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S a m e n v a t t i n g  

 

I n l e i d i n g  

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor 

het landelijk gebied van de gemeente: het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. Hierin 

wordt het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied voor de komende 10 jaar bepaald. Het nieu-

we ruimtelijk beleid van de gemeente is vooral gericht op het beheer van het landelijk gebied.  

 

Voor het opstellen van het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied is het nodig dat er een 

milieueffectrapport (planMER) wordt opgesteld. Een dergelijk rapport biedt inzicht in de verschil-

lende milieueffecten van de ontwikkelingen die in het plangebied zijn voorzien. Op basis van het 

planMER kan een verantwoorde keuze worden gemaakt over welke ontwikkelingen wel en niet op 

grond van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt (kunnen of moeten) worden. 

 

Het opstellen van een planMER is nodig omdat het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied op 

basis van het voornemen van de gemeente een kader biedt voor activiteiten, waarvoor op grond 

van de Wet milieubeheer (Wm) een milieueffectrapportage nodig is. Daarbij moet voor het be-

stemmingsplan op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) ook een “passende beoorde-

ling” uitgevoerd worden omdat in en in de directe omgeving van het plangebied verschillende Na-

tura 2000-gebieden liggen. Ook op basis hiervan moet een planMER worden opgesteld. 

 

V o o r n e m e n  e n  a l t e r n a t i e v e n  

V o o r n e m e n  

Zoals opgemerkt heeft de gemeente Leeuwarden het voornemen om het bestemmingsplan Leeu-

warden – Buitengebied vast te stellen. Op grond van dit bestemmingsplan wil de gemeente de 

agrarische bedrijven in het bestemmingsplangebied ruimte bieden voor ontwikkeling. Deze ruimte 

wil de gemeente bieden door onder andere het vergroten van de agrarische bouwvlakken bij de 

bedrijven tot in beginsel 2 hectare mogelijk te maken. Binnen deze bouwvlakken kunnen de be-

drijven uitbreiden. Binnen de bouwvlakken van 2 hectare kunnen de bedrijven zo groot worden dat 

er sprake is van een overschrijding van de in de Wm opgenomen (richtinggevende) “drempelwaar-

den”. Een belangrijke “drempelwaarde” die hierbij overschreden kan worden, is de toename van 

het aantal stuks vee dat op de bedrijven gehouden kan worden. Als voorbeeld: de “drempelwaar-

de” voor melkrundvee is 200 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar. Een overschrijding 

hiervan is binnen een bouwvlak van 2 hectare eenvoudig mogelijk. 

 

In een planMER voor een bestemmingsplan als het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied 

moeten de milieueffecten van de “worst case”-situatie worden bepaald
1
. Dit is de situatie waarbij 

alle mogelijkheden op grond van het bestemmingsplan helemaal worden gebruikt. 

 

Voor het planMER is één “worst case”-situatie onderscheiden: de situatie waarbij alle agrarische 

bedrijven niet-grondgebonden veehouderijbedrijven (intensieve veehouderij) binnen een agrarisch 

                                                   
1  Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmingsplan Buitengebied & 

m.e.r., Factsheet nummer 30. Commissie voor de milieueffectrapportage, Utrecht, 2012. 



 

 

 

bouwvlak van 2 hectare zijn. Deze situatie is een uitwerking van het voornemen (op basis van het 

voorontwerpbestemmingsplan) in het planMER. 

 

Omdat deze situatie een “worst case”-situatie in theorie is, zal deze in de praktijk zeer waar-

schijnlijk niet voorkomen: de kans dat alle agrarische bedrijven zich als niet-grondgebonden vee-

houderijbedrijf binnen een agrarisch bouwvlak van 2 hectare zullen ontwikkelen, is zeer klein. 

Omdat het een situatie op basis van theorie is, zijn voor de “worst case”-situatie modellen ont-

wikkeld. In deze modellen worden alle mogelijkheden op grond van het voorontwerpbestemmings-

plan gebruikt. 

 

Wanneer de milieueffecten van het voornemen in een planMER als (zeer) negatief zijn beoordeeld 

en het bestemmingsplan op basis hiervan niet uitvoerbaar is, moeten in het planMER alternatieven 

voor het voornemen worden opgenomen. Zoals uit tabel A blijkt zijn enkele van de milieueffecten 

van het voornemen als (zeer) negatief beoordeeld. In het voorliggende planMER was het dan ook 

nodig om alternatieven voor het voornemen op te nemen. Er zijn in het planMER twee alternatie-

ven opgenomen. 

 

Tabel A. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven  

 voornemen alternatief 1 alternatief 2 

natuur - Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebieden) 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

de toename van de ammoniakdepositie 

-- 0 -- 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

de effecten op meervleermuis 

-- 0 0 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

andere effecten 

0 0 0 

natuur – Flora- en faunawet 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet be-

schermde soorten, bepaald op basis van de toename van de 

ammoniakdepositie 

-- 0/- - 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet be-

schermde soorten, bepaald op basis van andere effecten 

0/- 0/- 0/- 

natuur – gebieden van de EHS, “openheid en rust” en ganzenfoerageergebieden 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op 

basis van de toename van de ammoniakdepositie 

-- 0/- - 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op 

basis van andere effecten 

0 0 0 

- milieueffecten op gebieden van “openheid en rust” 0/- 0 0 

- milieueffecten op ganzenfoerageergebieden 0 0 0 

landschap (cultuurhistorie) 

- milieueffecten op de structuur van het landschap en andere 

landschappelijke waarden, bepaald op basis van de kenmerken 

van de verschillende landschapssoorten. 

0/- 0/- 0/- 

geur 

- milieueffecten op de geur, bepaald op basis van de toename 

van de geurbelasting en -hinder 

-- - - 

bodem 

- milieueffecten op de bodem, bepaald op basis van de toename 

van het risico op vervuiling van de bodem 

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

  



 

 

Tabel A. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven (vervolg)  

 voornemen alternatief 1 alternatief 2 

water 

- milieueffecten op het waterstelsel als waterberging wat be-

treft de toename van het verharde oppervlak 

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

- milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft 

het risico op het vrijkomen van milieubelastende stoffen 

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

archeologie (cultuurhistorie) 

- milieueffecten op archeologische waarden wat betreft het risi-

co op het vernielen of verstoren van archeologische waarden 

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

externe veiligheid 

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

licht 

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

lucht    

- milieueffecten op lucht, bepaald op basis van de toename van 

stikstofoxiden (NO en NO2) en fijnstof (PM10) 

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

geluid 

- milieueffecten van geluid, bepaald op basis van de toename 

van de geluidhinder 

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

verkeer 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de toena-

me van de verkeersdruk op de wegen in het bestemmingsplan-

gebied 

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

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de afname 

van de verkeersveiligheid op de wegen in het bestemmings-

plangebied 

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

gezondheid 

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

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

Uit de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen blijkt dat er vooral milieueffecten op 

de natuur en de geur worden verwacht. De effecten op (een deel van) de natuur zijn als zeer ne-

gatief beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat de effecten als zeer negatief zijn beoordeeld door 

de toename van de ammoniakdepositie (als stikstofverbinding) op Natura 2000-gebieden en door 

het (mogelijk) verstoren van meervleermuis. Door deze toename en het (mogelijk) verstoren van 

meervleermuis zijn zogenoemde “(significant) negatieve effecten” op Natura 2000-gebieden niet 

uit te sluiten. Dit betekent dat het voorontwerpbestemmingsplan op basis van het voornemen in 

strijd is met de Nbw en dan ook niet zo kan worden vastgesteld. Zoals opgemerkt, zijn op basis van 

de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen in het planMER twee alternatieven opge-

nomen. 

 

A l t e r n a t i e f  1  

De belangrijkste onderdelen waarop alternatief 1 afwijkt van het voornemen zijn: 

- In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen op grond waarvan een “negatief effect” op 

een Natura 2000-gebied door de stikstofdepositie wordt voorkomen. 

- In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen op grond waarvan een “negatief effect” op 

meervleermuis wordt voorkomen. 



 

 

 

- In het bestemmingsplan zijn geen regels opgenomen op grond waarvan binnen een agrarisch 

bouwvlak een nieuw niet-grondgebonden veehouderijbedrijf gevestigd kan worden. 

 

A l t e r n a t i e f  2  

De belangrijkste onderdelen waarop alternatief 2 afwijkt van het voornemen zijn: 

- In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen op grond waarvan een toename van de am-

moniakemissie per agrarisch bedrijf in vergelijking met de situatie op grond van de verleen-

de omgevingsvergunning (onderdeel milieu) of meldingen op grond van een AMvB wordt 

voorkomen. 

- In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen op grond waarvan een “negatief effect” op 

meervleermuis wordt voorkomen. 

- In het bestemmingsplan zijn geen regels opgenomen op grond waarvan binnen een agrarisch 

bouwvlak een nieuw niet-grondgebonden veehouderijbedrijf gevestigd kan worden. 

 

Om misverstanden te voorkomen wordt opgemerkt dat alternatief 2 alleen van alternatief 1 ver-

schilt wat betreft de maatregel om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te beperken. In 

alternatief 1 is een zogenoemde “depositieregel” opgenomen op grond waarvan de stikstofdeposi-

tie op Natura 2000-gebieden wordt beperkt en in alternatief 2 is een zogenoemde “emissieregel” 

opgenomen op grond waarvan de ammoniakemissie van agrarische bedrijven wordt beperkt waar-

door (naar verwachting) ook de depositie op Natura 2000-gebieden wordt beperkt. 

 

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel A is de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven opge-

nomen. Zoals opgemerkt blijkt hieruit dat (een deel van) de effecten van het voornemen op de na-

tuur als zeer negatief zijn beoordeeld. 

 

Door de maatregelen zoals die zijn uitgewerkt in alternatief 1, zijn de milieueffecten van het al-

ternatief op de natuur als nihil tot negatief beoordeeld. Door deze beoordeling van de effecten op 

Natura 2000-gebieden als nihil kan een “(significant) negatief effect” worden uitgesloten. Wat dit 

betreft is een bestemmingsplan op basis van alternatief 1 dan ook niet in strijd met de Nbw. Een 

bestemmingsplan op basis van alternatief 1 kan dan ook worden vastgesteld. 

 

De in alternatief 2 opgenomen maatregel om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te be-

perken, blijkt onvoldoende om een “negatief effect” op (een deel van) deze gebieden te voorko-

men. Een bestemmingsplan op basis van alternatief 2 is dan ook in strijd met de Nbw en kan dan 

ook niet worden vastgesteld. 

 

Uit tabel A blijkt ook dat de milieueffecten van de alternatieven op de geur als negatief zijn be-

oordeeld. Hierbij kan worden opgemerkt dat er in beginsel geen sprake is van overschrijdingen van 

de in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) opgenomen grenswaarden. Op basis hiervan zou het 

effect als nihil beoordeeld kunnen worden. In vergelijking met de bestaande situatie is er, binnen 

de in de Wet geurhinder en veehouderij opgenomen grenswaarden, in de alternatieven echter een 

afname van de waardering van de woon- en leefomgeving mogelijk omdat er sprake is van een 

toename van de geurhinder. Met andere woorden: de geurhinder kan toenemen binnen de in de 

Wet geurhinder en veehouderij opgenomen grenswaarden. Dit in overweging nemende, zijn de mi-

lieueffecten van de alternatieven op de geur als negatief beoordeeld. Wanneer de gemeente van 

mening is dat een dergelijk effect toch niet wenselijk is, is het advies om te overwegen welke 



 

 

geurbelasting en –hinder van veehouderijbedrijven in het landelijke en stedelijke gebied van de 

gemeente nog aanvaardbaar wordt geacht in verhouding tot de ontwikkelingen die wenselijk wor-

den geacht. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij kan de gemeente een Verordening 

geurhinder en veehouderij opstellen. In een dergelijke verordening kan de gemeente grenswaar-

den opnemen die lager of hoger zijn dan de in de Wet geurhinder en veehouderij opgenomen 

waarden. Dit betekent dat de gemeente op grond van de verordening ook kan sturen in de geurbe-

lasting en –hinder die wenselijk wordt geacht. 

 

A d v i e s  

Uit de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en alternatief 2 blijkt dat een be-

stemmingsplan op basis van het voornemen (zijnde het voorontwerpbestemmingsplan) of alterna-

tief 2 niet kan worden vastgesteld omdat deze in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet 1998. 

Een bestemmingsplan op basis van alternatief 1 kan wel worden vastgesteld. Het advies is dan ook 

om het (voorontwerp)bestemmingsplan op basis van alternatief 1 aan te passen. 

 

Op grond van een bestemmingsplan op basis van alternatief 1 is de uitbreiding van agrarische be-

drijven in het algemeen alleen mogelijk op grond van afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden. Het 

advies is om wanneer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheden en bij het verlenen van om-

gevingsvergunningen en meldingen op grond van een AMvB de volgende onderwerpen te overwe-

gen: 

- De effecten op Natura 2000-gebieden wat betreft de stikstofdepositie. 

- De effecten op Natura 2000-gebieden wat betreft de meervleermuis. 

- De effecten op de woon- en leefomgeving wat betreft de geuremissie. 

 

Hierbij is het ook belangrijk om te bepalen op welke manier de effecten van de verschillende acti-

viteiten binnen een ontwikkeling en van activiteiten binnen andere ontwikkelingen elkaar verster-

ken of verzwakken. 

 

Daarbij blijkt uit de informatie van de gemeente dat de gemeente het voornemen heeft om een 

Verordening geurhinder en veehouderij op te stellen. Het advies is om in de verordening te over-

wegen welke geurbelasting en –hinder van veehouderijbedrijven in het landelijke en stedelijke ge-

bied van de gemeente nog aanvaardbaar wordt geacht in verhouding tot de ontwikkelingen die 

wenselijk worden geacht. Op basis van deze overweging kunnen in de verordening wel of niet an-

dere dan de in de Wet geurhinder en veehouderij opgenomen grenswaarden vastgesteld worden. 
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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om een nieuw bestemmings-

plan vast te stellen voor het buitengebied, waarin het ruimtelijk beleid voor 

het landelijk gebied van de gemeente Leeuwarden voor de komende 10 jaar 

wordt bepaald. 

 

Het nieuwe ruimtelijk beleid van de gemeente zal met name op het beheer 

van het landelijk gebied zijn gericht. Ten aanzien van de agrarische bedrijfstak 

zal het bestemmingsplan beperkte mogelijkheden bieden voor schaalvergroting 

en zogenoemde functieverbreding (overigens is er geen sprake van een verrui-

ming van de mogelijkheden; in het geldende bestemmingsplan waren deze mo-

gelijkheden ook al opgenomen). Voor deze mogelijkheden worden in het nieu-

we bestemmingsplan opnieuw ruimtelijke kaders en randvoorwaarden opgeno-

men. 

 

Voor het opstellen van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied is het 

nodig dat er een milieueffectrapport (planMER) wordt opgesteld. Een dergelijk 

rapport biedt inzicht in de verschillende milieueffecten van de ontwikkelingen 

die in het plangebied zijn voorzien. Om misverstanden te voorkomen: dit be-

treffen ook de ontwikkelingen die op grond van het geldende bestemmingsplan 

ook al mogelijk zijn en die op grond van het nieuwe bestemmingsplan ook weer 

mogelijk worden gemaakt. Op basis van het planMER kan een verantwoorde 

keuze worden gemaakt over welke ontwikkelingen wel en niet op grond van 

het bestemmingsplan mogelijk gemaakt (kunnen of moeten) worden. 

 

Het opstellen van een planMER is nodig omdat het bestemmingsplan Leeuwar-

den - Buitengebied op basis van het voornemen van de gemeente een kader 

biedt voor activiteiten waarvoor op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een 

milieueffectrapportage nodig is. Daarbij moet voor het bestemmingsplan op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) ook een “passende beoorde-

ling” uitgevoerd worden, omdat in en in de directe omgeving van het plange-

bied verschillende Natura 2000-gebieden liggen. Ook op basis hiervan moet een 

planMER worden opgesteld. Het planMER wordt samen met het ontwerp van 

het bestemmingsplan ter inzage gelegd. 
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Kader 1. In dit planMER gebruikte begrippen 

1 . 2   

P l a n - m . e . r .  ( d e  p r o c e d u r e )  

De plan-m.e.r. volgt uit hoofdstuk 7 van de Wm. De procedure bestaat uit de 

volgende zeven stappen: 

1. Kennisgeving van het voornemen (artikel 7.9). 

2. Raadplegen van adviseurs en besturen (artikel 7.8). 

In de plan-m.e.r. voor het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 

zijn de stappen 1 en 2 samen uitgevoerd. Hiervoor is de zogenoemde 

“Notitie reikwijdte en detailniveau” opgesteld. Deze notitie heeft van 

7 maart tot en met 17 april 2013, samen met het voorontwerpbestem-

mingsplan, ter inzage gelegen. Tijdens deze periode van terinzageleg-

ging was het, in overeenstemming met de Inspraakverordening Leeu-

warden van de gemeente, voor “ingezetenen en belanghebbenden” mo-

gelijk om een inspraakreactie in te dienen. Dit was mogelijk samen met 

de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan. In paragraaf 1.4 is de 

notitie verder uiteengezet. 

3. Opstellen van het planMER (artikel 7.7). 

4. PlanMER en ontwerpbestemmingsplan (artikel 7.10 en 7.12). 

- Ter inzage leggen van planMER en ontwerpbestemmingsplan. 

“Een milieueffectrapport is gereed op het moment dat het ontwerp 

van het plan ter inzage wordt gelegd.” (artikel 7.10). 

- Toetsing van planMER door de Commissie voor de m.e.r. 

In het voorliggende planMER worden de volgende begrippen gebruikt: 

- m.e.r.: milieueffectrapportage (de procedure); 

- MER: milieueffectrapport (het rapport); 

- m.e.r. voor plannen (plan-m.e.r.): de m.e.r.-procedure voor plannen 

die een kader bieden voor zogenoemde m.e.r.-(beoordelings)plichtige 

activiteiten. Hiervoor moet altijd de uitgebreide procedure gevolgd 

worden; 

- m.e.r. voor besluiten (besluit-m.e.r.): de procedure voor besluiten die 

op grond van de Wet milieubeheer zogenoemd m.e.r.-(beoordelings)-

plichtig zijn. Of het volgen van een uitgebreide of beperkte procedure 

gevolgd moet worden hangt af van het project en de plaats van het 

project. Of een uitgebreide of beperkte procedure gevolgd moet wor-

den wordt in de eerste plaats bepaald op grond van het Besluit milieu-

effectrapportage. 

 

Een besluitm.e.r. wordt vaak als projectm.e.r. aangeduid om het verschil 

tussen een plan en een project duidelijk te maken. Om dit verschil goed te 

kunnen onderscheiden, worden in dit rapport bij het MER ook de begrippen 

planMER en projectMER (besluitMER) gebruikt. 
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5. Onderbouwen van de gevolgen van het planMER, de zienswijzen op het 

planMER en het advies van de Commissie voor de m.e.r. voor het be-

stemmingsplan (artikel 7.14). 

6. Bekendmaking en mededeling van het (vastgestelde) bestemmingsplan 

(artikel 7.15). 

7. Onderzoeken van de gevolgen van de activiteit (artikel 7.39). 

 

De gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden is de initiatiefnemer voor de 

planMER alsook het bevoegd gezag. 

1 . 3   

P l a n M E R  ( h e t  r a p p o r t )  

De plan-m.e.r. is erop gericht inzicht te krijgen in de verwachte milieueffec-

ten van de m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten waarvoor het bestem-

mingsplan het kader vormt, maar is niet tot alleen deze activiteiten beperkt. 

In samenhang met de niet-m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten moet het 

milieueffectrapport ook inzicht geven in de schaal waarop milieueffecten van 

de verschillende activiteiten elkaar versterken of verzwakken (de zogenoemde 

cumulatie). 

 

Op basis van dit inzicht in de verwachte milieueffecten is het mogelijk om het 

voornemen, zoals dat in het (voor)ontwerpbestemmingsplan is uitgewerkt, en 

de verschillende alternatieven hiervoor te beoordelen. Naar aanleiding hiervan 

kan, met de planMER als onderdeel van de onderbouwing, een keuze gemaakt 

worden in de ontwikkelingen die wel en die niet op grond van het bestem-

mingsplan mogelijk gemaakt worden. 

 

De inhoudelijke eisen aan het MER zijn opgenomen in artikel 7.7 van de Wm 

(m.e.r.-plichtige plannen): “Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op 

een plan (…) bevat ten minste: 

a. een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be-

oogd; 

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatie-

ven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden ge-

nomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 

alternatieven; 

c. een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben 

op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven; 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 

de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor ge-

volgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van 

dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden onder-

nomen; 
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e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven; 

f. een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijk gevolgen 

voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing 

genomen alternatieven; 

g. een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen; 

h. een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de on-

derdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gege-

vens; 

i. een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft 

voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen acti-

viteit en van de beschreven alternatieven.” 

 

Het voorliggende planMER is overeenkomstig deze inhoudelijke eisen opge-

steld. 

 

O n d e r z o e k s g e b i e d  e n  - p e r i o d e  

Het onderzoeksgebied van het planMER betreft het bestemmingsplangebied en, 

afhankelijk van het te onderzoeken milieuonderdeel, mogelijk ook gebieden 

buiten het plangebied. 

 

Het plangebied van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied betreft 

de gronden in het landelijk gebied van de gemeente. In bijlage 1 is een over-

zichtskaart opgenomen waarop het plangebied is weergegeven. 

 

Omdat sommige milieueffecten ook buiten het bestemmingsplangebied kunnen 

plaatsvinden, ligt een deel van het onderzoeksgebied buiten het plangebied. 

Als voorbeeld: door de toename van rundvee op een veehouderijbedrijf is er 

mogelijk sprake van een toename van de uitstoot van ammoniak. Door deze 

toename van de uitstoot kan er sprake zijn van negatieve effecten op Natu-

ra 2000-gebieden. Deze negatieve effecten kunnen ook op grote afstand van 

het betreffende veehouderijbedrijf, dus ook buiten het bestemmingsplange-

bied, plaatsvinden. 

 

Het bestemmingsplan wordt voor een periode van tien jaar vastgesteld. Naar 

aanleiding hiervan betreft ook de onderzoeksperiode een periode van tien 

jaar. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan in 2013 wordt vastgesteld. 

Hiermee is het zogenoemde “zichtjaar” 2023. 
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1 . 4   

N o t i t i e  r e i k w i j d t e  e n  d e t a i l n i v e a u  

Zoals is opgemerkt, is voor het opstellen van het planMER de “Notitie reikwijd-

te en detailniveau” opgesteld. In een dergelijke notitie is uiteengezet welke 

milieuonderdelen in het bestemmingsplangebied belangrijk zijn en waar het 

onderzoek voor de plan-m.e.r. vooral op gericht is. In bijlage 2 is de notitie 

opgenomen. 

 

In de Notitie reikwijdte en detailniveau is opgemerkt dat door het mogelijk 

maken van de volgende activiteiten het bestemmingsplan een kader biedt voor 

m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. 

 

1 .  D e  o n t w i k k e l i n g  v a n  ( b e s t a a n d e )  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

Hierbij betreft het in beginsel vooral rundveehouderijbedrijven, een in-

tensief veehouderijbedrijf en aan het agrarisch bedrijf ondergeschikte 

intensieve veehouderij. Bij de bestaande agrarische bedrijven is op 

grond van het voorontwerpbestemmingsplan een agrarisch bouwvlak 

aanwezig dat bij het bedrijf past. In het voorontwerpbestemmingsplan is 

ook een wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van het bouwvlak 

met 5.000 m² en voor de vestiging van een intensief veehouderijbedrijf 

binnen een bouwvlak opgenomen. Ook kan, op grond van een wijzi-

gingsmogelijkheid in het voorontwerpbestemmingsplan, een nieuw agra-

risch bouwvlak aangewezen worden. 

 

Omdat bij deze activiteiten mogelijk sprake is van een overschrijding van de in 

onderdeel C en D van het Besluit MER opgenomen “drempelwaarden”, is het 

onderzoek voor de plan-m.e.r. in het bijzonder gericht op het beoordelen van 

de milieueffecten van deze activiteiten. 

 

A d v i e s  C o m m i s s i e  v o o r  d e  m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e  

De Notitie reikwijdte en detailniveau is niet voor een advies aan de Commissie 

voor de milieueffectrapportage (Commissie voor de m.e.r.) voorgelegd. Door 

de commissie is dan ook niet een advies over “de reikwijdte en het detailni-

veau” van het planMER beschikbaar gesteld. 

 

Wel is in de periode van de terinzagelegging een overlegreactie van LTO Noord 

ontvangen. In bijlage 2 is een afschrift van de overlegreactie opgenomen. De 

reactie van de gemeente op de overlegreactie is opgenomen in de “Reactieno-

ta Overleg en Inspraak” (de reactienota is in bijlage 7 bij het bestemmingsplan 

opgenomen). Samengevat is de reactie van de gemeente dat het onderzoek 

voor het voorliggende planMER overeenkomstig de Notitie reikwijdte en detail-

niveau wordt uitgevoerd. 



 

129.00.00.09.01 - Bestemmingsplan Leeuwarden ‑ Buitengebied, planMER - 6 september 2013 
 

16 

1 . 5   

L e e s w i j z e r  

Na de inleiding in dit hoofdstuk volgen de andere hoofdstukken van dit plan-

MER in hoofdlijnen de inhoudelijke eisen aan het MER, zoals die zijn opgeno-

men in artikel 7.7 van de Wm. Dit betekent dat in beginsel in hoofdstuk 2 het 

voornemen en de alternatieven zijn uiteengezet. Vanwege de manier waarop 

de alternatieven voor het voorliggende planMER zijn bepaald, is in dit planMER 

de keuze gemaakt om in hoofdstuk 2 alleen het voornemen uiteen te zetten. 

De alternatieven zijn in hoofdstuk 5 uiteengezet. 

 

In hoofdstuk 3 is een overzicht van de vastgestelde wet- en regelgeving en het 

vastgestelde beleid opgenomen zoals dat van toepassing is op de activiteiten 

zoals voorzien in het voornemen en de alternatieven. 

 

Een omschrijving van de referentiesituatie en de milieueffecten van het voor-

nemen zijn uiteengezet in hoofdstuk 4. Hierbij is ook een beoordeling van de 

milieueffecten van het voornemen en een overzicht van de mogelijke maatre-

gelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu te voorkomen of te be-

perken opgenomen. Ook is een overzicht van de zogenoemde “leemten in de 

kennis” opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Zoals opgemerkt, zijn in hoofdstuk 5 de alternatieven uiteengezet. In de alter-

natieven zijn verschillende maatregelen opgenomen om milieueffecten van het 

voornemen die als negatief of zeer negatief zijn beoordeeld, te voorkomen of 

te beperken. Of deze maatregelen voor het bestemmingsplan uitvoerbaar zijn, 

is hierbij nog niet bepaald. De onderbouwing hiervoor is in hoofdstuk 8 opge-

nomen. In het voorliggende planMER is de keuze gemaakt om eerst te bepalen 

of door de maatregelen de milieueffecten ook worden voorkomen of beperkt. 

In hoofdstuk 6 zijn de milieueffecten van de alternatieven uiteengezet, min of 

meer overeenkomstig de omschrijving van de milieueffecten van het voorne-

men in hoofdstuk 4. 

 

In hoofdstuk 7 is de passende beoordeling op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998 (Nbw) opgenomen. Hierin zijn de milieueffecten van het voor-

nemen en de alternatieven op de Natura 2000-gebieden opgenomen. 

 

Als laatste zijn in hoofdstuk 8 de samenvatting van de milieueffecten en het 

advies opgenomen over op welke manier de resultaten van het planMER in het 

bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied kunnen worden verwerkt. In dit 

hoofdstuk is ook een onderbouwing opgenomen waaruit blijkt dat de maatrege-

len die in de alternatieven zijn opgenomen om de milieueffecten van het voor-

nemen die als negatief of zeer negatief zijn beoordeeld te voorkomen, voor 

het bestemmingsplan ook uitvoerbaar zijn. Ook is in dit hoofdstuk uiteengezet 

hoe de “monitoring en evaluatie” plaats kan vinden. 
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2 2  V o o r n e m e n  e n  

a l t e r n a t i e v e n  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

a. “een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt 

beoogd; 

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatie-

ven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden ge-

nomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 

alternatieven”. 

 

In paragraaf 2.2 is een omschrijving van het voornemen opgenomen. Hierbij is 

uiteengezet waar het voornemen op is gericht en is een overzicht van de acti-

viteiten opgenomen die op grond van het voorontwerp van het bestemmings-

plan Leeuwarden - Buitengebied mogelijk worden gemaakt. Ook is het voorne-

men verder uitgewerkt in verschillende uitgangspunten op basis waarvan de 

milieueffecten van het voornemen worden beoordeeld. 

 

Een omschrijving van de alternatieven is in paragraaf 2.3 opgenomen. Waar 

nodig zijn de alternatieven ook verder uitgewerkt in verschillende uitgangs-

punten. 

2 . 1   

I n l e i d i n g  

Het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied wordt op basis van het gel-

dende bestemmingsplan Buitengebied opgesteld. Het geldende bestemmings-

plan is op 17 november 2003 vastgesteld. Dit betekent dat in het bestem-

mingsplan Leeuwarden – Buitengebied vooral de veranderingen in het bestem-

mingsplangebied sinds het vaststellen van het geldende bestemmingsplan 

worden verwerkt. Ook wordt in het bestemmingsplan het nieuwe beleid en de 

nieuwe wet- en regelgeving verwerkt. 

 

Daarbij is in de toelichting bij het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 

ook een “blik op de toekomst” opgenomen. In bijlage 3 is dit vooruitzicht op-

genomen. 
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2 . 2   

V o o r n e m e n  

2 . 2 . 1   

O m s c h r i j v i n g  

Het voornemen in de zin van het planMER is het vaststellen van het bestem-

mingsplan Leeuwarden - Buitengebied. Dit bestemmingsplan is opgesteld om: 

- te voldoen aan artikel 9.1.4 van de Invoeringswet wet ruimtelijke orde-

ning om voor 22 juni 2015 een nieuw bestemmingsplan vast te stellen; 

- nieuwe wet- en regelgeving en nieuw beleid in een bestemmingsplan te 

verwerken. 

 

Zoals opgemerkt, is het bestemmingsplan er vooral op gericht de bestaande 

situatie in het plangebied te behouden en te versterken en is het hiervoor 

noodzakelijk dat het bestemmingsplan ook mogelijkheden biedt voor ontwikke-

lingen. Dit betreffen onder andere de hierna uiteengezette (voor het planMER 

belangrijke) ontwikkelingen. 

 

B e s t e m m i n g  A g r a r i s c h  ( C 1 4 ,  C 1 8 . 4 ,  D 1 4 ,  D 1 8 . 1 - 7 )  

- Het vestigen van een grondgebonden agrarisch bedrijf binnen een be-

staand agrarisch bouwvlak (artikel 3.1, onder a.
2
). De grootte van dit 

bouwvlak verschilt per bedrijf, waarbij op ten hoogste 70% van het 

bouwvlak tot ten hoogste 10.000 m² gebouwen mogen worden gebouwd 

(artikel 3.2.1, onder c.). Om misverstanden te voorkomen, wordt hierbij 

opgemerkt dat dit voor het planMER ook de ontwikkeling van bestaande 

agrarische bedrijven binnen de bestaande mogelijkheden betreft. Voor 

het planMER is de uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf binnen 

de bestaande mogelijkheden ook een ontwikkeling, omdat de gemeente 

ook de keuze kan maken om binnen het agrarisch bouwvlak deze ont-

wikkeling niet mogelijk te maken
3
. 

- Het vestigen van niet-grondgebonden veehouderij als ondergeschikte 

activiteit bij een grondgebonden agrarisch bedrijf met een stalopper-

vlakte van ten hoogste 1.500 m² (artikel 3.1, onder b.). 

