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MANAGEMENTSAMENVATTING
Ten aanzien van het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied is de vraag gerezen of
deze vergezeld moet gaan van een milieueffectrapport (MER), en of daarvoor de
procedurele vereisten van de milieueffectrapportage (m.e.r.) zouden moeten gelden.
De gemeente De Ronde Venen wil voor het bestemmingsplan graag een participatief
proces doorlopen en de m.e.r.-systematiek daarbij hanteren, maar dan zonder de
procedurele vereisten en kosten die daaraan zijn verbonden.
Voor de mogelijke ontwikkelingen die straks in het nieuwe bestemmingsplan invulling
zullen gaan krijgen, is juridisch getoetst of daarbij m.e.r. nodig is. Het is in dit stadium
nog niet precies duidelijk hoe ruime mogelijkheden straks geboden zullen gaan
worden, maar daarvoor is al wel een goede indicatie verkregen uit diverse
bijeenkomsten die de gemeente georganiseerd heeft. De maximale invullingen die
daaruit voortkwamen zijn afgezet tegen twee kaders die zouden kunnen leiden tot de
noodzaak voor m.e.r.:
1. Het Besluit m.e.r.: De ontwikkelingen passen niet binnen de categorieën die zijn
genoemd in het Besluit m.e.r. en dus niet leiden tot m.e.r.-plicht of m.e.r.beoordelingsplicht. Ook is geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen,
zoals deze in de jurisprudentie rond de vormvrije m.e.r.-beoordeling worden
gehanteerd.
2. De Natuurbeschermingswet: Er blijkt geen zogenaamde passende beoordeling
nodig te zijn voor het bestemmingsplan Plassengebied. Het meest kritisch is dat er
meer verkeer komt en dat daardoor de neerslag van stikstof toeneemt op het
Natura 2000-gebied Botshol. Daarvoor is een worst case-berekening uitgevoerd.
De toename aan stikstof is echter dusdanig laag, dat volstaan kan worden met een
zogenaamde voortoets, dus geen passende beoordeling. Hiermee is dit ook geen
grond voor m.e.r.
De gemeente kan op basis van de huidige gegevens afzien van milieueffectrapportage. Als de discussie over het nieuwe bestemmingsplan verder vordert,
dient later alsnog bekeken te worden of alsnog een m.e.r. nodig is. Dit
bijvoorbeeld als de gemeente ervoor zou kiezen om een grote ontwikkellocatie
op te nemen in de Zuidplas.
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1 INLEIDING
1.1 Naar een nieuw bestemmingsplan Plassengebied
In september 2017 moet het Bestemmingsplan “Buitengebied De Ronde Venen” zijn
herzien. Onderdeel hiervan zijn de Vinkeveense plassen. Gelet op de specifieke
problematiek in dit gebied maakt de gemeente De Ronde Venen een afzonderlijk
bestemmingsplan voor de Vinkeveense plassen: Bestemmingsplan Plassengebied.
Er ligt de wens om meer planologische ruimte te bieden aan ontwikkelingen op de
plassen (zie Kadernota t.b.v. het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied). Meer
specifiek gaat het om meer bouw- en gebruiksmogelijkheden op de legakkers en een
uitbreiding van recreatieve voorzieningen op de zandeilanden. Achtergrond van deze
ambitie is om de instandhouding van de legakkers (onderhoud en beheer) en de
exploitatie van de zandeilanden op de langere termijn beter betaalbaar te houden.
Het plangebied, oftewel de begrenzing van het op te stellen bestemmingsplan, staat
in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..

Figuur 1 Plangebied voor het op te stellen bestemmingsplan Plassengebied

1.2 Is er wettelijk gezien een milieueffectrapport vereist?
Een belangrijke vraag die samenhangt met het bestemmingsplan is of hier een
formele procedure inzake milieueffectrapportage (m.e.r.) aan gekoppeld moet worden.
Dit rapport gaat op deze vraag in.

