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Bestemmingsplan Buitengebied‐West

De gemeente De Ronde Venen bereidt een nieuw bestemmingsplan voor het westelijke gedeelte van
het buitengebied van de gemeente voor. Aanleiding is de wettelijke actualisatieplicht. Het vigerende
bestemmingsplan is in 2005 vastgesteld (en in 2007 onherroepelijk geworden). De doelstelling van het
nieuwe bestemmingsplan is om de bestaande legale ruimtelijke situatie te voorzien van een nieuw en
passend planologisch kader, waarin ruimte wordt geboden voor ontwikkeling. Het bestemmingsplan zal
voldoen aan de (digitaliserings)verplichtingen van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening. In het plan
worden de gevoerde vrijstellings‐, ontheffings‐ en afwijkingsprocedures verwerkt, alsmede de in de loop
der tijd vastgestelde projectbesluiten, wijzigingsplannen en partiële herzieningen. Daarnaast worden de
relevante, actuele beleidskaders van verschillende overheden verwerkt waaronder de Structuurvisie De
Ronde Venen 2030 , de landschapsnota De Ronde Venen 2030 en de Provinciale Ruimtelijke
Verordening.

1.2.

Waarom een planMER?

Besluit milieueffectrapportage
In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) is wettelijk
geregeld voor welke projecten en besluiten een milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Een
planmer‐plicht is aan de orde als het plan:
- kaderstellend is voor een toekomstig besluit over mer‐(beoordelings)plichtige activiteiten:
bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten die in het kader van de omgevingsvergunning milieu mer‐
(beoordelings)plichtig zijn;
- mogelijkheden biedt voor activiteiten die een significant negatief effect kunnen veroorzaken op
Natura 2000‐gebieden (waardoor een passende beoordeling in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is).
Drempelwaarden C‐ en D‐lijst
De nieuwvestiging, uitbreiding of wijziging van veehouderijbedrijven is in het kader van de
omgevingsvergunning vanaf een bepaalde omvang mer‐ of mer‐beoordelingsplichtig. Dit betekent dat
bij een concreet initiatief in het kader van de vergunningaanvraag een mer‐beoordeling of mer‐
procedure dient te worden doorlopen. Deze mer‐(beoordelings)plicht is afhankelijk van het aantal
dieren waarop het initiatief betrekking heeft. Zowel voor melkrundveehouderijen als voor intensieve
veehouderijen zijn drempelwaarden opgenomen in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).
De drempelwaarden voor een mer‐beoordelingsplicht in het kader van de omgevingsvergunning liggen
bijvoorbeeld bij 2.000 stuks mestvarkens of 200 stuks melkkoeien. Bijlage 1 geeft een volledig overzicht
van de drempelwaarden uit de C‐ en D‐lijst. Wanneer een plan ontwikkelingsruimte biedt voor
initiatieven, waarbij mogelijk drempelwaarden worden overschreden, is sprake van een planmer‐plicht.
Met het bestemmingsplan Buitengebied‐West worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden aan
agrarische bedrijven, waaronder veehouderijen. Conform wet‐ en regelgeving en jurisprudentie dient bij
de beoordeling of sprake is van een planmer‐plicht ook rekening te worden gehouden met onbenutte
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ruimte die wordt overgenomen uit vigerende bestemmingsplannen en afwijkingsmogelijkheden en
wijzigingsbevoegdheden. Door de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied‐
West biedt, is het mogelijk dat in bepaalde gevallen bij toekomstige uitbreidingen van veehouderijen
drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. zullen worden overschreden. Om deze reden is in het kader van
het bestemmingsplan Buitengebied‐West sprake van een planmer‐plicht.
Effecten op Natura 2000
In de (wijde) omgeving van het plangebied is een aantal Natura 2000‐gebieden gelegen. Het betreft de
gebieden Botshol, Oostelijke vechtplassen en Nieuwkoopse plassen & De Haeck. De ligging en
beschrijving van deze gebieden is weergegeven in bijlage 2. In de Natuurbeschermingswet 1998 is
vastgelegd dat voor plannen die mogelijk leiden tot significante negatieve effecten op Natura 2000 een
zogenaamde ‘passende beoordeling’ noodzakelijk is. Voor wat betreft het bestemmingsplan
Buitengebied‐West kan niet op voorhand worden uitgesloten dat sprake is van significante negatieve
effecten op Natura 2000. Met name als het gaat om het aspect stikstofdepositie kan op vele kilometers
afstand sprake zijn van significante negatieve effecten als gevolg van de bouwmogelijkheden voor
veehouderijen in het bestemmingsplan. Zeker wanneer rekening wordt gehouden met het cumulatieve
effect van de maximale invulling van alle bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied‐
West biedt. Dit betekent dat een passende beoordeling dient te worden uitgevoerd. Wanneer voor een
plan een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is, leidt dit
automatisch tot een planmer‐plicht. In hoofdstuk 3 van deze Notitie reikwijdte en detailniveau wordt
hier nader op ingegaan.

1.3.

Doel en procedure planMER

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Doel van
een planMER is het integreren van milieuoverwegingen in de voorbereiding van in dit geval een
bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat het planMER (in ieder geval) inzicht geeft in de maximaal
optredende milieugevolgen en maatregelen beschrijft waarmee eventuele negatieve effecten kunnen
worden voorkomen of beperkt.
De m.e.r.‐procedure is gekoppeld aan de procedure die moet worden doorlopen voor het betreffende
plan of besluit, de zogenoemde ‘moederprocedure'. De planmer‐procedure bestaat uit de volgende
stappen:
1. openbare kennisgeving opstellen planMER en bestemmingsplan Buitengebied‐West;
2. raadpleging bestuursorganen en inspraak over reikwijdte en detailniveau van het planMER;
3. opstellen planMER;
4. motivering op welke wijze in het bestemmingsplan is omgegaan met de uitkomsten van het
planMER;
5. terinzagelegging planMER (uiterlijk met het ontwerp bestemmingsplan);
6. toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.
Met de voorliggende Notitie reikwijdte en detailniveau worden overlegpartners en bestuursorganen
geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. De Notitie reikwijdte en
detailniveau (NRD) wordt ook ter inzage gelegd. De Commissie voor de m.e.r. wordt in deze voorfase
niet betrokken. Advies van de Commissie voor de m.e.r. over de reikwijdte en het detailniveau van het
planMER is vrijwillig, het toetsingsadvies is wettelijk verplicht.
Om in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te hebben op deze consequenties, wordt er naar gestreefd
het planMER al met het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied‐West in procedure te brengen. Op
dat moment vindt dan ook de toetsing door de Commissie voor de m.e.r. plaats. Mocht dit niet haalbaar
blijken binnen de planning, dan zal in het voorontwerp bestemmingsplan een concept‐planMER worden
opgenomen waarin de belangrijkste gevolgen zijn uitgewerkt en wordt vervolgens bij het ontwerp
bestemmingsplan het planMER formeel in procedure gebracht. Conform de eisen uit het Besluit
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milieueffectrapportage zal in het plan worden gemotiveerd op welke wijze in het plan wordt omgegaan
met de resultaten en conclusies uit het planMER.

1.4.

Leeswijzer

In deze NRD wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de inhoud van het bestemmingsplan Buitengebied‐West.
In hoofdstuk 3 komen de reikwijdte en het detailniveau van het planMER aan de orde, met een
overzicht van de te onderzoeken alternatieven, de relevante milieuthema's en de wijze waarop de
milieueffecten inzichtelijk worden gemaakt. Hoofdstuk 4 tot slot geeft een overzicht van de
vervolgstappen. In de bijlagen is achtergrondinformatie opgenomen.
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2.1.