                                                   
2  De artikelnummers verwijzen naar het betreffende artikel in het voorontwerpbestem-

mingsplan. 
3  Als voorbeeld: op grond van het geldende bestemmingsplan is bij een agrarisch bedrijf 

een agrarisch bouwvlak van 1 hectare aanwezig. Door het agrarisch bedrijf wordt in de 

bestaande situatie maar 0,75 hectare van het bouwvlak gebruikt. Dit betekent dat er op 

grond van het nieuwe bestemmingsplan nog mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen. Om-

dat in het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheden op grond van het geldende be-

stemmingsplan worden overgenomen, biedt het nieuwe bestemmingsplan dus mogelijkhe-

den voor ontwikkeling. De gemeente kan echter ook de keuze maken om in het nieuwe 

bestemmingsplan maar een bouwvlak van 0,75 hectare bij het betreffende bedrijf op te 

nemen. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 
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- Het vestigen van een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf (intensieve 

veehouderij) binnen een daarvoor aangeduid bouwvlak (artikel 3.1, on-

der c.). 

- Het op grond van een afwijkingsmogelijkheid – onder voorwaarden –

bouwen van een gebouw voor een grondgebonden agrarisch bedrijf bui-

ten het agrarisch bouwvlak. De voorwaarden zijn: 

- “de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 100 m² bedra-

gen”; 

- “de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen”; 

- “het aantal gebouwen buiten het bouwvlak per agrarisch bedrijf 

mag niet meer dan 1 bedragen”; 

- “een gebouw mag niet worden gebouwd op de gronden bestemd als 

‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ of aangeduid als “specifieke 

bouwaanduiding – gebouwen uitgesloten”” (artikel 3.3.1, onder a.). 

- Het op grond van een afwijkingsmogelijkheid – onder voorwaarden –

bouwen van een silo buiten het agrarisch bouwvlak. De voorwaarden 

zijn: 

- “de oppervlakte van een silo mag niet meer dan 750 m² bedragen”; 

- “de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen”; 

- “een silo mag niet worden gebouwd op de gronden aangeduid als 

“specifieke bouwaanduiding – gebouwen uitgesloten” of bestemd als 

‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’” (artikel 3.3.1, onder f.). 

- Het op grond van een afwijkingsmogelijkheid vergroten van de stalop-

pervlakte voor niet-grondgebonden veehouderij als ondergeschikte acti-

viteit tot ten hoogste 4.000 m² (artikel 3.5.1, onder b.). 

- Het op grond van een wijzigingsmogelijkheid – onder voorwaarden – ver-

groten van een bestaand agrarisch bouwvlak. De voorwaarden zijn onder 

andere: 

- “het agrarisch bouwvlak mag met ten hoogste 5.000 m² worden ver-

groot”; 

- “de betreffende gronden mogen niet zijn aangeduid als “specifieke 

bouwaanduiding – gebouwen uitgesloten””; 

- “de vergroting is nodig vanwege de bedrijfstechnische noodzaak”; 

- “het bouwvlak is voorzien van een goede landschappelijke inpassing” 

(artikel 3.8.1, onder b.). 

- Het op grond van een wijzigingsmogelijkheid – onder voorwaarden – 

aanbrengen van een nieuw agrarisch bouwvlak. De voorwaarden zijn: 

- “de betreffende gronden mogen niet zijn aangeduid als “specifieke 

bouwaanduiding - gebouwen uitgesloten” of zijn bestemd als ‘Waar-

de – Natuur’ of ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’”; 

- “het bouwvlak mag alleen worden aangebracht voor het verplaatsen 

of vestigen van zogenoemde “volwaardige grondgebonden agrarische 

bedrijven””; 

- “de grootte van het bouwvlak mag ten hoogste 1,5 hectare zijn of 2 

hectare vanwege de bedrijfstechnische noodzaak”; 

- “het bouwvlak is voorzien van een goede landschappelijke inpassing” 

(artikel 3.8.1, onder c.). 
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- Het op grond van een wijzigingsmogelijkheid ter plaatse van een agra-

risch bouwvlak aanbrengen van de aanduiding “intensieve veehouderij” 

(artikel 3.8.1, onder d.). 

 

Van de afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden kan alleen gebruik worden ge-

maakt onder de voorwaarden dat: “geen onevenredige aantasting plaatsvindt 

van: 

- het bebouwingsbeeld; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

- de cultuurhistorische waarden; 

- de landschappelijke waarden; 

- de milieusituatie; 

- de natuurlijke waarden; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

- de woonsituatie”. 

 

Op basis van deze ontwikkelingen biedt het bestemmingsplan Leeuwar-

den - Buitengebied het kader voor activiteiten waarbij mogelijk sprake is van 

een overschrijding van de in onderdeel C en D van het Besluit MER opgenomen 

“drempelwaarden”. De mogelijke overschrijdingen hangen samen met de ont-

wikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Het onderzoek van de 

plan-m.e.r. is in het bijzonder gericht op het beoordelen van de milieueffecten 

van de activiteiten binnen deze ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

De milieueffecten van de activiteiten binnen de andere ontwikkelingsmogelijk-

heden van het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied (op grond van de 

bestemming ‘Bedrijf’, ‘Recreatie’, en dergelijke) worden als te verwaarlozen 

geacht, ook in samenhang (met andere woorden: ook de schaal waarop de ef-

fecten elkaar versterken of verzwakken wordt als te verwaarlozen geacht). De 

milieueffecten van deze activiteiten zijn dan ook niet verder in het onderzoek 

overwogen. 

 

Wat betreft de verschillende afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden kan hier-

bij nog worden opgemerkt dat: 

- De milieueffecten van het aanbrengen van een nieuw agrarisch bouw-

vlak kunnen in beginsel overeenkomstig de milieueffecten van een be-

staand agrarisch bedrijf zijn. Uit bijlage 4 (Ontwikkelingen en trends) 

blijkt dat het aantal agrarische bedrijven in de gemeente Leeuwarden in 

de periode van 2003 tot en met 2012 met 23% is afgenomen. Verwacht 

wordt dan ook dat alleen gebruik gemaakt wordt van de wijzigingsmoge-

lijkheid voor het verplaatsen van een bestaand agrarisch bedrijf. 

 

Daarbij moet bij alle afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden worden opge-

merkt dat naar verwachting maar in enkele situaties gebruik gemaakt zal (en 

kan) worden van deze mogelijkheden. 
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2 . 2 . 2   

U i t w e r k i n g  

In een planMER voor een bestemmingsplan als het bestemmingsplan Leeuwar-

den – Buitengebied moeten de milieueffecten van de “worst case”-situatie 

worden bepaald
4
. Dit betekent dat de milieueffecten van het volledige gebruik 

van de mogelijkheden bepaald moeten worden. Als voorbeeld: als op grond van 

het voorontwerpbestemmingsplan de uitbreiding van agrarische bedrijven mo-

gelijk wordt gemaakt door het vergroten van het agrarische bouwvlak tot 

2 hectare, dan moeten de milieueffecten van het vergroten van alle agrarische 

bouwvlakken tot 2 hectare bepaald worden. Met andere woorden: de milieuef-

fecten van de minst gunstige situatie (de “worst case”-situatie) moeten wor-

den bepaald. 

 

De ontwikkelingsmogelijkheden op grond van het voorontwerpbestemmingsplan 

en het uitgangspunt dat de milieueffecten van de “worst case”-situatie be-

paald moeten worden in overweging nemende, is het voornemen op basis van 

de volgende uitgangspunten uitgewerkt: 

1. De agrarische bouwvlakken bij agrarische bedrijven worden, onder an-

dere op grond van de wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van het 

agrarisch bouwvlak met ten hoogste 5.000 m², vergroot tot 2 hectare
5
. 

In bijlage 5 bij het voorliggende planMER is een onderbouwing van dit 

bouwvlak opgenomen. 

 

2. Op grond van de wijzigingsmogelijkheid voor het ter plaatse van een 

agrarisch bouwvlak aanbrengen van de aanduiding “intensieve veehou-

derij” is binnen de agrarisch bouwvlakken één niet-grondgebonden mo-

delveehouderijbedrijf gevestigd. Op het modelveehouderijbedrijf wor-

den 7.500 vleesvarkens gehouden. In bijlage 5 bij het voorliggende 

planMER is een onderbouwing van dit modelvarkenshouderijbedrijf op-

genomen. 

 

3. De agrarische cultuurgronden binnen het bestemmingsplangebied wor-

den vooral als gras- en weiland gebruikt. Ook vindt op een groot deel 

van de gronden, ongeveer 40%, de teelt van snijmaïs plaats
6
. 

                                                   
4  Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmings-

plan buitengebied & m.e.r., Factsheet nummer. 30. Commissie voor de milieueffectrap-

portage, Utrecht, 2012. 
5  De grootte van het agrarisch bouwvlak is bepaald op basis van de gemiddelde grootte van 

de agrarische bouwvlakken van 1,5 hectare op grond van het voorontwerpbestemmings-

plan vermeerderd met 5.000 m² op grond van de wijzigingsmogelijkheid voor het vergro-

ten van het agrarisch bouwvlak in het bestemmingsplan. In bijlage 5 (Modelbedrijven) is 

een verdere onderbouwing hiervan opgenomen. 
6  Uit informatie van het CBS (http://statline.cbs.nl/statweb/) blijkt dat in 2012 ongeveer 

12% van de cultuurgronden voor de teelt van zogenoemde groenvoedergewassen is ge-

bruikt. Omdat in het voornemen binnen de agrarische bouwvlakken niet-grondgebonden 

agrarische bedrijven zijn gevestigd, wordt verwacht dat het gebruik van de cultuurgron-

den als gras- en weiland afneemt en het gebruik voor de teelt van snijmaïs toeneemt. 

http://statline.cbs.nl/statweb/
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Om misverstanden te voorkomen wordt opgemerkt dat het voornemen in het 

voorliggende planMER is uitgewerkt op basis van het voorontwerpbestem-

mingsplan. Dit betekent dat het voornemen niet per se overeenkomstig het 

ontwerpbestemmingsplan is. Uit de beoordeling van de milieueffecten van het 

voornemen, zoals opgenomen in het voorliggende planMER, blijkt dat het voor-

ontwerpbestemmingsplan niet kan worden vastgesteld. Het is dan ook nodig 

om het bestemmingsplan aan te passen. 

2 . 3   

A l t e r n a t i e v e n  

In overeenstemming met de Notitie reikwijdte en detailniveau zijn als eerste 

de milieueffecten van het voornemen bepaald en beoordeeld. Op basis hiervan 

is inzicht verkregen in die milieueffecten van het voornemen die als negatief 

of als zeer negatief beoordeeld worden en waarvoor maatregelen nodig zijn 

om deze te voorkomen of te beperken. 

 

Ten tweede zijn op basis van dit inzicht in overleg tussen de gemeente en ad-

viseurs alternatieven bepaald. Het uitgangspunt van deze alternatieven is dat 

die maatregelen die op basis van het beoordelen van de milieueffecten van het 

voornemen nodig zijn, in de regels van het bestemmingsplan Leeuwar-

den - Buitengebied worden verwerkt (of in aanvullend beleid bij het bestem-

mingsplan). 

 

Dit betekent dat voor het alternatief kan (of de alternatieven kunnen) worden 

bepaald als eerst de milieueffecten van het voornemen bepaald moeten wor-

den. Om deze werkwijze in het planMER ook duidelijk te maken, is het alterna-

tief niet in dit hoofdstuk uitgewerkt maar zijn hierna, in hoofdstuk 4, eerst de 

milieueffecten van het voornemen uiteengezet. Op basis van deze milieueffec-

ten zijn de alternatieven in hoofdstuk 5 uitgewerkt, waarna in hoofdstuk 6 de 

milieueffecten van het alternatief (of de alternatieven) zijn uiteengezet. 
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3 3  W e t -  e n  

r e g e l g e v i n g  

In dit hoofdstuk is de volgende inhoudelijke eis aan het MER op grond van arti-

kel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

c. “een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben 

op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven”. 

 

Zoals onder andere in subparagraaf 2.2.1 al is opgemerkt, is het bestemmings-

plan er onder andere op gericht om de volgende ontwikkelingen mogelijk te 

maken: 

- Het vestigen van niet-grondgebonden agrarische bedrijven binnen een 

bestaand agrarisch bouwvlak van 0,3 tot 2 hectare
7
. 

- Het vergroten van een bestaand agrarisch bouwvlak met 5.000 m² om de 

schaalvergroting van agrarische bedrijven mogelijk te maken. 

- Het aanbrengen van een nieuw agrarisch bouwvlak van ten hoogste 

2 hectare voor de vestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf. Op 

grond van een wijzigingsmogelijkheid in het voorontwerpbestemmings-

plan is ook de vestiging van een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf 

mogelijk. 

 

Hiermee wordt de ontwikkeling van intensieve veehouderijbedrijven mogelijk 

gemaakt. De mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze bedrijven worden 

vooral bepaald door: 

- Flora- en faunawet; 

- Natuurbeschermingswet 1998; 

- Wet ammoniak en veehouderij; 

- Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij; 

- Wet geurhinder en veehouderij; 

- Streekplan Fryslân 2007; 

- Verordening Romte Fryslân. 

 

Hierna is een samenvatting van deze wet- en regelgeving en het beleid opge-

nomen. 

                                                   
7  In het voorontwerpbestemmingsplan zijn, op de verbeelding, agrarische bouwvlakken op-

genomen van 0,3 tot 2 hectare. 
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3 . 1   

F l o r a -  e n  f a u n a w e t  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffw) in werking getreden. De Ffw is 

gericht op het beschermen en behouden van de goede staat van instandhou-

ding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe leefomge-

ving. 

3 . 2   

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

Op 1 oktober 2005 is de laatste wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 

(Nbw) in werking getreden. De Nbw is gericht op het beschermen van (na-

tuur)gebieden. Deze natuurgebieden betreffen onder andere de zogenoemde 

“Speciale Beschermingszones” op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitat-

richtlijn. Samen worden deze zones aangeduid als het “Natura 2000-netwerk”. 

 

Op grond van de Nbw moet wanneer er bij ontwikkelingen sprake is van een 

“significant (negatief) effect” op een Natura 2000-gebied een zogenoemde 

“passende beoordeling” worden uitgevoerd. 

3 . 3   

W e t  a m m o n i a k  e n  v e e h o u d e r i j  

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. 

De Wav is erop gericht de ammoniakemissie van veehouderijbedrijven in een 

zone van 250 meter om de zogenoemde Wav-gebieden, te beperken. Wav-

gebieden zijn gebieden voor verzuringgevoelige gebieden
8
. 

 

In beginsel mogen in deze Wav-gebieden en de zone van 250 meter om de 

Wav-gebieden geen nieuwe veehouderijbedrijven gevestigd worden. Op be-

staande veehouderijbedrijven in een Wav-gebied of zone van 250 meter is een 

ten hoogste toegestane ammoniakemissie van toepassing. Binnen deze ten 

hoogste toegestane ammoniakemissie is de diersoort en het te houden aantal 

stuks vee een keuze van de agrarisch ondernemer. 

                                                   
8  Verzuring vindt onder andere plaats door depositie van stikstof in een gebied. De emissie 

van stikstof (N) uit de veehouderij vindt vooral plaats door de emissie van ammoniak 

(NH3) uit mest. 



 

  
129.00.00.09.01 - Bestemmingsplan Leeuwarden ‑ Buitengebied, planMER - 6 september 2013 
 

25 

3 . 4   

B e s l u i t  a m m o n i a k e m i s s i e  h u i s v e s t i n g  

v e e h o u d e r i j  

Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Bahv) 

in werking getreden. Op grond van het Bahv mogen dierplaatsen, waarvoor zo-

genoemde emissiearme huisvestingsystemen beschikbaar zijn, ook een ten 

hoogste in het Bahv opgenomen ammoniakemissie hebben. 

3 . 5   

W e t  g e u r h i n d e r  e n  v e e h o u d e r i j  

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getre-

den. Op grond van de Wgv is ter plaatse van geurgevoelige gebouwen (zoals 

woningen) een ten hoogste in de Wgv bepaalde geurbelasting vanwege dier-

plaatsen van veehouderijbedrijven toegestaan. De waarde van deze ten hoog-

ste toegestane geurbelasting wordt uitgedrukt in zogenoemde odeur units (ou). 

Voor een aantal diersoorten, zoals melkrundvee, zijn geen waarden opgeno-

men maar afstanden. 

 

Op grond van de Wgv kunnen door een gemeente eigen regels worden opge-

steld om hiermee af te wijken van de in de wet opgenomen geurbelasting en 

afstanden door deze verder uit te werken. Hiermee is het voor een gemeente 

mogelijk om gebiedsgericht geurbeleid op te stellen. 

3 . 6   

S t r e e k p l a n  F r y s l â n  2 0 0 7  

Op 13 december 2006 is door Provinciale Staten het Streekplan Fryslân 2007 

vastgesteld. Hierin is het ruimtelijk beleid van de provincie Fryslân voor de pe-

riode tot 2015 uiteengezet. 

 

De provincie merkt op dat er in de agrarische bedrijfstak een schaalvergroting 

zichtbaar is. Hierbij richten de bedrijven zich op één of meer onderdelen in het 

bijzonder. Daarbij ontstaan grote tot zeer grote bedrijven. Melkveehouderijbe-

drijven groeien in de periode tot 2015 naar gemiddeld ten minste 200 stuks 

melkvee. Het streven van de provincie is gericht op een levendige agrarische 

bedrijfstak. 

 

Bij het bieden van ruimte voor ontwikkeling van de agrarische bedrijfstak zet 

de provincie ook in op de herkenbaarheid van de verschillende landschapsty-

pen in Fryslân. Op deze manier is een goede bedrijfsvoering mogelijk en is er 

ook aandacht voor de landschappelijke kernkwaliteiten. De provincie is van 

mening dat de mogelijkheden voor ontwikkeling, uitbreiding en intensivering in 
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de landbouw goed samen kunnen gaan met de landschappelijke kernkwalitei-

ten. Voor grotere agrarische bouwvlakken is vooral de landschappelijke inpas-

sing belangrijk. De grootte van een agrarisch bouwvlak is daarbij minder be-

langrijk dan maatwerk voor de landschappelijke inpassing. Bij de uitbreiding 

van een perceel moet daarom aandacht zijn voor het benutten van bestaande 

landschappelijke elementen. 

3 . 7   

V e r o r d e n i n g  R o m t e  F r y s l â n  

Op 1 augustus 2011 is de Verordening Romte Fryslân in werking getreden. In de 

verordening zijn de provinciale belangen zoals opgenomen in het Streekplan 

Fryslân 2007 uitgewerkt in algemene regels. 

 

In de Verordening Romte Fryslân is bepaald dat: 

- “in een bestemmingsplan voor landelijk gebied een nieuw bouwvlak kan 

worden opgenomen voor een functioneel aan het beheer, onderhoud of 

productievermogen van het landelijk gebied gebonden bedrijf wanneer 

uit de toelichting duidelijk blijkt dat niet gebruik gemaakt kan worden 

van een bestaand bouwvlak”; 

- “in een bestemmingsplan een nieuw agrarisch bouwvlak of een agra-

risch bouwvlak met een oppervlakte van ten minste 1,5 hectare kan 

worden opgenomen wanneer uit de toelichting voldoende blijkt hoe de 

regels van het bestemmingsplan wat betreft de plaats, grootte en in-

richting van het bouwvlak waarborgen dat: 

- het agrarisch bedrijf binnen de kernkwaliteiten van het betreffende 

landschapstype wordt ingepast; 

- het agrarisch bedrijf wat betreft ontsluiting en milieusituatie wordt 

ingepast”. 

 

Op 21 december 2011 hebben Provinciale Staten van Fryslân vastgesteld dat 

schaalvergroting van melkveehouderijbedrijven – naast de bestaande voor-

waarde van de Nije Pleats – mogelijk is onder de volgende twee aanvullende 

voorwaarden: 

- Bij een agrarisch bouwvlak met een oppervlakte van ten minste 

1,5 hectare moet sprake zijn van een plaatsgebonden melkveehouderij-

bedrijf. 

- De oppervlakte van het agrarisch bouwvlak is ten hoogste 3 hectare. 

 

Deze twee aanvullende voorwaarden worden verder uitgewerkt en hierna ver-

werkt in een herziening van de Verordening Romte Fryslân. Hiermee is het “in-

terim-beleid” van de Gedeputeerde Staten van Fryslân, zoals opgenomen in 

hun brief van 27 april 2011, niet meer van toepassing op plaatsgebonden melk-

veehouderijbedrijven. Het interim-beleid is nog wel van toepassing op inten-

sieve veehouderijbedrijven. 
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In de brief vragen Gedeputeerde Staten om, tijdens de heroverweging van het 

beleid, op aanvragen geen omgevingsvergunning te verlenen voor projecten 

die: 

- op grond van een geldend bestemmingsplan niet zijn toegestaan; 

- een veehouderij binnen één agrarisch bouwvlak mogelijk maken met 

een grootte van ten minste 300 NGE (onder andere 250 melkkoeien 

(zonder inbegrip van kalfkoeien), 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokzeugen, 

120.000 hennen of 220.000 vleeskuikens). In oppervlakte betreft dit een 

agrarisch bouwvlak van ongeveer 2,5 hectare. 

 

In hun brief van 24 januari 2012 hebben Gedeputeerde Staten een toelichting 

op dit beleid opgenomen.  

 

Op 27 februari 2013 hebben Provinciale Staten het provinciaal beleid, zoals 

uiteengezet in de brief van 24 januari 2012, vastgesteld. Hierbij zijn de drie 

voorwaarden: 

- “zorgvuldige ruimtelijke inpassing volgens de integrale werkmethode 

van De Nije Pleats”; 

- “grondgebondenheid van bedrijven”; 

- “maximum oppervlak bouwvlak 3 ha; alleen in bijzondere gevallen is 

een uitzondering hierop mogelijk”, 

verder uitgewerkt. Vooral de voorwaarde over de grondgebondenheid van vee-

houderijbedrijven is hierbij belangrijk. In tegenstelling tot het eerder gebruik-

te begrip “plaatsgebondenheid”, wordt nu het begrip “grondgebondenheid” 

gebruikt. Volgens de in de brief opgenomen omschrijving heeft een grondge-

bonden bedrijf “in de omgeving van het bedrijf structureel voldoende land-

bouwgrond ter beschikking om in hoofdzaak in het eigen ruwvoer en de mest-

afvoer te kunnen voorzien”. Gedeputeerde Staten gaan ervan uit dat gemeen-

ten in nieuwe (bestemmings)plannen voor het landelijk gebied regels opnemen 

om de grondgebondenheid van de bedrijven te waarborgen. 
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4 4  B e o o r d e l i n g  v a n  

d e  m i l i e u e f f e c t e n  

v a n  h e t  v o o r n e m e n  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

e. “een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 

de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor ge-

volgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van 

dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden onder-

nomen”; 

f. “een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven”; 

g. “een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijk gevolgen 

voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing 

genomen alternatieven”; 

h. “een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen”. 

 

Een omschrijving van de algemene uitgangspunten van de referentiesituatie is 

in paragraaf 4.1 opgenomen. De referentiesituatie is opgesteld om de milieuef-

fecten van het voornemen en de mogelijke alternatieven te kunnen beoordelen 

en vergelijken. 

 

Hierna zijn in paragraaf 4.2 tot en met 4.13 de verschillende milieuonderdelen 

onderscheiden. In elke paragraaf is achtereenvolgens: 

- uiteengezet op basis van welke kenmerken en op welke wijze de milieu-

effecten zijn beoordeeld; 

- de referentiesituatie voor het milieuonderdeel op basis van de algemene 

uitgangspunten, waar nodig, verder uitgewerkt; 

- uiteengezet wat de milieueffecten zijn; 

- de beoordeling van de milieueffecten opgenomen; 

- een omschrijving opgenomen van de mogelijke maatregelen om de als 

(zeer) negatief beoordeelde milieueffecten te voorkomen of te beper-

ken; 

- een omschrijving opgenomen van de zogenoemde leemten in de kennis. 
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De uiteenzettingen en omschrijvingen zijn beperkt tot die onderwerpen van 

een milieuonderdeel die belangrijk zijn voor de beoordeling van de milieuef-

fecten. 

 

Op basis van het voornemen van de gemeente kunnen verschillende milieuef-

fecten op verschillende milieuonderdelen verwacht worden. De “m.e.r.-(beoor-

delings)plichtige activiteiten” waarvoor het bestemmingsplan een kader biedt 

in overweging nemende, worden vooral milieueffecten verwacht op of van: 

- de natuur; 

- het landschap (cultuurhistorie); en 

- geur. 

 

Het onderzoek voor de plan-m.e.r. is dan ook vooral op deze drie milieuonder-

delen gericht. Andere milieuonderdelen die in het onderzoek overwogen zijn, 

zijn: 

- de bodem; 

- het water; 

- de archeologie (cultuurhistorie);de externe veiligheid; 

- het licht; 

- de lucht; 

- het geluid; 

- het verkeer; 

- de gezondheid. 

 

De milieueffecten van het voornemen (en de alternatieven) zijn in samenhang 

bepaald. Dit betekent dat bij de omschrijving en beoordeling van de effecten 

ook de schaal waarop de effecten elkaar versterken of verzwakken (cumulatie) 

is overwogen.  

 

De effecten van het voornemen (en de alternatieven) kunnen ook door activi-

teiten op grond van andere plannen en projecten versterkt of verzwakt wor-

den. Op het moment van het uitvoeren van het onderzoek voor het planMER 

waren echter dergelijke plannen of projecten niet bekend. Een uitzondering 

hierop zijn de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere ge-

meenten in de omgeving van de gemeente Leeuwarden. Bekend is dat verschil-

lende gemeenten een dergelijk bestemmingsplan opstellen, de inhoud van een 

groot deel van de plannen was bij het uitvoeren van het onderzoek echter nog 

niet bekend. Wanneer de effecten van het voornemen (en de alternatieven) 

mogelijk door de activiteiten op grond van deze bestemmingsplannen worden 

versterkt of verzwakt is hierover, per milieuonderdeel, onder leemten in de 

kennis een opmerking opgenomen. 
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4 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

De referentiesituatie is de bestaande situatie met de autonome ontwikkeling
9
. 

Hierbij vindt het voornemen (het vaststellen van het bestemmingsplan Leeu-

warden - Buitengebied) niet plaats. De omschrijving van de referentiesituatie 

is in het algemeen beperkt tot die onderdelen op basis waarvan de beoordeling 

van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven plaatsvindt. 

 

Hierna zijn de algemene uitgangspunten van de bestaande situatie en de auto-

nome ontwikkeling uiteengezet. Voor de verschillende milieuonderdelen is de 

referentiesituatie, waar nodig, vervolgens per milieuonderdeel op basis van 

deze algemene uitgangspunten verder uitgewerkt. 

4 . 1 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

1. Uit de door de gemeente van oktober 2012 tot en met juni 2013 voor 

het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied uitgevoerde inventari-

satie van de bestaande situatie blijkt dat er in het bestemmingsplange-

bied 38 bedrijven zijn gevestigd. Behalve 1 bedrijf zijn deze bedrijven  

een veehouderijbedrijf (een bedrijf waarvoor een omgevingsvergunning 

(onderdeel milieu) (of melding op grond van een AMvB) voor het houden 

van vee is verleend). In tabel 1 en bijlage 6 zijn de resultaten van de 

inventarisatie opgenomen. Hierbij zijn de agrarische bedrijven onder-

scheiden in akker- en tuinbouwbedrijven en grondgebonden en niet-

grondgebonden veehouderijbedrijven. 

 

Tabel 1. Het aantal agrarische bedrijven in het bestemmingsplangebied op basis van 

de in oktober tot en met december 2012 uitgevoerde inventarisatie 

  inventarisatie 

aantal % 

akker- of tuinbouw  0 0,0% 

veehouderij grondgebonden 36 94,7% 

 niet-grondgebonden 1 2,6% 

overige  1A 2,6% 

  38 100% 
A dit betreft een voormalig veehouderijbedrijf waarvoor op het moment van het 

uitvoeren van de inventarisatie en het opstellen van het planMER niet een omge-

vingsvergunning (onderdeel milieu) is verleend of melding op grond van een AMvB 

voor is gedaan. 

 

 

                                                   
9  Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Referentiesituatie in mer voor be-

stemmingsplannen. Factsheet nummer 29. Commissie voor de milieueffectrapportage, 

Utrecht, 2012. 
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Uit een vergelijking van de resultaten van de inventarisatie en de infor-

matie van het CBS
10

 blijkt dat het aantal stuks vee dat, op basis van de 

informatie van het CBS, op de veehouderijbedrijven gehouden wordt, 

afwijkt van het aantal dat op grond van de omgevingsvergunningen of 

meldingen gehouden mag worden. In tabel 2 is de vergelijking opgeno-

men. 

 

Tabel 2. Vergelijking van de informatie van het CBS en de inventarisatie van de omge-

vingsvergunningen (onderdeel milieu) en meldingen op grond van een AMvB (bron: CBS 

StatLine, december 2012) 

Rav-

nr. 

omschrijving aantal stuks vee verhouding 

(%) omgevingsvergunning 

of melding 
CBS 201211 

A rundvee 8.271 6.504 79% 

B schapen 719 3.119 434% 

C geiten 11 47 427% 

K paarden en pony’s 188 251 134% 

 

Wat vooral opvalt bij deze vergelijking is de overschrijding van het aan-

tal schapen en geiten. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in de ge-

meente Leeuwarden de schapen ook buiten agrarische bedrijven, als 

hobbyactiviteit, worden gehouden. Hiervoor is geen omgevingsvergun-

ning of melding noodzakelijk. Dit kan ook een verklaring zijn voor de 

overschrijding van het aantal paarden en pony’s. 

 

Voor wat betreft het rundvee wordt verwacht dat de onderschrijding 

samenhangt met gebruikelijke schommelingen van het aantal stuks vee 

op veehouderijbedrijven. Hierbij moet ook in overweging genomen wor-

den dat er op veehouderijbedrijven in beginsel niet een groter aantal 

stuks vee wordt gehouden dat op grond van een omgevingsvergunning of 

melding is toegestaan. Er is in beginsel dan ook geen sprake van een 

overschrijding. 

 

Het aantal stuks vee in de bestaande situatie moet op basis van het fei-

telijk aanwezige aantal worden bepaald. Dit zijn alle activiteiten (onder 

andere het houden van vee) die op grond van (milieu)vergunningen 

plaatsvinden
12

. Dit in overweging nemende, is het uitgangspunt in de be-

staande situatie het op basis van de informatie van het CBS aanwezige 

aantal stuks vee waarbij het aantal ten hoogste het op grond van de 

omgevingsvergunningen en meldingen toegestane aantal is. 

 

                                                   
10  http://statline.cbs.nl/statweb/ 
11  De informatie van het CBS betreft informatie over de hele gemeente en niet alleen het 

bestemmingsplangebied. 
12  Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmings-

plan buitengebied & m.e.r., Factsheet nummer 30. Commissie voor de milieueffectrap-

portage, Utrecht, 2012. 

http://statline.cbs.nl/statweb/
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Hierbij moet worden opgemerkt dat in de inventarisatie van enkele vee-

houderijbedrijven het feitelijke aanwezige aantal stuks vee is opgeno-

men. Voor deze bedrijven is het in de inventarisatie opgenomen aantal 

het uitgangspunt voor de bestaande situatie omdat naar verwachting dit 

aantal een beter beeld van het feitelijke aanwezige aantal geeft dan 

het aantal op basis van de informatie van het CBS. Het aantal op basis 

van de informatie van het CBS is een soort van gemiddelde voor de hele 

gemeente. 

 

In tabel 3 is een overzicht opgenomen van het aantal stuks zoals dat uit-

gangspunt is in de bestaande situatie. Het aantal per veehouderijbedrijf 

is naar verhouding per diersoort verdeeld over de verschillende bedrij-

ven. 