9

M.E.R.-ADVIES BESTEMMINGSPLAN PLASSENGEBIED

De (juridische) noodzaak voor het opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.)
1
kan twee oorzaken hebben:
1. Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen mogelijk van een dusdanig grote
omvang, dat deze vallen onder het Besluit m.e.r. Het bestemmingsplan is dan
kaderstellend voor later m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten, die belangrijke
nadelige milieugevolgen met zich kunnen brengen. Noodzaak tot een m.e.r. voor
het op te stellen bestemmingsplan zal op het eerste oog niet snel voortkomen uit
mogelijke activiteiten die op de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r. staan. De meest
‘kansrijke’ in dit opzicht is waarschijnlijk categorie D10, die handelt over
recreatieve ontwikkelingen die een bepaalde omvang overschrijden in termen van
oppervlak (25 hectare), aantal bezoekers (250 duizend) of aantal ligplaatsen (100).
Daarmee moet gezegd dat deze omvang indicatief is en dat ook onder deze
drempel soms een m.e.r. nodig is.
2. Er is een Passende Beoordeling nodig op grond van de Natuurbeschermingswet
1998. De combinatie van een Passende Beoordeling en het wettelijke
bestemmingsplan leidt tot plan-m.e.r.-plicht (artikel 7.2a Wet milieubeheer eerste
lid). Bepalend voor een m.e.r.-plicht voor het bestemmingsplan is de eventuele
toename van stikstofdepositie in het Natura2000-gebied Botshol, ten gevolge van
toename van verkeer (dus toename emissie/depositie van stikstofoxiden).

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft het voornemen. In hoofdstuk 3 toetsen we dit voornemen aan
de m.e.r.-wet- en regelgeving. In hoofdstuk 4 vindt de toets plaats aan de
Natuurbeschermingswet. We sluiten af met hoofdstuk 5, met daarin de conclusies en
aanbevelingen.
In de bijlagen staan de uitgangspunten voor toename van verkeer en de uitkomsten
van een berekening naar de mogelijke toename van stikstofdepositie.

1

Bij provinciale milieuverordening (PMV) kan de noodzaak tot milieueffectrapportage ook ontstaan.

Echter, de provincie Utrecht heeft in haar PMV geen regels opgenomen die aanvullend aanleiding vormen
tot m.e.r.
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2 VOORNEMEN
2.1 Beschrijving plangebied
2.1.1 Gebiedsindeling en naamgeving
Het plangebied kenmerkt zich als volgt (zie ook Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.):
•
•
•
•

•

Er zijn verschillende plassen: de Noordplas, de Zuidplas en de Kleine Plas.
Een deel van het plangebied, bestaande uit weilanden/sloten, ligt zuidelijk van de
weg Achterbos.
De wegen Baambrugse Zuwe en de provinciale weg N201 doorsnijden het
plangebied en maken dat er drie verschillende plassen zijn.
Andere relevante wegen zijn met de klok mee: aan de zuidwestzijde AchterbosHerenweg-Demmerik in het dorp Vinkeveen, aan de noordwestzijde de Botsholse
dijk, aan de noordzijde de Winkeldijk en aan de oostzijde de Groenlandse kade en
de Vinkenkade (beide parallel lopend aan de snelweg A2).
De Noordplas bestaat aan de noordoostzijde uit een grote plas met in een ring
daaromheen twaalf zandeilanden en aan de zuidwestzijde uit een plas waar een
groot deel van de legakkers nog intact is.

Figuur 2 Toponiemen in het plangebied

2.1.2 Ontwikkelingen per deelgebied in hoofdlijnen
Voorzien is dat in het Bestemmingsplan Plassengebied in verschillende deelgebieden
van het plangebied verschillende vormen van ontwikkeling mogelijk worden gemaakt.
Het is al bekend dat in bepaalde deelgebieden het bestemmingsplan conserverend
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2

zal zijn, te weten de bungalowparken aan de noordzijde en het deelgebied ten zuiden
van Achterbos.
De vraag spitst zich vooral toe op de mogelijkheden die geboden worden op de
legakkers en op de zandeilanden, en daarnaast gaat het om het gebruik van het open
water. Om deze potentiële ontwikkelingen beter te kunnen duiden, is een indeling aan
het plangebied meegegeven die ook staat in de Kadernota.

Figuur 3 Indeling plangebied

2.2 Mogelijke ontwikkelingen
Uit informatie afkomstig uit diverse verkenningsdocumenten, informatie van de
publieksbijeenkomst op 24 juni jl., informatie van ambtenaren en bestuur e.d. komt het
volgende beeld naar voren inzake mogelijke ontwikkelingen in de verschillende
deelgebieden. Zoals in paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. gesteld,
komen er in het bestemmingsplan Plassengebied geen mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen in het gebied ten zuiden van Achterbos en bij de bungalowparken aan
de noordzijde van de Noordplas (Winkelpolder), maar komt hier een conserverende
bestemming.
De mogelijke ontwikkelingen in de overige gebieden die gaan vallen onder het
bestemmingsplan Plassengebied zijn verwoord in de Kadernota, waarbij een
bandbreedte is aangegeven.

