    

H1099 - Rivierprik - = = 

H1134 - Bittervoorn - = (<) = 

H1145 - Grote modderkruiper - = = 

H1149 - Kleine modderkruiper + = = 

H1166 - Kamsalamander - > > 
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*  prioritaire soort of habitat 

 

Legenda: 

Landelijke staat van instandhouding 

+ gunstig 

- matig gunstig 

-- zeer ongunstig 

 

Doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit  

=  behoud  

>  uitbreiding  

= (>)  uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties  

<   vermindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitattype of soort  

= (<)  achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan 

 

Doelstelling voor leefgebied en/of omvang populatie  

=  behoud  

>  uitbreiding/verbetering  

<  vermindering is toegestaan  

= (<)  achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan 

 

4.2.2. Gevoeligheid voor vermesting en verzuring 

Dit Natura 2000-gebied kent vele stikstofgevoelige habitattypen, zoals tabel 4.3 laat zien. De 

habitattypen H3160 Zure vennen, H6230 Heischrale graslanden, H7110B Actieve hoogvenen 

(heideveentjes) en H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) zijn het meest 

gevoelig. De landelijke staat van instandhouding van deze habitattypen is matig tot zeer 

ongunstig en geldt in dit gebied een verbeterdoelstelling voor wat betreft de kwaliteit. De 

achtergronddepositie voor stikstof is hier aanzienlijk hoger (> 1220 mol N/ha/jr.) dan de 

KDW zodat ook bij een kleine extra depositie significant negatieve effecten niet op voorhand 

kunnen worden uitgesloten. Ook de habitatsoorten zijn gevoelig voor vermesting. 

 

Tabel 4.3  Kritische depositiewaarden habitattypen Drentsche Aa-gebied 

    

Broedvogels [complementair]    

A153 - Watersnip  -- = = 

A275 - Paapje  -- > > 

A338 - Grauwe Klauwier  -- > > 

Habitattypen Kritische 

depositiewaarde  

mol N/ha/jr. 

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 1071 

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 1071 

H3160 - Zure vennen 714 

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten 

(waterranonkels) 

> 2400 

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 1214 

H4030 - Droge heiden 1071 

H5130 - Jeneverbesstruwelen 1071 

H6230 - *Heischrale graslanden 714 

H6410 - Blauwgraslanden 1071 

H7110B - *Actieve hoogvenen (heideveentjes) 786 

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 1214 



 Natura 2000-gebieden 15 

Adviesbureau RBOI  700102.17531.00r 

Rotterdam 

 

 

4.3. Drouwenerzand 

4.3.1. Gebiedsbeschrijving en instandhoudingsdoelstellingen 

Het Drouwenerzand is een actief stuifzandgebied op de flank van de Hondsrug, waarin 

centraal een actieve stuifzandkern voorkomt. Het Drouwenerzand is ontstaan door 

overmatige begrazing van schapen en plaggenwinning in de 18e en 19e eeuw. Daarna is een 

uitgestrekte begroeiing ontstaan met jeneverbesstruwelen die nog steeds aanwezig is in het 

noordelijke en oostelijke gedeelte. Het stuifzand is in het begin van de 20ste eeuw 

gedeeltelijk beteugeld door bebossingen met grove den. De begroeiing van het heuvelachtige 

terrein bestaat in het oostelijke deel naast jeneverbes uit struikheide en grote oppervlakten 

kraaiheide, vochtige heide en oude eikenbossen. Het Drouwenerzand verschilt van andere 

Drentse stuifzandterreinen omdat het zand mineralenrijk is. 

 

Tabel 4.4  Instandhoudingsdoelstellingen Drouwenerzand 

Habitattypen Landelijke staat 

van 

instandhouding 

Doelstelling 

omvang 

leefgebied 

Doelstelling 

kwaliteit 

leefgebied 

H2310  Stuifzandheiden met struikhei -- = > 

H2320  Binnenlandse 

kraaiheibegroeiingen 

- = = 

H2330  Zandverstuivingen -- = = 

H4010A Vochtige heiden (hogere 

zandgronden) 

- = = 

H5130  Jeneverbesstruwelen - = > 

H9190  Oude eikenbossen - = > 

 

4.3.2. Gevoeligheid voor vermesting en verzuring 

Het habitattype zandverstuivingen (H2330) is, zoals tabel 4.5 laat zien het meest kritische 

habitattype met een KDW van 714 mol N/ha/jr. De landelijke staat van instandhouding van 

dit habitattype is zeer ongunstig en voor dit habitattype geldt in dit gebied een 

behoudsdoelstelling voor wat betreft de kwaliteit. De achtergronddepositie voor stikstof is 

hier aanzienlijk hoger (> 1290 mol N/ha/jr.) dan de KDW van alle habitattypen zodat ook bij 

een kleine extra depositie significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden 

uitgesloten. 