7

Algemeen

Voorafgaand aan het bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten opgesteld, waarmee de basis en
de belangrijkste keuzes voor het bestemmingsplan Buitengebied‐West worden vastgelegd. De Nota van
Uitgangpunten en de voorliggende Notitie reikwijdte en detailniveau hangen (Nrd) sterk met elkaar
samen. In uitgangspunten voor het bestemmingsplan zijn bepalend voor de opzet van het planMER en
de onderliggende onderzoeken. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de hoofdlijnen van de
gemeentelijke visie op het buitengebied en de uitgangspunten voor het bestemmingsplan.

2.2.

Visie op Buitengebied‐West

In 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie De Ronde Venen 2030 vastgesteld. Hierin is
opgenomen dat de Ronde Venen een landelijke gemeente in het Groene Hart is en blijft. Het open
landschap met verspreide dorpen is bepalend voor de identiteit van de gemeente. De gemeente ligt aan
de noordkant van het Groene Hart, met noordelijke uitlopers tot aan het Amstelpark in Amsterdam, de
zogenoemde Amstelscheg van de Metropool. De landschappelijke en cultuurhistorische context speelt
een belangrijke rol bij ontwikkelingen in het landschap.
Landschappelijke kwaliteit
Het karakter van de landschappen binnen De Ronde Venen wordt gekenmerkt door de openheid, het
veen)weidekarakter, rust & stilte, het schaalniveau en diversiteit in transformatie vanaf de ontginning
(ca.1100). In het landschap zijn randen en linten, veenweidegebied, droogmakerijen, stroomruggen,
plassen en kleine landelijke kernen te onderscheiden. Het beleid voor de landschappelijke kwaliteit is
erop gericht de openheid te bewaren en het karakteristieke van dit landschap, onder meer de randen en
linten, zichtbaar te houden. Ontwikkelingen in het landschap, van welke aard ook, moeten bijdragen aan
de kwaliteit.
Natuur
Bestaande natuur wordt beschermd. De biodiversiteit en ecologische waarden worden behouden en
waar mogelijk versterkt. Natuurontwikkeling draagt daar aan bij maar mag geen exclusief karakter
krijgen. Economische ontwikkelingen in of in de directe nabijheid van natuur zijn onder voorwaarden
mogelijk. Dit geldt ook voor recreatie in natuurgebieden.
Landbouw
Landbouw is de belangrijkste drager van het landschap. Het gebruik door boerenbedrijven staat centraal
en bepaalt mede het landschap. De landbouwsector krijgt binnen bepaalde grenzen zoveel mogelijk
ruimte voor agrarische bedrijfsontwikkeling. De gemeente juicht innovatie en verduurzaming van
(multifunctionele) landbouwbedrijven toe. Op plaatsen waar het landschap beperkingen oplegt aan de
sector, bestaan kansen voor verbreding. Ook buiten de agrarische bedrijfsvoering.
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Cultuurhistorie
De in de gemeente De Ronde Venen aanwezige cultuurhistorische waarden worden behouden en waar
mogelijk versterkt. De gemeente zet in op een grotere beleefbaarheid van de cultuurhistorische
waarden als kader van de landschappelijke kwaliteit. Historisch erfgoed moet toegankelijker en meer
beleefbaar worden. Bovendien is ook economische duurzaamheid belangrijk voor het uiteindelijke
behoud van cultuurhistorische waarden.
Recreatie
Het recreatieve potentieel van routes, plassen, verblijfsaccommodaties, de Stelling van Amsterdam en
de weidse landschappen zijn de ingrediënten voor ‘branding’ van de gemeente in de Metropool en de
regio. Het recreatieve beleid zal hierop gericht zijn.
Duurzaamheid
De gemeente De Ronde Venen houdt een aantrekkelijke woonomgeving als zij kiest voor duurzame
ontwikkeling. Dit is mogelijk door inwoners en ondernemers te wijzen op kansen, door in te spelen op
innovatieve ontwikkelingen en door te focussen op toekomstbestendige veranderingen. Bij
besluitvorming en ontwikkelingen wordt een afweging gemaakt tussen de consequenties van
verschillende keuzes vanuit sociaal, economisch en ecologisch perspectief. Dit vertaalt zich onder meer
in het nemen van energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie, het toepassen
van een duurzame gebiedsontwikkeling en een duurzame lokale economie.
Bovenstaande geeft een goed beeld van de waarde die de gemeente aan het buitengebied toekent en
van het afwegingskader voor de te maken keuzes in het bestemmingsplan Buitengebied‐West. Deze
waardes en dit afwegingskader vormen de basis voor het bestemmingsplan Buitengebied‐West dat
streeft naar maximale gewenste ontwikkelingsmogelijkheden voor de gebruikers van het buitengebied.
De grote beperkende factor hierbij is de bestaande wet‐ en regelgeving en specifiek de milieuwetgeving.
Uit het planMER moet blijken hoeveel ruimte er daadwerkelijk is voor de gewenste ontwikkelingen.

2.3.

Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied‐West

Ten behoeve van het bestemmingsplan Buitengebied‐West is een Nota van Uitgangspunten opgesteld.
De Nota van Uitgangspunten is op 25 februari 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze paragraaf
geeft een overzicht van de uitgangspunten voor de bestemmingsregeling die relevant (kunnen) zijn voor
de reikwijdte en het detailniveau en het planMER. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de
toetsing en effectbeoordeling in het planMER en de passende beoordeling. Als de resultaten daar
aanleiding toe geven kan in het vervolg van de planprocedure op onderdelen een aanscherping of
wijziging van de uitgangspunten plaatsvinden.
Agrarische bedrijven
Grondgebonden veehouderijen
‐ Nieuwe agrarische bouwvlakken voor nieuwvestiging van grondgebonden bedrijven zijn niet
mogelijk.
- De omvang van het bouwvlak van agrarische bedrijven is gebaseerd op de vigerende rechten. De
maximummaat voor een bouwvlak is in principe 1 ha, behalve wanneer door de huidige omvang dit
maximum reeds wordt overschreden.
- Bestaande grondgebonden bedrijven kunnen onder voorwaarden met een wijzigingsbevoegdheid
doorgroeien tot maximaal 1,5 hectare in gebieden die zijn aangewezen als landbouw‐ en
landbouwkerngebied.
- In landbouwkerngebied is onder voorwaarden met een wijzigingsbevoegdheid een vergroting tot
maximaal 2 hectare mogelijk. De voorwaarden voor een vergroting zijn onder meer
bedrijfseconomische noodzaak, verduurzaming en innovatie van de bedrijfsvoering en een goede
landschappelijke inpassing.
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Als er sprake is van een bijzondere noodzaak vanuit verduurzaming of innovatie van het bedrijf, is in
landbouwkerngebied een wijziging tot 2,5 hectare mogelijk.