 

Tabel 3. Aantal stuks vee zoals dat uitgangspunt is in de bestaande situatie 

Rav-

nr. 

omschrijving omgevingsvergunning 

of melding 

CBS 2012 uitgangspunt 

  aantal aantal aantal %  

A rundvee 8.271 6.504 5.971 72% A 

B schapen 719 3.119 719 100%  

C geiten 11 47 11 100%  

K paarden en pony’s 188 251 188 100%  
A Het aantal stuks rundvee in de bestaande situatie is dus lager dan het aantal op ba-

sis van de informatie van het CBS. De verklaring hiervoor is dat op de veehouderijbe-

drijven waarvan het feitelijke aanwezige aantal stuks vee in de inventarisatie is op-

genomen lager is dan 79% (het aandeel stuks vee dat op de veehouderijbedrijven 

aanwezig is op basis van de informatie van het CBS).  

4 . 1 . 2   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

1. Zoals opgemerkt is op 1 april 2008 het Besluit ammoniakemissie huisves-

ting veehouderij (Bahv) in werking getreden. Vanaf 1 januari 2013 is de-

ze wet- en regelgeving van toepassing op alle veehouderijbedrijven. Op 

grond van het Bahv zijn ten hoogste toegestane ammoniakemissies van 

toepassing. De ammoniakemissie van de stalgebouwen is hierop aange-

past. 

 

2. Binnen de onderzoeksperiode zullen naar verwachting de melkquota 

verdwijnen. Als gevolg hiervan zal mogelijk het aantal stuks melkrund-

vee op veehouderijbedrijven toenemen. 

 

In het rapport van een door Van Berkum
13

 uitgevoerd onderzoek is op-

gemerkt dat op basis van de resultaten van uitgevoerde modelonder-

zoeken blijkt dat door het verdwijnen van de melkquota in de Europese 

Unie een toename van de melkproductie van 2% tot 3% wordt verwacht. 

                                                   
13  Berkum, van, S. (2008). De internationale zuivelmarkt nu en in de toekomst: Bijdrage aan 

de studie Melken in de nieuwe realiteit. LEI Wageningen UR, Den Haag, 2008. 
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Per regio zal deze toename echter wel verschillen. De melkproductie zal 

waarschijnlijk in het gebied van Ierland tot Polen sterk toenemen. Hier-

bij is opgemerkt dat een toename van de melkproductie in Nederland 

zeer goed mogelijk is waarbij de mogelijkheden waarschijnlijk vooral 

beperkt worden door wet- en regelgeving wat betreft mest. 

 

Uit de resultaten van het door Silvis
14

 uitgevoerde onderzoek naar onder 

andere de ontwikkelingen van de agrarische bedrijfstak in de periode 

tot 2020 blijkt dat door het verdwijnen van de melkquota en de sterke 

plaats van de Nederlandse melkrundveehouderij op de markt, de melk-

productie met 16% zal toenemen. Ook blijkt dat door de toename van de 

melkproductie per stuk melkrundvee het aantal stuks melkrundvee bij 

een dergelijke toename van de melkproductie, met 2% zal toenemen
15

. 

 

De toename van het aantal stuks melkrundvee wordt beperkt door de 

mogelijkheden om mest te verwerken als meststof of op een andere 

manier. Omdat voor het verwerken als meststof agrarische cultuurgrond 

nodig is, is er een directe koppeling tussen de mogelijkheden voor een 

toename van het aantal stuks melkrundvee en de oppervlakte agrarische 

cultuurgrond. Uit informatie van het CBS
16

 blijkt dat er in 2012 in de 

gemeente Leeuwarden 2.874 ha agrarische cultuurgrond aanwezig was. 

 

Ook blijkt uit informatie van het CBS dat er 2,5 stuks melkrundvee per 

hectare agrarische cultuurgrond kan worden gehouden
17

. Dit betekent 

dat in de gemeente Leeuwarden het houden van ten hoogste 7.185 stuks 

melkrundvee mogelijk is. Een toename met 2% van het aantal stuks 

melkrundvee dat op de veehouderijbedrijven in het bestemmingsplan-

gebied gehouden wordt lijkt dan ook goed mogelijk. Deze toename past 

ook binnen het aantal dat op grond van de verleende milieuvergunnin-

gen (onderdeel milieu) en meldingen op grond van een AMvB gehouden 

mag worden. Uitgangspunt in de autonome ontwikkeling is dan ook dat 

het aantal stuks melkrundvee (Rav-nummer A 1 en A 3) in de onder-

zoeksperiode met 2% toeneemt. 

 

3. Onderdeel van de autonome ontwikkeling zijn “de toekomstige zekere 

ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied: dit zijn bestemde en 

vergunde activiteiten die zeker binnenkort ingevuld worden”
18

. Dit be-

tekent dat in de autonome ontwikkeling ook de toename van het aantal 

                                                   
14  Silvis, H.J. e.a. (2009). De agrarische sector in Nederland naar 2020: Perspectieven en 

onzekerheden. Rapport 2009-021. LEI Wageningen UR, Den Haag, 2009. 
15  De verwachting is dat de melkproductie per stuks melkrundvee groter wordt. Hierdoor is 

voor een grotere melkproductie niet per se een groter aantal stuks melkrundvee nodig. 
16  http://statline.cbs.nl/statweb. 
17

   http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/publicaties/artikelen/archief 

1999/1999-0290-wm.htm.  
18  Commissie voor de milieueffectrapportage.  

http://statline.cbs.nl/statweb/
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stuks vee op veehouderijbedrijven binnen de omgevingsvergunningen en 

meldingen overwogen moet worden. 

 

Op het moment van het uitvoeren van het onderzoek voor de planMER 

waren door de gemeente Leeuwarden twee besluiten opgesteld voor het 

uitbreiden van veehouderijbedrijven. Dit betreffen de volgende ontwik-

kelingen: 

- Het uitbreiden van het op het perceel aan de Lapedyk 6 in Wyt-

gaard gevestigde melkrundveehouderijbedrijf, waarbij het aantal 

stuks vee toeneemt tot 322 stuks melk- en kalfkoeien (Rav-num-

mer A 1) en 190 stuks vrouwelijk jongvee (Rav-nummer A 3). 

- Het uitbreiden van het op het perceel aan de Hegedyk 4 in Wyt-

gaard gevestigde melkrundveehouderijbedrijf, waarbij het aantal 

stuks vee toeneemt tot 230 stuks melk- en kalfkoeien (Rav-num-

mer A 1) en 160 stuks vrouwelijk jongvee (Rav-nummer A 3). 

 

Met uitzondering deze twee ontwikkelingen en de hiervoor onder 2. op-

genomen toename van het aantal stuks (melk)rundvee worden er geen 

ontwikkelingen verwacht die “zeker binnenkort ingevuld worden”. In de 

autonome ontwikkeling wordt dan ook geen verdere toename van het 

aantal stuks vee op veehouderijbedrijven verwacht. In tabel 4 is een 

overzicht van het aantal zoals dat uitgangspunt is in de autonome ont-

wikkeling opgenomen. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat er op het moment van het opstellen van 

het planMER ook een plan werd opgesteld voor de vestiging van een 

agrarisch bedrijf aan de Schapenlaan in Leeuwarden. In het plan is de 

bouw van een zogenoemde “koeientuin” voorzien waar 450 tot 500 stuks 

melk- en kalfkoeien (Rav-nummer A 1) gehouden kunnen worden. Op het 

moment van het opstellen van het planMER was dit plan nog onvoldoen-

de uitgewerkt en was er door het college van burgemeester en wethou-

ders of de gemeenteraad nog niet een volledig (ontwerp)besluit geno-

men over deze ontwikkeling. Wel is al een projectm.e.r. voor dit pro-

ject uitgevoerd en op basis hiervan een gedeeltelijke omgevingsver-

gunning voor het onderdeel milieu verleend. Hiermee is echter nog niet 

sprake van “een toekomstige zekere ontwikkelingen binnen het plange-

bied: een bestemde en vergunde activiteit die zeker binnenkort inge-

vuld wordt”. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om deze ontwikke-

ling niet in de autonome ontwikkeling te verwerken. 
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Tabel 4. Aantal stuks vee zoals dat uitgangspunt is in de autonome ontwikkeling 

Rav omschrijving aantal stuks vee 

omgevingsvergunning 

(onderdeel milieu) 

bestaande situatie autonome 

ontwikkeling 

aantal aantal % aantal % 

A rundvee 8.271 5.971 72% 6.517 79% A 

B schapen 719 719 100% 719 100%  

C geiten 11 11 100% 11 100%  

K paarden en pony’s 188 188 100% 188 100%  
A  Op basis van de besluiten voor het uitbreiden van de, op de percelen aan de Lapedyk 6 en Hegedyk 4 in Wyt-

gaard gevestigde veehouderijbedrijven, is op grond van de omgevingsvergunningen en meldingen het houden van 

8.473 stuks (melk)rundvee mogelijk. Op basis hiervan is het aandeel stuks (melk)rundvee dat in de autonome 

ontwikkeling op de veehouderijbedrijven aanwezig is 79%. 

 

4. Door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

wordt op dit moment de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opge-

steld. De PAS is er op gericht om het verlenen van vergunningen op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) weer mogelijk te ma-

ken. Het verlenen van dergelijke vergunningen voor ontwikkelingen 

waarbij stikstof vrijkomt, is in de omgeving van Natura 2000-gebieden 

vaak niet meer mogelijk omdat er in deze gebieden vaak als sprake is 

van een overschrijding van de ten hoogste mogelijk stikstofbelasting. 

 

Op het moment van het uitvoeren van de onderzoeken voor en het op-

stellen van het planMER, in november 2012-januari 2013, werden door 

de minister de adviezen van de Raad van State zoals opgenomen in haar 

“voorlichting” uitgewerkt. In een brief aan de Tweede Kamer naar aan-

leiding van de voorlichting merkt de minister op dat een gevolg hiervan 

is dat “de PAS zeker niet voor het najaar [van 2012] kan worden vastge-

steld”. In het begin van 2013 werd duidelijk dat 1 januari 2014 de 

streefdatum is voor de inwerkingtreding van de PAS
19

. 

 

De uitwerking van de PAS is dan ook nog niet (helemaal) duidelijk. Wel 

is al duidelijk dat “een geleidelijke autonome afname van de achter-

gronddepositie van stikstof die door voorwaarden per ontwikkeling 

wordt aangevuld op de locatie” het uitgangspunt is van de PAS. De (mo-

gelijke) milieueffecten van de PAS zijn dan ook nog niet helemaal duide-

lijk. Dit in overweging nemende, wordt de PAS niet in de autonome 

ontwikkeling verwerkt. 

 

 

                                                   
19  Zie ook: http://pas.natura2000.nl. 
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4 . 2   

N a t u u r  

Het voornemen is wat betreft de natuur op basis van de volgende kenmerken 

beoordeeld: 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de toe-

name van de ammoniakdepositie; 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de effec-

ten op meervleermuis; 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van andere 

effecten; 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde 

soorten, bepaald op basis van de toename van de ammoniakdepositie; 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde 

soorten, bepaald op basis van andere effecten; 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op basis van 

de toename van de ammoniakdepositie; 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op basis van 

andere effecten; 

- milieueffecten op gebieden van “openheid en rust”; 

- milieueffecten op ganzenfoerageergebieden. 

 

De hiervoor opgenomen beoordelingskenmerken wijken, op onderdelen, af van 

de in de Notitie reikwijdte en detailniveau opgenomen kenmerken. De keuze 

voor deze kenmerken is gemaakt naar aanleiding van de resultaten van het 

voor het planMER uitgevoerde onderzoek naar de milieueffecten op de natuur. 

 

Voor het planMER is, als onderdeel van het onderzoek naar de milieueffecten 

op de natuur, onderzoek uitgevoerd naar de ammoniakbelasting (waarbij stik-

stof het verzurende en vermestende deel van de verbinding is) van de veehou-

derijbedrijven in het bestemmingsplangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van 

het verspreidingsmodel OPS-Pro 2012, versie 4.3.15. De ammoniakemissie van 

de veehouderij is bepaald op basis van de in de bijlage bij de Regeling ammo-

niak (Rav) en de in bijlage 1 bij het Besluit ammoniakemissie huisvestiging 

veehouderij (Bahv) opgenomen emissiefactoren per diercategorie. De uit-

gangspunten van het onderzoek zijn in bijlage 7 opgenomen. 

 

Omdat de milieueffecten op natuur ook over enige afstand kunnen plaatsvin-

den, kunnen deze ook buiten het bestemmingsplangebied plaatsvinden. Uit er-

varing blijkt dat de milieueffecten van activiteiten zoals die gebruikelijk op 

grond van een bestemmingsplan voor het landelijk gebied mogelijk worden 

gemaakt en waarbij ammoniakemissie plaatsvindt, nog op een afstand tot 

30 kilometer zijn waar te nemen. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om het 

onderzoeksgebied te beperken tot het bestemmingsplangebied en een zone 

van 30 kilometer direct om het plangebied. In figuur 1 is het onderzoeksgebied 

weergegeven. 
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F i g u u r  1 .  O n d e r z o e k s g e b i e d  s t i k s t o f o n d e r z o e k  

 

Omdat er in (een groot deel van) de Natura 2000-gebieden in het onderzoeks-

gebied al sprake is van een overschrijding van de zogenoemde kritische deposi-

tiewaarde voor stikstof, is in het onderzoek voor de toename van de stikstof-

depositie gebruik gemaakt van een drempelwaarde van 0 mol/hectare/ jaar
20

. 

 

Voor het planMER is door Klop
21

 in het bijzonder onderzoek uitgevoerd naar het 

milieuonderdeel natuur. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in 

het rapport Actualisatie Ecologische Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwar-

den – Buitengebied. Het rapport is als losse bijlage bij het voorliggende plan-

MER opgenomen. 

 

                                                   
20  Op basis van een drempelwaarde van 0 mol/hectare/jaar is elke toename als een “signifi-

cant negatief effect” beoordeeld. 
21  Klop, E. (2013). Actualisatie Ecologische Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden –

Buitengebied. A&W-rapport 1912. Altenburg & Wijmenga ecologisch onderzoek , Feanwâl-

den, 2013. 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied (30 km)

Onderzoekszone 10 kilometer

Onderzoekszone 20 kilometer

Natura 2000-gebied

Alde Feanen

Bakkeveense Duinen

Deelen

Duinen Ameland

Duinen Terschelling

Groote Wielen

IJsselmeer

Lauwersmeer

Noordzeekustzone

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Rottige Meenthe & Brandemeer

Sneekermeergebied

Van Oordts Mersken

Waddenzee

Wijnjeterper Schar

Witte en Zwarte Brekken
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In het door Klop uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van de resultaten 

van het door Greve en De Vries
22

 voor het voorontwerpbestemmingsplan Leeu-

warden – Buitengebied uitgevoerde onderzoek. De resultaten van dit onderzoek 

zijn opgenomen in het rapport Ecologische beoordeling bestemmingsplan 

Leeuwarden – Buitengebied. Ook is gebruik gemaakt van de door Van der Heij-

den en Klop
23

 voor het voorliggende planMER uitgevoerde passende beoorde-

ling. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het rapport Passende Beoorde-

ling Bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. Ook deze twee rapporten 

zijn als losse bijlage bij het voorliggende planMER opgenomen. 

4 . 2 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Voor een omschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar het rap-

port Actualisatie Ecologische Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwar-

den - Buitengebied. 

4 . 2 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Voor de omschrijving van de milieueffecten van het voornemen op de natuur 

wordt verwezen naar het rapport Actualisatie Ecologische Beoordeling Be-

stemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. 

4 . 2 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 5 is de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen op de 

natuur opgenomen. Voor een volledig overzicht is in de tabel ook de beoorde-

ling van de effecten op Natura 2000-gebieden opgenomen. 

 

                                                   
22  Greve, M. en E. de Vries (2012). Ecologische beoordeling bestemmingsplan Leeuwarden –

Buitengebied. A&W-rapport 1779. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv, 

Feanwâlden, 2012. 
23  Van der Heijden, E. en E. Klop (2013). Passende Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwar-

den – Buitengebied. A&W-rapport 1904. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv, 

Feanwâlden, 2013. 
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Tabel 5. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, natuur 

 voornemen 

Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebieden)  

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de toe-

name van de ammoniakdepositie 

-- 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de ef-

fecten op meervleermuis 

-- 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van andere 

effecten 

0 

Flora- en faunawet  

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde 

soorten, bepaald op basis van de toename van de ammoniakdepositie 

-- 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde 

soorten, bepaald op basis van andere effecten 

0/- 

gebieden van de EHS, “openheid en rust” en ganzenfoerageergebieden  

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op basis van 

de toename van de ammoniakdepositie 

-- 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op basis van 

andere effecten 

0 

- milieueffecten op gebieden van “openheid en rust” 0/- 

- milieueffecten op ganzenfoerageergebieden 0 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

Voor de uiteenzetting van de beoordeling van de milieueffecten van het voor-

nemen op de natuur wordt verwezen naar het rapport Actualisatie Ecologische 

Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. 

4 . 2 . 4   

M a a t r e g e l e n  

In het voornemen is sprake van een sterke toename van de ammoniakdeposi-

tie. Door de ammoniakemissie van de veehouderijbedrijven te beperken, kan 

een negatief effect worden voorkomen. 

 

Ook is in het voornemen mogelijk sprake van het verstoren van verblijfplaat-

sen, vliegroutes en voedselgebieden voor meervleermuis. Door het voorkomen 

van wijzigingen aan verblijfplaatsen, vliegroutes en voedselgebieden en het 

verlichten van vliegroutes en voedselgebieden kan verstoring van meervleer-

muis worden voorkomen. 

 

In het voorliggende planMER is het uitgangspunt dat een nihil tot negatief ef-

fect op soorten die op grond van de Ffw zijn beschermd, niet een probleem is 

voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Op basis hiervan is het opnemen 

van aanvullende maatregelen om een negatief effect op deze soorten te voor-

komen, in het bestemmingsplan dan ook niet nodig. 
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4 . 2 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk 

worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlij-

nen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de 

milieueffecten op de natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een 

beoordeling op hoofdlijnen is in beginsel voldoende informatie beschikbaar. 

 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat uit de omschrijving van de milieueffec-

ten van het voornemen voor wat betreft de toename van de ammoniakdeposi-

tie blijkt dat effecten (van een toename) van de ammoniakemissie over grote 

afstand nog zijn waar te nemen. Dit betekent dat deze effecten door activitei-

ten op grond van andere plannen en projecten buiten het bestemmingsplange-

bied, zoals bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere gemeen-

ten in de omgeving, versterkt of verzwakt kunnen worden. Vaak zullen derge-

lijke bestemmingsplannen overeenkomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor 

de agrarische bedrijfstak bieden als het bestemmingsplan Buitengebied van de 

gemeente Leeuwarden. Hierdoor is er in beginsel in de betreffende bestem-

mingsplannen waarschijnlijk ook een sterke toename van de ammoniakemissie 

mogelijk. De effecten van het voornemen voor wat betreft de toename van de 

ammoniakdepositie zullen door de activiteiten op grond van deze bestem-

mingsplannen waarschijnlijk dan ook versterkt worden en niet verzwakt. 

 

In het voornemen is er echter sprake van sterke toename van de ammoniakde-

positie in het bestemmingsplangebied, op basis waarvan het milieueffect van 

het voornemen voor wat betreft de toename van de ammoniakdepositie als 

zeer negatief is beoordeeld. Nu wordt dit effect door de ammoniakemissie van 

andere activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor het landelijk 

gebied van andere gemeenten mogelijk versterkt, maar voor de beoordeling 

van het effect maakt dit geen verschil: er blijft sprake van een sterke toename 

die als zeer negatief is beoordeeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in 

het voornemen ook sprake is van een “significant negatief effect” op Natura 

2000-gebieden door de toename van de ammoniakemissie in het bestemmings-

plangebied op basis waarvan het milieueffect van het voornemen voor wat be-

treft de ammoniakdepositie in Natura 2000-gebieden als zeer negatief is be-

oordeeld. Dit betekent dat het voorontwerpbestemmingsplan (op basis waar-

van het voornemen is uitgewerkt) in strijd is met de Nbw en dan ook niet zo 

kan worden vastgesteld (zie ook hoofdstuk 5). 
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4 . 3   

L a n d s c h a p  ( c u l t u u r h i s t o r i e )  

Het voornemen is wat betreft het landschap op basis van het volgende ken-

merk beoordeeld: 

- milieueffecten op de structuur van het landschap en andere landschap-

pelijke waarden, bepaald op basis van de kenmerken van de verschillen-

de landschapssoorten. 

 

Zoals in de Notitie reikwijdte en detailniveau is opgemerkt, kunnen voor de 

planMER wat betreft de cultuurhistorie, archeologische en andere cultuurhisto-

rische waarden worden onderscheiden. Andere cultuurhistorische waarden be-

treffen onder andere landschappelijke waarden zoals verkavelingsstructuren. 

Vanwege de samenhang tussen deze cultuurhistorische waarden en het land-

schap worden de milieueffecten op deze waarden bij het milieuonderdeel 

landschap omschreven en beoordeeld. 

4 . 3 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

C u l t u u r h i s t o r i s c h e  w a a r d e n  

Voor het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied is door de gemeente 

een onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarden in het bestem-

mingsplangebied, met in het bijzonder landschappelijke waarden. De resulta-

ten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport Cultuurhistorische inven-

tarisatie ten behoeve van het bestemmingsplan Leeuwarden – Buiten-gebied 

gemeente Leeuwarden
24

 (dit rapport is als bijlage bij het bestemmingsplan op-

genomen). Voor een overzicht van de cultuurhistorische waarden in het be-

stemmingsplangebied wordt verwezen naar dit rapport. 

 

L a n d s c h a p p e l i j k e  w a a r d e n  

Op grond van de Verordening Romte Fryslân worden in het bestemmingsplan-

gebied twee landschapssoorten onderscheiden: 

- Kleigebied; 

- Noordelijke Wouden. 

 

In figuur 2 zijn de landschapssoorten in het plangebied weergegeven. 

 

                                                   
24  Eskens, M. (2013). Cultuurhistorische inventarisatie ten behoeve van het bestemmingsplan 

Leeuwarden – Buitengebied gemeente Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, 

2013. 
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F i g u u r  2 .  L a n d s c h a p s s o o r t e n  ( K l e i g e b i e d  e n  N o o r d e l i j k e  W o u d e n )  

i n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d  

 

Daarbij zijn binnen de landschapssoorten ook verschillende zogenoemde onder-

soorten onderscheiden: 

- Klei op veen gebied; 

- Kwelderwal; 

- Oude zeepolders; 

- Veenweidegebied. 

 

De ligging hiervan is in figuur 3 weergegeven. 

 

 
F i g u u r  3 .  L a n d s c h a p s o n d e r s o o r t e n  i n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d   

 

Bestemmingsplangebied

Kleigebied Middelzee & Marne

Kleigebied Oostergo

Noordelijke Wouden

Bestemmingsplangebied

Klei op veengebied (kov)

Kwelderwal (kw)

Oude zeepolders (ozp)

Veenweidegebied (vw)
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Hierna is een samenvatting van de kenmerken van de verschillende landschaps-

soorten opgenomen op basis van de Verordening Romte Fryslân en de nota 

“Grutsk op ‘e Romte” van de provincie Fryslân. 

 

K l e i g e b i e d  

Op grond van de Verordening Romte Fryslân zijn de belangrijkste kenmerken 

van het Kleigebied: 

- “open en grootschalig met structurerende elementen als dijken, kwel-

derwallen, slenken, terpen, paden, eendenkooien, vaarten;  

- onregelmatige blokverkaveling met plaatselijk bijzondere verkavelings-

vormen (mozaïek-, radiair- en strengenverkaveling);  

- beplanting puntvormig geconcentreerd rondom boerderijen en dorpen, 

langs hoofdontsluitingswegen, kwelderwallen en randen van de Middel-

zee;  

- aanwezigheid van grasland in lagere delen en akker- en tuinbouw op de 

kwelderwallen.” 

 

Zoals uit figuur 3 blijkt, liggen binnen het Kleigebied de volgende landschaps-

ondersoorten: 

- Klei op veengebied (in het Kleigebied Oostergo); 

- Kwelderwal (in het Kleigebied Oostergo); 

- Oude zeepolders (in het Kleigebied Middelzee & Marne). 

 

In tabel 6 en tabel 7 zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende 

landschapssoorten in achtereenvolgens het Kleigebied Oostergo en Kleigebied 

Middelzee & Marne opgenomen. 
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Tabel 6. Belangrijkste kenmerken van de verschillende landschapsondersoorten in het Kleigebied Oostergo (bron: 

“Grutsk op ‘e Romte”) 

 Klei op veengebied Kwelderwal 

bodem en ondergrond kleidek (tot 40 cm) op laagveen (kleidikte 

varieert) 

kalkrijke lichte zeekleigronden 

maat en schaal grootschalig open landschap midden tot grootschalig 

structuren Dokkumer Ie en plaatselijk ijle bebouwings-

linten en grootschalige stedelijke structuren 

bij Leeuwarden 

lijn van kwelderwal met hierop seriematig 

gelegen terpdorpen verbonden door provin-

ciale weg; uitzondering is de eigenstandige 

kwelderwal Ee/Engwierum; aanwezigheid 

afsluitende hoge zeedijk 

dorpen verspreid enkele terpdorpen lijn van terpdorpen langs de weg geconcen-

treerd op de kwelderwal 

boerenerven bij terpdorpen en schaars losliggende of 

langs dijken en wegen geordende 

langs de wegen op de kwelderwal, spora-

disch in kweldervlakte 

wegen voornamelijk opstrekkende en plaatselijk 

haaks hierop ruilverkavelingswegen 

hoge ligging van hoofdontsluiting over kwel-

derwal, insteekwegen hier haaks op 

water kanalen, (op)vaarten, kronkelige voormalige 

kreken, ringvaarten 

aanwezigheid van kreekachtige natuurlijke 

waterlopen vooral in het noordoosten en 

rechtere opvaarten 

verkaveling van onregelmatig blok- tot een opstrekken-

de verkaveling zoals in de veengebieden 

onregelmatige blokken 

beplanting vooral rond erven en bewoningslinten 

schaars langs wegen 

puntsgewijs bij terpdorpen en boerderijer-

ven, wegen in lengterichting van kwelderwal 

transparant beplant overige wegen nauwe-

lijks beplant, incidenteel voorkomen geïso-

leerde boselementen 

  

Tabel 7. Belangrijkste kenmerken van de verschillende landschapsondersoorten in het Kleigebied Middelzee & Marne 

(bron: “Grutsk op ‘e Romte”) 

 Oude zeepolders 

bodem en ondergrond zware kleigronden, aandijkingen vanuit de zee 

maat en schaal grootschalig 

structuren lange lijnen, verre zichten; lineaire structuur; zakelijk polderlandschap met robuuste hoof-

structuur van begrenzende zeedijk en watergangen en markante grenzen; ruimtelijk ver-

schil tussen oude en jonge aandijkingen 

dorpen geen dorpen aanwezig 

boerenerven rijke boerderijerven veelal zwaar beplant, plaatselijk woonbebouwing met beplanting 

wegen direct langs en evenwijdig aan de zeedijk verder haaks hierop landbouwwegen 

water dijksvaart en poldervaarten 

verkaveling opstrekkende verkaveling 

beplanting puntsgewijs bij boerderijerven, wegen deels beplant, zoals boerderijlint Hoarnestreek ver-

der haaks hierop wegen en paden onbeplant 

 

N o o r d e l i j k e  W o u d e n  

Op grond van de Verordening Romte Fryslân zijn de belangrijkste kenmerken 

van de Noordelijke Wouden: 

- “kleinschalig patroon van lintbebouwing, houtwallen (hege dyken), el-

zensingels met geleidelijke overgangen naar open enclaves daartussen 

(mieden en hooilanden) en plaatselijk esgronden;  

- relatief dicht netwerk aan houtwallen en elzensingels;  

- afwisseling van schaal en (beperkt) reliëf;  
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- opstrekkende stroken met gevarieerde lengte-breedte verhoudingen van 

gemiddeld 4:1 à 5:1 tot (plaatselijk on-)regelmatige blokverkaveling;  

- structurerende elementen als beplantingen, aardkundige elementen 

(pingoruïnes, dobben), lintdorpen, wegen en paden met laanbeplanting;  

- specifieke vormen van esstructuren.” 

 

Binnen de Noordelijke Wouden ligt het Veenweidegebied als landschapsonder-

soort. In tabel 8 zijn de belangrijkste kenmerken van het Veenweidegebied op-

genomen. 

 

Tabel 8. Belangrijkste kenmerken van de landschapsondersoorten in de Noordelijke Wouden (bron: “Grutsk op ‘e 

Romte”) 

 Veenweidegebied 

bodem en ondergrond laaggelegen veenvlaktes met afgravingen en veenresten, plaatselijk bedekt door een klei-

laag 

maat en schaal middenschalig 

structuren grootschalig aaneengesloten open gebieden zonder geleding 

dorpen vrijwel onbebouwd gebied 

boerenerven verspreid voorkomende recente agrarische ontwikkelingen 

wegen extensief ontsloten gebied 

water meidvaarten, poelen en plassen, kanalen (Prinses Margrietkanaal, De Swemmer) 

verkaveling voornamelijk opstrekkend 

beplanting veenvegataties; moerasbos; vrijwel onbeplante wegen 
 

 

In figuur 4 is de verkaveling binnen het bestemmingsplangebied weergegeven. 

 

 
F i g u u r  4 .  V e r k a v e l i n g  b i n n e n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d  

 

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Het beleid van de provincie Fryslân en ook van de gemeente Leeuwarden is er 

op gericht om de landschappelijke waarden te behouden en te versterken. Op 

grond van de Verordening Romte Fryslân zijn stedelijke ontwikkelingen in het 

Bestemmingsplangebied

Blokverkaveling, onregelmatig

Opstrekkende verkaveling, grootschalige regelmaat

Opstrekkende verkaveling, kleinschalige regelmaat

Polderverkaveling (meerpolders)

Polderverkaveling (zeepolders)



 

  
129.00.00.09.01 - Bestemmingsplan Leeuwarden ‑ Buitengebied, planMER - 6 september 2013 
 

47 

landelijk gebied in beginsel niet mogelijk. Daarbij moet er, wanneer er wel 

stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden, sprake zijn van een goede landschap-

pelijke inpassing. Hierbij moeten ook de landschappelijke waarden worden 

overwogen. 

 

Op het moment van het opstellen van het voorliggende planMER worden in de 

gemeente Leeuwarden verschillende verkeersprojecten uitgevoerd. Hiervoor 

zijn eigen plannen (en wanneer nodig milieueffectrapporten) opgesteld en 

vastgesteld. In figuur 5 is de ligging van de projecten weergegeven. 

 

 
F i g u u r  5 .  V e r k e e r s p r o j e c t e n  i n  e n  i n  d e  d i r e c t e  o m g e v i n g  v a n  h e t  

b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d  ( b r o n :  L e e u w a r d e n  V r i j - B a a n )  

 

Ook was op het moment van het opstellen van het planMER het project voor de 

aanleg van een nieuwe 380 kV-verbinding in voorbereiding. Dit is een verbin-

ding van Noord-Nederland naar West-Nederland. 

 

Op 9 juli 2013 is door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Inno-

vatie en de Minister van Infrastructuur en Milieu een voorbereidingsbesluit voor 

de ligging van de verbinding vastgesteld. In figuur 6 is de ligging van de verbin-

ding weergegeven. 
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F i g u u r  6 .  L i g g i n g  v a n  d e  3 8 0  k V - v e r b i n d i n g  i n  e n  i n  d e  d i r e c t e  o m -

g e v i n g  v a n  d e  g e m e e n t e  L e e u w a r d e n   

( b r o n :  h t t p : / / w w w . n o o r d - w e s t 3 8 0 k v . n l / )  

 

De ligging van de nieuwe 380 kV-verbinding komt in hoofdlijnen overeen met 

de ligging van de bestaande 220 kV-verbinding in het bestemmingsplangebied. 

Voor de aanleg van de 380 kV-verbinding wordt een eigen (rijksinpassings)plan 

opgesteld. 

 

Door het uitvoeren van de projecten is er ook sprake van wijzigingen in het 

landschap. Op de schaal van het bestemmingsplangebied zijn deze als plaatse-

lijk aan te duiden. Daarbij is, in overeenstemming met het beleid van de pro-

vincie Fryslân, sprake van een goede landschappelijke inpassing van de pro-

jecten. 