Aangezien het een zeer klein Natura 2000-gebied zijn de receptorpunten op de rand van het 

Natura 2000-gebied gekozen. 

 

  

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 714 

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 1429 

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 1429 

H9190 - Oude eikenbossen 1071 

H91D0 - *Hoogveenbossen 1786 

H91E0C - *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 

bossen) 

1857 
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Tabel 4.5  Kritische depositiewaarden habitattypen Drouwenerzand 

 

 

4.4. Lieftinghsbroek 

4.4.1. Gebiedsbeschrijving en instandhoudingsdoelstellingen 

Het Lieftinghsbroek is een loofbos op de dalflank van het riviertje de Ruiten Aa. Het bos 

behoort tot het eiken-haagbeukenbos, beuken-eikenbos en broekbos. Het bosgebied is het 

noordelijkste element van de oude loofbossen in Zuid-Groningen, die hun zwaartepunt in de 

omgeving van Ter Apel hebben. De dominante boomsoort is Zomereik (Quercus robur). Het 

gebied is geselecteerd vanwege het voorkomen van oud, goed ontwikkeld Wintereiken-

Beukenbos. De ondergroei is met name in de natte delen rijk ontwikkeld. Plaatselijk wordt de 

struiklaag gedomineerd door hulst. 

 

Tabel 4.6  Instandhoudingsdoelstellingen Lieftinghsbroek 

Habitattypen Landelijke staat 

van 

instandhouding 

Doelstelling 

omvang 

leefgebied 

Doelstelling 

kwaliteit 

leefgebied 

H6410  Blauwgraslanden -- = > 

H9120  Beuken-eikenbossen met hulst - = = 

H9160A Eiken-haagbeukenbossen 

(hogere zand-gronden) 

-- = > 

H91E0C *Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) 

- = > 

 

4.4.2. Gevoeligheid voor vermesting en verzuring 

In Lieftinghsbroek zijn de blauwgraslanden (H6410) het meest kritische habitattype met een 

KWD van 1071 mol N/ha/jr. De landelijke staat van instandhouding van dit habitattype is 

zeer ongunstig en voor dit habitattype geldt in dit gebied een verbeterdoelstelling voor wat 

betreft de kwaliteit. De achtergronddepositie voor stikstof is hier aanzienlijk hoger (> 1830 

mol N/ha/jr.) dan de KDW van alle habitattypen, zodat ook bij een kleine extra depositie 

significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. 

Aangezien het een zeer klein Natura 2000-gebied zijn de receptorpunten op de rand van het 

Natura 2000-gebied gekozen. 

 

  

Habitattypen Kritische 

depositiewaarde  

mol N/ha/jr. 

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 1071 

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 1071 

H2330 – Zandverstuivingen 714 

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 1214 

H5130 - Jeneverbesstruwelen 1071 

H9190 - Oude eikenbossen 1071 
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Tabel 4.7  Kritische depositiewaarden habitattypen Lieftinghsbroek 

 

4.5. Unterems und Aussenems  

4.5.1. Gebiedsbeschrijving en instandhoudingsdoelstellingen 

In het gebied Unterems und Aussenems is het habitattype H6510 Glanshaver- en 

vossestaarthooilanden (Magere Flachland-Mähwiesen) het meest stikstofgevoelig van de vier 

te beschermen habitattypen. De kritische stikstofdepositiewaarde is volgens van Dobben & 

van Hinsberg (2012) 1429 mol N/ha/jr. (subtype A Glanshaver- en vossestaarthooilanden, 

glanshaver). De achtergronddepositie in 2011 bedroeg 2280 mol N/ha/jr. (Grontmij, 2011). 

De achtergronddepositie is hoger dan de KDW van de drie gevoelige habitattypen, zodat ook 

bij een kleine extra depositie significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden 

uitgesloten. 

 

Tabel 4.8  Te beschermen habitattypen Unterems und Aussenems 

 

(bron: http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete) 

 

4.5.2. Gevoeligheid vermesting en verzuring 

De exacte ligging van deze habitattypen in dit Natura 2000-gebied is niet bekend. 

Glanshaverhooilanden komen echter niet in zoute milieus voor en zijn derhalve alleen langs 

het binnendijkse deel van de Ems te verwachten. Voor het gebied zijn 3 receptorpunten 

bepaald, 1 op kortste afstand en 2 op locaties waar glanshaverhooilanden worden verwacht. 

 

Tabel 4.9  Kritische depositiewaarden habitattypen Unterems und Aussenems 

 

 

Habitattypen Kritische 

depositiewaarde  

mol N/ha/jr. 