Figuur 2.1 Begrenzing landbouwkerngebied (bron: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028)
Niet‐grondgebonden veehouderijen
‐ Bestaande niet‐grondgebonden veehouderijen behouden de vigerende rechten, inclusief de
uitbreidingsmogelijkheden. In principe is de maximummaat voor een bouwvlak 1 ha, behalve
wanneer door de huidige omvang dit maximum reeds wordt overschreden.
‐ Nieuwe niet‐grondgebonden veehouderijen, de omschakeling van een bestaand bedrijf naar niet‐
grondgebonden veehouderij alsmede het toevoegen van een neventak zijn niet toegelaten;
Glastuinbouwbedrijven
‐ Nieuwe agrarische bouwvlakken voor nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven zijn niet mogelijk.
Binnen het glastuinbouwconcentratiegebied kunnen bedrijven via een wijzigingsbevoegdheid hun
bouwvlak onbeperkt uitbreiden.
‐ Uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven buiten het glastuinbouwconcentratiegebied is
mogelijk met een wijzigingsbevoegdheid tot 2 hectare.
‐ Omschakeling van agrarische bedrijven naar glastuinbouw in het glastuinbouwconcentratiegebied is
mogelijk met een binnenplanse afwijking.
‐ Buiten het glastuinbouwconcentratiegebied is omschakeling naar glastuinbouw door agrarische
bedrijven niet toegestaan.
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Figuur 2.2 Begrenzing glastuinbouwconcentratiegebied (bron: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
2013‐2028)
Teeltondersteunende voorzieningen (TOV)
Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) zijn voorzieningen in, op of boven de grond die door
agrarische bedrijven met plantaardige teelten worden gebruikt om de productie onder meer
gecontroleerde omstandigheden te laten plaatsvinden. Teeltondersteunende voorzieningen kunnen
worden ingedeeld in permanente, tijdelijke en overige voorzieningen.
‐ Permanente teeltondersteunende voorzieningen mogen uitsluitend binnen het agrarisch bouwvlak
worden opgericht.
‐ Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen worden voor een periode van maximaal zes maanden,
zowel binnen als buiten het agrarisch bouwvlak, toegestaan.
‐ Overige teeltondersteundende voorzieningen zijn zowel binnen als buiten het agrarisch bouwvlak
toegestaan.
‐ In gebieden met waarden zijn overige teeltondersteunende voorzieningen alleen mogelijk met een
binnenplanse afwijking.
Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven
Het bestemmingsplan bevat ruime mogelijkheden voor nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf.
Nevenactiviteiten worden niet limitatief opgenomen, maar toelaatbaarheid wordt bepaald aan de hand
van voorwaarden die gesteld worden voor de kwaliteit van de omgeving.
‐ Nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf worden met een binnenplanse afwijking toegestaan
en zijn niet gebonden aan een limitatieve lijst.
‐ Nieuwbouw voor nevenactiviteiten is niet toegestaan.
‐ Niet‐grondgebonden veehouderij als nevenactiviteit is niet toegestaan.
Vrijkomende agrarische bebouwing
Hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing voor agrarische doeleinden heeft gezien de functie
van het buitengebied de voorkeur. Als dit niet mogelijk is, is hergebruik via een planwijziging onder
voorwaarden mogelijk voor:
Een burgerwoning;
Een agrarisch technisch hulpbedrijf en agrarisch verwant bedrijf;
Een niet‐agrarisch bedrijf.
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Verblijfs‐ en dagrecreatieve voorzieningen
De bestaande verblijfs‐ en dagrecreatieve voorzieningen zijn sterk verschillend van aard (waar onder
kampeerterreinen, caravanparken, horecavoorzieningen, golfbaan, fietspaden en volkstuinen).
‐ De bouwmogelijkheden worden gebaseerd op de vigerende regelingen en bestaande legale
situatie.
‐ Nieuwe grootschalige verblijfs‐ en dagrecreatieve voorzieningen worden niet mogelijk gemaakt.
‐ Kleinschalige nieuwe verblijfs‐ en dagrecreatieve voorzieningen worden met een binnenplanse
afwijking mogelijk gemaakt als nevenactiviteit bij agrarische bedrijven.
Duurzame energie
Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie.
‐ Het plaatsen van zonnepanelen binnen bestaande bouwvakken is toegestaan (conform
gemeentelijke structuurvisie).
‐ Het aanleggen van zonnevelden buiten bestaande bouwvlakken wordt met een binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid onder voorwaarden toegestaan, nadat hiervoor beleid is vastgesteld
(conform gemeentelijke structuurvisie).
‐ Miniwindturbines zijn met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid tot een hoogte van 20
meter toegestaan (conform gemeentelijke structuurvisie), waarbij miniwindturbines die op
gebouwen worden geplaatst een maximale hoogte van 7,5 meter mogen hebben
‐ Miniwindturbines waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk zijn niet toegestaan.
‐ Het bestemmingsplan zal warmte‐koudeopslag mogelijk maken
Gebiedsontwikkelingen
Het plangebied kent verschillende gebiedsontwikkelingen. Het betreft ontwikkelingen op het vlak
van natuur en recreatie waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden en uitgangspunten zijn
vastgelegd. In dat kader zijn ook de noodzakelijke mer‐(beoordelings)procedures doorlopen. Voor de
gebiedsontwikkeling Marickenland en de natuurontwikkeling Wilnisse Bovenlanden zijn
milieueffectrapportages opgesteld. Dat geldt ook voor de omlegging van de N201. Voor de
ontwikkeling Groot Wilnis Vinkeveen is een mer‐beoordeling uitgevoerd.
Het bestemmingsplan Buitengebied‐West is niet sturend voor deze ontwikkeling, maar waar
mogelijk wel faciliterend. Dit betekent het volgende:
‐ Percelen die al als natuur zijn ingericht krijgen de bestemming Natuur.
‐ Voor agrarische percelen die nog als agrarische gronden in gebruik zijn, maar die binnen de
planperiode de bestemming Natuur moeten krijgen, wordt een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen.
‐ Agrarische percelen, die de agrarische bestemming behouden, krijgen de bestemming
Agrarisch.
De effecten van de gebiedsontwikkelingen zijn in principe geen onderdeel van de beoordeling in het
planMER Buitengebied‐West, maar worden beschouwd als autonome ontwikkelingen. Daar waar de
gebiedsontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de milieugevolgen van bijvoorbeeld de agrarische
bedrijven, worden deze echter wel in de effectbeoordeling betrokken.
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Inleiding

Het planMER maakt inzichtelijk of de gemaakte planologische keuzes en ontwikkelingsruimte op
gebiedsniveau leiden tot belangrijke gevolgen voor het milieu. De opzet van de onderzoeken en
effectbeschrijvingen in het planMER sluit aan bij de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
Waar nodig worden de gevolgen cumulatief (‘worstcase’) in beeld gebracht. Wanneer uit de
onderzoeken en analyses blijkt dat ongewenste situaties kunnen ontstaan, beschrijft het planMER
randvoorwaarden, maatregelen en/of uitgangspunten waarmee dergelijke negatieve effecten kunnen
worden voorkomen. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de wijze waarop de onderzoeken in het
kader van het planMER worden opgezet en uitgevoerd.

3.2.

Plangebied en studiegebied

Het plangebied bestaat uit het buitengebied van de gemeente De Ronde Venen dat is gelegen ten
westen van de A2. Voor het oostelijk deel van het buitengebied, dat voor de samenvoeging tot de
gemeente Abcoude behoorde, geldt het bestemmingsplan Buitengebied Abcoude. De kernen Mijdrecht,
Wilnis, Vinkeveen en Amstelhoek vallen buiten het plangebied. Ook het gebied van en rond de
Vinkeveense Plassen worden in het bestemmingsplan Buitengebied‐West buiten beschouwing gelaten.
In figuur 3.1 is de begrenzing van het plangebied weergegeven.