 

Op basis hiervan worden wijzigingen in het landschap niet op grote schaal ver-

wacht. De autonome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaande si-

tuatie. 

4 . 3 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

C u l t u u r h i s t o r i s c h e  w a a r d e n  

Het voornemen is uitgewerkt op basis van het voorontwerpbestemmingsplan. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is er op gericht om de cultuurhistorische 

waarden, zoals die zijn bepaald op basis van het door de gemeente uitgevoer-

de onderzoek, te behouden.  

 

http://www.noord-west380kv.nl/
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Hiervoor zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen om het behoud van 

deze waarden te waarborgen
25

. Milieueffecten op cultuurhistorische waarden 

worden dan ook niet direct verwacht. 

 

L a n d s c h a p p e l i j k e  w a a r d e n  

In tabel 9 is een overzicht van het aantal niet-grondgebonden modelvarkens-

houderijbedrijven in de verschillende landschapssoorten opgenomen. 

 

Tabel 9. Niet-grondgebonden modelveehouderijbedrijven in de verschillende landschapssoor-

ten 

landschapssoort  aantal modelvarkenshouderijbedrijven 

(stuks) 

Kleigebied Middelzee & Marne 17 

 Oostergo 21 

Noordelijke Wouden  0 

totaal  38 

 

In figuur 7 is de ligging van de modelvarkenshouderijbedrijven in de verschil-

lende landschapssoorten weergegeven. 

 

 
F i g u u r  7 .  D e  l i g g i n g  v a n  d e  m o d e l v a r k e n s h o u d e r i j b e d r i j v e n  i n  d e  

v e r s c h i l l e n d e  l a n d s c h a p s s o o r t e n  i n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d  

 

K l e i g e b i e d  

Door de vestiging van de 38 modelvarkenshouderijbedrijven binnen de vergrote 

agrarische bouwvlakken van 2 hectare en de vergroting van bestaande of de 

                                                   
25  De gronden binnen de gebieden met cultuurhistorische waarden zijn in het voorontwerp-

bestemmingsplan bestemd als “Waarde – Cultuurhistorie”. Op grond van deze bestemming 

zijn de betreffende gronden in de eerste plaats bestemd voor ‘het behoud van de cul-

tuurhistorische waarden van de gronden’. Dit betekent onder andere dat het bouwen van 

bouwwerken alleen op grond van een omgevingsvergunning – na het uitvoeren van cul-

tuurhistorisch onderzoek - mogelijk is. 

Bestemmingsplangebied

Modelvarkenshouderijbedrijf

Kleigebied Middelzee & Marne

Kleigebied Oostergo

Noordelijke Wouden
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bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen samen met de landschappelijke inpassing 

van de bedrijven, is er sprake van een verdichting van het beeld van het open 

landschap in het Kleigebied. Deze verdichting is vooral ook waar te nemen om-

dat in het landschap geen grote groenstructuren aanwezig zijn. De vergrote 

agrarische bouwvlakken passen in beginsel goed binnen de grote schaal van de 

(onregelmatige) blokverkaveling in het Kleigebied. Door de grootte van de per-

celen zijn er nauwelijks veranderingen in de structuur van het landschap. 

 

De modelvarkenshouderijbedrijven zijn in het Kleigebied Middelzee & Marne 

vooral in het gebied ten zuiden en zuidwesten van de stad Leeuwarden geves-

tigd. De agrarische bouwvlakken liggen verspreid in het gebied langs wegen op 

de kwelderwal en midden in het landschap aan wegen vanaf de kwelderwallen. 

Vanwege de landschappelijke inpassing van de vergrote agrarische bouwvlak-

ken is er binnen een deel de bouwvlakken sprake van groen zoals bomen en 

struiken. Omdat de modelvarkenshouderijbedrijven verspreid over het gebied 

zijn gevestigd, neemt door het vergroten van de agrarische bouwvlakken en 

het vergroten van bestaande en de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen het 

open beeld van het gebied af. Er is hier sprake van verdichting van het open 

gebied. Door de verspreiding van de bedrijven is er, vooral bij het vergroten 

van de bouwvlakken in de lengterichting, sprake van beperking van de zichtlij-

nen in het gebied. Daarbij moet worden opgemerkt dat er in het gebied ten 

zuiden en zuidwesten van de stad Leeuwarden maar 15 modelvarkenshouderij-

bedrijven zijn gevestigd en ten noordwesten van de stad maar 2 bedrijven. Op 

basis hiervan wordt verwacht dat het open beeld in dit deel van het Kleigebied 

niet sterk afneemt. 

 

In het Kleigebied Oostergo zijn de modelvarkenshouderijbedrijven vooral ten 

zuiden en oosten van de stad Leeuwarden gevestigd: hier liggen 15 van de 

21 bedrijven. De andere 6 bedrijven zijn ten noordoosten van de stad geves-

tigd. Een deel van de 15 bedrijven ten zuidoosten van de stad is gevestigd in 

de directe omgeving van de dorpen in dit gebied. Deze dorpen zijn al als ver-

dichtingen in het landschap waar te nemen. Door de vestiging van de model-

varkenshouderijbedrijven binnen de vergrote bouwvlakken is er hier dan ook 

nauwelijks sprake van een verdichting van het open gebied. Op basis hiervan 

wordt verwacht dat het open beeld ook in dit deel van het Kleigebied niet 

sterk afneemt. 

 

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat het vergroten van een agrarisch 

bouwvlak tot 2 hectare (voor de vestiging van een modelvarkenshouderijbe-

drijf) alleen mogelijk is op grond van een wijzigingsmogelijkheid in het voor-

ontwerpbestemmingsplan. In het voorontwerpbestemmingsplan is bepaald dat 

van de wijzigingsmogelijkheden alleen gebruik kan worden gemaakt “mits er 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de landschappelijke waarden”. 

Dit betekent dat de effecten op het landschap een overweging moeten zijn bij 

het gebruik maken van een wijzigingsmogelijkheid. Maar ook wanneer niet ge-

bruik gemaakt wordt van de wijzigingsmogelijkheden zijn nog verschillende 

ontwikkelingen mogelijk waardoor sprake is van een afname van de landschap-
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pelijk waarden. De schaal van deze ontwikkelingen is echter wel beperkt in 

vergelijking met de ontwikkelingsmogelijkheden op grond van de wijzigingsmo-

gelijkheden. Op basis hiervan wordt verwacht dat de milieueffecten op de 

structuur van het landschap in het Kleigebied klein zijn. 

 

N o o r d e l i j k e  W o u d e n  

Zoals uit tabel 9 blijkt, zijn er in de Noordelijke Wouden geen modelvarkens-

houderijbedrijven gevestigd. Op basis hiervan wordt verwacht dat de milieuef-

fecten in dit gebied klein zijn. 

4 . 3 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 10 is de beoordeling van de milieueffecten van voornemen op het 

landschap opgenomen.  

 

Tabel 10. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, landschap (cultuurhistorie) 

 voornemen 

- milieueffecten op de structuur van het landschap en andere land-

schappelijke waarden, bepaald op basis van de kenmerken van de ver-

schillende landschapssoorten. 

0/- 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

De structuur van het landschap verandert nauwelijks. Daarbij neemt ook het 

open beeld van het landschap niet sterk af. Op basis hiervan zijn de milieuef-

fecten van het voornemen op het landschap als nihil tot negatief beoordeeld.  

4 . 3 . 4   

M a a t r e g e l e n  

In het voorontwerpbestemmingsplan zijn regels opgenomen om het behoud van 

cultuurhistorische waarden te waarborgen. Hiervoor zijn de gronden binnen de 

gebieden met cultuurhistorische waarden bestemd als “Waarde - Cultuurhisto-

rie”. 

 

Daarbij is, zoals opgemerkt, in het voorontwerpbestemmingsplan bepaald dat 

van de wijzigingsmogelijkheden onder andere alleen gebruik kan worden ge-

maakt “mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de landschappe-

lijke waarden”. Ook van afwijkingsmogelijkheden kan alleen onder overeen-

komstige voorwaarden gebruik gemaakt worden. Hiermee zijn in het vooront-

werpbestemmingsplan al maatregelen verwerkt om milieueffecten op het land-

schap te voorkomen. Daarbij zijn ook de milieueffecten op het landschap ook 

als nihil tot negatief beoordeeld. Het is dan ook niet nodig aanvullende maat-

regelen in het bestemmingsplan op te nemen. 
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4 . 3 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft het landschap geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor 

een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 4   

G e u r  

Het voornemen is wat betreft de geur op basis van het volgende kenmerk be-

oordeeld: 

- milieueffecten op de geur, bepaald op basis van de toename van de 

geurbelasting en -hinder. 

 

Voor het planMER is onderzoek uitgevoerd naar de geurbelasting van de vee-

houderijbedrijven in het bestemmingsplangebied. Hierbij is gebruik gemaakt 

van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied, versie 2010.1, bij de Wet geur-

hinder en veehouderij (Wgv). De geuremissie van de veehouderijbedrijven is 

bepaald op basis van de in bijlage 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij 

(Rgv) opgenomen geuremissiefactoren per diersoort. De uitgangspunten van 

het onderzoek zijn in bijlage 7 opgenomen. 

 

Omdat de milieueffecten van geur over enige afstand kunnen plaatsvinden, 

kunnen deze ook buiten het bestemmingsplangebied plaatsvinden. Op basis van 

de Gebruikershandleiding V-Stacks gebied
26

 is de keuze gemaakt om het onder-

zoeksgebied te beperken tot het bestemmingsplangebied en een zone van 

2 kilometer direct om het plangebied. In figuur 8 is het onderzoeksgebied 

weergegeven. 

 

                                                   
26  Agentschap NL, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu e.a. 

(2010). Gebruikershandleiding V-Stacks gebied. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
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F i g u u r  8 .  O n d e r z o e k s g e b i e d  g e u r o n d e r z o e k  

 

Op grond van de Wvg mag de geurbelasting van een veehouderijbedrijf in de 

gemeente Leeuwarden bij een geurgevoelig object ten hoogste: 

- 2,0 odeur units (ouE) per kubieke meter (ouE) lucht binnen de bebouwde 

kom; 

- 8,0 ouE per kubieke meter lucht buiten de bebouwde kom zijn
27

. 

 

Deze ten hoogste toegestane geurbelastingen zijn alleen van toepassing op 

diersoorten waarvoor in bijlage 1 van de Rgv geuremissiefactoren zijn opgeno-

men. Voor de andere diersoorten moet tussen een veehouderijbedrijf
28

 en een 

geurgevoelig gebouw ten minste een afstand van: 

- 100 m binnen de bebouwde kom; 

- 50 m buiten de bebouwde kom gewaarborgd worden. 

 

Een gemeente mag op grond van de Wvg bij verordening ook een andere ten 

hoogste toegestane geurbelasting of ten minste te waarborgen afstand vast-

stellen. Op het moment van het uitvoeren van het onderzoek voor het plan-

MER, in mei 2013, is door de gemeente (nog) geen verordening vastgesteld. 

 

In het onderzoek dat voor het planMER is uitgevoerd, is de geurbelasting van 

de veehouderijbedrijven samen bepaald: de zogenoemde achtergrondbelas-

ting. Het onderzoek is op deze manier uitgevoerd omdat het voor het planMER 

wenselijk is om inzicht te krijgen van milieueffecten wat betreft geur van het 

                                                   
27  In de Wet geurhinder en veehouderij zijn zogenoemde concentratiegebieden onderschei-

den. Binnen de concentratiegebieden mag de geurbelasting binnen de bebouwde kom ten 

hoogste 3,0 odeur units per kubieke meter (ouE/m³) zijn en buiten de bebouwde kom ten 

hoogste 14,0 ouE/m³. De gemeente Leeuwarden ligt buiten deze concentratiegebieden. 
28  In overeenstemming met de Wgv: “de buitenzijde van een dierverblijf” of een emissie-

punt. 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Modelvarkenshouderijbedrijf
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voornemen (en de alternatieven) van de veehouderijbedrijven samen. De 

geurbelasting van afzonderlijke veehouderijbedrijven biedt hiervoor onvol-

doende inzicht. 

 

De in de Wgv opgenomen ten hoogste toegestane geurbelastingen zijn de ten 

hoogste toegestane geurbelastingen vanwege één afzonderlijk bedrijf: de zo-

genoemde voorgrondbelasting. Hierdoor zijn de in de Wgv opgenomen grens-

waarden ook niet direct te gebruiken voor het omschrijven en beoordelen van 

de milieueffecten van het voornemen op de geur.  

 

Om de milieueffecten te bepalen, is gebruik gemaakt van de door het RIVM ge-

bruikte “milieukwaliteitscriteria”
29

. Op basis van deze “milieukwaliteitscrite-

ria” is het mogelijk om te bepalen of de woon- en leefomgeving in het be-

stemmingsplangebied goed of slecht is. In tabel 11 is de samenhang tussen de-

ze “milieukwaliteitscriteria”, de geurhinder en de voor- en achtergrondbelas-

ting uiteengezet. 

 

Tabel 11. Samenhang tussen de geurhinder en de voor- en achtergrondbelasting (bron: InfoMil 

e.a., 2007) 

woon- en leefomgeving geurhinder 

(% personen) 

voorgrondbelasting 

(ouE/m³) 

achtergrond-

belasting (ouE/m³) 

zeer goed  < 5 0,0 – 0,7 0,0 – 1,5 

goed 5 – < 10 > 0,7 – 1,8 > 1,5 – 3,5 

redelijk goed 10 – < 15 > 1,8 – 3,0 > 3,5 – 6,5 

matig 15 - < 20 > 3,0 – 4,5 > 6,5 – 10,0 

tamelijk slecht 20 – < 25 > 4,5 – 6,5 > 10,0 – 14,0 

slecht 25 - < 30 > 6,5 – 8,5 > 14,0 – 19,0 

zeer slecht 30 - < 35 > 8,5 – 11,3 > 19,0 – 25,0 

extreem slecht 35 - < 40 > 11,3 – 14,7 > 25,0 – 32,0 

 

Zoals opgemerkt, mag de geurbelasting van een veehouderijbedrijf in het lan-

delijk gebied (buiten de bebouwde kom) van de gemeente Leeuwarden bij een 

geurgevoelig gebouw ten hoogste 8,0 ouE/m³ zijn. Uit tabel 11 blijkt dat een 

dergelijke voorgrondbelasting binnen het bereik van de waardering “slecht” 

voor de woon- en leefomgeving ligt. Een dergelijke woon- en leefomgeving 

wordt op grond van de Wgv in het landelijk gebied aanvaardbaar geacht. Voor 

de achtergrondbelasting komt de waardering overeen met een belasting van 

14,0 tot 19,0 ouE/m³. 

4 . 4 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Uit de resultaten van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied blijkt dat de 

geurbelasting plaatselijk ten hoogste 2,9 ouE per kubieke meter is. Deze geur-

belasting is ter plaatse van de Bredyk, ten zuiden van de Werpsterhoek, be-

                                                   
29  InfoMil e.a. (2007). Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij. SenterNovem, Den 

Haag, 2007. 
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paald. Dit gebied ligt buiten de bebouwde kom. Hierdoor is er geen sprake van 

een overschrijding van de grenswaarden voor de ten hoogste toegestane geur-

belasting op grond van de Wgv. In figuur 9 is de verspreiding van de geurbelas-

ting in de bestaande situatie weergegeven. 

 

F i g u u r  9 .  G e u r b e l a s t i n g  i n  d e  b e s t a a n d e  s i t u a t i e  

 

De geuremissie van de veehouderijbedrijven in het onderzoeksgebied samen is 

hierbij 15.847 ouE/seconde. 

 
Ook blijkt uit de resultaten van het verspreidingsmodel dat de woon- en leef-

omgeving wat betreft geurhinder in het onderzoeksgebied, met uitzondering 

van een klein gebied langs de Bredyk, ten noordwesten van Wirdum, “zeer 

goed” is. In het gebied langs de Bredyk is de woon- en leefomgeving “goed”. In 

figuur 10 is de beoordeling van de woon- en leefomgeving in het onderzoeks-

gebied op basis van de “milieukwaliteitscriteria” van het RIVM weergegeven. 
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F i g u u r  1 0 .  W o o n -  e n  l e e f o m g e v i n g  i n  d e  b e s t a a n d e  s i t u a t i e  

 

In tabel 12 is een overzicht opgenomen van het aantal woningen
30

 in de op ba-

sis van de woon- en leefomgeving wat betreft geur te onderscheiden gebieden. 

 

Tabel 12. Aantal woningen in de op basis van de woon- en leefomgeving wat betreft geur te 

onderscheiden gebieden 

woon- en leefomgeving  woningen (aantal) 

zeer goed  99 

goed  8 

redelijk goed  0 

matig  0 

tamelijk slecht  0 

slecht  0 

zeer slecht  0 

extreem slecht  0 

totaal  107 

 

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Uitgangspunt van de autonome ontwikkeling is dat, met uitzondering van het 

aantal stuks rundvee, het aantal stuks vee in vergelijking met de bestaande 

situatie onveranderlijk is. Omdat voor rundvee (melk- en kalfkoeien ouder dan 

2 jaar, zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) in bijla-

ge 1 van de Rgv geen geuremissiefactoren zijn opgenomen, moeten tussen 

rundveehouderijbedrijven en geurgevoelige gebouwen de in de Wgv opgeno-

men afstanden gewaarborgd worden. Ook in de bestaande situatie moeten de-

ze afstanden gewaarborgd worden.  

                                                   
30  Het aantal woningen is bepaald op basis van de adresinformatie uit de Basisregistratie 

adressen en gebouwen (BAG) binnen de vlakken waarbinnen de gronden, op grond van het 

voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied zijn bestemd als Wo-

nen. 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Bestemming Wonen (BAG)

woon- en leefomgeving

zeer goed

goed
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matig
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slecht

zeer slecht

extreem slecht
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Uit de resultaten van het verspreidingsmodel V-stacks gebied blijkt dan ook 

dat (de verspreiding van) de geurbelasting in de autonome ontwikkeling over-

eenkomstig de bestaande situatie is. 

4 . 4 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

De geurbelasting in het onderzoeksgebied is in het voornemen plaatselijk ten 

hoogste 160,1 ouE per kubieke meter. Deze geurbelasting is ook ter plaatse van 

de Bredyk bepaald maar dan ten noorden van de Werpsterhoek. Hierdoor is er 

in het voornemen sprake van een overschrijding van de grenswaarden voor de 

ten hoogste toegestane geurbelasting op grond van de Wgv. Uit de verspreiding 

van de geurbelasting blijkt dat er in het zuiden en in een deel van het noorden 

van het bestemmingsplangebied sprake is van een overschrijding. In figuur 11 

is de verspreiding van de geurbelasting in het voornemen weergegeven. In fi-

guur 12 is de toename van de geurbelasting in het voornemen in vergelijking 

met de referentiesituatie weergegeven. De toename van de geurbelasting is 

plaatselijk ten hoogste 159,8 ouE per kubieke meter. 

 

 
F i g u u r  1 1 .  G e u r b e l a s t i n g  i n  h e t  v o o r n e m e n  
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F i g u u r  1 2 .  T o e n a m e  v a n  d e  g e u r b e l a s t i n g  i n  h e t  v o o r n e m e n  i n  v e r -

g e l i j k i n g  m e t  d e  b e l a s t i n g  i n  d e  r e f e r e n t i e s i t u a t i e  

 

De geuremissie van de veehouderijbedrijven in het onderzoeksgebied samen is 

hierbij 6.555.000 ouE/seconde. Dit is een toename van 6.539.153 ouE/seconde 

in vergelijking met de referentiesituatie. 

 

Uit de resultaten van het verspreidingsmodel blijkt ook dat de woon- en leef-

omgeving in het onderzoeksgebied “zeer goed” tot “extreem slecht” in het be-

stemmingsplangebied is. In figuur 13 is de beoordeling van de woon- en leef-

omgeving in het onderzoeksgebied op basis van de “milieukwaliteitscriteria” 

van het RIVM weergegeven. 

 

F i g u u r  1 3 .  W o o n -  e n  l e e f o m g e v i n g  i n  h e t  v o o r n e m e n  
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In tabel 13 is een overzicht opgenomen van het aantal woningen
31

 in de gebie-

den waar in het voornemen, in vergelijking met de referentiesituatie, sprake is 

van een toename van de geurhinder. 

 

Tabel 13. Aantal woningen in gebieden waar in het voornemen, in vergelijking met de refe-

rentiesituatie sprake is van een toename van de geurhinder 

woon- en leefomgeving woningen (aantal) 

referentiesituatie voornemen 

zeer goed 99 1 

goed 8 5 

redelijk goed 0 0 

matig 0 2 

tamelijk slecht 0 2 

slecht 0 7 

zeer slecht 0 9 

extreem slecht 0 81 

totaal 107 107 

  

Uit tabel 13 blijkt dat bij een groot deel van de woningen in het bestemmings-

plangebied de geurhinder in het voornemen toeneemt. 

 

Zoals al is opgemerkt, is het vergroten van een agrarisch bouwvlak tot 2 hecta-

re (voor de vestiging van een modelveehouderijbedrijf) alleen mogelijk op 

grond van een wijzigingsmogelijkheid in het voorontwerpbestemmingsplan. In 

het voorontwerpbestemmingsplan is bepaald dat van de wijzigingsmogelijkhe-

den onder andere alleen gebruik kan worden gemaakt “mits er geen onevenre-

dige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie”. Uit de in het voorontwerp-

bestemmingsplan opgenomen omschrijving van het begrip milieusituatie (arti-

kel 1, onder 62 van de regels) blijkt dat hiermee ook de milieueffecten van 

geur worden bedoeld. De effecten van geur zijn dan ook een overweging bij 

het gebruik maken van een wijzigingsmogelijkheid. Maar ook wanneer niet ge-

bruik gemaakt wordt van de wijzigingsmogelijkheden zijn nog verschillende 

ontwikkelingen mogelijk waardoor sprake is van een toename van de geurbe-

lasting of -hinder. De schaal van deze ontwikkelingen is echter wel beperkt in 

vergelijking met de ontwikkelingsmogelijkheden op grond van de wijzigingsmo-

gelijkheden. Dit in overweging nemende worden overschrijdingen van de 

grenswaarden voor de ten hoogste toegestane geurbelasting op grond van de 

Wgv niet verwacht (dergelijke overschrijdingen zijn overigens op grond van de 

Wgv ook niet mogelijk). 

 

Dat overschrijdingen van de grenswaarden niet worden verwacht, betekent 

niet dat er niet een toename van de geurhinder kan plaatsvinden. Zoals opge-

merkt, mag de geurbelasting van een veehouderijbedrijf in de gemeente 

Leeuwarden bij een geurgevoelig gebouw ten hoogste 8,0 ouE per kubieke me-

                                                   
31  Het aantal woningen is bepaald op basis van de adresinformatie uit de Basisregistratie 

adressen en gebouwen (BAG) binnen de vlakken waarbinnen de gronden, op grond van het 

voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied zijn bestemd als Wo-

nen. 
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ter lucht zijn
32

. Deze grenswaarde is van toepassing op de voorgrondbelasting. 

Voor de gemeente Leeuwarden komt deze grenswaarde overeen met een geur-

hinder van 29%. Dit valt binnen het bereik van een slecht woon- en leefkli-

maat
33

. Met andere woorden: binnen de grenswaarden voor de ten hoogste 

toegestane geurbelasting van 8,0 ouE per kubieke meter lucht is een toename 

van de geurhinder van ten hoogste 5% tot 29% mogelijk. Op basis hiervan wordt 

verwacht dat de milieueffecten op de geur groot zijn. 

4 . 4 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 14 is de beoordeling van de milieueffecten van voornemen op de geur 

opgenomen. 

 

Tabel 14. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, geur 

 voornemen 

- milieueffecten op de geur, bepaald op basis van de toename van de 

geurbelasting en -hinder 

-- 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

In het voornemen neemt de geuremissie van de veehouderijbedrijven toe. Uit 

de resultaten van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied blijkt dat er in het 

voornemen ook sprake is van een sterke toename van de geurbelasting. Hier-

door is er ook sprake van een overschrijding van de in de Wgv opgenomen 

grenswaarden. 

 

Bij het gebruik maken van de wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van 

agrarische bouwvlakken tot 2 hectare moeten ook de effecten op de geur 

overwogen worden. Op grond hiervan wordt verwacht dat de geurbelasting in 

het voornemen weliswaar toeneemt maar niet op de schaal waarbij sprake is 

van overschrijdingen van de in de Wgv opgenomen grenswaarden. Binnen de 

grenswaarden is een toename van de geurhinder mogelijk. Alles in overweging 

nemende zijn de milieueffecten van het voornemen op de geur als zeer nega-

tief beoordeeld. 

4 . 4 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Uit de resultaten van het voor het voorliggende planMER uitgevoerde onder-

zoek naar de geurbelasting van de veehouderijbedrijven in het bestemmings-

                                                   
32  Hier is gebruik gemaakt voor de grenswaarde voor geurgevoelige gebouwen buiten de be-

bouwde kom omdat het grootste deel van het bestemmingsplangebied buiten de bebouw-

de kom ligt. 
33  Infomil (2007). Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij. Infomil, Den Haag, 2007. 
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plangebied blijkt dat er in het voornemen een sterke toename van de geurbe-

lasting en –hinder kan plaatsvinden. Het advies is dan ook om te overwegen 

welke geurbelasting en –hinder van veehouderijbedrijven in het landelijke en 

stedelijke gebied van de gemeente Leeuwarden nog aanvaardbaar wordt ge-

acht in verhouding tot de ontwikkelingen die wenselijke worden geacht. Deze 

overweging kan plaatsvinden bij het opstellen van de verordening zoals be-

doeld in de Wgv. Uit de informatie van de gemeente blijkt dat de gemeente 

het voornemen heeft om een dergelijke verordening op te stellen. Het advies 

is dan ook om bij het opstellen van de verordening de hiervoor bedoelde over-

weging op te nemen. 

 

In het voornemen is sprake van een toename van de geurbelasting en –hinder. 

Deze toename hangt voor een groot deel samen met de vestiging van de mo-

delvarkenshouderijbedrijven. De geuremissie van deze bedrijven is in vergelij-

king met een melkrundveehouderijbedrijf (waarvoor niet een geuremissie-

factor is vastgesteld maar afstanden van toepassing zijn) sterk. De vestiging 

van de modelvarkenshouderijbedrijven is mogelijk op grond van de in het 

voorontwerpbestemmingsplan opgenomen wijzigingsmogelijkheid voor het ter 

plaatse van een agrarisch bouwvlak aanbrengen van de aanduiding “intensieve 

veehouderij”. Het advies is dan ook om te overwegen om deze wijzigingsmoge-

lijkheid niet in het (ontwerp)bestemmingsplan op te nemen. Overigens moet 

hierbij worden opgemerkt dat een deel van de toename van de geurbelasting 

en -hinder ook in de bestaande situatie al mogelijk is: op de bestaande melk-

rundveehouderijbedrijven kan ook vee worden gehouden waarvoor een geu-

remissiefactor is vastgesteld zoals schapen. 

4 . 4 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft geur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een be-

oordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 5   

B o d e m  

Het voornemen is wat betreft de bodem op basis van het volgende kenmerk 

beoordeeld: 

- milieueffecten op de bodem, bepaald op basis van de toename van het 

risico op vervuiling van de bodem. 

 

In dit hoofdstuk zijn de milieueffecten van het voornemen op de bodem uit-

eengezet. Vanwege de samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater zijn 
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de milieueffecten op de bodem in dit hoofdstuk beperkt tot de effecten op de 

grond. De milieueffecten op het grondwater zijn in hoofdstuk 4.6 uiteengezet. 

4 . 5 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Uit de Bodematlas
34

 blijkt dat de grondsoorten binnen het bestemmingsplange-

bied uiteenlopen van veengronden in een deel van het noordoosten tot klei-

gronden in het zuiden en westen van het bestemmingsplangebied. In figuur 14 

is de ligging van de verschillende grondsoorten in het plangebied weergegeven. 

 

 
F i g u u r  1 4 .  G r o n d s o o r t e n  i n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d   

( b r o n :  B o d e m a t l a s )  

 

Uit de Bodeminformatiekaart van de gemeente Leeuwarden
35

 blijkt dat binnen 

het grootste deel van het bestemmingsplangebied zogenoemd “vrij grondver-

zet” mogelijk is. Dit betekent dat onder voorwaarden het hergebruik van de 

grond als bodem mogelijk is zonder dat het uitvoeren van onderzoek nodig is. 

De betreffende delen van het bestemmingsplangebied zijn op de kaart door 

middel van groene vlakken aangeduid. De gebieden waar niet “vrij grondver-

zet” mogelijk is zijn door middel van rode vlakken aangeduid. In figuur 15 is de 

Bodeminformatiekaart weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat in het 

noordoosten van het bestemmingsplangebied een klein gebied ligt waar “vrij 

grondverzet” niet mogelijk is. Dit gebied is zo klein dat het in figuur 15 is waar 

te nemen. 

 

 

                                                   
34  http://www.fryslan.nl/5542/bodematlas 
35  http://www.leeuwarden.nl/bodeminformatie 

Bestemmingsplangebied

Bodemsoort

Stedelijk gebied

Veen

Moerig op zand

Lichte zavel

Zware zavel

Lichte klei

Zware klei

Water

http://www.fryslan.nl/5542/bodematlas/
http://www.leeuwarden.nl/bodeminformatie
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F i g u u r  1 5 .  B o d e m i n f o r m a t i e k a a r t  g e m e e n t e  L e e u w a r d e n   

( b r o n :  g e m e e n t e  L e e u w a r d e n )  

 

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

De wet- en regelgeving zoals de Wet bodembescherming (Wbb) is er op gericht 

om de bodemverontreinigingen te voorkomen en te beperken door het uitvoe-

ren van saneringen. Op basis hiervan wordt het vrijkomen van milieubelasten-

de stoffen in de bodem niet verwacht. In het algemeen wordt verwacht dat 

door het uitvoeren van saneringen, bodemvervuilingen op kleine schaal zullen 

afnemen. De autonome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaande 

situatie. 

4 . 5 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Bodemvervuilingen ontstaan vaak door onder andere het niet juist gebruiken of 

opslaan van vervuilende (bouw)materialen of stoffen. Een voorbeeld hiervan is 

het niet juist gebruiken of opslaan van bestrijdingsmiddelen. 

 

Voor de vestiging van de 38 modelvarkenshouderijbedrijven is het vergroten 

van bestaande of de bouw van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen nodig. 

Hierbij kunnen vervuilende bouwmaterialen worden gebruikt. Ook zullen door 

de vestiging van de modelbedrijven de agrarische werkzaamheden in het be-

stemmingsplangebied toenemen. In het algemeen neemt hierdoor de kans op 

vervuiling van de bodem toe. Omdat vervuilingen vaak door het - waarschijn-

lijk per vergissing - niet juist gebruiken of opslaan van vervuilende materialen 

ontstaan wordt verwacht dat vervuilingen alleen plaatselijk zullen plaatsvin-

den. Op basis hiervan wordt verwacht dat de toename van het risico op vervui-

ling van de bodem klein is. 

Bestemmingsplangebied

Wonen voor 1880

Wonen 1910 - 1940

Wonen na 1970

Bijzondere gebieden

Buitengebied
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4 . 5 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 15 is de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen op de 

bodem opgenomen.  

 

Tabel 15. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, bodem 

 voornemen 

- milieueffecten op de bodem, bepaald op basis van de toename van het 

risico op vervuiling van de bodem 

0/- 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

De toename van het risico op vervuiling van de bodem is klein. Op basis hier-

van zijn de milieueffecten van het voornemen op de bodem als nihil tot nega-

tief beoordeeld. 

4 . 5 . 4   

M a a t r e g e l e n  

In het algemeen wordt een afname van de kwaliteit van de bodem op grond 

van wet- en regelgeving voorkomen of beperkt. Daarbij is het milieueffect ook 

als nihil tot negatief beoordeeld. Het is dan ook niet nodig om hiervoor regels 

in het (ontwerp)bestemmingsplan op te nemen of voor de gemeente eigen re-

gelgeving op te stellen. 