H6410 - Blauwgraslanden 1071 

H9120 – Beuken-eikenbossen met hulst 1429 

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 1429 

H91E0C - *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 

bossen) 

1857 

Habitattypen Kritische 

depositiewaarde  

mol N/ha/jr. 

H1330 -  Schorren en zilte graslanden 1571 

H91E0 –  Vochtige alluviale bossen 1857 - 2429 

H6510 -  Glanshaver- en vossestaarthooilanden 1429 - 1571 

H1130 – Estuaria > 2400 
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4.6. Ems 

4.6.1. Gebiedsbeschrijving en instandhoudingsdoelstellingen  

Het Natura 2000-gebied Ems bestaat uit de rivier met natuurlijke en meer ontwikkelde 

delen, uiterwaarden met graslanden, zandige graslanden, ooibossen, backwaters, met 

inbegrip van landbouwgrond, getijden invloeden in het onderste gedeelte, kleinschalige 

Moore, duinheide etc. 

 

De exacte ligging van de habitattypen in dit Natura 2000-gebied is niet bekend. Aangezien 

het hier zeer veel habitattypen betreft zijn receptorpunten op de rand van het Natura 2000-

gebied gekozen. 

 

Tabel 4.10  Te beschermen habitattypen en –soorten in de Ems 

  

(bron: http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete) 

 

4.6.2. Gevoeligheid vermesting en verzuring 

In de Ems komen veel stikstofgevoelige habitattypen voor, alleen de habitattypen H6430, 

H3150, H3260 en H3270 zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie. Hieronder is in tabel 4.11 

een overzicht van de meest gevoelige habitattypen opgenomen. 
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Tabel 4.11  Kritische depositiewaarden meest kritische habitattypen Ems 

 

De achtergronddepositie in 2011 bedroeg 2286 mol N/ha/jr. (Grontmij, 2011). De 

achtergronddepositie is hoger dan de KDW van nagenoeg alle habitattypen, zodat ook bij een 

kleine extra depositie significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden 

uitgesloten. 

 

De drijvende waterweegbree (Luronium natans) groeit in uiteenlopende stilstaande of zwak 

stromende wateren, zoals heide- en veenplassen, duinplassen, meren, afgesloten 

rivierarmen, laaglandbeken, kanalen, sloten, watervoerende greppels en vijvers. Het best 

gedijt de plant in water dat helder, fosfaatarm, kalkarm en voedselarm of matig voedselrijk 

is; plaatselijk bevat het water veel ijzer. In voedselrijkere omgeving staat de soort het meest 

op plaatsen waar regenwater mengt met kwelwater. Voor een duurzaam behoud zijn 

omstandigheden nodig die het dichtgroeien van standplaatsen tegengaan. De soort is 

gevoelig voor fosfaat. Langs de Ems is sprake van een voedselrijkere omgeving. Hier groeit 

drijvende waterweegbree in fonteinkruidgemeenschappen. Deze gemeenschappen zijn 

minder gevoelig voor stikstofdepositie (> 2100). Op basis van deze waarde wordt in deze 

passende beoordeling de drijvende waterweegbree meegenomen bij de beoordeling van de 

effecten. De achtergronddepositie in 2011 bedroeg namelijk 2286 mol N/ha/jr. (Grontmij, 

2011). 

 

 

4.7. Großes Meer, Loppersumer Meer 

4.7.1. Gebiedsbeschrijving en instandhoudingsdoelstellingen  

In tabel 4.12 zijn de te beschermden habitattypen- en soorten in het Natura 2000-gebied 

Großes Meer, Loppersumer Meer weergegeven. 

 

Tabel 4.12  Te beschermen habitattypen- en soorten in Großes Meer, Loppersumer 

Meer 

  

(bron: http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete) 

 

Dit gebied bestaat uit twee turfmoerasmeren met uitgebreide ondiepe gebieden en brede 

overloopgebieden met rietvelden, Seggenrieden, wilgen en elzen. Trilvenen in verlande delen 

van het meer. Daarnaast komen ook sloten, kanalen, wetlands en intensief grasland voor. 

 

Habitattypen Kritische 

depositiewaarde  

mol N/ha/jr. 

H7120 Herstellende hoogvenen 500 

H3130 Zwakgebufferde vennen 571 

H3160 Zure vennen 714 

H7140 Overgangs- en trilvenen 714 – 1214 

H2330 Zandverstuivingen 714 

H6230 Heischrale graslanden (vochtige situatie) 857 
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4.7.2. Gevoeligheid voor vermesting en verzuring 

Van de vier habitattypen zijn de Overgangs- en trilvenen (H7140) en Blauwgraslanden 

(H6410) het meest gevoelig voor stikstofdepositie. Voor het gebied wordt geen onderscheid 

gemaakt in subtypes, voor deze passende beoordeling wordt uitgegaan van het meest 

kritische subtype H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) met een KDW van 

714 mol N/ha/jr. De KDW van blauwgraslanden is 1071 mol N/ha/jr. Ook in dit gebied komt 

de drijvende waterweegbree voor. Deze soort is in paragraaf 4.6 uitvoerig beschreven. 