Figuur 3.1 Plangebied bestemmingsplan Buitengebied‐West De Ronde Venen
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Het studiegebied is het gebied waar milieueffecten, als gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die
het bestemmingsplan Buitengebied‐West biedt, (kunnen) optreden. Het betreft het plangebied en de
omgeving ervan. De reikwijdte van milieugevolgen kan aanzienlijk verschillen per milieuaspect. Voor
bepaalde milieuaspecten komt het studiegebied vrijwel overeen met het plangebied, voor andere
milieuthema's kan het studiegebied zich tot (ver) buiten het plangebied uitstrekken. Een voorbeeld van
de laatstgenoemde categorie is het thema stikstofdepositie (met name als gevolg van de
ontwikkelingsruimte voor veehouderijen). In het planMER wordt per thema ingegaan op de begrenzing
van het studiegebied.

3.3.

Onderzoekssituaties

3.3.1. Referentiesituatie
In het planMER wordt per milieuthema eerst de huidige milieusituatie beschreven en wordt
aangegeven wat er in het studiegebied zal gebeuren als geen gebruik wordt gemaakt van de
ontwikkelingsruimte die met het bestemmingsplan Buitengebied‐West wordt geboden. De
referentiesituatie in het MER omvat de huidige, feitelijke situatie plus eventuele vergunde concrete
initiatieven. Niet benutte planologische ruimte is daarmee geen onderdeel van de referentiesituatie,
maar van de effectbeoordeling in het planMER.

Figuur 3.2 Referentiesituatie en voornemen
(bron: Factsheet referentiesituatie in MER voor bestemmingsplannen, Commissie voor de m.e.r.)
Bij de beschrijving van de referentiesituatie wordt daarnaast per milieuthema (voor zover aan de orde /
relevant) aangegeven welke autonome ontwikkelingen zich binnen de planperiode zullen voordoen. Dat
kan bijvoorbeeld gaan om wijzigingen in de milieusituatie die samenhangen met dalende
achtergrondconcentraties of gevolgen van ontwikkelingen buiten de scope van het bestemmingsplan
Buitengebied West.
Ten aanzien van het aspect natuur, dient in de passende beoordeling in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 naar de feitelijke situatie gekeken te worden (zonder rekening te houden
met eventuele autonome ontwikkelingen en/of onbenutte ruimte in de milieuvergunningen).
Veehouderijen
De ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen vormen de directe aanleiding voor het doorlopen
van een planmer‐procedure. Het is van belang om de referentiesituatie voor deze bedrijven goed in
beeld te hebben. Uitgangspunt is dat in de referentiesituatie voor het onderzoek stikstofdepositie (dat
wordt uitgevoerd in het kader van de passende beoordeling) onbenutte ruimte in de vergunning buiten
beschouwing wordt gelaten. Op basis van gegevens over de vergunde situatie, in combinatie met
informatie van het CBS over de omvang van de veehouderijsector binnen de gemeente De Ronde Venen
(zie tabel 3.1), wordt in het planMER de huidige, feitelijke situatie uitgewerkt.
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Tabel 3.1 Aantal dieren gemeente De Ronde Venen (Bron: CBS, februari 2016)*
diercategorie

Aantal bedrijven

Aantal stuks vee

2015

2015

Rundvee, totaal

161

23.851

Schapen

135

6.848

Geiten, totaal

20

1.469

Paarden en pony’s

51

525

Varkens, totaal

10

8.393

Kippen, totaal

3

11.145

* Het betreft gegevens voor de hele gemeente De Ronde Venen. In het planMER zal de situatie binnen het
plangebied Buitengebied‐West nader in beeld worden gebracht.

Overige activiteiten
Voor de overige agrarische bedrijfsactiviteiten en andere functies zijn als het gaat om het in beeld
brengen van de referentiesituatie minder gedetailleerde uitgangspunten nodig, omdat deze geen
belangrijke rol van betekenis hebben in de onderzoeken stikstofdepositie, geurhinder en luchtkwaliteit.
Wel speelt de situering van de akkerbouwpercelen, teeltondersteunende voorzieningen en kassen
bijvoorbeeld een rol in de beschrijving van de referentiesituatie in het hoofdstuk landschap en
cultuurhistorie.
3.3.2. Effectbeoordeling: maximale invulling
Voor het onderzoeken van de bandbreedte aan effecten in het planMER is het van belang de maximale
invulling van het bestemmingsplan Buitengebied‐West te onderzoeken. Deze maximale
ontwikkelingsruimte omvat alle mogelijkheden die in het bestemmingsplan bij recht en via afwijking met
een omgevingsvergunning of delegatiebevoegdheden worden geboden. Per milieuthema kan de
maximale invulling verschillen. Voor de passende beoordeling is de maximale invulling van
veehouderijen in verband met de stikstofdepositie worst‐case. Ten aanzien van landschap en
cultuurhistorie zijn ook andere bouw‐ en gebruiksmogelijkheden (zoals teeltondersteunende
voorzieningen, kassen etc.) van belang.
Veehouderijen
In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingsmogelijkheden die het
bestemmingsplan zal bieden aan grondgebonden en niet‐grondgebonden veehouderijen. In het
planMER zal (in lijn met de huidige jurisprudentielijn en de eisen van de Commissie voor de m.e.r.)
worden uitgegaan van volledige maximale invulling van alle ontwikkelingsruimte die het op te stellen
bestemmingsplan Buitengebied‐West biedt. De vigerende bouwvlakken in combinatie met
wijzigingsbevoegdheden voor vergroting tot 1,5 ha vormt in eerste instantie het vertrekpunt voor de
effectbeoordelingen. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheden voor omschakeling naar
(grondgebonden) veehouderij binnen de agrarische bouwvlakken. Voor het bepalen van de maximale
invulling van de bouwvlakken wordt gebruik gemaakt van de kentallen zoals benoemd in het rapport
1581 van Alterra (zie figuur 3.3). Deze kentallen geven de representatieve maximale invulling van een
bouwvlak van 1 tot 1,5 ha weer.

Figuur 3.3 Maximale dieraantallen bouwvlak 1 tot 1,5 ha (bron: Alterra, rapport 1581)
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Overige agrarische bedrijfsactiviteiten en andere functies
Ook voor de andere vormen van agrarische bedrijfsactiviteiten (zoals glastuinbouw en
teeltondersteunende voorzieningen), vormt in eerste instantie de maximale invulling het uitgangspunt
voor de effectbeschrijving. Datzelfde geldt voor de mogelijkheden voor neven‐ en vervolgfuncties en
eventuele mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Op basis van de exacte uitgangspunten
zoals die worden opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied‐West zullen in het
planMER de uitgangspunten voor de maximale invulling worden uitgewerkt.
3.3.3. Uitvoerbaar alternatief binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet
Naar verwachting zijn bij de maximale invulling van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan
Buitengebied‐West biedt, significante negatieve effecten op Natura 2000 niet uit te sluiten. Op basis van
de beschrijving van deze gevolgen wordt bekeken op welke wijze kan worden gekomen tot een
alternatief dat uitvoerbaar is binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet. Hierbij kan enerzijds
worden gedacht aan extra beperkende regels in het bestemmingsplan, zoals het beperken van
wijzigingsbevoegdheden. Daarnaast kan ook worden gedacht aan maatregelen die zijn gericht op het
toepassen van emissiearme stalsystemen.
3.3.4. Maatregelen
Ook voor andere milieuthema’s en ontwikkelingsmogelijkheden kan sprake zijn van (potentiële)
negatieve milieugevolgen. Het planMER geeft in die gevallen een overzicht van de verschillende
mogelijke maatregelen. In het bestemmingsplan Buitengebied‐West vindt vervolgens een afweging
plaats en wordt gemotiveerd op welke wijze is omgegaan met de uitkomsten van het planMER en de
passende beoordeling.