4 . 5 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten op de bodem geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoorde-

ling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 6   

W a t e r  

Het voornemen is wat betreft het water op basis van de volgende kenmerken 

beoordeeld: 

- milieueffecten op het waterstelsel als waterberging wat betreft de toe-

name van het verharde oppervlak; 

- milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risico 

op het vrijkomen van milieubelastende stoffen. 
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4 . 6 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Op 5 april 2012 heeft Wetterskip Fryslân – de waterbeheerder binnen het be-

stemmingsplangebied - haar advies voor de watertoets voor het bestemmings-

plan Leeuwarden – Buitengebied beschikbaar gesteld. De omschrijving van de 

referentiesituatie is op basis van onder andere dit advies opgesteld. 

 

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Uit het advies van Wetterskip Fryslân voor de watertoets voor het bestem-

mingsplan Leeuwarden – Buitengebied blijkt dat er in het bestemmingsplange-

bied verschillende watergangen van het waterschap liggen. Deze watergangen 

zijn belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Op de kaarten bij het ad-

vies zijn de betreffende watergangen weergegeven. De kaarten zijn in bijlage 

8 bij het voorliggende planMER opgenomen. 

 

Ook liggen in het bestemmingsplangebied verschillende zogenoemde boezem- 

en lokale kades. Deze kades worden ook gebruikt als waterkering. Hiervoor 

moet een bepaalde hoogte van de kades gewaarborgd worden. Op de kaarten 

bij het advies zijn ook de betreffende kades weergegeven. 

 

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Wijzigingen van het waterstelsel worden niet op grote schaal verwacht. De 

wet- en regelgeving en het beleid van Wetterskip Fryslân is er op gericht om 

voldoende waterberging te waarborgen en het vrijkomen van milieubelastende 

stoffen in het oppervlakte- en grondwater te voorkomen. De autonome ontwik-

keling is dan ook overeenkomstig de bestaande situatie. 

4 . 6 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

M i l i e u e f f e c t e n  o p  h e t  w a t e r s t e l s e l  a l s  w a t e r b e r g i n g  

Voor de vestiging van de 38 modelveehouderijbedrijven binnen de vergrote 

agrarische bouwvlakken van 2 hectare is het vergroten van bestaande of de 

bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen en de aanleg van oppervlakteverharding 

nodig. Hierdoor is er sprake van een toename van het verharde oppervlak. 

Door een toename van het verharde oppervlak wordt de waterberging van het 

waterstelsel beperkt: op niet verharde oppervlakken wordt regenwater (tijde-

lijk) opgeslagen in onder andere de bodem. In beginsel is er dan ook sprake 

van een afname van de waterberging van het waterstelsel. 

 

Het voornemen is uitgewerkt op basis van het voorontwerpbestemmingsplan. 

Het vergroten van een agrarisch bouwvlak tot 2 hectare is alleen mogelijk op 

grond van een wijzigingsmogelijkheid in het voorontwerpbestemmingsplan. In 

het voorontwerpbestemmingsplan is bepaald dat van de wijzigingsmogelijkhe-

den onder andere alleen gebruik kan worden gemaakt “mits er geen onevenre-

dige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie”. Uit de in het voorontwerp-
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bestemmingsplan opgenomen omschrijving van het begrip milieusituatie (arti-

kel 1, onder 62 van de regels) blijkt niet dat hiermee ook de milieueffecten op 

het water worden bedoeld. De effecten op het water zijn dan ook niet een 

overweging bij het gebruik maken van een wijzigingsmogelijkheid. 

 

Door het vergroten van de agrarische bouwvlakken bij de modelveehouderijbe-

drijven van 1 tot 2 hectare is er sprake van een toename van het verharde op-

pervlak van ten hoogste 38 hectare. In vergelijking met de grootte van het be-

stemmingsplangebied van ongeveer 3.800 hectare is dit een beperkte toena-

me. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat binnen de bouwvlakken van 

1 hectare ook een toename van het verharde oppervlak kan plaatsvinden. In de 

bestaande situatie zijn de bouwvlakken vaak niet helemaal voorzien van ver-

harde oppervlakken. Op basis hiervan wordt verwacht dat de milieueffecten op 

het waterstelsel als waterberging wat betreft de toename van het verharde 

oppervlak klein zijn. 

 
M i l i e u e f f e c t e n  o p  h e t  o p p e r v l a k t e -  e n  g r o n d w a t e r  

Zoals opgemerkt, is voor de vestiging van de 38 modelveehouderijbedrijven het 

vergroten van bestaande of de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen en de aan-

leg van oppervlakteverharding nodig. Hierbij kunnen (bouw)materialen worden 

gebruikt waardoor verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater kan 

plaatsvinden.  

 

Door de vestiging van de 38 modelveehouderijbedrijven zullen ook de agrari-

sche werkzaamheden in het bestemmingsplangebied toenemen. Vooral door 

het verschijnsel vermesting kunnen milieubelastende stoffen in het oppervlak-

te- en grondwater vrijkomen. 

 

Vermesting is het verschijnsel waarbij meststoffen, vooral stikstof (ammoniak 

en stikstofoxides) en fosfaat uit (kunst)mest, in het oppervlakte- en grondwa-

ter vrijkomen. Door de vestiging van de 38 modelveehouderijbedrijven is er 

sprake van een sterke toename van het aantal stuks vee en hierdoor ook een 

sterke toename aan meststoffen op de bedrijven. 

 

Op basis van het uitgangspunt dat door de mest ongeveer 10 kilogram stikstof 

per jaar per vleesvarken vrijkomt
36

, komt op de 38 modelveehouderijbedrijven 

in het voornemen ongeveer 2.850.000 kilogram stikstof per jaar in mest vrij
37

.  

 

Uit de informatie van het CBS blijkt dat er in 2011 in de gemeente Leeuwarden 

2.860 hectare cultuurgrond beschikbaar was voor het verwerken van mest. Het 

stikstof- en fosfaatgebruik op deze gronden was hierbij achtereenvolgens 

239 en 82 kilogram per hectare. Hiermee was nog een toename van achtereen-

                                                   
36  Dienst Regelingen (2011). Mestbeleid 2011-2013: tabellen. Tabel 4 Diergebonden normen. 

Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 2011. 
37  38 modelveehouderijbedrijven × 7.500 vleesvarkens per modelveehouderijbedrijf × 

10 kilogram stikstof per jaar per vleesvarken. 
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volgens 20.000 en 30.000 kilogram stikstof en fosfaat mogelijk.
38

 Hieruit blijkt 

dat binnen de gemeente Leeuwarden onvoldoende cultuurgrond beschikbaar is 

om de mest van de 38 modelveehouderijbedrijven te verwerken. 

 

Ook blijkt uit de informatie van het CBS dat er maar een beperkte toename 

van het stikstofgebruik mogelijk is. Verwacht wordt dan ook dat de toename 

van meststoffen in het oppervlakte- en grondwater, in vergelijking met de 

sterke toename van meststoffen (op de modelveehouderijbedrijven) in het be-

stemmingsplangebied beperkt is.  

 

Alles in overweging nemende wordt verwacht dat de milieueffecten op het op-

pervlakte- en grondwater wat betreft het risico op het vrijkomen van milieube-

lastende stoffen klein zijn. 

4 . 6 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 16 is de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen op wa-

ter opgenomen.  

 

Tabel 16. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, water 

 voornemen 

- milieueffecten op het waterstelsel als waterberging wat betreft de 

toename van het verharde oppervlak 

0/- 

- milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risi-

co op het vrijkomen van milieubelastende stoffen 

0/- 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

De milieueffecten op het waterstelsel als waterberging en op het oppervlakte- 

en grondwater wat betreft het risico op het vrijkomen van milieubelastende 

stoffen zijn naar verwachting klein. Op basis hiervan zijn de milieueffecten 

van het voornemen op water als nihil tot negatief beoordeeld. 

4 . 6 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Zoals opgemerkt, is in het voorontwerpbestemmingsplan bepaald dat van de 

wijzigingsmogelijkheden onder andere alleen gebruik kan worden “mits er 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie”, maar blijkt 

uit de omschrijving van het begrip milieusituatie niet dat hiermee ook de mili-

eueffecten op het water worden bedoeld. Overigens kan ook alleen onder 

overeenkomstige voorwaarden gebruik gemaakt worden van afwijkingsmoge-

                                                   
38  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7311SLMI&D1=16-17,88-89,93-

94&D2=476&D3=l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7311SLMI&D1=16-17,88-89,93-94&D2=476&D3=l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7311SLMI&D1=16-17,88-89,93-94&D2=476&D3=l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T
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lijkheden. Door de omschrijving van het begrip in het (ontwerp)bestem-

mingsplan zo aan te passen dat ook de milieueffecten op het water hiermee 

worden bedoeld, moet bij het gebruik maken van de afwijkings- en wijzigings-

mogelijkheden ook de effecten op het water overwogen worden. Hierdoor 

kunnen de milieueffecten (voor een deel) worden beperkt. Als voorbeeld: in de 

omgevingsvergunning of het wijzigingsplan kan, op basis van de gemaakte 

overweging, bepaald worden dat er een bepaalde grootte aan oppervlaktewa-

ter aangelegd moet worden als vervangende waterberging voor de toename 

van het verharde oppervlak. Op basis van deze aanpassing kan dan ook het mi-

lieueffect op het waterstelsel worden voorkomen of beperkt. 

 

Bij de milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risico 

op het vrijkomen van milieubelastende stoffen moet worden opgemerkt dat 

ook in de bestaande situatie dergelijke effecten mogelijk zijn. Maatregelen om 

deze milieueffecten te beperken liggen vooral ook buiten het bestemmings-

plan: ook door het niet vaststellen van het bestemmingsplan Leeuwar-

den - Buitengebied kunnen milieubelastende stoffen vrijkomen. 

 

Daarbij zijn de milieueffecten op water ook als nihil tot negatief beoordeeld. 

Het is, behalve de hiervoor opgenomen maatregel over de omschrijving van het 

begrip milieusituatie, dan ook niet nodig aanvullende maatregelen in het (ont-

werp)bestemmingsplan te verwerken. 

4 . 6 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft het water geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een 

beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 7   

A r c h e o l o g i e  ( c u l t u u r h i s t o r i e )  

Het voornemen is wat betreft de archeologie op basis van het volgende ken-

merk beoordeeld: 

- milieueffecten op archeologische waarden wat betreft het risico op het 

vernielen en verstoren van archeologische waarden. 

 

Zoals in hoofdstuk 4.3 is opgemerkt, worden de milieueffecten op andere cul-

tuurhistorische waarden die samenhangen met het landschap in dat hoofdstuk 

beoordeeld. In dit hoofdstuk alleen de milieueffecten op de cultuurhistorie 

wat betreft de archeologische waarden uiteengezet. 
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4 . 7 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Voor het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied is in 2000 door RAAP 

onderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarden in het bestemmings-

plangebied
39

. Op basis van onder andere de resultaten van dit onderzoek is 

door de gemeente Leeuwarden een archeologische waardenkaart opgesteld. De 

kaart is opgenomen in bijlage 9 bij het voorliggende planMER. 

 

Op grond van de archeologische waardenkaart van de gemeente worden in het 

bestemmingsplangebied verschillende gebieden met archeologische waarden 

en verwachtingen onderscheiden. De archeologische waardenkaart komt in 

hoofdlijnen overeen met de FAMKE. Dit betekent dat er in het bestemmings-

plangebied in het algemeen sprake is van een “lage of middelhoge verwach-

tingswaarde”. Plaatselijk, bij onder andere terpen, is sprake van een “hoge 

waarde of hoge verwachtingswaarde”. 

 

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

De wet- en regelgeving zoals de Monumentenwet 1988 en het beleid van de 

provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden is er op gericht om archeolo-

gische waarden en “andere cultuurhistorische waarden” te behouden. Op basis 

hiervan wordt verwacht dat een groot deel van de waarden wordt behouden. 

De autonome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaande situatie. 

4 . 7 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In figuur 16 is de ligging van de niet-grondgebonden modelveehouderijbedrij-

ven in de verschillende gebieden met verschillende archeologische waarden of 

verwachtingen weergegeven. 

 

                                                   
39  RAAP (2000). Bestemmingsplan Buitengebied Leeuwarden; een archeologische verwach-

tingskaart. RAAP, Leeuwarden, 2000. 
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F i g u u r  1 6 .  A r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e n k a a r t  

 

In tabel 17 is een overzicht van het aantal niet-grondgebonden modelveehou-

derijbedrijven in de verschillende gebieden met verschillende archeologische 

waarden of verwachtingen op grond van de archeologische waardenkaart van 

de gemeente Leeuwarden opgenomen. 

 

Tabel 17. Niet-grondgebonden modelveehouderijbedrijven in de verschillende gebieden met 

verschillende archeologische waarden of verwachtingen (op grond van de archeologische 

waardenkaart van de gemeente Leeuwarden) 

archeologische verwachting aantal modelveehouderijbedrijven (stuks) 

hoge waarde 1 

hoge verwachtingswaarde 2 

middelhoge verwachtingswaarde 20 

lage verwachtingswaarde 15 

verstoorde waarden 0 

rijksmonumenten 0 

gemeentelijke monumenten 0 

totaal 38 

 

Voor de vestiging van de 38 modelveehouderijbedrijven binnen de vergrote 

agrarische bouwvlakken van 2 hectare is het vergroten van de bestaande of de 

bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen nodig. Hiervoor is (vaak) het uitvoeren van 

grondwerkzaamheden nodig, waardoor archeologische waarden ter plaatse niet 

(ter plaatse) behouden kunnen worden. Hierdoor is er sprake van een risico op 

het vernielen en verstoren van archeologische waarden. 

 

Het voornemen is uitgewerkt op basis van het voorontwerpbestemmingsplan. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is er op gericht om archeologische waarden 

te behouden. Hiervoor zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen om het 

Bestemmingsplangebied

Modelveehouderijbedrijven

Hoge waarde

Hoge verwachtingswaarde

Middelhoge verwachtingswaarde

Lage verwachtingswaarde

Verstoorde waarde

Rijksmonumenten

Gemeentelijke monumenten
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behoud van deze waarden te waarborgen
40

. Milieueffecten op archeologische 

waarden worden dan ook niet direct verwacht. 

4 . 7 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 18 is de beoordeling van de milieueffecten van voornemen op archeo-

logische waarden opgenomen. 

 

Tabel 18. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, archeologie (cultuurhistorie) 

 voornemen 

- milieueffecten op archeologische waarden wat betreft het risico op het 

vernielen of verstoren van archeologische waarden 

0 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

Omdat in het voorontwerpbestemmingsplan regels zijn opgenomen om het be-

houd van archeologische waarden te waarborgen, worden milieueffecten op 

deze waarden niet direct verwacht. Het risico op het vernielen en verstoren 

van archeologische waarden is dan ook zeer beperkt. Op basis hiervan zijn de 

milieueffecten van voornemen op cultuurhistorie wat betreft de archeolo-

gische waarden, als nihil beoordeeld. 

4 . 7 . 4   

M a a t r e g e l e n  

In het voorontwerpbestemmingsplan zijn regels opgenomen om het behoud van 

archeologische waarden te waarborgen. Hiervoor zijn de gronden binnen de 

gebieden met archeologische waarden bestemd als “Waarde - Archeologie”. 

Omdat op basis hiervan de milieueffecten van het voornemen op cultuurhisto-

rie wat betreft de archeologische waarden als nihil zijn beoordeeld, is het op-

nemen van aanvullende regels in het (ontwerp)bestemmingsplan niet nodig. 

4 . 7 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieu-

                                                   
40  De gronden binnen de gebieden met archeologische waarden zijn in het voorontwerpbe-

stemmingsplan bestemd als “Waarde – Archeologie”. Op grond van deze bestemming zijn 

de betreffende gronden in de eerste plaats bestemd voor ‘het behoud van de archeolo-

gische waarden van de gronden’. Dit betekent onder andere dat het bouwen van bouw-

werken met een bepaalde grootte alleen op grond van een omgevingsvergunning – na het 

uitvoeren van archeologisch onderzoek - mogelijk is. 
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effecten wat betreft de cultuurhistorie (hier in het bijzonder archeologie) 

geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoordeling op hoofdlijnen is 

voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 8   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

In de Notitie reikwijdte en detailniveau is opgemerkt dat het niet zinvol wordt 

geacht om een onderzoek naar risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het 

vervoer van gevaarlijke stoffen uit te voeren omdat deze risico’s vooral be-

langrijk zijn op de schaal van de afzonderlijke bedrijven. In het planMER wordt 

alleen een overzicht van de risico’s in de bestaande situatie opgenomen. 

4 . 8 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Uit de informatie van de Risicokaart van de provincie Fryslân blijkt dat er bin-

nen het bestemmingsplangebied verschillende risico’s vanwege het gebruik, de 

opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen bekend zijn. De risico’s hangen 

vooral samen met risico’s bij afzonderlijke bedrijven en buisleidingen (voor 

onder andere het vervoer van aardgas) maar ook bij de vliegbasis Leeuwarden. 

In figuur 17 is de Risicokaart voor het bestemmingsplangebied weergegeven. 

 

 
F i g u u r  1 7 .  R i s i c o k a a r t  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d   

( b r o n :  p r o v i n c i e  F r y s l â n )  

 

Voor het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied is onderzoek uitgevoerd 

naar de risico’s vanwege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke 

stoffen binnen het bestemmingsplangebied. Hierbij is ook de brandweer om 

Bestemmingsplangebied
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advies gevraagd. In bijlage 10 is een samenvatting van de resultaten van het 

onderzoek opgenomen. Het advies van de brandweer is hierin verwerkt. Uit de 

resultaten blijkt dat “externe veiligheid geen belemmering vormt voor de 

haalbaarheid van het bestemmingsplan”. 

4 . 9   

L i c h t  

In de Notitie reikwijdte en detailniveau is opgemerkt dat het bepalen van de 

milieueffecten op licht, bepaald op basis van een toename van licht(hinder) op 

de schaal van het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied niet mogelijk 

is. In het planMER wordt alleen een overzicht opgenomen van de maatregelen 

die mogelijk zijn om lichthinder vanwege de uitbreiding van agrarische bedrij-

ven te voorkomen of te beperken. 

4 . 9 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Uit de informatie van de gemeente blijkt dat de uitbreidingsmogelijkheden van 

sommige veehouderijbedrijven worden beperkt omdat de afstand tussen de 

bedrijven en woningen in de directe omgeving beperkt is. Op dit moment zijn 

echter geen situaties bekend waar sprake is van lichthinder vanwege veehou-

derijbedrijven. 

4 . 9 . 2   

M a a t r e g e l e n  

In de maatregelen om lichtemissie uit stalgebouwen te beperken of te voorko-

men kunnen in hoofdlijnen drie soorten maatregelen worden onderscheiden: 

- Technische maatregelen. 

- Gebouwmaatregelen. 

- Erf- en omgevingsmaatregelen. 

 

T e c h n i s c h e  m a a t r e g e l e n  

- Het vermijden van zicht op het lichtpunt van buiten het stalgebouw. 

- Goede plaats van de lichtpunten ten opzichte van de goothoogte. 

- Gerichte verlichting: naar binnen en het voorkomen van verlichting van 

schermen. 

- Goede kleur en intensiteit van het licht. 

- Goede keuze voor het soort armatuur. 

 

G e b o u w m a a t r e g e l e n  

- Het beperken van doorzichten door: 

- het gebruiken van dichte daken; 

- het gebruiken van dichte staldeuren; 

- het beperken van de hoogte van een open gevel; 
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- het gebruiken van dakoverstekken; 

- het gebruiken van lichtdichte, -dempende en/of donkere schermen; 

- het gebruiken van horizontale en/of verticale lamellen; 

- het gebruiken van lichtopnemende materialen en/of donkere kleuren 

op van buitenaf zichtbare binnenzijde van een stalgebouw. 

 

E r f -  e n  o m g e v i n g s m a a t r e g e l e n  

Door bebouwing landschappelijk in te passen, kan lichtemissie buiten het agra-

risch bouwvlak worden beperkt of voorkomen. Bij een landschappelijke inpas-

sing moeten dan ook de volgende onderdelen overwogen worden: 

- De plaats van bouwwerken. 

- Het gebruiken van boom- en struiksingels. 

- Het gebruiken van aarden wallen. 

- De plaats van silo’s naast stalgebouwen. 

4 . 1 0   

L u c h t  

Het voornemen is wat betreft de lucht op basis van het volgende kenmerk be-

oordeeld: 

- milieueffecten op de lucht, bepaald op basis van de toename van stik-

stofoxiden (NO en NO2) en fijnstof (PM10). 

 

In het voor het planMER uitgevoerde onderzoek naar de milieueffecten voor de 

lucht is alleen onderzoek uitgevoerd naar de toename van fijnstof van de vee-

houderijbedrijven in de gemeente. In het algemeen is de stikstofdioxide (NO2) 

van veehouderijbedrijven beperkt waardoor er in het landelijk gebied nauwe-

lijks sprake is van overschrijdingen van de grenswaarden. Het fijnstof in de 

lucht is voor een groot deel wel vanwege de veehouderij
41

. 

 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel ISL3a, ver-

sie 2012-1. De fijnstofemissie van de veehouderij is bepaald op basis van de in 

maart 2013 door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde emissie-

factoren voor fijnstof voor de veehouderij. De uitgangspunten van het onder-

zoek zijn in bijlage 7 opgenomen. 

 

In de Handreiking fijn stof en veehouderijen
42

 is opgemerkt dat “voor de mees-

te veehouderijen maximaal op een paar honderd meter afstand, maar vaak nog 

op veel kortere afstand, de bijdrage fijnstof van het veehouderijbedrijf niet in 

betekenende mate is”. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om het onder-

zoeksgebied te beperken tot het bestemmingsplangebied. 

                                                   
41  Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Hand-

reiking fijn stof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
42  Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Hand-

reiking fijn stof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
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Op basis van het verspreidingsmodel ISL3a moet het onderzoeksgebied beperkt 

worden tot een gebied van ten hoogste 10 bij 10 kilometer en ten hoogste 

50 agrarische bedrijven. Het bestemmingsplangebied is ongeveer 11 bij 

14 kilometer. Dit betekent dat het onderzoeksgebied moet worden beperkt tot 

een deel van het bestemmingsplangebied. Naar aanleiding hiervan is de keuze 

gemaakt om het onderzoeksgebied op basis van de volgende uitgangspunten te 

bepalen: 

- Het onderzoeksgebied betreft dat deel van het bestemmingsplangebied 

waar de dichtheid van de modelvarkenshouderijbedrijven het hoogst is. 

- Het aantal modelvarkenshouderijbedrijven is zo hoog mogelijk maar ten 

hoogste 50 stuks. 

 

In figuur 18 is het onderzoeksgebied weergegeven. 

 

 
F i g u u r  1 8 .  O n d e r z o e k s g e b i e d  l u c h t o n d e r z o e k  

 

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn voor fijnstof de in tabel 19 opgenomen 

grenswaarden van opgenomen. 

 

Tabel 19. Grenswaarden fijnstof in de lucht 

 grenswaarde 

jaargemiddelde concentratie 40 microgram per kubieke meter 

24-uursgemiddelde concentratie 50 microgram per kubieke meter ten hoog-

ste 35 keer per jaar 

 

  

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Modelvarkenshouderijbedrijf
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4 . 1 0 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Uit de resultaten van het verspreidingsmodel ISL3a blijkt dat in de bestaande 

situatie de fijnstofbelasting in het onderzoeksgebied plaatselijk ten hoogste 

19,23 microgram per kubieke meter is. Hiermee is geen sprake van een over-

schrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 

40 microgram per kubieke meter. De fijnstofbelasting van de veehouderijbe-

drijven in het onderzoeksgebied is plaatselijk ten hoogste 0,06 microgram per 

kubieke meter. Ook blijkt dat er plaatselijk op 7 dagen per jaar sprake is van 

een overschrijding van grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie. 

Dit is geen overschrijding van het ten hoogste aantal dagen van 35 dat er een 

overschrijding mag plaatsvinden. De fijnstofemissie van de veehouderijbedrij-

ven in het onderzoeksgebied samen is hierbij 456 kilogram per jaar. 

 
A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Uitgangspunt in de autonome ontwikkeling is dat, met uitzondering van het 

aantal stuks rundvee, het aantal stuks vee in vergelijking met de bestaande 

situatie niet toe- of afneemt. Door de toename van het aantal stuks rundvee is 

er ook een toename van de fijnstofemissie van de veehouderijbedrijven. De 

fijnstofemissie van het veehouderijbedrijf in het onderzoeksgebied is in de au-

tonome ontwikkeling 489 kilogram per jaar. Deze toename is zo beperkt dat 

deze niet is waar te nemen in de resultaten van het verspreidingsmodel. De 

autonome ontwikkeling is wat dit betreft dan ook overeenkomstig de bestaan-

de situatie. 

 

Daarbij is de verwachting dat door algemene maatregelen de achtergrondbe-

lasting van fijnstof zal afnemen. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Hierin zijn maatrege-

len opgenomen om te waarborgen dat er, binnen een door de Europese Unie 

gestelde periode, geen sprake (meer) is van overschrijdingen van de grens-

waarden voor fijnstof. 

4 . 1 0 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

De fijnstofbelasting in het onderzoeksgebied is in het voornemen plaatselijk 

ten hoogste 21,34 microgram per kubieke meter. Hiermee neemt de fijnstofbe-

lasting in het voornemen toe met 2,11 microgram per kubieke meter in verge-

lijking met de referentiesituatie. Toch is er ook in het voornemen geen sprake 

van een overschrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentra-

tie. De fijnstofbelasting van de veehouderijbedrijven in het onderzoeksgebied 

is plaatselijk ten hoogste 3,05 microgram per kubieke meter. Plaatselijk is er 

in het voornemen op 8 dagen per jaar sprake van een overschrijding van de 

grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie: een toename van 1 dag 

in vergelijking met de referentiesituatie. Ook dit is geen overschrijding van het 

ten hoogste aantal dagen van 35 dat er een overschrijding mag plaatsvinden. 
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De fijnstofemissie van de modelvarkenshouderijbedrijven in het onderzoeksge-

bied samen is 26.880 kilogram per jaar. 

 

Zoals al is opgemerkt, is het vergroten van een agrarisch bouwvlak tot 

2 hectare (voor de vestiging van een modelvarkenshouderijbedrijf) alleen mo-

gelijk op grond van een wijzigingsmogelijkheid in het voorontwerpbestem-

mingsplan. In het voorontwerpbestemmingsplan is bepaald dat van de wijzi-

gingsmogelijkheden onder andere alleen gebruik gemaakt kan worden gemaakt 

“mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie”. 

 

Uit de in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen omschrijving van het 

begrip milieusituatie (artikel 1, onder 62 van de regels) blijkt dat hiermee ook 

de milieueffecten (op de lucht) wat betreft stof worden bedoeld. De effecten 

op de lucht wat betreft stof zijn dan ook een overweging bij het gebruik ma-

ken van een wijzigingsmogelijkheid. Maar ook wanneer niet gebruik gemaakt 

wordt van de wijzigingsmogelijkheden zijn nog verschillende ontwikkelingen 

mogelijk waardoor sprake is van een toename van fijnstof in de lucht. De 

schaal van deze ontwikkelingen is echter wel beperkt in vergelijking met de 

ontwikkelingsmogelijkheden op grond van de wijzigingsmogelijkheden. Op ba-

sis hiervan wordt verwacht dat de milieueffecten op de lucht klein zijn. 

4 . 1 0 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 20 is de beoordeling van de milieueffecten van voornemen op de lucht 

opgenomen.  

 

Tabel 20. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, lucht 

 voornemen 

- milieueffecten op lucht, bepaald op basis van de toename van stikstof-

oxiden (NO en NO2) en fijnstof (PM10) 

0/- 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

In het algemeen is de emissie van stikstofdioxide (NO2) van veehouderijbedrij-

ven beperkt waardoor er in het landelijk gebied nauwelijks sprake is van over-

schrijdingen van de grenswaarden
43

. 

 

Uit de resultaten van het verspreidingsmodel ISL3a blijkt dat er in het voorne-

men sprake is van een toename van de fijnstofbelasting maar dat er geen spra-

ke is van overschrijdingen van de in de Wm opgenomen grenswaarden. 

 

                                                   
43  Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Hand-

reiking fijn stof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
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Bij het gebruik maken van de wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van 

agrarische bouwvlakken tot 2 hectare moeten ook de effecten (op de lucht) 

wat betreft stof overwogen worden. Op basis hiervan wordt verwacht dat ook 

de milieueffecten op de lucht klein zijn. Alles in overweging nemende zijn de 

milieueffecten van het voornemen op de lucht als nihil tot negatief beoor-

deeld. 

4 . 1 0 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Zoals opgemerkt, is in het voorontwerpbestemmingsplan bepaald dat van de 

wijzigingsmogelijkheden onder andere alleen gebruik kan worden gemaakt 

“mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie” 

waarmee ook milieueffecten (op de lucht) wat betreft stof worden bedoeld. 

Ook van afwijkingsmogelijkheden kan alleen onder overeenkomstige voorwaar-

den gebruik gemaakt worden. Hiermee zijn in het voorontwerpbestemmings-

plan al maatregelen verwerkt om een toename van fijnstof te voorkomen. 

 

Andere maatregelen om de milieueffecten op de lucht te beperken liggen bui-

ten het bestemmingsplan. 

 

In het algemeen wordt een toename van fijnstof op grond van de wet- en re-

gelgeving voorkomen of beperkt. Daarbij zijn de milieueffecten op de lucht 

ook als nihil tot negatief beoordeeld. Het is dan ook niet nodig aanvullende 

maatregelen in het (ontwerp)bestemmingsplan te verwerken. 

4 . 1 0 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten op de lucht geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoorde-

ling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 1 1   

G e l u i d  

Het voornemen is wat betreft het geluid op basis van het volgende kenmerk 

beoordeeld: 

- milieueffecten van geluid, bepaald op basis van de toename van de ge-

luidhinder. 

 

Daarbij is in de Notitie reikwijdte en detailniveau opgemerkt dat alleen de ef-

fecten van geluid van de uitbreiding van agrarische bedrijven worden bepaald. 
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Voor het planMER is in hoofdlijnen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke ge-

luidhinder van de agrarische bedrijven in het bestemmingsplangebied. Hierbij 

is gebruik gemaakt van de uitgave Bedrijven en milieuzonering, versie 2009,
44

 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De mogelijke geluidhinder van 

agrarische bedrijven is bepaald op basis van de hierin opgenomen richtafstan-

den per bedrijfssoort. Door het waarborgen van deze richtafstanden tussen een 

bedrijf en milieuhinder gevoelige gebouwen zoals woningen, wordt in beginsel 

milieuhinder (vanwege geur, stof, geluid of gevaar) voorkomen. 

 

Op basis van deze richtafstanden is een zone om de agrarische bouwvlakken 

bepaald. De agrarische bouwvlakken zijn hierbij bepaald als een vlak met een 

straal waarbij de grootte van het bouwvlak overeenkomt met de 1 hectare (in 

de bestaande situatie) en met 2 hectare (in het voornemen). De bouwvlakken 

zijn dus als een model weergegeven. 

4 . 1 1 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Uit de door de gemeente van oktober 2012 tot en met juni 2013 voor het be-

stemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied uitgevoerde inventarisatie van de 

bestaande situatie, blijkt dat een groot deel van de 37 in het bestemmings-

plangebied gevestigde veehouderijbedrijven een melkrundveehouderijbedrijf is 

(34 bedrijven zijn een melkrundveehouderijbedrijf
45

). Op basis hiervan is voor 

het onderzoek de keuze gemaakt voor een melkrundveehouderijbedrijf als mo-

delbedrijf. 

Op grond van de uitgave Bedrijven en milieuzonering, versie 2009,
46

 van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een (melk)rundveehouderijbedrijf 

een bedrijf in milieucategorie 3.2. Dit betekent dat een richtafstand van 

100 meter gewaarborgd moet worden. De grootte van deze richtafstand wordt 

bepaald door de mogelijke geurhinder van een (melk)rundvee-houderijbedrijf. 