2.3 Maximaal denkbare invulling
Er is in dit M.e.r.-advies uitgegaan van het maximale scenario voor alle deelgebieden,
zoals aangegeven in de Kadernota, met uitzondering van de maximale ontwikkeling in
de Zuidplas. Hier is namelijk in de maximale variant een uitwerkingslocatie
opgenomen, waarvan vooralsnog niet valt te zeggen hoe omvangrijk dat mogelijk zou
kunnen worden.

2

Mogelijke ontwikkelingen van de bungalowparken zijn niet van de baan, maar kunnen mogelijk wel in

een separaat bestemmingsplan later hun beslag krijgen.
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3 TOETS AAN BESLUIT M.E.R.
3.1 Achtergrond in systematiek
Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), in samenhang met
het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.), moet bij initiatieven voor
(het wijzigen van) bepaalde activiteiten én bij plannen die kaderstellend zijn voor dit
soort initiatieven (dus bijvoorbeeld voor het Bestemmingsplan Plassengebied) worden
beoordeeld of er sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. In gevallen dat
een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de C- of D-lijst
van het Besluit m.e.r., dient bepaald te worden welke procedure doorlopen moet
worden om mogelijke milieueffecten te beoordelen. De drempelwaarden van de C- en
D-lijst zijn hierbij bepalend.

Typen m.e.r.-verplichting

In het Besluit m.e.r. wordt onderscheid gemaakt in de volgende ‘typen’ m.e.r.verplichtingen (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.):
•
•
•

M.e.r.-plicht;
M.e.r.-beoordelingsplicht;
Vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht.

Figuur 4 Typen m.e.r.-plicht

Boven drempelwaarde C-lijst
In onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn de activiteiten, plannen en
besluiten genoemd waarvoor een m.e.r. verplicht is als een bepaalde drempelwaarde
wordt overschreden. In dat geval kan namelijk sprake zijn van belangrijke nadelige
milieugevolgen. Voor het vastleggen van deze activiteiten in plannen en besluiten
moet de m.e.r.-procedure worden doorlopen en een Milieueffectrapport (MER) worden
opgesteld.

Boven drempelwaarde D-lijst én niet in C-lijst of onder de C-drempelwaarde
Onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. bevat activiteiten, plannen en
besluiten die qua omvang onder de in onderdeel C genoemde drempel blijven. Voor
besluiten moet als de drempelwaarde op lijst D wordt overschreden door middel van
een zogenoemde m.e.r.-beoordeling worden vastgesteld of sprake kan zijn van
belangrijke nadelige milieugevolgen en of daarom de m.e.r.-procedure moet worden
doorlopen en een MER moet worden opgesteld. Deze m.e.r.-beoordeling is een korte
formele procedure. Voor plannen die kaderstellend zijn voor deze besluiten geldt wel
direct een m.e.r.-plicht. Dit laatste zou dus het geval kunnen zijn voor het
Bestemmingsplan Plassengebied. Met andere woorden, als de maximale invulling van
het bestemmingsplan een grens overschrijdt die staat in de D-lijst, dan moet een MER
worden opgesteld voor het bestemmingsplan.
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Onder drempelwaarde D-lijst
Voor activiteiten, plannen en besluiten die onder de drempelwaarden van lijst D zitten,
geldt geen formele procedure. Wel moet ook voor deze gevallen worden nagegaan of
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Want als dat niet zo
is, is alsnog een m.e.r.-beoordeling met procedurevereisten noodzakelijk. De toets op
belangrijke nadelige milieugevolgen zonder formele procedure wordt ook wel
aangeduid met de term “vormvrije m.e.r.-beoordeling”. De onderbouwing dat geen
sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen moet worden opgenomen in de
toelichting van het betreffende plan of besluit.
Kolommen in C- en D-lijst Besluit m.e.r.
Het Besluit m.e.r. bestaat uit een hoofddeel en een bijlage met de onderdelen A, B, C en D. In onderdeel
C en D van de bijlage staat in tabellen aangegeven voor welke activiteiten een m.e.r. (onderdeel C) of een
m.e.r. beoordeling (onderdeel D) verplicht is. Deze tabellen zijn verdeeld in vier kolommen:
- In de eerste kolom staat de activiteit beschreven.
- In de tweede kolom staan de gevallen beschreven waarbij deze activiteit m.e.r.-plichtig of m.e.r.beoordelingsplichtig is. Dit zijn de drempelwaarden. Deze drempelwaarden zijn niet absoluut, maar
indicatief (zie de Nota van Toelichting bij Besluit m.e.r., 2011 en zie ook de uitleg voor dit tekstkader).
- In de derde kolom 'plannen' staan per activiteit de relevante plannen opgenomen. Dit zijn plannen die
mogelijk kaderstellend zijn voor een besluit, zoals opgenomen in kolom 4, en daarom mogelijk m.e.r.plichtig kunnen zijn. Dit is relevant voor het Bestemmingsplan Plassengebied, omdat dit
kaderstellend is.
- In de vierde kolom 'besluiten' staan per activiteit de relevante besluiten beschreven die m.e.r.-plichtig
(onderdeel C) of m.e.r.-beoordelingsplichtig (onderdeel D) kunnen zijn. Dit is verder niet relevant voor
het Bestemmingsplan Plassengebied en blijft verder buiten beschouwing.