 

De achtergronddepositie in 2011 bedroeg 2284 mol N/ha/jr. (Grontmij, 2011). 

 

Tabel 4.13  Kritische depositiewaarden habitattypen Großes Meer, Loppersumer 

Meer 

 

Habitattypen Kritische 

depositiewaarde  

mol N/ha/jr. 

H7140B – Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 714 

H6410 – Blauwgraslanden 1071 

H6430A of B – Ruigten en zomen > 2400 

H3150 – Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 2143 
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5. Effectbeschrijving 21 

In dit hoofdstuk wordt voor zes Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen 

nader bepaald welke eventuele effecten zullen optreden als gevolg van de ontwikkelingen die 

het bestemmingsplan mogelijk maakt. In tabel 5.1 zijn de uitkomsten van de 

stikstofberekeningen samengevat. De uitkomsten en effecten worden in de navolgende 

paragrafen per gebied beschreven. 

 

In tabel 5.1 is de stikstofdepositiebijdrage van de veehouderij in de verschillende 

alternatieven weergegeven op de verschillende toetsingspunten in de Natura 2000-gebieden. 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de bijdrage bij alle alternatieven toeneemt. Wel is er per 

toetsingspunt en per alternatief een verschil waar te nemen in de mate waarin de 

stikstofdepositie toeneemt. 

 

Tabel 5.1  Toename stikstofdepositie t.o.v. referentiesituatie 
 

Natura 2000-
gebied 

depositie (in mol N/ha/jaar) 

Tren
d 

Voornemen 
(maximaal) 

Zonerin
g 

Hoornde
r Venen 

Lyskemeer
-weg 

Tweekarsp
elenweg 

1 Lieftinghsbroek 0,07 24,4 20,6 22,9 24,7 24,1 

2 Lieftinghsbroek 0,09 28,6 24,2 26,8 29 28,3 

3 Drouwenerzan
d 0,03 11,08 9,48 10,38 11,18 11,08 

4 Drouwenerzan
d 0,03 13,08 11,28 11,28 13,18 13,08 

5 Drentsche Aa-
gebied 0,01 7,19 6,24 6,77 7,24 7,25 

6 Drentsche Aa-
gebied 0,01 3,36 2,93 3,19 3,39 3,38 

7 Ems 0,21 66,74 59,84 65,14 73,54 66,44 

8 Ems 0,16 58,01 51,71 56,41 61,81 58,01 

9 Ems 0,17 48,21 43,01 46,81 51,71 47,71 

10 Ems 0,17 53,1 47,2 51,6 56,3 52,8 

11 Unterems und 

Aussenems 0,08 31,93 28,53 31,03 33,13 32,33 

12 Unterems und 

Aussenems 0,05 22,46 20,16 21,76 22,86 22,86 

13 Unterems und 

Aussenems 0,05 22,02 19,82 21,32 22,32 22,52 

14 Großes Meer, 

Loppersumer 
Meer 0,02 12,61 11,41 12,21 12,81 13,01 

15 Großes Meer, 
Loppersumer 
Meer 0,02 11,24 10,04 10,84 11,34 11,44 

 

 

Op basis van tabel 5.1 kan een aantal algemene conclusies getrokken worden: 

• In het trendscenario is de toename van de stikstofdepositie verwaarloosbaar (< 0,11 mol 

N/ha/jr). Negatieve effecten op Natura 2000-gebieden worden dan ook uitgesloten; 
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• Het maximale scenario (benutting van alle bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan) 

leidt in alle Natura 2000-gebieden tot een aanzienlijke toename van de stikstofdepositie. 

In de volgende paragrafen per Natura 2000-gebied aangegeven of ook sprake is van een 

significant negatief effect; 

• Een verdere zonering van het plangebied geeft een reductie in de orde van 4 mol 

N/ha/jr, maar levert nog geen uitvoerbaar alternatief op; 

• Het opkopen van de boerderijen in het gebied Hoornder Venen en het wijzigen van de 

agrarische bestemming in een woonbestemming levert op een aantal receptorpunten een 

reductie op in de orde van 1,5 mol N/ha/jr.; 

• Voor de meeste receptorpunten is verplaatsing van boerderijen naar de 

Tweekarspelenweg gunstiger, dan verplaatsing naar de Lyskemeerweg. 