3.4.

Detailniveau planMER

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de milieuthema’s die in het planMER aan de orde komen en de wijze
waarop de effecten inzichtelijk worden gemaakt. Na de tabel wordt op verschillende gegevens een korte
toelichting per thema gegeven.
Tabel 3.2 Milieuthema’s, criteria en werkwijze
Thema

te beschrijven effecten

Werkwijze

Ecologie
gebiedsbescherming en
soortenbescherming

-

areaalverlies en verandering van
de waterhuishouding van het
Nationaal Natuurnetwerk

-

kwalitatief

-

verstoring
en
vermesting/verzuring van Natura
2000‐gebieden en het Nationaal
Natuurnetwerk

-

kwalitatief en kwantitatief, op
basis van berekeningen met
AERIUS Calculator

-

aantasting leefgebied bijzondere
en beschermde soorten

-

kwalitatief

-

aantasting karakteristieke pa‐
tronen, elementen en structuren

-

-

aantasting
historische
schapskenmerken

kwalitatief, aan de hand van
gemeentelijk en provinciaal
beleid

-

aantasting archeologische waar‐
den

Landschap, cultuurhistorie en
archeologie
- landschap‐
en
cultuurhistorie

-

archeologie

land‐

Woon‐ en leefklimaat
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Thema
- geurhinder veehouderijen

te beschrijven effecten
- geurbelasting geurgevoelige
objecten
-

aantal geurgehinderden
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Werkwijze
- kwantitatief, op basis van
berekeningen V‐stacks

-

luchtkwaliteit

-

luchtkwaliteit rond veehouderijen

-

Kwantitatief, op basis van
berekeningen, ISL 3a

-

gezondheid

-

GES‐scores

-

Kwantitatief /kwalitatief

-

geluidhinder

-

geluidbelasting

-

kwalitatief

-

externe veiligheid

-

toename risico's

-

kwalitatief, op basis van
beschikbare basisgegevens

Bodem en water
- bodemkwaliteit

-

invloed op bodemkwaliteit

-

kwalitatief, op basis van
basisgegevens en beschikbare
studies

-

kwalitatief aan de hand van be‐
schikbare verkeersgegevens

-

grondwater

-

effect grondwaterstand

-

oppervlaktewater

-

effect oppervlaktewaterkwaliteit

-

waterketen

-

waterberging en afkoppelen

Verkeer en vervoer

-

verkeersafwikkeling

-

verkeersveiligheid

Ecologie
Passende beoordeling
De effecten van het bestemmingsplan Buitengebied‐West op Natura 2000‐gebieden spelen een
belangrijke rol in het planMER. In de (wijde) omgeving van het plangebied is een aantal Natura 2000‐
gebieden gelegen. Het betreft de gebieden Botshol, Oostelijke Vechtplassen en Nieuwkoopse Plassen &
De Haeck. Er bevinden zich buiten de Natura 2000‐gebieden beschermde natuurmonumenten die in de
passende beoordeling moeten worden meegenomen, dit zijn de gebieden Geerpolder Plas, Oeverlanden
Gein, Oeverlanden Winkel en Oosteinderpoel. In bijlage 2 is een figuur opgenomen met de ligging van
de gebieden en een analyse van de betreffende gebieden en mogelijke effecten als gevolg van de
ontwikkelingsruimte in bestemmingsplan Buitengebied‐West. Hieruit blijkt dat alle hiervoor genoemde
gebieden gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Het gebied Botshol is ook gevoelig voor verstoring tijdens
het broedseizoen. Van areaalverlies, versnippering, en verandering van waterhuishouding is door de
grote afstand van het plangebied tot de Natura 2000‐gebieden geen sprake.
Voor het thema stikstofdepositie is zowel de ontwikkelingsruimte voor niet‐grondgebonden
veehouderijen als de ontwikkelingsruimte voor grondgebonden veehouderijen (en tevens
paardenhouderijen) relevant. De stikstofdepositie wordt berekend met het programma AERIUS
Calculator. In de passende beoordeling wordt inzicht gegeven in de maximale toename van
stikstofdepositie (mol N/ha/jr.). In het onderzoek ligt de nadruk op de meest kritische habitattypen,
waar elke extra depositie kan leiden tot het belemmeren van het behalen van de
instandhoudingsdoelen voor deze habitattypen. Op basis van de beoordeling van de maximale invulling
worden maatregelen doorgerekend waarmee de potentiële toename van stikstofdepositie kan worden
beperkt of zelfs helemaal voorkomen. Ook andere ontwikkelingen (zoals niet‐agrarische bedrijven,
woningen en recreatieve functies) kunnen leiden tot een toename van depositie. In de passende
beoordeling worden de effecten van deze ontwikkelingen op hoofdlijnen beoordeeld.
In de passende beoordeling wordt waar relevant ook ingegaan op de cumulatieve effecten die kunnen
optreden in samenhang met ontwikkelingen buiten het plangebied.
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Programma aanpak stikstof (PAS)
Met de PAS pakken de rijksoverheid en provincies de stikstofproblematiek binnen Natura 2000 aan.
De PAS heeft tot doel economische ontwikkelingen, zoals uitbreiding van veehouderijen, samen te
laten gaan met het realiseren van Natura 2000‐doelen. Met de PAS wordt een samenhangend pakket
van maatregelen vastgesteld waardoor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 wordt beperkt.
Daarbij gaat het enerzijds om een pakket nationale maatregelen voor de landbouw, om ervoor te
zorgen dat de daling van de depositie die al plaatsvindt, nog eens extra wordt versneld. Anderzijds
gaat het om herstelmaatregelen binnen Natura 2000 (om te komen tot de meest effectieve
maatregelen wordt per Natura 2000‐gebied een gebiedsanalyse uitgevoerd). Het positieve effect van
deze maatregelen wordt (gedeeltelijk) benut om ontwikkelingsruimte te bieden voor economische
activiteiten, waaronder uitbreidingsruimte voor veehouderijen. De PAS is alleen van toepassing op
projecten en handelingen en niet op ruimtelijke plannen. In het planMER wordt wel ingegaan op de
relatie met de PAS omdat dit instrument wel van belang is voor de vraag in hoeverre binnen de
kaders van het bestemmingsplan Buitengebied‐West kan worden gekomen tot uitvoerbare
initiatieven.
Overige ecologische aspecten
Het planMER beschrijft ook het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen de EHS) in en rond het plangebied
en de bijzondere en beschermde soorten die in het plangebied aanwezig zijn (op basis van beschikbare
basisgegevens en bronnen) en gaat in op de mogelijke effecten op de aanwezige waarden.
Geurhinder
In de Wet geurhinder en veehouderij wordt onderscheid gemaakt in diercategorieën waarvoor:
geuremissiefactoren zijn vastgesteld (bijvoorbeeld varkens en pluimvee);
-

vaste afstanden gelden (bijvoorbeeld melkrundvee en paarden).