3.2 Toetsing aan C-lijst en D-lijst
3.2.1 C-lijst
Er is geen enkele activiteit van de C-lijst die van toepassing is op de mogelijkheden
die het nieuwe bestemmingsplan gaat bieden. Vanuit de C-lijst van het Besluit m.e.r.
is dus geen sprake van m.e.r.-plicht voor het Bestemmingsplan Plassengebied

3.2.2 D-lijst
Er is één categorie activiteiten op de D-lijst waarvoor het Bestemmingsplan
Plassengebied kaderstellend zal zijn in de toekomst: Categorie D 10 (zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.). Naast D 10 staan er geen andere activiteiten in
de D-lijst van het Besluit m.e.r. waar het Bestemmingsplan Plassengebied kaders
voor zal gaan stellen. Categorie D 10 handelt over recreatieve ontwikkelingen.
Hieronder wordt bekeken of de D-drempel wordt overschreden.
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Activiteiten

Gevallen

Plannen

Besluiten

Categorie D 10
De aanleg, wijziging of
uitbreiding van:
a. skihellingen, skiliften,
kabelspoorwegen en
bijbehorende
voorzieningen;
b. jachthavens.
c. vakantiedorpen en
hotelcomplexen buiten
stedelijke zones met
bijbehorende
voorzieningen,
d. permanente kampeeren caravanterreinen, of
e. themaparken.

In gevallen waarin de
activiteit betrekking heeft
op:
1°. 250.000 bezoekers of
meer per jaar,
2°. een oppervlakte van
25 hectare of meer,
3°. 100 ligplaatsen of
meer of
4°. een oppervlakte van
10 hectare of meer in
een gevoelig gebied.

De structuurvisie,
Niet van toepassing
bedoeld in de artikelen
2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke ordening,
en de plannen, bedoeld
in de artikelen 3.1, eerste
lid, 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b, van
die wet, de vaststelling
van het inrichtingsplan,
bedoeld in artikel 17 van
de Wet inrichting landelijk
gebied, het
reconstructieplan,
bedoeld in artikel 11 van
de Reconstructiewet
concentratiegebieden en
het plan bedoeld in
artikel 18 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden.

Tabel 1 Categorie D 10 uit het Besluit m.e.r.

Er is dus sprake van activiteiten met m.e.r.-beoordelingsplicht als de activiteiten
overeenkomen met de beschrijving in de eerste kolom en deze de volgende maximale
omvang overschrijden:
•

•
•

Oppervlak: meer dan 25 hectare of meer dan 10 hectare in gevoelig gebied.
Aangezien het gehele plangebied Plassengebied deel uitmaakt van de
Ecologische Hoofdstructuur, is sprake van gevoelig gebied. Dus geldt de 10
hectare-norm;
Aantal bezoekers: meer dan 250 duizend/jaar;
Aantal ligplaatsen: meer dan 100.