Om geluidhinder te voorkomen, moet een richtafstand van 30 meter gewaar-

borgd worden. 

 

Uit de resultaten van het voor het voorliggende planMER uitgevoerde onder-

zoek blijkt dat binnen de geluidszone van 30 meter om het model van de agra-

rische bouwvlakken van 1 hectare bij de agrarische bedrijven in de bestaande 

situatie, 1 woning
47

 ligt. In figuur 19 is de situatie ter plaatse van deze woning 

                                                   
44  Bruinsma, R. e.a. (2009). Bedrijven en milieuzonering. Sdu Uitgevers BV, Den Haag, 2009. 
45  Uit de uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er 34 melkrundveehouderijbedrijf, één vlees-

rundveehouderijbedrijf en twee paardenhouderijbedrijven in het bestemmingsplangebied 

zijn gevestigd. 
46  Bruinsma, R. e.a. (2009). Bedrijven en milieuzonering. Sdu Uitgevers BV, Den Haag, 2009. 
47  Het aantal woningen is bepaald op basis van de adresinformatie uit de Basisregistratie 

adressen en gebouwen (BAG) binnen de vlakken waarbinnen de gronden, op grond van het 

voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied zijn bestemd als Wo-

nen. 
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weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat het uitgevoerde onderzoek een 

modelonderzoek is. Verwacht mag worden dat er door, als voorbeeld, het uit-

voeren van maatregelen in de bestaande situatie geen sprake is van geluidhin-

der vanwege het veehouderijbedrijf. 

 

 
F i g u u r  1 9 .  S i t u a t i e  t e r  p l a a t s e  v a n  d e  w o n i n g  b i n n e n  d e  g e l u i d s z o -

n e  v a n  3 0  m e t e r  o m  h e t  m o d e l  v a n  d e  a g r a r i s c h e  b o u w v l a k k e n  v a n  

1  h e c t a r e  

 

De betreffende woning ligt weliswaar binnen de geluidszone van 30 meter om 

het model van het bouwvlak bij één van agrarische bedrijven in bestaande si-

tuatie maar dit betekent niet per se dat er ook sprake is van geluidhinder. 

 

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Het beleid en de wet- en regelgeving is er in het algemeen op gericht om een 

toename van de geluidsbelasting en –hinder te voorkomen of te beperken. Op 

grond hiervan wordt een toename van de geluidsbelasting en –hinder niet di-

rect verwacht. Op het moment van het uitvoeren van het geluidonderzoek wa-

ren echter ook geen maatregelen bekend op basis waarvan een afname van de 

geluidsbelasting of –hinder verwacht mag worden. 

4 . 1 1 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Zoals in hoofdstuk 2 is opgemerkt, is in het voornemen binnen de 38 agrarische 

bouwvlakken van 2 hectare een modelvarkenshouderijbedrijf gevestigd. Op 

grond van de uitgave Bedrijven en milieuzonering, versie 2009, is een varkens-

houderijbedrijf een bedrijf in milieucategorie 4.1. Dit betekent dat een richt-

afstand van 200 meter gewaarborgd moet worden. De grootte van deze richtaf-

stand wordt bepaald door de mogelijke geurhinder van een varkenshouderijbe-

Bestemmingsplangebied

Bestemming Wonen (BAG)

Agrarisch bouwvlak van 1 hectare (model)

Geluidszone (melk)rundveehouderijbedrijf (30 meter)
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drijf. Om geluidhinder te voorkomen, moet een richtafstand van 50 meter ge-

waarborgd worden. 

 
Uit de resultaten van het voor het voorliggende planMER uitgevoerde onder-

zoek blijkt dat binnen de geluidszone van 50 meter om het model van de agra-

rische bouwvlakken van 2 hectare bij de modelvarkenshouderijbedrijven, 

9 woningen liggen. In het voornemen is dan ook sprake van een toename van 

het aantal woningen binnen de geluidszone om het model van het bouwvlak bij 

de modelvarkenshouderijbedrijven. Daarbij kan worden opgemerkt dat uit de 

uitgave Bedrijven en milieuzonering blijkt dat de geluidsbelasting van varkens-

houderijbedrijven sterker is dan de geluidsbelasting van een (melk)rundvee-

houderijbedrijf. Op basis hiervan wordt verwacht dat de kans op geluidhinder 

in het voornemen in beginsel toeneemt. 

 

Zoals al is opgemerkt, is het vergroten van een agrarisch bouwvlak tot 2 hecta-

re (voor de vestiging van een modelveehouderijbedrijf) alleen mogelijk op 

grond van een wijzigingsmogelijkheid in het voorontwerpbestemmingsplan. In 

het voorontwerpbestemmingsplan is bepaald dat van de wijzigingsmogelijkhe-

den onder andere alleen gebruik kan worden gemaakt “mits er geen onevenre-

dige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie”. Uit de in het voorontwerp-

bestemmingsplan opgenomen omschrijving van het begrip milieusituatie (arti-

kel 1, onder 62 van de regels) blijkt dat hiermee ook de milieueffecten van ge-

luid worden bedoeld. De effecten van geluid zijn dan ook een overweging bij 

het gebruik maken van een wijzigingsmogelijkheid. Maar ook wanneer niet ge-

bruik gemaakt wordt van de wijzigingsmogelijkheden zijn nog verschillende 

ontwikkelingen mogelijk waardoor sprake is van een toename van de geluids-

belasting of -hinder. De schaal van deze ontwikkelingen is echter wel beperkt 

in vergelijking met de ontwikkelingsmogelijkheden op grond van de wijzi-

gingsmogelijkheden. Op basis hiervan wordt verwacht dat de milieueffecten 

van geluid klein zijn. 

4 . 1 1 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 21 is de beoordeling van de milieueffecten van voornemen van geluid 

opgenomen.  

 

Tabel 21. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, geluid 

 voornemen 

- milieueffecten van geluid, bepaald op basis van de toename van de ge-

luidhinder 

0/- 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 
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In het voornemen is sprake van een toename van de geluidsbelasting van agra-

rische bedrijven: het aantal woningen binnen een geluidszone om agrarische 

bouwvlakken bij de agrarische bedrijven neemt toe. Dit betekent niet dat er 

ook per se sprake is van een toename van geluidhinder. Zoals opgemerkt, is 

het voor het planMER in hoofdlijnen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 

geluidhinder van de agrarische bedrijven. De resultaten van het onderzoek 

bieden dan ook in het algemeen inzicht in de toename van mogelijke geluid-

hinder. Of er werkelijk sprake is van geluidhinder hangt onder andere ook sa-

men met ligging van het vergrote agrarische bouwvlak, de inrichting van het 

bouwvlak en de plaats van de bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak. 

 

Bij het gebruik maken van de wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van 

agrarische bouwvlakken tot 2 hectare moeten ook de effecten van geluid 

overwogen worden. Op basis hiervan wordt verwacht dat ook de milieueffecten 

van geluid klein zijn. Alles in overweging nemende zijn de milieueffecten van 

het voornemen van geluid als nihil tot negatief beoordeeld. 

4 . 1 1 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Zoals opgemerkt is in het voorontwerpbestemmingsplan bepaald dat van de 

wijzigingsmogelijkheden onder andere alleen gebruik kan worden gemaakt 

“mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie” 

waarmee ook milieueffecten van geluid worden bedoeld. Ook van afwijkings-

mogelijkheden kan alleen onder overeenkomstige voorwaarden gebruik ge-

maakt worden. Hiermee zijn in het voorontwerpbestemmingsplan al maatrege-

len verwerkt om toename van geluidhinder te voorkomen. 

 

Andere maatregelen om de milieueffecten van geluid te beperken liggen bui-

ten het bestemmingsplan. 

 

Daarbij zijn de milieueffecten van geluid ook als nihil tot negatief beoordeeld. 

Het is dan ook niet nodig aanvullende maatregelen in het (ontwerp)bestem-

mingsplan op te nemen. 

4 . 1 1 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten van geluid geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoordeling 

op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 
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4 . 1 2   

V e r k e e r  

Het voornemen is wat betreft het verkeer op basis van de volgende kenmerken 

beoordeeld: 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de toename van de 

verkeersdruk op de wegen in het bestemmingsplangebied; 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de afname van de 

verkeersveiligheid op de wegen in het bestemmingsplangebied. 

 

Zoals opgemerkt in hoofdstuk 4.3, zijn en worden er op het moment van het 

opstellen van het voorliggende planMER in de gemeente Leeuwarden verschil-

lende verkeersprojecten uitgevoerd. Hiervoor zijn eigen plannen (en wanneer 

nodig milieueffectrapporten) opgesteld en vastgesteld. De milieueffecten van 

deze projecten zijn dan ook niet in het voorliggende planMER bepaald. 

4 . 1 2 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

In het noordoosten van het bestemmingsplangebied liggen verschillende we-

gen. De wegen Lekkumerweg, Buorren door Lekkum en de Canterlânswei sa-

men zijn de verbinding tussen Leeuwarden en Gytsjerk en Wyns voor vooral au-

to’s en fietsers. Op de wegen is een snelheid van ten hoogste 60 kilometer per 

uur toegestaan. Bij de Grutte Wielen ligt een deel van de provinciale weg N335 

(richting Groningen) in het bestemmingsplangebied. Op dit deel van de weg is 

een snelheid van ten hoogste 100 kilometer per uur toegestaan. Daarbij liggen 

er in het noordoosten ook verschillende paden voor fietsers. 

 

De Haak om Leeuwarden is een nieuwe rijksweg ten (zuid)westen van Leeu-

warden, tussen de bestaande rijksweg A31 (richting Harlingen) en de provincia-

le weg N31(de Wâldwei). Hierbij zijn ook verschillende aanpassingen, vooral 

bij aansluitingen, aan andere wegen in de omgeving nodig. Daarbij ligt in het 

zuiden van het bestemmingsplangebied ook de rijksweg A32 (richting Heeren-

veen). Ook in het zuiden van het bestemmingsplangebied liggen verschillende 

belangrijke paden voor fietsers. Deze zijn vooral noord-zuidgericht. 

 

In het noordwesten van het bestemmingsplangebied ligt de vliegbasis Leeu-

warden. In dit deel van het plangebied liggen vooral wegen voor de ontsluiting 

van de vliegbasis. Ook ligt hier de N383 die ten westen van het plangebied 

aansluit op de rijksweg A31 (richting Harlingen). 

 

Naast de hiervoor opgenomen zogenoemde stroom- en gebiedsontsluitingswe-

gen liggen er in het bestemmingsplangebied ook nog verschillende andere ge-

biedsontsluitings- en zogenoemde erftoegangswegen. Langs deze wegen wor-

den de percelen in het plangebied ontsloten. De inrichting van de wegen is in 
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het algemeen in overeenstemming met de soort weg. In figuur 20 is een over-

zicht van de wegen in het bestemmingsplangebied weergegeven. 

 

 
F i g u u r  2 0 .  W e g e n  i n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d  

  

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Zoals hiervoor al is opgemerkt, worden in het bestemmingsplangebied verschil-

lende verkeersprojecten uitgevoerd. In figuur 21 is de ligging van de projecten 

weergegeven. 

Bestemmingsplangebied
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F i g u u r  2 1 .  V e r k e e r s p r o j e c t e n  i n  e n  i n  d e  d i r e c t e  o m g e v i n g  v a n  h e t  

b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d  ( b r o n :  L e e u w a r d e n  V r i j - B a a n )  

 

De schaalvergroting van agrarische bedrijven gaat samen met een ontwikkeling 

naar grote tractoren en werktuigen. Hierdoor kan voor op erftoegangswegen, 

waar sprake is van het mengen van verkeer (waarbij onder andere auto’s, trac-

toren en fietsers gebruik maken van de weg), sprake zijn van een afname van 

de verkeersveiligheid. 

4 . 1 2 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Uit de resultaten van een door Rienks en Hermans
48

 uitgevoerd onderzoek naar 

de effecten van de schaalvergroting van melkrundveehouderijbedrijven op het 

gebruik van de (erftoegangs)wegen in het landelijk gebied blijkt dat de ver-

keersdruk vanwege zwaar verkeer in de zin van vrachtwagens bij de schaalver-

groting van de bedrijven afneemt. Het verkeer in de zin van tractoren neemt 

echter toe. In tabel 22 is een samenvatting van de resultaten van het onder-

zoek weergegeven. 

 

                                                   
48  Rienks, W.A. en C.M.L. Hermans (2009). Filevorming op het platteland in: Veeteelt, jrg. 

26, nr. 14, pp. 10-13. 
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Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende modellen. Hierbij zijn 

ook verschillende modelmelkveehouderijbedrijven in een modelgebied onder-

scheiden. In het eerste model (gezinsbedrijven) zijn er in het modelgebied 

10 melkrundveehouderijbedrijven gevestigd waar 120 stuks melkrundvee wor-

den gehouden. In het tweede model (Cowmunity) is er in het modelgebied 

maar 1 melkrundveehouderijbedrijf gevestigd. Hier worden echter 1.200 stuks 

melkrundvee gehouden. 

 

Tabel 22. Samenvatting resultaten onderzoek schaalvergroting en gebruik wegen (bron: File-

vorming op het platteland) 

 gezinsbedrijven Cowmunity 

aantal melkrundveehouderijbedrijven 10 1 

aantal stuks rundvee 1.200 1.200 

aantal hectare cultuurgrond 850 850 

   

vrachtwagens   

- voertuigbewegingen per jaar (ritten) 840 500 

- kilometers per jaar 5.000 2.000 

   

tractoren   

- voertuigbewegingen per jaar (ritten) 6.800 6.800 

- voertuigbewegingen per jaar op openbare wegen 

(ritten) 

1.600 6.600 

- kilometers per jaar op openbare wegen 2.400 40.800 

 

In het voornemen is, door de vestiging van 38 modelveehouderijbedrijven (wel-

iswaar niet melkvee- maar varkenshouderijbedrijven) sprake van een sterke 

schaalvergroting. Hierbij moet worden opgemerkt dat er eigenlijk maar sprake 

is van een gedeeltelijke schaalvergroting. Bij een schaalvergroting is behalve 

sprake van een uitbreiding van agrarische bedrijven ook sprake van een afna-

me van het aantal bedrijven. In het voornemen neemt het aantal agrarische 

bedrijven niet af in vergelijking met de referentiesituatie. 

 

Op basis van de resultaten van het door Rienks en Hermans uitgevoerde onder-

zoek mag verwacht worden dat er in het voornemen dan ook sprake is van een 

sterke toename van de verkeersdruk in het bestemmingsplangebied. Omdat de 

modelveehouderijbedrijven verspreid in het plangebied liggen, zal ook de toe-

name van de verkeersdruk verspreid over het plangebied plaatsvinden. Op erf-

toegangswegen is in het algemeen een verkeersdruk van 6.000 motorvoertui-

gen per dag mogelijk. Dit in overweging nemende wordt verwacht dat de mili-

eueffecten van het voornemen op het verkeer wat betreft de toename van de 

verkeersdruk klein zullen zijn. 

 

De toename van de verkeersdruk hangt samen met de toename van het verkeer 

in de zin van tractoren. Vooral op erftoegangswegen waar sprake is van het 

mengen van verkeer kan hierdoor sprake zijn van een afname van de verkeers-

veiligheid. Omdat de verkeersdruk op een weg samenhangt met de verkeers-

veiligheid op een weg mag bij een sterke toename van de verkeersdruk ook 
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een afname van de verkeersveiligheid verwacht worden. Verwacht wordt dan 

ook dat de verkeersveiligheid in het voornemen in beginsel zal afnemen. 

 

Zoals al is opgemerkt, is het vergroten van een agrarisch bouwvlak tot 2 hecta-

re (voor de vestiging van een modelveehouderijbedrijf) alleen mogelijk op 

grond van een wijzigingsmogelijkheid in het voorontwerpbestemmingsplan. In 

het voorontwerpbestemmingsplan is bepaald dat van de wijzigingsmogelijkhe-

den onder andere alleen gebruik kan worden gemaakt “mits er geen onevenre-

dige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid”. Dit betekent dat de ef-

fecten op het verkeer wat betreft de verkeersveiligheid een overweging moe-

ten zijn bij het gebruik maken van een wijzigingsmogelijkheid. Maar ook 

wanneer niet gebruik gemaakt wordt van de wijzigingsmogelijkheden zijn nog 

verschillende ontwikkelingen mogelijk waardoor sprake is van een afname van 

de verkeersveiligheid. De schaal van deze ontwikkelingen is echter wel beperkt 

in vergelijking met de ontwikkelingsmogelijkheden op grond van de wijzi-

gingsmogelijkheden. Op basis hiervan wordt verwacht dat ook de milieueffec-

ten op het verkeer wat betreft de afname van de verkeersveiligheid klein zijn. 

4 . 1 2 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 23 is de beoordeling van de milieueffecten van voornemen op verkeer 

opgenomen.  

 

Tabel 23. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen, verkeer 

 voornemen 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de toename van 

de verkeersdruk op de wegen in het bestemmingsplangebied 

0/- 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de afname van de 

verkeersveiligheid op de wegen in het bestemmingsplangebied 

0/- 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

In het voornemen is sprake van een sterke toename van de verkeersdruk van-

wege de schaalvergroting van agrarische bedrijven. Vanwege onder andere de 

verspreiding van deze verkeersdruk over de wegen in het bestemmingsplange-

bied wordt echter verwacht dat de milieueffecten klein zijn. Op basis hiervan 

zijn de milieueffecten van het voornemen op het verkeer wat betreft de toe-

name van de verkeersdruk als nihil tot negatief beoordeeld. 

 

Bij het gebruik maken van de wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van 

agrarische bouwvlakken tot 2 hectare moeten ook de effecten op het verkeer 

wat betreft de verkeersveiligheid overwogen worden. Op basis hiervan wordt 

verwacht dat ook de milieueffecten op het verkeer wat betreft de afname van 

de verkeersveiligheid klein zijn. Dit in overweging nemende zijn de milieuef-
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fecten van het voornemen wat betreft de verkeersveiligheid als nihil tot nega-

tief beoordeeld.  

4 . 1 2 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Zoals opgemerkt, is in het voorontwerpbestemmingsplan bepaald dat van de 

wijzigingsmogelijkheden onder andere alleen gebruik kan worden gemaakt 

“mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid”. 

Ook van afwijkingsmogelijkheden kan alleen onder overeenkomstige voorwaar-

den gebruik gemaakt worden. Hiermee zijn in het voorontwerpbestemmings-

plan al maatregelen verwerkt om een afname van de verkeersveiligheid te 

waarborgen. 

 

Maatregelen om de milieueffecten op het verkeer te beperken liggen voor een 

deel ook buiten het bestemmingsplan: ook door het niet vaststellen van het 

bestemmingsplan kan er sprake zijn van een toename van de verkeersdruk en 

een afname van de verkeersveiligheid.  

 

Daarbij zijn de milieueffecten op het verkeer ook als nihil tot negatief beoor-

deeld. Het is dan ook niet nodig aanvullende maatregelen in het (ontwerp)be-

stemmingsplan op te nemen. 

4 . 1 2 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten op het verkeer geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoor-

deling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 1 3   

G e z o n d h e i d  

In de Notitie reikwijdte en detailniveau is opgemerkt dat het beoordelen van 

de milieueffecten van het voornemen niet goed mogelijk is omdat er op het 

moment van het opstellen van de notitie (en ook van het voorliggende plan-

MER) nog onvoldoende inzicht is de effecten van (intensieve) veehouderij op 

gezondheid. 

 

Om toch enig inzicht te krijgen in de milieueffecten van het voornemen op ge-

zondheid is hierna een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de 

onderzoeken die, tot het moment van het opstellen van het voorliggende 

planMER zijn uitgevoerd, opgenomen. Het voornemen is echter niet beoor-

deeld. 
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4 . 1 3 . 1   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van (intensieve) 

veehouderij en gezondheid. Ook zijn er al verschillende onderzoeken uitge-

voerd. 

 

Uit de resultaten van een door Nijdam
49

 uitgevoerd onderzoek blijkt dat per 

diersoort verschillende infectieziekten zich door de lucht kunnen verspreiden. 

Hierdoor kunnen deze ziekten ook van dieren op mensen worden overgedra-

gen. Voor de omgeving van veehouderijbedrijven zijn vooral deze ziekten be-

langrijk. Dergelijke infectieziekten zijn: 

- Q-koorts. Dit is een ziekte die bij een groot aantal diersoorten voor-

komt. In de periode van 2007 tot en met 2009 is het aantal mensen met 

Q-koorts sterk toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van melkschapen- 

en geiten. Verwacht wordt dat er sprake is van een grotere kans op 

Q-koorts bij mensen in een zone van 5 km bij een veehouderijbedrijf 

met Q-koorts. Door maatregelen (ruiming) is het aantal mensen met 

Q-koorts in 2010 en 2011 sterk afgenomen. In de voorliggende periode 

moet duidelijk worden of door deze maatregelen deze afname ook be-

houden kan worden. Uit de resultaten van een door Heederik
50

 uitge-

voerd onderzoek blijkt dat er in de directe omgeving van geiten-

houderijbedrijven een groter risico op longontsteking bij mensen aan-

wezig is. 

- Vogelgriep. Een belangrijk risico voor de gezondheid vanwege pluimvee 

is de vogelgriep. In Azië en het Midden-Oosten komt een vogelgriepvorm 

(H5N1) voor waar ook mensen ernstig ziek van kunnen worden. Hier is 

ook een aantal mensen met vogelgriep bekend. De ziekte bij deze men-

sen is bijna altijd vanwege aanraking met ziek pluimvee dat buiten 

wordt gehouden. De ziekte is nog niet van mens op mens overgedragen. 

Het risico van het overdragen van vogelgriep op mensen is weliswaar 

groot maar de kans op vogelgriep bij mensen is klein, zelfs bij veel aan-

raking. Het risico van de ziekte is vooral dat deze snel kan veranderen 

waardoor een andere vorm kan ontstaan die wel van mens op mens kan 

worden overgedragen en waarvan mensen ernstig ziek kunnen worden. 

Er is een duidelijk koppeling vastgesteld tussen de grootte van een 

pluimveehouderijbedrijf en het aantal dieren met een weerstand tegen 

de vogelgriep: “hoe groter het bedrijf, hoe groter het aantal dieren met 

voldoende weerstand tegen de vogelgriep”. 

- Varkensgriep. Deze ziekte is een bekende ziekte bij varkens. Hierbij 

komen vormen voor die overeenkomen met vormen die bij mensen voor-

komen. Dat de ziekte wordt overgedragen op mensen komt voor maar is 

                                                   
49  Nijdam, R. en A.S.G. van Dam (2011). Informatieblad Intensieve Veehouderij en Gezond-

heid Update 2011. GGD Nederland, 2011. 
50  Heederik, D.J.J. e.a. (2011). Mogelijke effecten van bedrijven met intensieve veehouderij 

op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiële blootstelling en gezond-

heidsproblemen. IRAS Universiteit van Utrecht, NIVEL en RIVM, Utrecht, 2011. 
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in het algemeen niet ernstig. Varkens zijn echter gevoelig voor varkens-

griep, vogelgriep en griepvormen die bij mensen voorkomen. Varkens 

kunnen dan ook een soort “mengvat” zijn waarin nieuwe vormen van de 

ziekte ontstaan. Bij een toename van het aantal varkenshouderijbedrij-

ven in een gebied neemt ook de kans op de ziekte bij de mens toe. Het 

effect van een toename van het aantal varkens op één bedrijf is niet 

duidelijk. 

- MRSA. Er zijn veel verschillende vormen van MRSA. Hiervan zijn ook 

soorten die bij rundvee (jongvee), varkens en pluimvee voorkomen en 

bij mensen die veel in aanraking komen met deze dieren. Het aantal 

mensen met MRSA neemt toe. Hiervan is ongeveer 30% een vorm van 

MRSA die bij dieren voorkomt. Mensen met een beperkte weerstand 

kunnen ernstig ziek worden en moeilijk te behandelen zijn. Op grote 

bedrijven (met meer dan 500 zeugen) komt MRSA meer voor dan op 

kleine bedrijven (met minder dan 250 zeugen). Vooral bij mensen die 

veel in aanraking komen met rundvee (vleeskalveren) en varkens is er 

een risico op het overdragen van MRSA van dier op mens. Deze vormen 

van MRSA worden in verhouding tot andere vormen minder eenvoudig 

van mens op mens overgedragen. Uit de resultaten van een door Van 

Cleef
51

 uitgevoerd onderzoek blijkt dat de kans op MRSA bij mensen in 

gebieden met een groot aantal varkens niet hoger is dan in andere ge-

bieden. Het risico voor de gezondheid is dat deze vorm van MRSA zou 

kunnen veranderen in nieuwe vormen. Het is op dit moment echter niet 

duidelijk hoe groot dit risico is. 

- ESBL. Door ESBL kunnen bepaalde ziekten moeilijk te behandelen wor-

den. Vanaf 2000 neemt het aantal mensen met ziekten vanwege ESBL 

toe. Ook neemt ESBL toe bij dieren die voor voedsel worden gehouden, 

vooral bij pluimvee (vleeskuikens). De verspreiding van ESBL door direc-

te aanraking met dieren is nog maar een enkele keer vastgesteld. Er is 

nog geen onderzoek uitgevoerd naar het risico voor mensen in de omge-

ving. 

 

In 2011 is ook door Heederik
52

 onderzoek uitgevoerd naar de koppeling tussen 

gezondheid en intensieve veehouderij. Uit de resultaten blijkt dat in de direc-

te omgeving van intensieve veehouderijbedrijven sprake is van hogere waarden 

aan “dragers van zoönosen”
53

. Vooral bij varkens- en pluimveehouderijen wa-

ren de waarden duidelijk hoger. Op verschillende plaatsen waren aanwijzingen 

voor Q-koorts en voor dieren bijzondere vormen van MRSA. 

Daarbij blijkt ook dat er maar een beperkt aantal verschillen zijn waargeno-

men tussen de gezondheid van mensen in het onderzoeksgebied (het noorden 

                                                   
51  Nijdam, R. en A.S.G. van Dam (2011). Informatieblad Intensieve Veehouderij en Gezond-

heid Update 2011. GGD Nederland, 2011. 
52  Heederik, D.J.J. e.a. (2011). Mogelijke effecten van bedrijven met intensieve veehouderij 

op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiële blootstelling en gezond-

heidsproblemen. IRAS Universiteit van Utrecht, NIVEL en RIVM, Utrecht, 2011. 
53  Een zoönose is een infectieziekte die is over te dragen van dier op mens. 
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van Limburg en het oosten van Noord-Brabant) en inwoners van andere agrari-

sche gebieden waar het aantal intensieve veehouderijbedrijven lager was. 

 

In het rapport van het door Heederik uitgevoerde onderzoek is opgemerkt dat 

uit de resultaten blijkt dat op beperkte afstand van intensieve veehouderijbe-

drijven de hogere waarden aan “dragers van zoönosen” effecten kunnen heb-

ben op de gezondheid. Uit de resultaten blijkt echter niet eenvoudig wat de 

precieze afstand is. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. 

 

De kans op effecten voor de gezondheid wordt op basis van de in juni 2011 be-

kende waarneming van Q-koorts en MRSA in de omgeving van veehouderijbe-

drijven door de onderzoekers als klein beoordeeld. Wel zijn in de onderzoeks-

periode in de directe omgeving van vooral pluimvee- en geitenhouderij-

bedrijven meer ziekten (longontsteking) waargenomen dat op basis van de Q-

koorts in 2009 verwacht mag worden. Voor een verklaring hiervoor is een aan-

vullend onderzoek nodig. Er zijn geen aanwijzingen dat de effecten van zoge-

noemde megastallen duidelijk verschillen van normale stallen. 

 

Door beperkingen van het onderzoek is een duidelijk samenvatting van de re-

sultaten over de koppeling tussen de afstand tot intensieve veehouderijbedrij-

ven, vooral wat betreft het soort bedrijf, de gevolgen voor de gezondheid vaak 

niet mogelijk. Toch zijn de onderzoekers van mening dat de resultaten inzicht 

bieden in de koppeling tussen gezondheid en intensieve veehouderijbedrijven: 

“verwacht mag worden dat uit de resultaten een duidelijke koppeling zou blij-

ken als die er zou zijn”. 

4 . 1 3 . 2   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Zoals hiervoor al is opgemerkt, is er nog onvoldoende inzicht in de effecten 

van (intensieve) veehouderij op de gezondheid. Hiervoor in aanvullend onder-

zoek nodig, vooral naar de samenhang tussen veehouderij en ziekten bij men-

sen in de directe omgeving van veehouderijbedrijven. Op 30 november 2012 is 

door de gezondheidsraad
54

, in opdracht van het ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport, een advies over de risico’s voor de gezondheid in de 

omgeving van veehouderijbedrijven beschikbaar gesteld. Hieruit blijkt dat het 

niet bekend is tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde 

gezondheidsrisico’s lopen. Daarom is niet op wetenschappelijke gronden één 

landelijke “veilige” minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en 

woningen.

                                                   
54  Gunning-Schepers, L.J. (2012). Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. Gezondheids-

raad, Den Haag, 2012. 
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5 5  A l t e r n a t i e v e n  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

d. “een beschrijving (...) van de alternatieven (voor de voorgenomen acti-

viteit), die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, 

en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alter-

natieven”. 

 

Zoals in hoofdstuk 2.3 is opgemerkt, zijn de alternatieven op basis van het in-

zicht in de milieueffecten van het voornemen bepaald. In tabel 24 is een over-

zicht van de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen opgenomen. 

 

Uit tabel 24 blijkt dat er in het voornemen vooral milieueffecten op de natuur 

en de geur worden verwacht. De effecten op (een deel van) de natuur zijn als 

zeer negatief beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat de effecten op de na-

tuur als zeer negatief zijn beoordeeld door de toename van de ammoniakdepo-

sitie (als stikstofverbinding) op Natura 2000-gebieden en het (mogelijk) versto-

ren van meervleermuis. Vooral deze effecten zijn een probleem voor het vast-

stellen van het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. Zoals uit de 

passende beoordeling (zie hoofdstuk 7) blijkt, zijn zogenoemde “significant 

negatieve effecten” op Natura 2000-gebieden door een toename van de am-

moniakdepositie en het (mogelijk) verstoren van meervleermuis in het voor-

nemen niet uit te sluiten. Dit betekent dat het voorontwerpbestemmingsplan 

(op basis waarvan het voornemen is uitgewerkt) in strijd is met de Nbw en dan 

ook niet zo kan worden vastgesteld
55

. 

 

                                                   
55  Op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 “is het verboden zon-

der vergunning (…) projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te 

verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (…) de kwaliteit van de natuurlij-

ke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren 

of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen”. 

 

Op grond van artikel 19j, lid 1 van de Nbw houdt een bestuursorgaan bij het nemen van 

een besluit van een plan (…) rekening: 

- met de gevolgen die het plan kan hebben voor het (Natura 2000-)gebied, en: 

- met het (…) voor dat gebied vastgestelde beheerplan (…). 