Voor de diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld, worden in het planMER
berekeningen uitgevoerd met het rekenmodel ‘V‐stacks gebied’. In het planMER worden vervolgens
uitspraken gedaan over de gevolgen van het bestemmingsplan Buitengebied‐West voor het aantal
geurgehinderden. Op basis van de uitkomsten van berekeningen wordt geïnventariseerd waar binnen
het plangebied knelpunten ontstaan. Waar relevant worden in het planMER maatregelen uitgewerkt
waarmee de optredende geurbelasting kan worden beperkt.
Voor de diercategorieën waar geen emissiefactoren voor zijn vastgesteld (bijvoorbeeld melkrundvee en
paarden), gaat het planMER in op de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij, de
gemeentelijke geurverordening en het Activiteitenbesluit en de consequenties voor het
bestemmingsplan Buitengebied‐West.
Luchtkwaliteit
Rond niet‐grondgebonden veehouderijen (in het bijzonder pluimveehouderijen) kan sprake zijn van
verhoogde concentraties fijn stof. In aansluiting op de uitgangspunten voor het onderzoek geurhinder
worden in het planMER de concentraties luchtverontreinigende stoffen in beeld gebracht met het
rekenmodel ISL 3a (referentiesituatie en maximale invulling). De uitkomsten worden getoetst aan de
wettelijke grenswaarden. Gezien de aard en omvang van de veehouderijen binnen het plangebied
worden er op dit vlak geen knelpunten verwacht.
Ook wordt in het planMER ingegaan op de mogelijke gevolgen van de verkeersgeneratie op de
concentraties luchtverontreinigende stoffen langs de ontsluitende wegen. In eerste instantie worden
geen gedetailleerde berekeningen uitgevoerd, maar wordt met een gevoeligheidsanalyse bekeken of er
knelpunten kunnen ontstaan
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Gezondheid
De effectbeoordeling voor het thema gezondheid beperkt zich in het planMER tot de maatgevende
milieuthema’s die direct kunnen worden beïnvloed door de ontwikkelingsruimte die het
bestemmingsplan biedt: geurhinder, luchtkwaliteit en andere gezondheidsaspecten die een rol kunnen
spelen rond veehouderijen, waaronder verspreiding van biologische agentia (endotoxinen). Ook wordt
ingegaan op andere aspecten met een mogelijke gezondheidscomponent zoals geluid en externe
veiligheid.
Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken geurhinder en luchtkwaliteit worden zogenaamde GES‐
scores (beoordeling milieukwaliteit) gekoppeld aan de optredende geurbelastingen en concentraties
luchtverontreinigende stoffen in de referentiesituatie en bij de maximale invulling van
ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan Buitengebied‐West. Voor de beoordeling wordt
aangesloten bij het handboek Gezondheidseffectscreening (Gezondheid en milieu in ruimtelijke
planvorming, d.d. juni 2012). Op basis van de meest actuele inzichten wordt ingegaan op de
mogelijkheden om in het ruimtelijke spoor maatregelen te borgen om ongewenste gezondheidseffecten
te voorkomen.

Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Het plangebied kent hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het gebied kan ingedeeld
worden in verschillende landschapstypen met eigen kenmerken en kwaliteiten, oftewel met eigen
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Ook hebben delen van het plangebied een
archeologische verwachtingswaarde. Het planMER beschrijft de aanwezige waarden en gaat in op de
mogelijke gevolgen van de bouw‐ en gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied‐
West biedt voor deze waarden. In de effectbeschrijvingen wordt in dat kader bijvoorbeeld aandacht
besteed aan de mogelijke gevolgen van teeltondersteunende voorzieningen.
Overige milieuaspecten
De hiervoor beschreven milieuaspecten zijn in relatie tot de ontwikkelingsruimte in het
bestemmingsplan Buitengebied‐West het meest relevant. In het planMER wordt daarnaast ook
aandacht besteed aan de overige milieuaspecten:
- verkeer
- externe veiligheid
- lichthinder (glastuinbouw)
- bedrijven en milieuzonering (niet‐agrarische bedrijven)
- wegverkeerslawaai
- bodem
- water
Voor deze aspecten wordt uitgegaan van een kwalitatieve beschrijving op basis van beschikbare
basisgegevens en onderzoeken.
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Raadplegen overlegpartners, bestuursorganen en belanghebbenden

Met de voorliggende Notitie reikwijdte en detailniveau worden overlegpartners en bestuursorganen
geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. De Notitie reikwijdte en
detailniveau wordt ook ter inzage gelegd. In het planMER wordt een overzicht opgenomen van de
reacties op de voorliggende Notitie reikwijdte en detailniveau en de wijze waarop hiermee is omgegaan.
De Commissie voor de m.e.r. wordt in de voorfase niet betrokken bij de advisering over de reikwijdte en
het detailniveau van het planMER.

4.2.

Vervolgprocedure

Naar verwachting zullen de uitkomsten van de passende beoordeling en het planMER van invloed zijn op
de ontwikkelingsruimte voor veehouderijen zoals die wordt vastgelegd met bestemmingsplan
Buitengebied‐West. Om in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te hebben op deze consequenties, wordt
als bijlage bij het voorontwerp bestemmingsplan een concept‐planMER opgenomen waarin de
belangrijkste gevolgen zijn uitgewerkt. Conform de eisen uit het Besluit milieueffectrapportage dient in
het bestemmingsplan te worden gemotiveerd op welke wijze in het plan wordt omgegaan met de
resultaten en conclusies uit het planMER.
Het planMER wordt vervolgens samen met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied‐West formeel
in procedure gebracht. Op dat moment vindt ook de toetsing door de Commissie voor de m.e.r. plaats.
Daarmee is de planmer‐procedure in principe afgerond. In het vervolg van de procedure vormt het
planMER een bijlage bij de herziening.
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Bijlagen

Bijlage

1

1

Drempels Besluit Milieueffectrapportage

Mer‐plichtig

Mer‐beoordelingsplichtig

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het

voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of

fokken, mesten of houden van dieren. In gevallen waarin de activiteit

varkens. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft

betrekking heeft op meer dan:

op meer dan:
1.
2.
3.
4.

1)

85.000 stuks mesthoenders (Rav cat. E 3 t/m 5);
60.000 stuks hennen (Rav cat. E 1 en E2);
3.000 stuks mestvarkens (Rav cat. D3);
900 stuks zeugen (Rav cat. D 1.2 en D 1.3).

1)

1.

40.000 stuks pluimvee (Rav cat. E, F, G en J);

2.
3.

2.000 stuks mestvarkens (Rav cat. D.3);
750 stuks zeugen (Rav cat. D.1.2, D.1.3 en D.3 voor zover het
opfokzeugen betreft);
3.750 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav cat. D.1.1);
5.000 stuks pelsdieren (fokteven) (Rav cat. H.1 t/m H.3);
1.000 stuks voedsters of 6.000 vlees‐ en opfokkonijnen tot
dekleeftijd (Rav cat. I.1 en I.2);
200 stuks melk‐, kalf‐ of zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav cat.
A.1 en A.2);
340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 3);
340 stuks melk‐, kalf‐ en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 1, A 2 en A 3);
1.200 stuks vleesrunderen (Rav cat. A.4 t/m A.7);
2.000 stuks schapen of geiten (Rav cat. B.1 en C.1 t/m C.3);
100 stuks paarden of pony's (Rav cat. K.1 en K.3), waarbij het
aantal bijbehorende dieren in opfok jonger dan 3 jaar niet wordt
meegeteld (Rav cat. K.2 en K.4);
1.000 stuks struisvogels (Rav cat. L.1 t/m L.3).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

1) Regeling ammoniak en veehouderij.
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Natura 2000‐gebieden

In de omgeving van het plangebied is een aantal Natura 2000‐gebieden gelegen. Het betreft de
gebieden Botshol, Oostelijke Vechtplassen en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Er bevinden zich buiten
de Natura 2000‐gebieden beschermde natuurmonumenten die in de passende beoordeling moeten
worden meegenomen, dit zijn de gebieden Geerpolder Plas, Oeverlanden Gein, Oeverlanden Winkel en
Oosteinderpoel. Deze Natura 2000‐gebieden en beschermde natuurmonumenten zijn maatgevend voor
de verder weg gelegen natuurgebieden. Naarmate de afstand tot het plangebied toeneemt, nemen de
effecten, zoals de stikstofdepositie, af.
Hierna volgt een beschrijving van de Natura 2000‐gebieden waarin is aangegeven op welke aspecten in
de passende beoordeling dient te worden getoetst. Voor de beschermde natuurmonumenten die buiten
Natura 2000‐gebieden liggen is nagegaan of hier stikstofgevoelige habitattypes voorkomen. Vanwege de
ruime afstand tot het plangebied treden andere effecten niet op.