De nieuwe mogelijkheden in het bestemmingsplan komen niet overeen met de
beschrijving in de eerste kolom en zijn daardoor, los van de maximale omvang uit
kolom 2, niet m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dat de beschrijving in de eerste kolom als
limitatief mag worden gezien blijkt uit de Nota van Toelichting bij de wijziging van het
3
Besluit m.e.r. op 1 april 2011 : “Categorie C 10 en D 10 kenden het ruime begrip
«recreatieve en toeristische voorzieningen», terwijl de richtlijn een opsomming bevat
van relevante recreatieve en toeristische voorzieningen. Dit is nu alsnog
overgenomen. (…)”.

3.3 Conclusie
Met het bestemmingsplan Plasengebied worden geen m.e.r.-(beoordelings)plichtige
activiteiten mogelijk gemaakt, zodat er uit het Besluit m.e.r. geen plan-m.e.r.-plicht
voor het bestemmingsplan voortvloeit.

3

Staatsblad 2011, 102.
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4 VOORTOETS NATUURBESCHERMINGSWET
4.1 Relatie Passende Beoordeling en m.e.r.-plicht
Het Plassengebied grenst aan het Natura 2000-gebied Botshol. Dit gebied heeft een
beschermde status onder de Natuurbeschermingswet 1998. Voor het gebied zijn
instandhoudingsdoelen geformuleerd, die zijn vastgelegd in een aanwijzingsbesluit.
Deze instandhoudingsdoelen mogen niet in gevaar worden gebracht door
ontwikkelingen in en rondom het natuurgebied.

Figuur 5 Ligging Natura 2000-gebied Botshol en plangebied Plassengebied

Bij de besluitvorming rond plannen en projecten die gevolgen kunnen hebben voor
Natura 2000-gebieden is het beschermingskader van toepassing dat de
Natuurbeschermingswet 1998 geeft aan deze gebieden. Artikel 19 van de
Natuurbeschermingswet 1998 bevat de procedures die moeten worden gevolgd bij
besluitvorming over deze plannen en projecten.
De vaststelling van het bestemmingsplan Plassengebied door de Gemeenteraad van
Ronde Venen vindt plaats volgens de plantoetsing artikel 19j Nbw: een
bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan
dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en
de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend
16
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effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, rekening met
de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied. Daartoe maakt het
bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de
gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de
instandhoudingsdoelstelling van dat gebied. Een besluit wordt alleen genomen indien
het bestuursorgaan zich op grond van de passende beoordeling ervan heeft
verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast.
In een eerste stap in deze procedure dient dus beoordeeld te worden of het plan de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het Natura 2000gebied Botshol kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op
de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Dit gebeurt in een zogenaamde
voortoets. Wanneer dit op grond van de voortoets niet kan worden uitgesloten dient
een passende beoordeling te worden opgesteld.
In de passende beoordeling wordt gedetailleerd in kaart gebracht wat de effecten
(kunnen) zijn van het bestemmingsplan op de natuurlijke kenmerken van het Natura
2000-gebied, en welke verzachtende (mitigerende) maatregelen eventueel genomen
kunnen worden om deze natuurlijke kenmerken niet aan te tasten.
Wanneer voor een bestemmingsplan een passende beoordeling moet worden
uitgevoerd, is het bestemmingsplan tevens plan-m.e.r.-plichtig, conform artikel 7.2a
van de Wet Milieubeheer.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Eén van de mogelijke effecten van het Bestemmingsplan Plassengebied op het
Natura 2000-gebied Botshol is de toename van depositie van stikstof, als gevolg van
de verkeersaantrekkende werking van het plan.
Al jaren lang vormt de hoge depositie van stikstof, afkomstig van landbouw, verkeer
en industrie, een grote belemmering voor de besluitvorming rond projecten die stikstof
emitteren. Het Rijk en de provincies hebben de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) ontwikkeld, om deze impasse te doorbreken. De PAS is op 1 juli 2015 in
werking getreden.
Essentie van de PAS is dat extra geïnvesteerd wordt in emissiebeperkende
maatregelen in de landbouw en in het herstel van habitattypen en leefgebieden
binnen de Natura 2000-gebieden. Een deel van de extra daling van de
stikstofdepositie die hiermee wordt bereikt, kan opnieuw ingezet worden voor
economische ontwikkeling (zogenaamde ontwikkelingsruimte), terwijl de
herstelmaatregelen waarborgen dat de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000gebieden worden gerealiseerd.
De ontwikkelingsruimte kan op drie manieren worden toegekend (zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.):
•