 

Op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening “stelt de gemeenteraad 

een bestemmingsplan vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de 

bestemming van de in het plan begrepen gronden wordt aangewezen en met het oog op 

die bestemming regels worden gegeven”. Samengevat betekent dit dat een bestemmings-

plan geen “significant verstorend effect” mag hebben op Natura 2000-gebieden. 
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Tabel 24. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen 

 voornemen 

natuur - Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebieden)  

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de toename van 

de ammoniakdepositie 

-- 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de effecten op 

meervleermuis 

-- 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van andere effecten 0 

natuur – Flora- en faunawet   

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde soorten, be-

paald op basis van de toename van de ammoniakdepositie 

-- 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde soorten, be-

paald op basis van andere effecten 

0/- 

natuur – gebieden van de EHS, “openheid en rust” en ganzenfoerageergebieden   

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op basis van de toe-

name van de ammoniakdepositie 

-- 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op basis van andere 

effecten 

0 

- milieueffecten op gebieden van “openheid en rust” 0/- 

- milieueffecten op ganzenfoerageergebieden 0 

landschap (cultuurhistorie)  

- milieueffecten op de structuur van het landschap en andere landschappelijke 

waarden, bepaald op basis van de kenmerken van de verschillende landschaps-

soorten 

0/- 

geur  

- milieueffecten op de geur, bepaald op basis van de toename van de geurbelas-

ting en -hinder 

-- 

bodem  

- milieueffecten op de bodem, bepaald op basis van de toename van het risico op 

vervuiling van de bodem 

0/- 

water  

- milieueffecten op het waterstelsel als waterberging wat betreft de toename van 

het verharde oppervlak 

0/- 

- milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risico op het 

vrijkomen van milieubelastende stoffen 

0/- 

archeologie (cultuurhistorie)  

- milieueffecten op archeologische waarden wat betreft het risico op het vernie-

len en verstoren van archeologische waarden 

0 

externe veiligheid  

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

licht  

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

lucht  

- milieueffecten op de lucht, bepaald op basis van de toename van stikstofoxiden 

(NO en NO2) fijnstof (PM10) 

0/- 

geluid  

- milieueffecten van geluid, bepaald op basis van de toename van de geluidhinder 0/- 

verkeer  

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de toename van de ver-

keersdruk op de wegen in het bestemmingsplangebied 

0/- 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de afname van de verkeers-

veiligheid op de wegen in het bestemmingsplangebied 

0/- 
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Tabel 24. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen (vervolg) 

 voornemen 

gezondheid  

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

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

De beoordeling van de milieueffecten van het voornemen in overweging ne-

mende, zijn in het voorliggende planMER de hierna uiteengezette alternatie-

ven uitgewerkt. 

 

In de verschillende alternatieven zijn verschillende maatregelen opgenomen 

om een “negatief effect” op Natura 2000-gebieden te voorkomen. De vraag is 

of de verschillende maatregelen ook voldoende zijn om een “negatief effect” 

te voorkomen. Om inzicht te krijgen in het antwoord op deze vraag moeten de 

milieueffecten van de alternatieven bepaald worden. Uit de beoordeling van 

deze milieueffecten moet dan blijken of de betreffende maatregel uitvoerbaar 

is voor de Nbw (met andere woorden: of er geen sprake is van een “negatief 

effect”). De omschrijving en beoordeling van de milieueffecten van de alterna-

tieven is in hoofdstuk 6 opgenomen. 

 

Daarna is de vraag nog of de maatregel voor het bestemmingsplan uitvoerbaar 

is. Hiervoor moet onder andere bepaald worden of in projecten maatregelen 

mogelijk zijn op basis waarvan het project binnen het kader van het bestem-

mingsplan uitvoerbaar is (met andere woorden: “hoe wordt een toename van 

de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden en het verstoren van meer-

vleermuis voorkomen”
56

). In hoofdstuk 8 is hiervoor een onderbouwing opge-

nomen. 

5 . 1   

A l t e r n a t i e f  1  

5 . 1 . 1   

O m s c h r i j v i n g  

De milieueffecten van het voornemen op de natuur en de geur worden (voor 

een deel) als zeer negatief beoordeeld. Voor de effecten op de natuur hangt 

dit samen met de toename van de ammoniakdepositie op Natura 2000-ge-

bieden en het verstoren van meervleermuis. Zoals hiervoor is opgemerkt, kan 

hierdoor het voorontwerpbestemmingsplan niet worden vastgesteld. 

                                                   
56  Zie onder andere ook Grit, J. e.a. (2013). Bestemmingsplan Buitengebied Franekeradeel. 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 2903-38. Commissie voor 

de milieueffectrapportage, Utrecht, 2013. 
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Om het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied vast te kunnen stellen, 

moet het voorontwerpbestemmingsplan ten minste zo worden aangepast, dat 

de milieueffecten op de natuur worden beperkt. Hierbij moeten de effecten 

op de natuur zo worden beperkt dat “negatieve effecten” op Natura 2000-ge-

bieden zijn uit te sluiten. Hiervoor is alternatief 1 uitgewerkt. 

5 . 1 . 2   

U i t w e r k i n g  

Alternatief 1 is op basis van de volgende uitgangspunten uitgewerkt: 

1. In de gebruiksregels van de bestemming Agrarisch is bepaald dat, “tot 

een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval wordt gere-

kend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het 

houden van vee, zodanig dat er sprake is van een “negatief effect” op 

een Natura 2000-gebied door de stikstofdepositie, met uitzondering 

van:  

- het bestaand gebruik, met dien verstande dat als referentieda-

tum voor bestaand gebruik, in afwijking van het bepaalde in ar-

tikel 1 sub 19 [van het voorontwerpbestemmingsplan], wordt ver-

staan de referentiedata als genoemd in bijlage (…) [bij de regels 

van het bestemmingsplan]; 

- het op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunde ge-

bruik.”
57

 

 

Op grond van deze regel is het gebruik van de gronden beperkt tot een 

gebruik waarbij, vanwege het houden van vee, geen sprake is van een 

“negatief effect” op Natura 2000-gebieden wat betreft de stikstofdepo-

sitie
58

. Dit betekent dat het aantal stuks vee op de agrarische bedrijven 

in beginsel beperkt moet worden tot het aantal overeenkomstig het be-

staand gebruik (zoals bedoeld in de gebruiksregel) of het gebruik dat op 

grond van een vergunning op grond van de Nbw mogelijk is. 

 

Of er sprake is van een “negatief effect” op een Natura 2000-gebied kan 

worden bepaald op de manier overeenkomstig de manier waarop voor 

een vergunning op grond van de Nbw bepaald wordt of er wel of niet 

sprake is van een “negatief effect”. 

                                                   
57  Verzuring en vermesting van Natura 2000-gebieden vindt vooral plaats door een toename 

van onder andere de stikstofdepositie in deze gebieden. Stikstofemissie van veehouderij-

bedrijven vindt vooral plaats door ammoniakemissie (ammoniak is een verbinding van 

stikstof en waterstof). Op basis hiervan is voor het planMER onderzoek uitgevoerd naar de 

ammoniakemissie van veehouderijbedrijven en de ammoniakdepositie in Natura 2000-

gebieden. Omdat de verzuring en vermesting vooral een gevolg is van de toename van de 

stikstofdepositie, is de keuze gemaakt om het begrip stikstofdepositie in de regel op te 

nemen. 
58  Op grond van deze regels is in beginsel een toename van de ammoniakemissie van een 

afzonderlijk agrarisch bedrijf mogelijk onder de voorwaarde dat er geen sprake is van een 

“negatief effect” op een Natura 2000-gebied door (een toename van) de stikstofdeposi-

tie. 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat het begrip “bestaand” (gebruik) in 

de hier voorgestelde gebruiksregel afwijkt van het begrip zoals dat in 

het voorontwerpbestemmingsplan is opgenomen. In de regels van het 

bestemmingsplan is bepaald dat bestaand wat betreft het gebruik is: 

“het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat 

het plan rechtskracht heeft verkregen”. Deze omschrijving van het be-

grip is voor een bestemmingsplan gebruikelijk en ook nodig voor andere 

regels in het bestemmingsplan, maar is voor de voorgestelde gebruiksre-

gel niet voldoende. De omschrijving is namelijk niet overeenkomstig de 

omschrijving zoals opgenomen in de Nbw
59

.  

 

Een vergunning voor bestaand gebruik is alleen niet nodig voor het ge-

bruik waarvoor, op het moment dat een Natura 2000-gebied door de Eu-

ropese Commissie als natuurgebied van zogenoemd “communautair be-

lang” werd vastgesteld, een vergunning was verleend en dit gebruik niet 

meer is veranderd. De Natura 2000-gebieden zijn op verschillende mo-

menten als natuurgebied vastgesteld. Het moment waarop de Natu-

ra 2000-gebieden als natuurgebied van communautair belang zijn vast-

gesteld, hangt vooral af van de vraag of het gebied als Vogelrichtlijnge-

bied of als Habitatrichtlijngebied is vastgesteld. Dit betekent dat in de 

voorgestelde gebruiksregel voor de verschillende Natura 2000-gebieden 

ook een eigen referentiedatum opgenomen moet worden.
60

 

 

Om het verschil in de referentiedatum voor het bestaand gebruik duide-

lijk te maken, is in de gebruiksregel uitdrukkelijk opgemerkt dat de da-

tum in de gebruiksregel afwijkt van de verder in het bestemmingsplan 

gebruikte omschrijving van het begrip “bestaand”. De in de gebruiksre-

gel opgenomen referentiedatum sluit aan op de datum waarop de Natu-

ra 2000-gebieden door de Europese Commissie als natuurgebied van 

communautair belang zijn vastgesteld. Om misverstanden hierover te 

voorkomen, zijn in de bijlage bij de regels de data opgenomen waarop 

de Natura 2000-gebieden in het onderzoeksgebied voor de passende be-

                                                   
59  Op grond van artikel 1, lid m. van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) is het bestaand 

gebruik het “gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of redelijkerwijs bekend had kun-

nen zijn bij het bevoegd gezag”. 
60  Voor Natura 2000-gebieden die als Vogelrichtlijngebied zijn vastgesteld kan de referen-

tiedatum nogal verschillen. Deze gebieden zijn namelijk op verschillende momenten als 

Vogelrichtlijngebied vastgesteld. 

 

 Op 7 december 2004 zijn de bestaande Natura 2000-gebieden vastgesteld als Habitatricht-

lijngebied. Op grond van de Habitatrichtlijn is voor deze gebieden het zogenoemde ‘stand 

still-beginsel” van toepassing. Dit betekent dat “de kwaliteit van habitats en habitats van 

soorten [in vergelijking met de situatie van 7 december 2004] niet mag afnemen”. Of er 

sprake is van een afname vanwege een plan of project moet dan ook beoordeeld worden 

in vergelijking met de situatie op 7 december 2004. Het bestaand gebruik is dan ook het 

gebruik op 7 december 2004: de zogenoemde referentiedatum voor Habitatrichtlijngebie-

den. 
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oordeling (zie hoofdstuk 7) als natuurgebied van communautair belang  

zijn vastgesteld. 

 

2. In de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat het (ver)bouwen 

van bouwwerken (ook zijnde het slopen), het gebruiken van gronden of 

het uitvoeren van werken en werkzaamheden alleen mogelijk is als 

hierdoor geen sprake is van een “negatief effect” op meervleermuis. 

 

Op grond van deze regel is een en ander beperkt tot die activiteiten 

waarbij geen sprake is van een “negatief effect” op meervleermuis als 

voor een Natura 2000-gebied belangrijke soort. 

 

3. In de wijzigingsregels van de bestemming Agrarisch is de wijzigingsmo-

gelijkheid dat “een bouwvlak wordt voorzien van de aanduiding “inten-

sieve veehouderij”” niet meer opgenomen. In de overlegreactie van de 

provincie Fryslân op het voorontwerpbestemmingsplan is door de pro-

vincie opgemerkt dat er op grond van het beleid van de provincie nau-

welijks mogelijkheden zijn voor de vestiging of uitbreiding van intensie-

ve veehouderijbedrijven. De wijzigingsmogelijkheid voor de vestiging 

van deze bedrijven mag dan ook niet in het bestemmingsplan mag wor-

den opgenomen. 

 

4. In de wijzigingsregels van de bestemming Agrarisch is bepaald dat “de 

aan een bestaand bouwvlak aangrenzende gronden worden voorzien van 

een bouwvlak ten behoeve van de uitbreiding van een grondgebonden 

agrarisch bedrijf, mits: het totale bouwvlak inclusief beplanting ten 

hoogste 20.000 m² bedraagt”. Dit betekent dat agrarische bouwvlakken 

tot ten hoogste 2 hectare kunnen worden vergroot. In het voorontwerp-

bestemmingsplan was de vergroting alleen beperkt tot een vergroting 

van ten hoogste 5.000 m². Op grond hiervan waren achtereenvolgens 

verschillende vergrotingen van ten hoogste 5.000 m² mogelijk. Hierdoor 

waren bouwvlakken groter dan 2 hectare ook mogelijk. Naar de mening 

van de gemeente is dit niet wenselijk en dit is ook nooit de bedoeling 

van de regel geweest
61

. Door het opnemen van deze wijzigingsregel sluit 

deze wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van agrarische bouw-

vlakken ook aan op de wijzigingsmogelijkheid voor het aanbrengen van 

een nieuw agrarisch bouwvlak. 

 

5. In de afwijkingsregels is bepaald dat een omgevingsvergunning voor de 

aanleg van “voorzieningen voor dagrecreatief medegebruik groter dan 

5.000 m²” alleen wordt verleend “indien er geen sprake is van strijd 

met het provinciaal weidevogelbeleid”. In de overlegreactie van de pro-

vincie Fryslân op het voorontwerpbestemmingsplan is door de provincie 

                                                   
61  Uit de toelichting van het geldende bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied is ook af 

te leiden dat het de bedoeling was op alleen agrarische bouwvlakken van ten hoogste 

2 hectare mogelijk te maken. 
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opgemerkt dat voor “minicampings aansluitend op het erf van een wo-

ning of bedrijf groter dan 0,5 hectare weidevogelcompensatie aan de 

orde is” (zijnde een niet-agrarische ontwikkeling). Naar de mening van 

de provincie “kunnen deze ontwikkelingen alleen mogelijk worden ge-

maakt als er een koppeling wordt gemaakt het weidevogelbeleid”. 

 

6. In de afwijkings- en wijzigingsregels is bepaald dat van de afwijkings- en 

wijzigingsmogelijkheden alleen gebruik gemaakt kan worden onder de 

voorwaarden dat: “geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- het bebouwingsbeeld; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

- de cultuurhistorische waarden; 

- de landschappelijke waarden; 

- de milieusituatie; 

- de natuurlijke waarden; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

- de watersituatie; 

- de woonsituatie”. 

 

Naar aanleiding van de beoordeling van de milieueffecten op water en 

de mogelijke maatregelen om deze effecten te beperken is als aanvul-

lende voorwaarde “de watersituatie” opgenomen. Hierbij is in de regels 

van het bestemmingsplan voor “de watersituatie” de volgende begrips-

omschrijving opgenomen: “de waarde van een gebied in waterhuishoud-

kundige zin die wordt bepaald door de waterkwaliteit en waterkwanti-

teit in een gebied”. 

 

7. Verder is alternatief 1 overeenkomstig het voornemen. 

 

Bij het onder 1. opgenomen uitgangspunt maar ook bij het onder 2. opgeno-

men uitgangspunt moet worden opgemerkt dat deze weliswaar zijn opgesteld 

om vooral de milieueffecten op de natuur zo te beperken dat “negatieve ef-

fecten” op Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten, maar dat op basis van de 

in deze uitgangspunten opgenomen maatregelen ook de effecten op de geur 

worden beperkt. Op basis van de maatregel in het onder 1. opgenomen uit-

gangspunt wordt indirect het aantal stuks vee dat op een agrarisch bedrijven 

gehouden kan worden beperkt. Door het beperken van het aantal stuks vee 

wordt ook de geuremissie van een bedrijf beperkt
62

. Door de maatregel in het 

onder 2. opgenomen uitgangspunt is een wijziging naar intensieve veehouderij 

niet meer mogelijk. Hierdoor wordt het aantal stuks vee waarvoor in bijlage 1 

van de (Rgv) een geuremissiefactor is opgenomen dat op een bedrijf gehouden 

kan worden beperkt. Hierdoor wordt mogelijk ook de geuremissie van een be-

drijf beperkt. 

                                                   
62  De geuremissie van een agrarisch bedrijf is het resultaat van de vermenigvuldiging van het 

aantal stuks vee en de geuremissie/dierplaats/seconde.  
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5 . 2   

A l t e r n a t i e f  2  

5 . 2 . 1   

O m s c h r i j v i n g  

Zoals opgemerkt, moet op basis van alternatief 1 het aantal stuks vee op de 

agrarische bedrijven in beginsel beperkt worden tot het aantal overeenkomstig 

het bestaand gebruik (zoals bedoeld in de gebruiksregel) of het gebruik dat op 

grond van een vergunning op grond van de Nbw mogelijk is. Voor een groot 

deel van de veehouderijbedrijven betekent dit waarschijnlijk dat het aantal 

stuks vee sterk beperkt moet worden in vergelijking met het aantal dat op 

grond van een omgevingsvergunning (onderdeel milieu) of melding op grond 

van een AMvB gehouden mag worden. Omdat voor het gebruik een omgevings-

vergunning of melding is verleend, is het aantal stuks vee weliswaar niet in 

strijd met onder andere de Wet ammoniak en veehouderij, Wet geurhinder en 

veehouderij en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

maar dit betekent niet dat dit niet in strijd is met de Nbw
63

. 

 

Omdat het beperken van het aantal stuks vee in vergelijking met de omge-

vingsvergunning of melding voor de bedrijfsvoering van het veehouderijbedrijf 

moeilijk lijkt en het handhaven hiervan voor de gemeente ook niet makkelijk 

is, is deze situatie niet wenselijk. 

 

Naar de mening van de gemeente is het wenselijk dat agrarische ondernemers 

gebruik kunnen (blijven) maken van de ruimte binnen de verleende omgevings-

vergunningen of meldingen en dat de gemeente op grond hiervan kan (blijven) 

handhaven. Hiervoor is alternatief 2 uitgewerkt. 

5 . 2 . 2   

U i t w e r k i n g  

Alternatief 2 is op basis van de volgende uitgangspunten uitgewerkt: 

1. In de gebruiksregels van de bestemming Agrarisch is bepaald dat “tot 

een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval wordt gere-

kend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het 

houden van vee, zodanig dat er sprake is van een toename van de am-

moniakemissie per agrarisch bedrijf met dien verstande dat als referen-

tie-emissie wordt verstaan de emissie op grond het bestaande vergunde 

gebruik”.  

 

Hierbij is het gebruik van de gronden beperkt tot een gebruik waarbij 

geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie in vergelijking 

met de situatie op grond van de verleende omgevingsvergunningen (on-

                                                   
63  Het handhaven van de Natuurbeschermingswet 1998 is in de eerste plaats een taak van de 

provincies. 
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derdeel milieu) of meldingen op grond van een AMvB. Dit betekent dat 

ten hoogste het aantal stuks vee dat op grond van de omgevingsvergun-

ningen of meldingen gehouden mag worden, op de bedrijven gehouden 

mag worden. 

  

2. In de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat het (ver)bouwen 

van bouwwerken (ook zijnde het slopen), het gebruiken van gronden of 

het uitvoeren van werken en werkzaamheden alleen mogelijk is als 

hierdoor geen sprake is van een “negatief effect” op meervleermuis. 

 

3. In de wijzigingsregels van de bestemming Agrarisch is de wijzigingsmo-

gelijkheid dat “een bouwvlak wordt voorzien van de aanduiding “inten-

sieve veehouderij”” niet meer opgenomen. In de overlegreactie van de 

provincie Fryslân op het voorontwerpbestemmingsplan is door de pro-

vincie opgemerkt dat er op grond van het beleid van de provincie nau-

welijks mogelijkheden zijn voor de vestiging of uitbreiding van intensie-

ve veehouderijbedrijven. De wijzigingsmogelijkheid voor de vestiging 

van deze bedrijven mag dan ook niet in het bestemmingsplan worden 

opgenomen. 

 

4. In de wijzigingsregels van de bestemming Agrarisch is bepaald dat “de 

aan een bestaand bouwvlak aangrenzende gronden worden voorzien van 

een bouwvlak ten behoeve van de uitbreiding van een grondgebonden 

agrarisch bedrijf, mits: het totale bouwvlak inclusief beplanting ten 

hoogste 20.000 m² bedraagt”. Dit betekent dat agrarische bouwvlakken 

tot ten hoogste 2 hectare kunnen worden vergroot. In het voorontwerp-

bestemmingsplan was de vergroting alleen beperkt tot ten hoogste 

5.000 m². Op grond hiervan waren achtereenvolgens verschillende ver-

grotingen van ten hoogste 5.000 m² mogelijk. Hierdoor waren bouwvlak-

ken groter dan 2 hectare ook mogelijk. Dit wordt niet wenselijk geacht 

en is ook niet de bedoeling van de regel
64

. Door het opnemen van deze 

wijzigingsregel sluit deze wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van 

agrarische bouwvlakken ook aan op de wijzigingsmogelijkheid voor het 

aanbrengen van een nieuw agrarisch bouwvlak. 

 

5. In de afwijkingsregels is bepaald dat een omgevingsvergunning voor de 

aanleg van “voorzieningen voor dagrecreatief medegebruik groter dan 

5.000 m²” alleen wordt verleend “indien er geen sprake is van strijd 

met het provinciaal weidevogelbeleid”. In de overlegreactie van de pro-

vincie Fryslân op het voorontwerpbestemmingsplan is door de provincie 

opgemerkt dat voor “minicampings aansluitend op het erf van een wo-

ning of bedrijf groter dan 0,5 hectare weidevogelcompensatie aan de 

orde is” (zijnde een niet-agrarische ontwikkeling). Naar de mening van 

de provincie “kunnen deze ontwikkelingen alleen mogelijk worden ge-

maakt als er een koppeling wordt gemaakt het weidevogelbeleid”. 

                                                   
64 Zie voetnoot 61. 
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6. In de afwijkings- en wijzigingsregels is bepaald dat van de afwijkings- en 

wijzigingsmogelijkheden alleen gebruik gemaakt kan worden onder de 

voorwaarden dat: “geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- het bebouwingsbeeld; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

- de cultuurhistorische waarden; 

- de landschappelijke waarden; 

- de milieusituatie; 

- de natuurlijke waarden; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

- de watersituatie; 

- de woonsituatie”. 

 

Naar aanleiding van de beoordeling van de milieueffecten op water en 

de mogelijke maatregelen om deze effecten te beperken, is als aanvul-

lende voorwaarde “de watersituatie” opgenomen. Hierbij is in de regels 

van het bestemmingsplan voor “de watersituatie” de volgende begrips-

omschrijving opgenomen: “de waarde van een gebied in waterhuishoud-

kundige zin die wordt bepaald door de waterkwaliteit en waterkwanti-

teit in een gebied”. 

 

7. Verder is alternatief 2 overeenkomstig het voornemen. 

 

Om misverstanden te voorkomen wordt opgemerkt dat alternatief 2 alleen van 

alternatief 1 verschilt wat betreft de maatregel om de stikstofdepositie op Na-

tura 2000-gebieden te beperken. In alternatief 1 is een zogenoemde depositie-

regel opgenomen op grond waarvan de stikstofdepositie op Natura 2000-ge-

bieden wordt beperkt en in alternatief 2 is een zogenoemde emissieregel op-

genomen op grond waarvan de ammoniakemissie van agrarische bedrijven 

wordt beperkt waardoor (naar verwachting) ook de depositie op Natura 

2000-gebieden wordt beperkt. 
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6 6  B e o o r d e l i n g  v a n  

d e  m i l i e u e f f e c t e n  

v a n  d e  

a l t e r n a t i e v e n  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

e. “een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de (...) de be-

schreven alternatieven (voor de voorgenomen activiteit) kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven”; 

f. “een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijk gevolgen 

voor het milieu van (…) elk der in beschouwing genomen alternatie-

ven”; 

g. “een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen”. 

h. “een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de on-

derdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gege-

vens”. 

 

Zoals in hoofdstuk 4 al is opgemerkt werden, de “m.e.r.-(beoordelings)plich-

tige activiteiten” waarvoor het bestemmingsplan een kader biedt in overwe-

ging nemende, vooral milieueffecten verwacht op of van: 

- het landschap; 

- de natuur, en; 

- geur. 

 

Uit tabel 25 blijkt dat de milieueffecten op of van (een deel van) de natuur en 

de geur als negatief of zeer negatief zijn beoordeeld. Hieruit blijkt dat de 

verwachting dat er vooral milieueffecten op of van het landschap, de natuur 

en de geur verwacht werden in die zin ook juist was. 
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In de alternatieven zijn maatregelen opgenomen op basis waarvan de milieuef-

fecten op of van de natuur en de geur naar verwachting beperkt worden
65

. Op 

basis hiervan worden, in vergelijking met het voornemen, tenminste andere 

milieueffecten op deze milieuonderdelen verwacht. Op of van andere milieu-

onderdelen worden geen andere milieueffecten verwacht. Alles in overweging 

nemende zijn in dit hoofdstuk dan ook alleen een omschrijving en beoordeling 

van de milieueffecten van de alternatieven op of van het landschap, de natuur 

en geur opgenomen. 

6 . 1   

N a t u u r  

6 . 1 . 1   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Voor de omschrijving van de milieueffecten van alternatief 1 en alternatief 2 

op de natuur wordt verwezen naar het rapport Actualisatie Ecologische Beoor-

deling Bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. 

6 . 1 . 2   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 25 is de beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven op de 

natuur opgenomen.  

 

                                                   
65  Door het uitvoeren van een maatregel om een bepaald milieueffect te voorkomen of te 

beperken kan ook een ander milieueffect worden voorkomen of beperkt. Als voorbeeld: 

als maatregel om een “negatief effect” op een Natura 2000-gebied te voorkomen kan in 

de regels van het bestemmingsplan bepaald worden dat de ammoniakemissie van een 

agrarisch bedrijf niet mag toenemen (alternatief 2 in het voorliggende planMER). Door 

deze maatregel wordt indirect het aantal stuks vee dat op de bedrijven gehouden kan 

worden beperkt. Omdat het aantal stuks vee wordt beperkt wordt ook de geuremissie van 

het bedrijf beperkt. Hierdoor wordt door de maatregel ook het milieueffect op de geur 

voorkomen of beperkt. 
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Tabel 25. Beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven, natuur 

 alternatief 1 alternatief 2 

Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebieden)   

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de toename van 

de ammoniakdepositie 

0 -- 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de effecten op 

meervleermuis 

0 0 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van andere effecten 0 0 

Flora- en faunawet   

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde soorten, 

bepaald op basis van de toename van de ammoniakdepositie 

0/- - 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde soorten, 

bepaald op basis van andere effecten 

0/- 0/- 

gebieden van de EHS, “openheid en rust” en ganzenfoerageergebieden   

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op basis van de toe-

name van de ammoniakdepositie 

0/- - 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op basis van andere 

effecten 

0 0 

- milieueffecten op gebieden van “openheid en rust” 0 0 

- milieueffecten op ganzenfoerageergebieden 0 0 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

Voor de uiteenzetting van de beoordeling van de milieueffecten van de alter-

natieven op de natuur wordt verwezen naar het rapport Actualisatie Ecolo-

gische Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. 

6 . 1 . 3   

M a a t r e g e l e n  

Ook in alternatief 2 is, overeenkomstig het voornemen, sprake van een toena-

me van de ammoniakdepositie. De in alternatief 2, als maatregel om een “ne-

gatief effect” op Natura 2000-gebieden te voorkomen, opgenomen emissiere-

gel is niet voldoende om een negatief effect door ammoniakdepositie op de 

gebieden te voorkomen. Dit betekent dat, in alternatief 2, een verdere beper-

king van de ammoniakemissie van de veehouderijbedrijven nodig is. De in al-

ternatief 1 opgenomen depositieregel is wel voldoende om een negatief effect 

te voorkomen. Het opnemen van aanvullende maatregelen in het bestem-

mingsplan op basis van alternatief 1 is dan ook niet nodig. 

 

Zoals is opgemerkt is in het voorliggende planMER het uitgangspunt dat een ni-

hil tot negatief effect op, op grond van de Ffw beschermde soorten, niet een 

probleem is voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Op basis hiervan is 

het opnemen van aanvullende maatregelen om een negatief effect op, op 

grond van de Ffw beschermde soorten te voorkomen, in het bestemmingsplan 

dan ook niet nodig. 
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6 . 1 . 4   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk 

worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlij-

nen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de 

milieueffecten op de natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een 

beoordeling op hoofdlijnen is in beginsel voldoende informatie beschikbaar. 

 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat uit de omschrijving van de milieueffec-

ten van de alternatieven voor wat betreft de ammoniakdepositie blijkt dat ef-

fecten (van een toename) van de ammoniakemissie over grote afstand nog zijn 

waar te nemen. Dit betekent dat deze effecten door activiteiten op grond van 

andere plannen en projecten buiten het bestemmingsplangebied, zoals be-

stemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere gemeenten in de om-

geving, versterkt of verzwakt kunnen worden. Vaak zullen dergelijke bestem-

mingsplannen overeenkomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische 

bedrijfstak bieden als het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 

Leeuwarden. Hierdoor is er in beginsel in de betreffende bestemmingsplannen 

waarschijnlijk ook een sterke toename van de ammoniakemissie mogelijk. De 

effecten van de alternatieven voor wat betreft de ammoniakdepositie zullen 

door de activiteiten op grond van deze bestemmingsplannen waarschijnlijk dan 

ook versterkt worden en niet verzwakt. 

 

In alternatief 2 is er echter sprake van toename van de ammoniakdepositie in 

het bestemmingsplangebied, op basis waarvan het milieueffect van alterna-

tief 2 voor wat betreft de toename van de ammoniakdepositie als zeer nega-

tief is beoordeeld. Nu wordt dit effect door de ammoniakemissie van andere 

activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied 

van andere gemeenten mogelijk versterkt, maar voor de beoordeling van het 

effect maakt dit geen verschil: er blijft sprake van een sterke toename dat als 

negatief is beoordeeld. Ook hierbij moet worden opgemerkt dat er in alterna-

tief 2 ook sprake is van een “significant negatief effect” op Natura 2000-ge-

bieden door de toename van de ammoniakemissie in het bestemmingsplange-

bied op basis waarvan het milieueffect van alternatief 2 voor wat betreft de 

ammoniakdepositie in Natura 2000-gebieden als zeer negatief is beoordeeld. 

Dit betekent dat een bestemmingsplan op basis van alternatief 2 in strijd is 

met de Nbw en dan ook niet zo kan worden vastgesteld. 

 

Wat betreft alternatief 1 kan hierover worden opgemerkt dat in dit alternatief 

door de activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor het landelijk 

gebied van andere gemeenten er weliswaar mogelijk een toename van de am-

moniakdepositie op Natura 2000-gebieden plaatsvindt, maar door het bestem-

mingsplan Leeuwarden - Buitengebied van de gemeente Leeuwarden wordt een 

bijdrage hiervan door agrarische activiteiten in het bestemmingsplangebied 
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voorkomen. Met andere woorden: het bestemmingsplan voorkomt een bijdrage 

aan het stikstofprobleem in en in de omgeving van het plangebied. 

6 . 2   

L a n d s c h a p  

6 . 2 . 1   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

A l t e r n a t i e f  1  

Uit de omschrijving en beoordeling van de milieueffecten van het voornemen 

op het landschap blijkt dat er vooral effecten op het landschap worden ver-

wacht door het vergroten van de agrarische bouwvlakken tot 2 hectare. Ook in 

alternatief 1 is, overeenkomstig het voornemen, de ontwikkeling van 38 mo-

delveehouderijbedrijven mogelijk waarbij het bouwvlak tot 2 hectare wordt 

vergroot. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat in alternatief 1, in tegenstel-

ling tot het voornemen, in de wijzigingsregels van de bestemming Agrarisch 

uitdrukkelijk is bepaald dat agrarische bouwvlakken tot ten hoogste 2 hectare 

kunnen worden vergroot. De milieueffecten van alternatief 1 zijn dan ook 

overeenkomstig de effecten van het voornemen. 

 

A l t e r n a t i e f  2  

Alternatief 2 verschilt van alternatief 1 alleen wat betreft de maatregel om de 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te beperken. Omdat de milieueffec-

ten op het landschap niet (direct) samenhangen met deze maatregelen, zijn de 

milieueffecten van alternatief 2 dan ook overeenkomstig de effecten van al-

ternatief 1 en het voornemen. 

6 . 2 . 2   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 26 is de beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven op het 

landschap opgenomen.  

 

Tabel 26. Beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven, landschap 

 alternatief 1 alternatief 2 

- milieueffecten op de structuur van het landschap en andere landschappelijke 

waarden, bepaald op basis van de kenmerken van de verschillende landschaps-

soorten. 