 

 

5.1. Drentsche Aa-gebied 

De habitattypen H3160 Zure vennen, H6230 Heischrale graslanden, H7110B Actieve 

hoogvenen (heideveentjes) en H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) zijn het 

meest stikstofgevoelig. De KDW van de habitattypen H3160, H6230 en H7140B bedraagt 

714 mol N/ha/jr. en van H7110B 786 mol N/ha/jr. De achtergronddepositie in dit gebied is 

gemiddeld 1500 mol N/ha/jr. Ook voor nagenoeg alle andere habitattypen is de KDW nog 

altijd aanzienlijk lager dan de achtergronddepositie ter plaatse. 

 

Uit de stikstofberekeningen (zie bijlage 6 van het planMER) volgt dat de extra 

stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, 

7,19 mol N/ha/jr. bedraagt. Significant negatieve effecten op de habitattypen als gevolg van 

het maximale scenario zijn dan ook niet uit te sluiten. 

 

Voor de habitatsoorten geldt dat zij voorkomen ter plaatsen van waterrijke omstandigheden 

in het beekdal, een gebied dat op veel plaatsen een hoge kweldruk kent (tot 3 mm per dag). 

Met deze kwel wordt voortdurend kalk- en ijzerrijk water aangevoerd. Beiden binden het 

aanwezige fosfaat in water en bodem waardoor het ecosysteem fosfaatgelimiteerd is. Een 

geringe extra stikstofdepositie heeft daarom geen effect op de (water)vegetatie en daarmee 

niet op de hier levende habitatsoorten. Door geplande vernattingsmaatregelen zal de invloed 

van het kwelwater nog worden versterkt en over een groter gebied gespreid.  

 

In het meer realistische trendscenario bedraagt de toename van de stikstofdepositie slechts 

maximaal 0,01 mol N/ha/jr. Deze toename is verwaarloosbaar klein en leidt niet tot een 

negatief effect. 

 

Verdere zonering in het plangebied en het realiseren van een woonfunctie in de Hoornder 

Venen leidt tot een afname/minder grote toename van de depositie in het Drentsche Aa-

gebied. Voor het Drentsche Aa-gebied is er nauwelijks een verschil tussen de twee 

verplaatsingsvarianten. 

 

 

5.2. Drouwenerzand 

Het habitattype zandverstuivingen (H2330) is in Drouwenerzand het meest kritische 

habitattype met een KDW van 714 mol N/ha/jr. De achtergronddepositie voor stikstof is hier 

echter aanzienlijk hoger (> 1290 mol N/ha/jr.) dan de KDW van alle habitattypen.  
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De extra stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk 

maakt, bedraagt 13,08 mol N/ha/jr. Significant negatieve effecten als gevolg van het 

maximale scenario zijn dan ook niet uit te sluiten. 

 

In het meer realistische trendscenario bedraagt de toename van de stikstofdepositie slechts 

maximaal 0,03 mol N/ha/jr. Deze toename is verwaarloosbaar klein en leidt niet tot een 

negatief effect. 

 

Verdere zonering in het plangebied en het realiseren van een woonfunctie in de Hoornder 

Venen leidt tot een afname/minder grote toename van de depositie in Drouwenerzand. 

Verplaatsing van bedrijven naar de Tweekarspelenweg leidt in Drouwenerzand tot een iets 

minder grote toename van de stikstofdepositie dan verplaatsing naar de Lyskemeerweg. 

 

 

5.3. Lieftinghsbroek 

In Lieftinghsbroek zijn de blauwgraslanden (H6410) het meest kritische habitattype met een 

KWD van 1071 mol N/ha/jr. De achtergronddepositie voor stikstof is hier echter aanzienlijk 

hoger (> 1830 mol N/ha/jr.) dan de KDW van alle habitattypen. 

 

De extra stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk 

maakt, bedraagt 28,6 mol N/ha/jr. Significant negatieve effecten als gevolg van het 

maximale scenario zijn dan ook niet uit te sluiten. 

 

In het meer realistische trendscenario bedraagt de toename van de stikstofdepositie slechts 

maximaal 0,09 mol N/ha/jr. Deze toename is verwaarloosbaar klein en leidt niet tot een 

negatief effect. 

 

Verdere zonering in het plangebied en het realiseren van een woonfunctie in de Hoornder 

Venen leidt tot een afname/minder grote toename van de depositie in Lieftinghsbroek. 

Verplaatsing van bedrijven naar de Tweekarspelenweg leidt in Lieftinghsbroek tot een iets 

minder grote toename van de stikstofdepositie dan verplaatsing naar de Lyskemeerweg. 