•

•

Projecten die een depositie veroorzaken van minder dan 1 mol/ha/jaar (berekend
met het programma AERIUS); deze projecten dienen zich aan te melden,
ontwikkelingsruimte is in beginsel beschikbaar.
Prioritaire projecten (segment 1), die in de Regeling PAS zijn genoemd. De
ontwikkelingsruimte voor deze projecten is op voorhand gereserveerd; op basis
hiervan kan Gedeputeerde Staten (GS) een vergunning verlenen.
Overige projecten dienen een vergunning aan te vragen in de vorm van een
toestemmingsbesluit van GS.
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Figuur 6 Verdeling van ontwikkelingsruimte onder de PAS

Omdat de PAS echter alleen toegepast kan worden op projecten (en niet op
bestemmingsplannen), dient de passende beoordeling inzicht te geven in de
maximale stikstofdepositie die het bestemmingsplan Plasssengebied mogelijk maakt,
en de effecten daarvan op de betrokken Natura 2000-gebieden. Wanneer de
stikstofdepositie toeneemt, dan zal uit de passende beoordeling moeten blijken dat de
natuurlijke kenmerken niet in het geding zijn. Voor de uitvoering van dit project is
vervolgens een toestemmingsbesluit van GS nodig. Dat geldt voor de concrete
projecten. Voor het bestemmingsplan is er de plantoets bij vaststelling door de
gemeenteraad. Aan de hand van de gebiedsanalyse die voor ieder Natura 2000
gebied is opgesteld, kan worden beoordeeld of in het betreffende Natura 2000-gebied
voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is om een toegenomen stikstofdepositie
toe te laten.

4.2 Kwalificerende soorten en habitats
Botshol is een oud laagveenverlandingsgebied met een groot aandeel water. Het is
een complex van ondiepe plassen met legakkers en eilanden. In de plassen met een
gemiddelde diepte van 1,5 meter komen daardoor onder meer kranswierwateren voor.
Verder bestaat het gebied uit ruigten, moerassen, galigaanmoerassen,
blauwgraslanden en veenmosrietland.
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft een overzicht van de
instandhoudingsdoelen voor het gebied. Naast een aantal habitattypen van
laagveenmoerassen, worden in het gebied de kleine modderkruiper, de
meervleermuis en twee broedvogelsoorten snor en zwarte stern beschermd.
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft de verspreiding van de habitattypen
binnen het gebied weer.
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Doelstelling kwaliteit

Kranswierwateren

--

=

=

H3150

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

-

=

=

H6430A

Ruigten en zomen (moerasspirea)

+

=

=

H7140B

Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden0

-

>

>

H7210

∗ Galigaanmoerassen

-

>

=

H91D0

∗ Hoogveenbossen

-

=

=

Draagkracht aantal paren

Doelstellingen oppervlakte

H3140

Doelstelling populatie

SVI landelijk
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Habitattypen

Habitatsoorten
H1149

Kleine modderkruiper

+

=

=

=

H1318

Meervleermuis

-

=

=

=

Broedvogels
A197

Zwarte stern

--

>

>

15

A292

Snor

--

=

=

9

Tabel 2 Instandhoudingsdoelen Botshol
∗
SVI landelijk
=
>

Prioritaire habitattypen
Landelijke Staat van Instandhouding (- - zeer ongunstig, - matig ongunstig, + gunstig)
behoudsdoelstelling
Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

19

M.E.R.-ADVIES BESTEMMINGSPLAN PLASSENGEBIED

Figuur 7 Habitattypenkaart Botshol (bron: Natura 2000 gebiedsanalyse voor de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS), Botshol (083) (provincie Utrecht, 2015))

4.3 Analyse mogelijke effecten
Het bestemmingsplan Plassengebied maakt diverse ontwikkelingen mogelijk. Naast
bouwmogelijkheden op particuliere legakkers gaat het ook om verdere ontwikkeling
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van recreatie-activiteiten. Als gevolg van deze ontwikkelingen kan het aantal
bewoners en bezoekers in het gebied toenemen. Dit kan leiden tot:
•
•

Toename van verkeer;
Toename van recreatieve activiteiten, waaronder varen.