Figuur 1 Ligging plangebied (rode cirkel is globaal) ten opzichte van. Natura 2000‐gebieden en
beschermde Natuurmonumenten (bron: AERIUS Calculator)
Natura 2000‐gebieden
Botshol
Het Natura 2000‐gebied Botshol ligt in de provincie Utrecht en behoort tot het grondgebied van de
gemeente De Ronde Venen. Door intensieve vervening zijn er twee grote plassen ontstaan aan de
zuidelijke kant, namelijk de Grote‐ en Kleine Weije. Het overige gebied wordt gekenschetst door een
klassiek verveningspatroon van sloten en dichtgegroeide petgaten. Door de aanwezigheid van het
oorspronkelijke veen, is het gebied steeds onder invloed geweest van een hoge basenrijkdom. Dit terwijl
de verlanding in licht brak water heeft plaatsgevonden. De vegetatie wordt getypeerd door rietland, bos
en struweel. Het Natura 2000‐gebied is met name van belang voor het habitattype galigaanmoerassen.
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De kranswierwateren hebben zich goed hersteld na eerder getroffen maatregelen. In tabel 1 zijn de
instandhoudingsdoelen voor dit Habitatrichtlijngebied opgenomen.
Tabel 1 Instandhoudingsdoelen Botshol
SVI Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Draagkracht
aantal vogels

Draagkracht
aantal paren

Habitattypen
H3140

‐‐

=

=

‐

=

=

+

=

=

H7140B

Kranswierwateren
Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden
Ruigten en zomen
(moerasspirea)
Overgangs‐ en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

‐

>

>

H7210

*Galigaanmoerassen

‐

>

=

H91D0

*Hoogveenbossen

‐

=

=

H1149

Kleine modderkruiper

+

=

=

=

H1318

Meervleermuis

‐

=

=

=

A197

Zwarte Stern

‐‐

>

>

15

A292

Snor

‐‐

=

=

9

H3150
H6430A

Habitatsoorten

Broedvogels

* prioritaire soort
Legenda
SVI landelijk

Landelijke Staat van Instandhouding (‐‐ zeer ongunstig; ‐ matig ongunstig, + gunstig)

=

Behoudsdoelstelling

>

Verbeter‐ of uitbreidingsdoelstelling

=(<)

Ontwerp‐aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

Het gebied is in relatie tot ontwikkelingen in het buitengebied van De Ronde venen gevoelig voor
vermesting/verzuring door stikstofdepositie en gevoelig voor verstoring tijdens het broedseizoen.
Ontwikkelingen binnen het Natura 2000‐gebied worden niet mogelijk gemaakt, zodat areaalverlies en
versnippering niet optreden. Gezien het feit dat het waterbeheer in het buitengebied reeds is afgestemd
op de agrarische bestemming, heeft dit geen verdere invloed op de waterhuishouding van het Natura
2000‐gebied.
Oostelijke Vechtplassen
Het gebied Oostelijke Vechtplassen ligt gedeeltelijk binnen de provincie Utrecht en gedeeltelijk binnen
de provincie Noord‐Holland. Het gebied valt onder het bevoegd gezag van de provincie Noord‐Holland.
De Oostelijke Vechtplassen zijn aangewezen in het kader van de Vogel‐ en Habitatrichtlijn. Het Natura
2000‐gebied omvat een reeks laagveengebieden gelegen tussen de Vecht en de oostelijke kant van de
Utrechtse heuvelrug en heeft een oppervlakte van 6.988 ha. Het door vervening ontstaande landschap
bestaat uit open water, afgewisseld met moerassen en vochtige graslanden. De rivierinvloeden tezamen
met de invloeden van het watersysteem van de zandgronden hebben een diversiteit aan
moerasvegetaties doen ontstaan. Er is een duidelijke structuur op te merken in het landschap. Van
noord naar zuid loopt een gradiënt van gesloten bosgebied naar meer open landschap afgewisseld door
grasland, rietland en trilveen. De gradiënt van west naar oost kenmerkt een landschap dat is ontstaan
onder invloed van toenemende kwel aan de voet van de heuvelrug. Het gebied is van belang voor
broedvogelsoorten van rietmoerassen zoals de roerdomp en purperreiger en zeer belangrijk voor
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broedvogelsoorten van moerassen met lange oeverlijnen zoals de woudaap en de grote karekiet. Het is
ook van enig belang als broedgebied voor overige moeras‐ en watervogels zoals de porseleinhoen,
zwarte stern en de ijsvogel. In tabel 2 zijn de instandhoudingsdoelen voor dit Vogel‐ en
Habitatrichtlijngebied opgenomen.
Tabel 2 Instandhoudingsdoelen Oostelijke Vechtplassen
SVI Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Draagkracht
aantal vogels

Draagkracht
aantal paren

Habitattypen
H3140

Kranswierwateren
Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden
Vochtige heiden
(laagveengebied)

‐‐

>

>

‐

>

>

‐

=

=

‐‐

=

>

+

=

=

‐

=

=

‐‐

>

>

H7140B

Blauwgraslanden
Ruigten en zomen
(moerasspirea)
Ruigten en zomen
(harig wilgenroosje)
Overgangs‐ en
trilvenen (trilvenen)
Overgangs‐ en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

‐

>

>

H7210

*Galigaanmoerassen

‐

>

>

H91D0

*Hoogveenbossen

‐

=

=

H1016

Zeggekorfslak

‐‐

=

=

=

H1042

‐‐

>

>

>

H1082

Gevlekte witsnuitlibel
Gestreepte
waterroofkever

‐‐

>

>

>

H1134

Bittervoorn

‐

=

=

=

=

=

=

H3150
H4010B
H6410
H6430A
H6430B
H7140A

Habitatsoorten

H1145

Grote modderkruiper

H1149

Kleine modderkruiper

+

=

=

=

H1163

Rivierdonderpad

‐

=

=

=

H1318

Meervleermuis

‐

=

=

=

H1340

*Noordse woelmuis

‐‐

>

>

>

H1903

Groenknolorchis

‐‐

=

=

=

H4056

Platte schijfhoren

‐

=

=

=

A021

Roerdomp

‐‐

>

>

5

A022

Woudaapje

‐‐

>

>

10

A029

Purperreiger

‐‐

=

=

50

A119

Porseleinhoen

‐‐

=

=

8

A197

Zwarte Stern

‐‐

>

>

110

A229

IJsvogel

+

=

=

10

A292

Snor

‐‐

=

=

150

A295

Rietzanger

‐

=

=

880

A298

Grote karekiet

‐‐

=

=

50

Broedvogels

Niet‐broedvogels
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SVI Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Draagkracht
aantal vogels