 

 

5.4. Unternems und Aussenems 

De KDW van het in het gebied voorkomende stikstofgevoelige habitattype H6510 

Glanshaver- en vossestaarthooilanden is 1429 mol N/ha/jr. De huidige achtergronddepositie 

is met 2280 mol N/ha/jr. ruim hoger dan de KDW van alle drie de gevoelige habitattypen 

 

Uit de depositieberekeningen volgt dat de extra stikstofdepositie als gevolg van de 

ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, maximaal 31,93 mol N/ha/jr. 

bedraagt. Dit betekent dat de toename van de stikstofdepositie de Duitse grenswaarde van 7 

mol N/ha/jr. overschrijdt. Wanneer uitgegaan wordt van de 3%-grenswaarde, zoals die uit 

recente Duitse jurisprudentie kan worden afgeleid, geldt een maximale extra depositie van 

42 mol N/ha/jr. Deze grenswaarde wordt niet overschreden. 

 

In het meer realistische trendscenario bedraagt de toename van de stikstofdepositie slechts 

maximaal 0,08 mol N/ha/jr. Deze toename is verwaarloosbaar klein en leidt niet tot een 

negatief effect. 
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Verdere zonering in het plangebied en het realiseren van een woonfunctie in de Hoornder 

Venen leidt tot een afname/minder grote toename van de depositie in Unterems und 

Aussenems. Voor Unterems und Aussenems is er nauwelijks een verschil tussen de twee 

verplaatsingsvarianten. 

 

 

5.5. Ems 

In Ems is het habitattype H7120 Herstellende hoogvenen het meest stikstofgevoelig met een 

KDW van 500 mol N/ha/jr. Ook de habitattypen H3160, H7140, H2330 en H6230 hebben 

echter een zeer lage KDW. Overigens is de achtergronddepositie met 2286 mol N/ha/jr. 

hoger dan de KDW van nagenoeg alle habitattypen.  

 

Uit de depositieberekeningen volgt dat de extra stikstofdepositie als gevolg van de 

ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, maximaal 66,74 mol N/ha/jr. 

bedraagt. Dit betekent dat de toename van de stikstofdepositie de Duitse grenswaarde van 7 

mol N/ha/jr. overschrijdt. Wanneer uitgegaan wordt van de 3%-grenswaarde, zoals die uit 

recente Duitse jurisprudentie kan worden afgeleid, geldt een maximale extra depositie van 5 

mol N/ha/jr. Deze grenswaarde wordt eveneens ruim overschreden. Significant negatieve 

effecten zijn niet uit te sluiten. Dit geldt ook voor het stikstofgevoelige drijvende 

waterweegbree. 

 

In het meer realistische trendscenario bedraagt de toename van de stikstofdepositie slechts 

maximaal 0,21 mol N/ha/jr. Deze toename is verwaarloosbaar klein en leidt niet tot een 

negatief effect. 

 

Verdere zonering in het plangebied en het realiseren van een woonfunctie in de Hoornder 

Venen leidt tot een afname/minder grote toename van de depositie in Ems. Verplaatsing van 

bedrijven naar de Tweekarspelenweg leidt in Ems tot een iets minder grote toename van de 

stikstofdepositie dan verplaatsing naar de Lyskemeerweg. 

 

 

5.6. Großes Meer, Loppersumer Meer 

In Großes Meer, Loppersumer Meer is H7140(B) Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) het meest kritische habitattype met een KDW van 714 mol N/ha/jr. De 

KDW van blauwgraslanden is 1071 mol N/ha/jr. De achtergronddepositie is met 2284 mol 

N/ha/jr. ruim hoger dan de KDW. 

 

Uit de depositieberekeningen volgt dat de extra stikstofdepositie als gevolg van de 

ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, maximaal 12,61 mol N/ha/jr. 

bedraagt. Dit betekent dat de toename van de stikstofdepositie de Duitse grenswaarde van 7 

mol N/ha/jr. overschrijdt. Wanneer uitgegaan wordt van de 3%-grenswaarde, zoals die uit 

recente Duitse jurisprudentie kan worden afgeleid, geldt een maximale extra depositie van 

21,42 mol N/ha/jr. Deze grenswaarde wordt niet overschreden. 

 

In het meer realistische trendscenario bedraagt de toename van de stikstofdepositie slechts 

maximaal 0,02 mol N/ha/jr. Deze toename is verwaarloosbaar klein en leidt niet tot een 

negatief effect. 

 

Verdere zonering in het plangebied en het realiseren van een woonfunctie in de Hoornder 

Venen leidt tot een afname/minder grote toename van de depositie in Großes Meer, 
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Loppersumer Meer. Voor Großes Meer, Loppersumer Meer is er nauwelijks een verschil 

tussen de twee verplaatsingsvarianten. 