De belangrijkste effecten die als gevolg daarvan kunnen optreden in het Natura 2000gebied Botshol zijn toename van de depositie van stikstof en toename van de
geluidbelasting.
De habitattypen in Botshol zijn gevoelig voor de toename van stikstof. De
achtergronddepositie van stikstof in het gebied is hoger dan de zogenaamde kritische
depositiewaarde van een aantal van deze habitattypen. Wanneer het
bestemmingsplan Plassengebied leidt tot verdere toename van de depositie, kunnen
significant negatieve gevolgen op voorhand niet worden uitgesloten, ook wanneer
deze toename zeer gering is.
De verandering in depositie kan worden bepaald met het rekenmodel AERIUS. Als
input heeft dit model gegevens van een verkeersmodel nodig. Met dit verkeersmodel
dienen de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt doorgerekend te
worden.
De individuele activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt kunnen worden
vergund onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), voor zover het gaat om
de effecten van stikstof. Aan deze activiteiten kan zogenaamde ontwikkelingsruimte
worden toegekend door GS. De PAS biedt echter geen mogelijkheden om
ontwikkelingsruimte aan bestemmingsplannen toe te kennen. Voor het
bestemmingsplan moet met een passende beoordeling worden vastgesteld dat het
plan niet zal leiden tot significante negatieve gevolgen, en dat daarmee het plan
uitvoerbaar is.
Door toename van geluidbelasting als gevolg van verkeer en recreatieve effecten kan
verstoring optreden van habitatsoorten en broedvogels in het gebied. Kleine
modderkruiper, meervleermuis en snor zijn gevoelig voor verstoring door geluid. De
zwarte stern is hier niet gevoelig voor.

4.4 Is sprake van mogelijke significante effecten?
Voorgaand blijkt dat alleen de mogelijke toename van stikstofdepositie zou kunnen
leiden tot significante effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen. Op
grond van een bepaalde met de gemeente overeengekomen worst case-toename van
verkeerseffecten (zie bijlage 6.1), is een AERIUS-berekening uitgevoerd.
Uit de berekening met AERIUS komt een toename van de stikstofdepositie in Botshol
van 0,01 mol/ha/jaar. Dit ligt onder de drempel van 0,05 ha/jaar, die geldt voor
aanmelding en/of vergunningverlening onder de PAS. Dat betekent dat er geen
belemmeringen liggen voor vaststelling van het bestemmingsplan vanuit de
Natuurbeschermingswet voor wat betreft stikstofdepositie.

4.5 Conclusie
Een dergelijke beperkte toename van de stikstofdepositie kan de gemeente op
voortoets-niveau afhandelen. Er is geen passende beoordeling noodzakelijk, en dus is
er geen PlanMER nodig.
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5 CONCLUSIES
5.1 Resultaten toets Besluit m.e.r. en voortoets
Natuurbeschermingswet
In de Kadernota is een aantal scenario’s aangegeven voor deelgebieden van het op
te stellen bestemmingsplan Plassengebied. Hierbij zijn varianten geformuleerd. Voor
de mogelijk te verkiezen maximale varianten is beoordeeld of er sprake zou kunnen
zijn tot de noodzaak om een m.e.r.-procedure te doorlopen. Hierbij moet vermeld dat
in de Kadernota ook een maximale variant zit met een uitwerkingslocatie in de
Zuidplas. Deze uitwerkingslocatie is nog niet ingekaderd en derhalve niet
meegenomen in dit m.e.r.-advies.
De resultaten zijn:
•

•

Met het bestemmingsplan Plasengebied worden geen m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten mogelijk gemaakt, zodat er uit het Besluit m.e.r.
geen plan-m.e.r.-plicht voor het bestemmingsplan voortvloeit.
De toename van de stikstofdepositie is berekend als 0,01 mol per hectare per jaar
op het dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied Botshol. Er is geen passende
beoordeling noodzakelijk, en dus is er geen PlanMER nodig.

5.2 Advies aan de gemeente De Ronde Venen
Het advies aan de gemeente luidt als volgt:
•
•

Voorlopig afzien van de m.e.r.-procedure.
Volg de discussie over de uitwerkingslocatie in de Zuidplas. Als deze
uitwerkingslocatie niet wordt overgenomen én als de maximale varianten zoals
opgenomen in de Kadernota niet nóg maximaler worden (meer ontwikkelingen
mogelijk), dan kan verder worden afgezien van m.e.r.
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6 BIJLAGEN
6.1 Uitgangspunten verkeersmodel
6.2 Berekening AERIUS t.a.v. verkeer
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