A017

Aalscholver

+

=

=

behoud

A041

Kolgans

+

=

=

920

A043

Grauwe Gans

+

=

=

1200

A050

Smient

+

=

=

2800

A051

Krakeend

+

=

=

40

A056

Slobeend

+

=

=

80

A059

Tafeleend

‐‐

=

=

120

A068

Nonnetje

‐

=

=

20

Draagkracht
aantal paren

Voor legenda zie Botshol
Het gebied is in relatie tot ontwikkelingen in het buitengebied van De Ronde Venen gevoelig voor
vermesting/verzuring door stikstofdepositie. Vanwege de afstand van het plangebied tot het Natura
2000‐gebied treden areaalverlies, versnippering, verstoring en verandering van de waterhuishouding
niet op.
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Het Natura 2000‐gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck ligt in de provincies Zuid‐Holland en Utrecht
en behoort tot het grondgebied van de gemeenten Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Liemeer, Nieuwkoop
en Woerden.
De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck zijn restanten van het voormalige Hollandse kustvlakteveen. Het
laagveenverlandingsgebied kenmerkt zich door veenplassen met bijzondere watervegetaties en een
grote oppervlakte overgangsveen en moerasheide. Het is het meest westelijk gelegen verlandingsgebied
waar lokaal nog goed ontwikkelde vegetaties van basenrijk overgangsveen te vinden zijn. Het gebied is
van belang voor broedvogelsoorten van rietmoerassen (roerdomp, purperreiger, snor en rietzanger) en
van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras‐ en watervogels (zwartkopmeeuw, zwarte
stern). Voor de zwartkopmeeuw betreft het de grootste broedkolonie buiten de Delta. In tabel 3 zijn de
instandhoudingsdoelen voor dit Vogel‐ en Habitatrichtlijngebied opgenomen.
Tabel 3 Instandhoudingsdoelen Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
SVI Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Draagkracht
aantal vogels

Draagkracht
aantal paren

Habitattypen
H3140

Kranswierwateren
Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden
Vochtige heiden
(laagveengebied)

‐‐

>

>

‐

>

>

‐

>

>

‐‐

>

>

+

=

=

‐‐

>

>

H7140B

Blauwgraslanden
Ruigten en zomen
(moerasspirea)
Overgangs‐ en
trilvenen (trilvenen)
Overgangs‐ en
trilvenen
(veenmosrietlanden)

‐

>

>

H7210

*Galigaanmoerassen

‐

=

=

H91D0

*Hoogveenbossen

‐

=

=

Zeggekorfslak

‐‐

=

=

H3150
H4010B
H6410
H6430A
H7140A

Habitatsoorten
H1016
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SVI Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Draagkracht
aantal vogels

5

Draagkracht
aantal paren

H1082

Gestreepte
waterroofkever

‐‐

>

>

>

H1134

Bittervoorn

‐

=

=

=

H1149

Kleine modderkruiper

+

=

=

=

H1318

Meervleermuis

‐

=

=

=

H1340

*Noordse woelmuis

‐‐

=

=

=

H1903

Groenknolorchis

‐‐

=

=

=

H4056

Platte schijfhoren

‐

=

=

=

A021

Roerdomp

‐‐

>

>

6

A029

Purperreiger

‐‐

=

=

120

A176

Zwartkopmeeuw

+

=

=

9

A197

Zwarte Stern

‐‐

>

>

115

A292

Snor

‐‐

=

=

25

A295

Rietzanger

‐

=

=

680

Broedvogels

Niet‐broedvogels
A027

Grote Zilverreiger

+

=

=

60

A041

Kolgans

+

=

=

3000

A050

Smient

+

=

=

3500

A051

Krakeend

+

=

=

90

Voor legenda zie Botshol
Het gebied is in relatie tot ontwikkelingen in het buitengebied van de Ronde Venen gevoelig voor
vermesting/verzuring door stikstofdepositie. Vanwege de afstand van het plangebied tot het Natura
2000‐gebied treden areaalverlies, versnippering, verstoring en verandering van de waterhuishouding
niet op.
Beschermde Natuurmonumenten
Geerpolder Plas
In de gemeente Leimuiden ligt het beschermde natuurmonument ‘Geerpolder Plas’. Het gebied beslaat
een oppervlakte van circa 35 ha. Het terrein bestaat uit de water, oeverlanden en enkele eilanden. De
eilanden zijn begroeid met riet‐, schraal‐ en moerasvegetaties. De betekenis van het gebied is met name
gelegen in het voorkomen van trilveenachtige moerasvegetatie, gekenmerkt door plantensoorten als
moerasvaren, koningsvaren, zonnedauw en veenmos. De schraallandvegetatie bevat soorten als blauwe
zegge, pijpenstrootje, veenpluis en veenreukgras. In de oeverlanden kunnen onder andere rietorchis en
zwanenbloem voorkomen. Het gebied is ook van betekenis als broedplaats voor diverse vogelsoorten
waaronder de kleine karekiet, rietgors en torenvalk.
Vanwege de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitattypes als veenmosrietland, is het gebied zwaar
gevoelig voor vermesting/verzuring door stikstofdepositie.
Oeverlanden Gein ca
Het natuurmonument ‘Gein ca’ ligt in de gemeenten Woerden, Utrecht, Abcoude, Loenen, Breukelen en
De Ronde Venen. De oppervlakte van het gebied bedraagt circa 16 ha. Het natuurmonument bestaat uit
drie oeverlanden, namelijk: ‘Oeverlanden van het Gein’, ‘Oeverlanden van de Aa’ en ‘Oeverlanden van
de Angstel’. In de drie oeverlanden komen verschillende vegetatietypen voor: rietland, ruigtevegetatie,
moerasbos, elzenbroekboselementen en vochtig grasland. De afwisseling van biotopen en de
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veenstromen vormen een gevarieerd landschap. Het gebied biedt leefklimaat voor een groot aantal
plantensoorten als echte koekoeksbloem, tweerijige zegge, veenreukgras, elzen‐ en wilgenstruweel,
zwanenbloem en krabbenscheer.
Vanwege de aanwezigheid van het stikstofgevoelige habitattypes als veenmosrietland, is het gebied
matig gevoelig voor vermesting/verzuring door stikstofdepositie.
Oeverlanden Winkel
Het beschermde natuurmonument Oeverlanden Winkel heeft een oppervlakte van circa 10 ha en ligt in
de volgende gemeenten: Woerden, Utrecht, Abcoude, Loenen, Breukelen en De Ronde Venen. De
oeverlanden bestaan uit vochtig hooi‐ en grasland en moerasgebieden met rietland. In het gebied
komen plantensoorten voor als grote lisdodde, rietorchis, tweerijige zegge en koekoeksbloem.
Vanwege de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitattypes als dotterbloemgrasland, is het gebied
matig gevoelig voor vermesting/verzuring door stikstofdepositie.
Oosteinderpoel
Het beschermde natuurmonument ‘Oosteinderpoel’ is gelegen in de gemeente Aalsmeer en heeft een
oppervlakte van circa 40 ha. Het laagveenmoeras bestaat uit een complex van moerasbossen, wateren
en rietlanden. De moerasbossen bestaan uit afwisselend elzen‐ en berkenbroekbossen met soorten als
moerasvaren, koningsvaren, kamperfoelie, moeraszegge en veenmossen. Er zijn een paar open stukken,
drassige graslandjes, waar het in de zomer paars ziet van de echte koekoeksbloem. De
veenmosrietlanden worden getypeerd door plantensoorten als dopheide veenbes en zonnedauw. Het
gebied is van groot belang voor diverse vogelsoorten als kleine karekiet, bosrietzanger, grasmus en
ransuil.
Vanwege de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitattypes zoals het habitattype veenmosrietland, is
het gebied zwaar gevoelig voor vermesting/verzuring door stikstofdepositie.
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