 

 

5.7. Cumulatie 

Tussen het plangebied en rondom de hierboven beschreven Natura 2000-gebieden liggen 

buitengebieden met vergelijkbare bestemmingsplannen voor het buitengebied. In deze 

gemeenten is tevens ontwikkeling van de veehouderij en een toename van de 

stikstofdepositie aan de orde. Significant negatieve effecten kunnen niet op voorhand worden 

uitgesloten. Geconstateerd wordt dat er sprake is van een generiek, landelijk, probleem, 

waarbij naast maatregelen in de ruimtelijke plannen, ook maatregelen op een generiek 

niveau passend zijn (zie hoofdstuk 6). 
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6.1. Conclusies 

In het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden gelegen. Directe effecten zoals 

versnippering en vernietiging treden dan ook niet op. De afstand tot de Natura 2000-

gebieden is ook dermate groot dat van verandering van de waterhuishouding en verstoring 

geen sprake is. De agrarische ontwikkelingsmogelijkheden leiden mogelijk wel tot een 

toename van de stikstofdepositie en daarmee tot vermesting/verzuring. 

 

Uit de stikstofdepositieberekeningen volgt dat als gevolg van het maximale scenario de 

toename van de stikstofdepositie dermate groot is dat significant negatieve effecten niet 

uitgesloten kunnen worden. 

 

In Großes Meer, Loppersumer Meer en Unterems und Aussenems wordt echter wel voldaan 

aan de 3%-grenswaarde, zoals die uit recente Duitse jurisprudentie kan worden afgeleid. 

Deze 3%-grenswaarde wordt in beide gebieden niet overschreden. 

 

In het meer realistische trendscenario is de toename van de stikstofdepositie overal 

verwaarloosbaar klein (< 0,21 mol N/ha/jr.) en treedt geen negatief effect op. 

 

Tabel 6.1  Effecten stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

Natura 2000-

gebied 

Maximaal Trend Zonering Hoornder 

venen 

Lyskemeer

weg 

Tweekarspe- 

lenweg 

Drentsche Aa --/- 0 --/- --/- --/- --/- 

Drouwenerzand -- 0 -- -- -- -- 

Lieftinghsbroek -- 0 -- -- -- -- 

Unterems und 

Aussenems 

-- 0 -- -- -- -- 

Ems -- 0 -- -- -- -- 

Großes Meer, 

Loppersumer 

Meer 

-- 0 -- -- -- -- 

 

 

6.2. Maatregelen 

Uit de passende beoordeling blijkt dat met de bouwmogelijkheden uit het bestemmingsplan 

Buitengebied (maximale scenario) significant negatieve effecten als gevolg van 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten. Er zijn echter 

verschillende maatregelen denkbaar om de depositie van stikstof te voorkomen, te 

reduceren of de effecten daarvan te minimaliseren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt 

in maatregelen die in het bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd en maatregelen die in 

een apart spoor buiten het bestemmingsplan om kunnen worden getroffen. 
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Mitigerende maatregelen in het bestemmingsplan Buitengebied 

Er kunnen verschillende maatregelen worden opgenomen in het bestemmingsplan 

Buitengebied om een potentiële toename van stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebied te 

beperken. 

 

Gebiedszonering 

Stikstofberekeningen laten zien, dat het zoneren van gebieden weinig invloed heeft op de 

totale stikstofdepositie. Gezien de ligging van de Natura 2000 ten opzichte van het 

plangebied en de afstand tot deze gebieden, is een zonering van het plangebied dan ook 

weinig zinvol. Een verdergaande zonering of een verkleining van de maximale 

bouwmogelijkheden levert naar alle waarschijnlijk nog steeds de hiervoor beschreven 

uitkomst: een toename van de stikstofdepositie en significant negatieve effecten kunnen op 

planniveau niet worden uitgesloten. 

 

Stimuleren van omschakeling 

Deze maatregel heeft een minder dwingend karakter dan het wegbestemmen van agrarische 

bedrijven, maar komt in feite op hetzelfde neer. Door het voor agrarische bedrijven 

aantrekkelijk te maken om te stoppen, komt ontwikkelingsruimte voor andere bedrijven 

beschikbaar. In het bestemmingsplan zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen zodat 

stoppende agrarische bedrijven kunnen omschakelen naar een woonfunctie of een niet-

agrarisch bedrijf.  

 

Wel moet bij deze maatregel worden opgemerkt dat het bestemmingsplan ontwikkelingen 

mogelijk maakt en dat het stoppen van een agrarische bedrijven langs deze weg niet kan 

worden afgedwongen. Het opnemen van deze mogelijkheid kan dus niet op voorhand worden 

‘ingeboekt’ als stikstofreducerende maatregel.  

 

Voorwaardelijke verplichting 

Tot slot kan worden overogen om in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting 

op te nemen, zodat de bouw van stallen en het gebruik van gronden alleen is toegestaan 

zolang de totale stikstofdepositie niet toeneemt. Deze maatregel borgt dat op planniveau 

geen toename van stikfstofdepositie aan de orde is. Uitvoering van de maatregel vindt plaats 

op projectniveau en kan worden bereikt door een combinatie van maatregelen (zie 

onderstaand).  

 

Maatregelen buiten het bestemmingsplan 

Saldering individuele bedrijven 

Uit de CBS-gegevens blijkt dat jaarlijks zowel binnen de gemeente Bellingwedde als 

daarbuiten een aantal agrarische bedrijven haar bedrijfsactiviteiten beëindigd. Hierdoor 

ontstaat stikstofsaldo waarmee elders de uitbreiding van veehouderijen kan worden mogelijk 

gemaakt.  

 

Vanuit de jurisprudentie zijn wel een aantal aandachtpunten voor de saldering van stikstof 

aan de orde: 

- Er kan alleen worden gesaldeerd met stikstofbronnen die nu feitelijk bestaan. Saldering 

met onbenutte milieuvergunningen is daarom geen optie. De gemeente moet daarom de 

vergunde maar niet gebruikte milieuruimte van (deels) stoppende bedrijven intrekken; 

- Er moet binnen dezelfde Natura 2000-gebieden en habitattypen worden gesaldeerd: 

oftewel de verslechtering van een overbelaste habitat kan niet worden gecompenseerd 

met de verbetering van een andere habitat. Dit vloeit voort uit de Europese 

instandhoudingsdoelstellingen. Wanneer de kritische depositiewaarde nog niet wordt 

overschreden zijn er uiteraard wel mogelijkheden. 
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Gezien de ruime afstand tot Natura 2000-gebieden en de omvang van de berekende 

toename van stikstofdepositie kan met een relatief beperkte inspanning voldoende saldo 

worden gecreëerd om de ontwikkelingsruimte binnen het plangebied te benutten. Naar 

verwachting genereren enkele veehouderijen van grote omvang voldoende saldo om binnen 

het plangebied een forse uitbreiding van het aantal stuks melkrundvee te kunnen realiseren.  

 

Emissiearme stallen 

Hierboven is al het potentieel van het toepassen van luchtwassers beschreven. Deze 

maatregel is van toepassing op de intensieve veehouderij. 

 

Ten behoeve van de melkveehouderij is een roostervloer ontworpen waarmee een reductie 

van meer dan 50% ammoniakemissie kan worden gerealiseerd ten opzichte van gebruikelijke 

stalsystemen. Het betreft ligboxstallen met roostervloeren en een bolle rubber toplaag 

(staltypen A1.9 en A1.10). De ammoniakemissie per dierplaats bedraagt 4,1 kg NH3 in plaats 

van 9,5 kg NH3. De zogenaamde Groene Vlag roostervloer is bedekt met een bolle 

thermoplastische rubberen toplaag, waardoor de mest en urine er snel vanaf lopen. De 

vloeren zijn dragen tevens bij aan het dierenwelzijn, doordat de rubberen ondergrond goed 

is voor de klauwen, de elementen  meeveren onder het gewicht van de dieren en het aantal 

glijpartijen verminderd. 

 

 

Groene Vlag Roostervloer: emissiearm stalsysteem voor melkveehouderijen 

 

Beweiding 

Door het toepassen van beweiding kan de ammoniakemissie worden verlaagd. Veel staltypen 

voor melkveehouders kennen voor volwassen melkvee een ammoniakemissie van 8,6 of 9,5 

kg NH3. Bij het toepassen van beweiding ligt de emissie in de orde van 7 kg NH3; een 

reductie in de orde van 20%. 

 

Eiwitarm voeren 

Ook op bedrijfsniveau zijn er maatregelen mogelijk om de emissie te beperken. Een 

voorbeeld is eiwitarm voeren. Door het aandeel gras in het veevoer te verlagen en het 

aandeel maïs te verhogen ontstaat een lager stiktofgehalte en neemt ook de 

ammoniakemissie af. De reductie die met deze maatregel kan worden gerealiseerd ligt in de 

orde van 15-20% (Oltmer, et. al., 2010). De reductie is hoger dan 20% voor graasbedrijven, 

wanneer deze in combinatie met beweiding wordt toegepast en het gras een relatief laag 

gehalte ruw eiwit heeft. 

 

Erfbeplanting 

Een andere mogelijkheid om op perceelsniveau maatregelen te treffen, is de toepassing van 

erfbeplanting rond de stallen. Met deze maatregel kan 10-15% van de ammoniakemissie 

worden ‘afgevangen’. Deze maatregel heeft tevens een landschappelijke meerwaarde. 
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