0/- 0/- 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

De milieueffecten van de alternatieven zijn overeenkomstig de effecten van 

het voornemen. De effecten van alternatief 1 en 2 op het landschap zijn dan 

ook, overeenkomstig het voornemen, als nihil tot negatief beoordeeld. 
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6 . 2 . 3   

M a a t r e g e l e n  

Nu de milieueffecten van de alternatieven overeenkomstig het voornemen 

zijn, is, zoals in paragraaf 4.3.4 bij de maatregelen voor het voornemen is op-

gemerkt, het opnemen van aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan 

niet nodig. 

6 . 2 . 4   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft het landschap geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor 

een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

6 . 3   

G e u r  

Zoals uit de omschrijving van de milieueffecten van het voornemen op geur 

blijkt wordt de geurbelasting in het onderzoeksgebied bepaald door de vlees-

varkens (Rav-nummer D 3) die op de niet-grondgebonden modelveehouderijbe-

drijven worden gehouden. 

 

In de alternatieven is, omdat in de wijzigingsregels van de bestemming Agra-

risch de wijzigingsmogelijkheid dat “een bouwvlak wordt voorzien van de aan-

duiding “intensieve veehouderij”” niet meer is opgenomen, intensieve vee-

houderij binnen de agrarische bouwvlakken, met uitzondering van één bouw-

vlak, niet meer mogelijk. Met andere woorden: ook het houden van 

vleesvarkens (als intensieve veehouderij) is binnen deze bouwvlakken niet 

meer mogelijk. Hierdoor is binnen de agrarische bouwvlakken alleen de vesti-

ging van grondgebonden veehouderijbedrijven mogelijk. 

 

In de bestaande situatie worden op de grondgebonden veehouderijbedrijven 

vooral melk- en kalfkoeien (Rav-nummer A 1) en vrouwelijk jongvee (Rav-num-

mer A 2) gehouden. Voor deze diersoorten zijn in de Rgv geen geuremissiefac-

toren opgenomen maar moet een afstand tot geurgevoelige gebouwen gewaar-

borgd worden. Op grond van de Rgv is de geuremissie van deze veehouderijbe-

drijven dan ook 0 ouE/s. In de alternatieven is op de grondgebonden model-

veehouderijbedrijven ook het houden van diersoorten mogelijk waarvoor in de 

Rgv wel een geuremissiefactor is opgenomen. In de Gebruikershandleiding 
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V-Stacks gebied
66

 is hierover onder andere opgemerkt dat “in een gebied met 

veel van dergelijke veehouderijbedrijven de geurbelasting wordt onderschat”. 

 

Om inzicht te krijgen in de effecten van het houden van diersoorten waarvoor 

in de Rgv een geuremissiefactor is opgenomen op de grondgebonden model-

veehouderijbedrijven in de alternatieven is de geuremissie van deze bedrijven 

bepaald wanneer op deze bedrijven schapen (Rav-nummer B 1) worden gehou-

den. 

6 . 3 . 1   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

A l t e r n a t i e f  1  

In alternatief 1 is, zoals is opgemerkt, een depositieregel opgenomen op grond 

waarvan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt beperkt. Op basis 

hiervan wordt het aantal stuks vee dat op de veehouderijbedrijven kan worden 

gehouden ook indirect beperkt. Het aantal stuks vee is niet direct beperkt tot 

een bepaald aantal per modelveehouderijbedrijf: er zijn situaties voor te stel-

len waarbij het aantal stuks vee toeneemt zonder dat er sprake is van een 

“negatief effect” op een Natura 2000-gebied door de stikstofdepositie. Deze 

situaties zijn op de schaal van het bestemmingsplangebied echter moeilijk voor 

alle bedrijven afzonderlijk te bepalen. Het is dan ook niet makkelijk om de 

“worst case”-situatie wat betreft de geuremissie van de modelveehouderijbe-

drijven te bepalen. 

 

Uit de omschrijving van de referentiesituatie en de milieueffecten van het 

voornemen wat betreft de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden blijkt 

dat er in de bestaande situatie in verschillende Natura 2000-gebieden al sprake 

is van een overschrijding van de zogenoemde “kritische depositiewaarde”
67

. 

Dit betekent dat er in vergelijking met de feitelijk bestaande situatie, wan-

neer er geen aanvullende maatregelen worden uitgevoerd, in beginsel maar 

een zeer beperkte toename van het aantal stuks vee mogelijk is. Dit in over-

weging nemende is voor het onderzoek naar de geurbelasting van de veehou-

derijbedrijven het aantal stuks vee op de modelveehouderijbedrijven bepaald 

op basis van de ammoniakemissie op grond van de verleende omgevingsvergun-

ningen (onderdeel milieu) (of meldingen op grond van een AMvB) en de ammo-

niakemissie per diersoort op grond van de Bahv voor schapen en vleesvarkens. 

In kader 2 is hiervan een rekenvoorbeeld opgenomen. Hierbij is ook in overwe-

ging genomen dat een overschrijding van het op grond van de verleende omge-

vingsvergunningen ten hoogste toegestane aantal stuks vee in beginsel niet 

mogelijk is. 

  

                                                   
66  Agentschap NL, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu e.a. 

(2010). Gebruikershandleiding V-Stacks gebied. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
67  Zie hoofdstuk 7. 
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Kader 2. Rekenvoorbeeld geuremissie per bedrijf op basis van de ammoniakemissie 

 

 

Uit de door de gemeente van oktober 2012 tot en met juni 2013 voor het be-

stemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied uitgevoerde inventarisatie van de 

bestaande situatie blijkt dat er in het bestemmingsplangebied 37 veehouderij-

bedrijven zijn gevestigd. Behalve 1 bedrijf zijn deze bedrijven een grondge-

bonden veehouderijbedrijf (zie ook tabel 1). In alternatief 1 mag binnen het 

agrarisch bouwvlak bij deze 36 grondgebonden bedrijven 4.000 m² worden ge-

Op grond van een omgevingsvergunning (onderdeel milieu) (of melding op 

grond van een AMvB) mogen op een grondgebonden veehouderijbedrijf (met 

intensieve veehouderij als ondergeschikte activiteit) ten hoogste 150 stuks 

melk- en kalfkoeien (Rav-nummer A 1), 105 stuks vrouwelijk jongvee 

(Rav-nummer A 3) en 1.000 vleesvarkens (Rav-nummer D 3) worden gehou-

den. Op grond van de in bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij 

(Rav) en de in bijlage 1 bij het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehou-

derij (Bahv) is de ammoniakemissie van melk- en kalfkoeien, vrouwelijk 

jongvee en vleesvarkens achtereenvolgens ten hoogste 9,5, 3,9 en 1,4 kilo-

gram ammoniak/dierplaats/jaar. De ammoniakemissie van het betreffende 

bedrijf is hiermee 3.234,5 kilogram stikstof per jaar.  

 

De ammoniakemissie van schapen (Rav-nummer B 1) en een vleesvarkens is 

op grond van de Rav ten minste 0,7 en 0,13 kilogram ammoniak/dier-

plaats/jaar. Dit betekent dat op het bedrijf, op basis van de ammoniakemis-

sie, 4.620 schapen of 24.880 vleesvarkens gehouden kunnen worden. 

 

Op grond van het bestemmingsplan mogen alleen de gronden binnen het 

agrarisch bouwvlak die zijn aangeduid als “intensieve veehouderij” voor in-

tensieve veehouderij gebruikt worden. Binnen het agrarisch bouwvlak van 

2 hectare bij het in dit rekenvoorbeeld gebruikte veehouderijbedrijf is 8.000 

vierkante meter aangeduid als “intensieve veehouderij”. Op basis van het 

uitgangspunt dat binnen een agrarisch bouwvlak 3.000 vleesvarkens per hec-

tare gehouden kunnen worden betekent dit dat op het bedrijf ten hoogste 

2.400 vleesvarkens gehouden kunnen worden op basis van de beschikbare 

ruimte binnen het agrarisch bouwvlak. Dit betekent dat op het bedrijf ten 

hoogste 4.175 schapen en 2.400 vleesvarkens gehouden kunnen worden.  

 

Op basis van het uitgangspunt dat binnen een agrarisch bouwvlak ten hoogste 

1.250 schapen gehouden kunnen worden, kunnen op het bedrijf ten hoogste 

1.500 schapen op basis van de beschikbare ruimte binnen het bouwvlak ge-

houden worden.  

 

Samengevat betekent dit dat op het bedrijf op basis van de ammoniakemissie 

van het bedrijf ten hoogste 1.500 schapen en 2.400 vleesvarkens gehouden 

kunnen worden. De geuremissie van het bedrijf is dan ook bepaald op basis 

van dit aantal stuks vee. Hierbij wordt opgemerkt dat hiervoor wel een nieu-

we omgevingsvergunning nodig is. 
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bruikt voor intensieve veehouderij als ondergeschikte activiteit. Dit betekent 

dat op de grondgebonden modelveehouderijbedrijven in de eerste plaats ten 

hoogste 1.200 vleesvarkens
68

 (Rav-nummer D 3) gehouden kunnen worden. 

Hierdoor kunnen er op de modelbedrijven in de tweede plaats ten hoogste 

2.000 schapen
69

 (Rav-nummer B 1) gehouden worden. Het aantal stuks vee op 

deze bedrijven wordt beperkt door de ammoniakemissie van de bedrijven in de 

bestaande situatie.  

 

De geurbelasting in het onderzoeksgebied is in alternatief 1 plaatselijk ten 

hoogste 139,6 ouE/kubieke meter. Deze geurbelasting is ter plaatse van de 

Bredyk ten noorden van de Werpsterhoek bepaald. Hierdoor is er in alternatief 

1 sprake van een overschrijding van de grenswaarden voor de ten hoogste toe-

gestane geurbelasting op grond van de Wgv. Uit de verspreiding van de geurbe-

lasting blijkt dat er in het zuiden en een deel van het noorden van het be-

stemmingsplangebied sprake is van een overschrijding. In figuur 22 is de ver-

spreiding van de geurbelasting in alternatief 1 weergegeven. In figuur 23 is de 

vergelijking van de geurbelasting in alternatief 1 en de referentiesituatie 

weergegeven. 

 

 
F i g u u r  2 2 .  G e u r b e l a s t i n g  i n  a l t e r n a t i e f  1  

 

                                                   
68  Het aantal vleesvarkens is het resultaat van de vermenigvuldiging van 4.000 vierkante me-

ter en 3.000 vleesvarkens/hectare. 
69  Het aantal schapen is het resultaat van de vermenigvuldiging van 1,6 hectare (2 hectare 

min 4.000 vierkante meter (zie voetnoot 68) en 1.250 schapen/hectare. 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Modelveehouderijbedrijf

ouE/m³

< 2,0

2,0 - 8,0

> 8,0
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F i g u u r  2 3 .  T o e n a m e  v a n  d e  g e u r b e l a s t i n g  i n  a l t e r n a t i e f  1  i n  v e r g e -

l i j k i n g  m e t  d e  r e f e r e n t i e s i t u a t i e  

 

De geuremissie van de veehouderijbedrijven in het onderzoeksgebied is hierbij 

1.374.747 ouE/seconde. Dit is een toename van 1.358.900 ouE/seconde in ver-

gelijking met de referentiesituatie. 

 

Uit de resultaten van het verspreidingsmodel blijkt ook dat de woon- en leef-

omgeving in het onderzoeksgebied “zeer goed” tot plaatselijk “extreem 

slecht” is. In figuur 24 is de beoordeling van de woon- en leefomgeving in het 

onderzoeksgebied op basis van de “milieukwaliteitscriteria” van het RIVM 

weergegeven. 

 

 
F i g u u r  2 4 .  W o o n -  e n  l e e f o m g e v i n g  i n  a l t e r n a t i e f  1  

 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Modelveehouderijbedrijf

ouE/m³

1,0

1,0 - 2,0

2,0 - 3,0

3,0 - 4,0

4,0 - 5,0

5,0 - 10,0

10,0 - 20,0

20,0 - 30,0

30,0 - 40,0

≥ 50,0

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Bestemming Wonen (BAG)

woon- en leefomgeving

zeer goed

goed

redelijk goed

matig

tamelijk slecht

slecht

zeer slecht

extreem slecht
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In tabel 27 is een overzicht opgenomen van het aantal woningen
70

 in de gebie-

den waar in alternatief 1, in vergelijking met de referentiesituatie, sprake is 

van een toename van de geurhinder. 

 

Tabel 27. Aantal woningen in gebieden waar in alternatief 1, in vergelijking met de referen-

tiesituatie sprake is van een toename van de geurhinder 

woon- en leefomgeving woningen (aantal) 

referentiesituatie alternatief 1 

zeer goed 99 8 

goed 8 4 

redelijk goed 0 15 

matig 0 14 

tamelijk slecht 0 21 

slecht 0 7 

zeer slecht 0 9 

extreem slecht 0 29 

totaal 107 107 

  

A l t e r n a t i e f  2  

Ook in alternatief 2 mag, overeenkomstig alternatief 1, binnen het agrarisch 

bouwvlak bij 36 grondgebonden bedrijven 4.000 m² worden gebruikt voor in-

tensieve veehouderij als ondergeschikte activiteit. Dit betekent dat ook in al-

ternatief 2 ten hoogste 1.200 vleesvarkens (Rav-nummer D 3) en 2.000 schapen 

(Rav-nummer B 1) op de grondgebonden modelveehouderijbedrijven gehouden 

kunnen worden. Ook is hier het aantal stuks vee dat op deze bedrijven gehou-

den kan worden beperkt door de ammoniakemissie, maar in alternatief 2 is, in 

afwijking van alternatief 1, de ammoniakemissie van de bedrijven bepaald op 

basis van de verleende omgevingsvergunningen (onderdeel milieu) of meldin-

gen op grond van een AMvB. 

 

In alternatief 2 is de geurbelasting in het onderzoeksgebied plaatselijk ten 

hoogste 189,4 ouE/kubieke meter. Ook deze geurbelasting is ter plaatse van de 

Bredyk ten noorden van de Werpsterhoek bepaald. Hierdoor is er ook in alter-

natief 2 sprake van een overschrijding van de grenswaarden voor de ten hoog-

ste toegestane geurbelasting op grond van de Wgv. Uit de verspreiding van de 

geurbelasting blijkt dat er in het zuiden en een deel van het noorden van het 

bestemmingsplangebied sprake is van een overschrijding. In figuur 25 is de ver-

spreiding van de geurbelasting in alternatief 2 weergegeven. In figuur 26 is de 

vergelijking van de geurbelasting in alternatief 2 en de referentiesituatie 

weergegeven. 

 

                                                   
70  Het aantal woningen is bepaald op basis van de adresinformatie uit de Basisregistratie 

adressen en gebouwen (BAG) binnen de vlakken waarbinnen de gronden, op grond van het 

voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied zijn bestemd als Wo-

nen. 
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F i g u u r  2 5 .  G e u r b e l a s t i n g  i n  a l t e r n a t i e f  2  

 

 
F i g u u r  2 6 .  T o e n a m e  v a n  d e  g e u r b e l a s t i n g  i n  a l t e r n a t i e f  2  i n  v e r g e -

l i j k i n g  m e t  d e  r e f e r e n t i e s i t u a t i e  

 

De geuremissie van de veehouderijbedrijven in het onderzoeksgebied is hierbij 

1.619.274 ouE/seconde. Dit is een toename van 1.603.427 ouE/seconde in ver-

gelijking met de referentiesituatie. 

 

Uit de resultaten van het verspreidingsmodel blijkt ook dat de woon- en leef-

omgeving in het onderzoeksgebied “zeer goed” tot plaatselijk “extreem 

slecht” is. In figuur 27 is de beoordeling van de woon- en leefomgeving in het 

onderzoeksgebied op basis van de “milieukwaliteitscriteria” van het RIVM 

weergegeven. 

 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Modelveehouderijbedrijf

ouE/m³

< 2,0

2,0 - 8,0

> 8,0

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Modelveehouderijbedrijf

ouE/m³

1,0

1,0 - 2,0

2,0 - 3,0

3,0 - 4,0

4,0 - 5,0

5,0 - 10,0

10,0 - 20,0

20,0 - 30,0

30,0 - 40,0

≥ 50,0
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F i g u u r  2 7 .  W o o n -  e n  l e e f o m g e v i n g  i n  a l t e r n a t i e f  2  

 

In tabel 28 is een overzicht opgenomen van het aantal woningen
71

 in de gebie-

den waar in alternatief 2, in vergelijking met de referentiesituatie, sprake is 

van een toename van de geurhinder. 

 

Tabel 28. Aantal woningen in gebieden waar in alternatief 2, in vergelijking met de referen-

tiesituatie sprake is van een toename van de geurhinder 

woon- en leefomgeving woningen (aantal) 

referentiesituatie alternatief 2 

zeer goed 99 8 

goed 8 3 

redelijk goed 0 11 

matig 0 14 

tamelijk slecht 0 22 

slecht 0 6 

zeer slecht 0 11 

extreem slecht 0 32 

totaal 107 107 

6 . 3 . 2   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 29 is de beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven op 

geur opgenomen. 

 

                                                   
71  Het aantal woningen is bepaald op basis van de adresinformatie uit de Basisregistratie 

adressen en gebouwen (BAG) binnen de vlakken waarbinnen de gronden, op grond van het 

voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied zijn bestemd als Wo-

nen. 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Bestemming Wonen (BAG)

woon- en leefomgeving

zeer goed

goed

redelijk goed

matig

tamelijk slecht

slecht

zeer slecht

extreem slecht
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Tabel 29. Beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven, geur 

 alternatief 1 alternatief 2 

- milieueffecten op de geur, bepaald op basis van de toename van de geurbelas-

ting en -hinder 

- - 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

In de alternatieven neemt de geuremissie van de veehouderijbedrijven toe. Uit 

de resultaten van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied blijkt dat er in de 

alternatieven ook sprake is van een sterke toename van de geurbelasting. 

Hierdoor is er sprake van een overschrijding van de in de Wgv opgenomen 

grenswaarden. 

 

Bij het gebruik maken van de wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van de 

agrarische bouwvlakken tot 2 hectare of de afwijkingsmogelijkheid voor het 

gebruiken van de staloppervlakte voor niet-grondgebonden veehouderij als on-

dergeschikte activiteit tot ten hoogste 4.000 m² moeten ook de effecten op de 

geur overwogen worden. Op grond hiervan wordt verwacht dat de geurbelas-

ting in de alternatieven weliswaar toeneemt maar niet op de schaal waarbij 

sprake is van overschrijdingen van de in de Wgv opgenomen grenswaarden
72

. 

Binnen de grenswaarden is een toename van de geurhinder mogelijk tot er 

sprake is van waardering voor de woon- en leefomgeving van “slecht”. Bij een 

waardering “zeer slecht” of “extreem slecht” is er sprake van een overschrij-

ding van de grenswaarde voor de voorgrondbelasting van 8,0 ouE/m³ op grond 

van de Wgv (zie ook tabel 11). Een dergelijke waardering voor de woon- en 

leefomgeving is in de alternatieven maar op een beperkt deel van het onder-

zoeksgebied van toepassing. Alles in overweging nemende zijn de milieueffec-

ten van de alternatieven op de geur als negatief beoordeeld. 

6 . 3 . 3   

M a a t r e g e l e n  

Door het opnemen van de depositieregel in alternatief 1 en de emissieregel in 

alternatief 2 als maatregel om een “negatief effect” op Natura 2000-gebieden 

te voorkomen wordt ook de geuremissie van de veehouderijbedrijven in de al-

ternatieven sterk beperkt. De geuremissie wordt ook beperkt door het niet 

meer in de wijzigingsregels opnemen van de wijzigingsmogelijkheid dat “een 

bouwvlak wordt voorzien van de aanduiding “intensieve veehouderij””. Toch 

blijkt uit de resultaten van het voor het voorliggende planMER uitgevoerde on-

                                                   
72  Als voorbeeld: in de bestaande situatie is de geurbelasting op een plaats in het bestem-

mingsplangebied 3,0 ouE/m³. In de alternatieven is de geurbelasting hier 12,0 ouE/m³. 

Op grond van de Wgv mag de geurbelasting hier echter ten hoogste 8,0 ouE/m³ zijn. Dit 

betekent dat een toename van 3,0 ouE/m³ tot 12,0 ouE/m³ op grond van de Wgv niet 

mogelijk is. Een toename van 3,0 ouE/m³ tot 8,0 ouE/m³ is wel mogelijk. 
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derzoek naar de geurbelasting van de veehouderijbedrijven in het bestem-

mingsplangebied dat er, ook in de alternatieven, een sterke toename van de 

geurbelasting en –hinder kan plaatsvinden. Het advies is, overeenkomstig het 

advies bij het voornemen, dan ook om te overwegen welke geurbelasting 

en -hinder van veehouderijbedrijven in het landelijke en stedelijke gebied van 

de gemeente Leeuwarden nog aanvaardbaar wordt geacht in verhouding tot de 

ontwikkelingen die wenselijke worden geacht. Deze overweging kan plaatsvin-

den bij het opstellen van de verordening zoals bedoeld in de Wgv. Uit de in-

formatie van de gemeente blijkt dat de gemeente het voornemen heeft om 

een dergelijke verordening op te stellen. Het advies is dan ook om bij het op-

stellen van de verordening de hiervoor bedoelde overweging op te nemen. 

 

De toename van de geurbelasting en –hinder hangt in de alternatieven voor een 

groot deel samen met de uitbreidingsmogelijkheid voor intensieve veehouderij 

als ondergeschikte activiteit bij een grondgebonden veehouderijbedrijf. De 

geuremissie van intensieve veehouderij is in vergelijking met de niet-inten-

sieve veehouderij sterk. De uitbreiding van intensieve veehouderij is mogelijk 

op grond van de in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen afwijkings-

mogelijkheid voor het gebruiken van de staloppervlakte voor niet-grondge-

bonden veehouderij tot ten hoogste 4.000 m². Het advies is dan ook om te 

overwegen om deze afwijkingsmogelijkheid niet in het (ontwerp)bestem-

mingsplan op te nemen. Overigens is op grond van het voorontwerpbestem-

mingsplan mag binnen het agrarisch bouwvlak bij grondgebonden bedrijven 

1.500 m² worden gebruikt voor intensieve veehouderij als ondergeschikte acti-

viteit. Ook kan overwogen worden om deze mogelijkheid niet in het (ont-

werp)bestemmingsplan op te nemen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

geurbelasting en –hinder in de alternatieven in de “worst-case”-situatie is be-

paald. Dit betekent dat door maatregelen zoals het bouwen van een stalsoort 

waarbij de geuremissie wordt beperkt toch een uitbreiding van de intensieve 

veehouderij mogelijk is waarbij er een toename van de geurbelasting of –hin-

der nauwelijks is waar te nemen. 

6 . 3 . 4   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van milieueffecten 

wat betreft geur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoordeling 

op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 
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7 7  P a s s e n d e  

b e o o r d e l i n g  

Voor het planMER is door Van der Heijden en Klop
73

 een passende beoordeling 

uitgevoerd. De resultaten van de passende beoordeling zijn opgenomen in het 

rapport Passende Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. 

Het rapport is als losse bijlage bij het voorliggende planMER opgenomen. 

7 . 1   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Voor de omschrijving van de milieueffecten van het voornemen en de alterna-

tieven op de natuur voor wat betreft de op grond van de Nbw beschermde ge-

bieden (Natura 2000-gebieden) wordt verwezen naar het rapport Passende Be-

oordeling Bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. 

7 . 2   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 30 is de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de 

alternatieven op de natuur voor wat betreft de op grond van de Nbw be-

schermde gebieden (Natura 2000-gebieden) opgenomen. 

 

Tabel 30. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven voor wat betreft de op grond 

van de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden) 

 voornemen alternatief 1 alternatief 2 

natuur – Natura 2000-gebieden 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

de toename van de ammoniakdepositie 

-- 0 -- 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

de effecten op meervleermuis 

-- 0 0 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

andere effecten 

0 0 0 

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

 

 

                                                   
73 Zie voetnoot 23. 
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Voor de uiteenzetting van de beoordeling van de milieueffecten van het voor-

nemen en de alternatieven op de natuur voor wat betreft de op grond van de 

Nbw beschermde gebieden wordt verwezen naar het rapport Passende Beoor-

deling Bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. 

7 . 3   

M a a t r e g e l e n  

In het voornemen en alternatief 2 is sprake van een (sterke) toename van de 

ammoniakdepositie in Natura 2000-gebieden. De in alternatief 2, als maatregel 

om een “negatief effect” op Natura 2000-gebieden te voorkomen, opgenomen 

emissieregel is niet voldoende om een negatief effect op de gebieden te voor-

komen. Door de ammoniakemissie van de veehouderijbedrijven (verder) te be-

perken, kan een negatief effect worden voorkomen. De in alternatief 1 opge-

nomen depositieregel is wel voldoende om een negatief effect te voorkomen. 

Het opnemen van aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan op basis 

van alternatief 1 is dan ook niet nodig. 

 

Ook is in het voornemen mogelijk sprake van het verstoren van verblijfplaat-

sen, vliegroutes en voedselgebieden voor meervleermuis. Door het voorkomen 

van wijzigingen aan verblijfplaatsen, vliegroutes en voedselgebieden en het 

verlichten van vliegroutes en voedselgebieden kan verstoring van meervleer-

muis worden voorkomen. De in de alternatieven opgenomen regels op versto-

ring van meervleermuis te voorkomen zijn voldoende om verstoring te voorko-

men. Het opnemen van aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan op 

basis van alternatief 1 of alternatief 2 is dan ook niet nodig. 

7 . 4   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk 

worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlij-

nen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de 

milieueffecten op de natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een 

beoordeling op hoofdlijnen is in beginsel voldoende informatie beschikbaar. 

 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat uit de omschrijving van de milieueffec-

ten van het voornemen en de alternatieven voor wat betreft de verzuring en 

vermesting blijkt dat effecten (van een toename) van de ammoniakemissie 

over grote afstand nog zijn waar te nemen. Dit betekent dat deze effecten 

door activiteiten op grond van andere plannen en projecten buiten het be-

stemmingsplangebied, zoals bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van 

andere gemeenten in de omgeving, versterkt of verzwakt kunnen worden. Vaak 

zullen dergelijke bestemmingsplannen overeenkomstige ontwikkelingsmoge-
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lijkheden voor de agrarische bedrijfstak bieden als het bestemmingsplan 

Leeuwarden - Buitengebied. Hierdoor is er in beginsel in de betreffende be-

stemmingsplannen waarschijnlijk ook een sterke toename van de ammoniak-

emissie mogelijk. De effecten van het voornemen en de alternatieven voor wat 

betreft de verzuring en vermesting zullen door de activiteiten op grond van 

deze bestemmingsplannen waarschijnlijk dan ook versterkt worden en niet 

verzwakt. 

 

In het voornemen en alternatief 2 is er echter al sprake van een “significant 

negatief effect” op Natura 2000-gebieden door de toename van de ammoniak-

emissie in het bestemmingsplangebied, op basis waarvan het milieueffect van 

het voornemen en alternatief 2 voor wat betreft verzuring en vermesting als 

zeer negatief is beoordeeld. Nu wordt dit effect door de ammoniakemissie van 

andere activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor het landelijk 

gebied van andere gemeenten mogelijk versterkt, maar voor de beoordeling 

van het effect maakt dit geen verschil: er blijft sprake van een “significant ne-

gatief effect” dat als zeer negatief wordt beoordeeld. 

 

Wat betreft alternatief 1 kan hierover worden opgemerkt dat in dit alternatief 

door de activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor het landelijk 

gebied van andere gemeenten er weliswaar mogelijk een toename van de am-

moniakdepositie op Natura 2000-gebieden plaatsvindt, maar door het bestem-

mingsplan Leeuwarden - Buitengebied van de gemeente Leeuwarden wordt een 

bijdrage hiervan door agrarische activiteiten in het bestemmingsplangebied 

voorkomen. Met andere woorden: het bestemmingsplan voorkomt een bijdrage 

aan het stikstofprobleem in Natura 2000-gebieden in en in de omgeving van het 

plangebied. 
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8 8  S a m e n v a t t i n g  v a n  

d e  m i l i e u e f f e c t e n  

e n  a d v i e s  

8 . 1   

S a m e n v a t t i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In tabel 31 is een overzicht van de milieueffecten van het voornemen en de 

alternatieven opgenomen. Bij een groot deel van de milieueffecten (van vooral 

de alternatieven) is als beoordeling “n.v.t.” opgenomen. Dit betekent dat het 

voornemen of het alternatief niet op dit milieueffect is beoordeeld. De alter-

natieven zijn, zoals is opgemerkt, opgesteld na het bepalen en beoordelen van 

de milieueffecten van het voornemen. Op basis van deze beoordeling is be-

paald waarvoor maatregelen nodig zijn om de als negatief of zeer negatief be-

oordeelde milieueffecten te voorkomen of te beperken. Op basis hiervan zijn 

de milieueffecten van de alternatieven op alleen het landschap, de natuur en 

de geur bepaald en beoordeeld. De milieueffecten op of van de milieuonderde-

len zijn min of meer overeenkomstig de milieueffecten van het voornemen. 

 

Tabel 31. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven  

 voornemen alternatief 1 alternatief 2 

natuur - Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebieden) 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

de toename van de ammoniakdepositie 

-- 0 -- 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

de effecten op meervleermuis 

-- 0 0 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van 

andere effecten 

0 0 0 

natuur – Flora- en faunawet 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet be-

schermde soorten, bepaald op basis van de toename van de 

ammoniakdepositie 

-- 0/- - 

- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet be-

schermde soorten, bepaald op basis van andere effecten 

0/- 0/- 0/- 

natuur – gebieden van de EHS, “openheid en rust” en ganzenfoerageergebieden 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op 

basis van de toename van de ammoniakdepositie 

-- 0/- - 

- milieueffecten op de Ecologische Hoofdstructuur, bepaald op 

basis van andere effecten 

0 0 0 

- milieueffecten op gebieden van “openheid en rust” 0/- 0 0 

- milieueffecten op ganzenfoerageergebieden 0 0 0 
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Tabel 31. Beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven (vervolg) 

 voornemen alternatief 1 alternatief 2 

landschap (cultuurhistorie) 

- milieueffecten op de structuur van het landschap en andere 

landschappelijke waarden, bepaald op basis van de kenmerken 

van de verschillende landschapssoorten. 

0/- 0/- 0/- 

geur 

- milieueffecten op de geur, bepaald op basis van de toename 

van de geurbelasting en -hinder 

-- - - 

bodem 

- milieueffecten op de bodem, bepaald op basis van de toename 

van het risico op vervuiling van de bodem 

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

water 

- milieueffecten op het waterstelsel als waterberging wat be-

treft de toename van het verharde oppervlak 

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

- milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft 

het risico op het vrijkomen van milieubelastende stoffen 

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

archeologie (cultuurhistorie) 

- milieueffecten op archeologische waarden wat betreft het risi-

co op het vernielen of verstoren van archeologische waarden 

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

externe veiligheid 

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

licht 

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

lucht    

- milieueffecten op lucht, bepaald op basis van de toename van 

stikstofoxiden (NO en NO2) en fijnstof (PM10) 

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

geluid 

- milieueffecten van geluid, bepaald op basis van de toename 

van de geluidhinder 

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

verkeer 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de toena-

me van de verkeersdruk op de wegen in het bestemmingsplan-

gebied 

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

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de afname 

van de verkeersveiligheid op de wegen in het bestemmings-

plangebied 

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

gezondheid 

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

++ : milieueffecten zijn zeer positief 

+ : milieueffecten zijn positief 

0 : milieueffecten zijn nihil 

- : milieueffecten zijn negatief 

-- : milieueffecten zijn zeer negatief 

8 . 2   

A d v i e s  

8 . 2 . 1   

V o o r n e m e n  e n  a l t e r n a t i e v e n  

Vooraf wordt opgemerkt dat in dit advies niet een uitspraak over een voorkeur 

voor het voornemen of één van de alternatieven is opgenomen. Het wel of niet 
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bieden van bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden op grond van het bestem-

mingsplan Leeuwarden – Buitengebied is een keuze van de gemeenteraad bij 

het vaststellen van het bestemmingsplan. Zoals in hoofdstuk 1 al is opgemerkt, 

kan op basis van het planMER een verantwoorde keuze worden gemaakt over 

welke ontwikkelingen wel en niet op grond van het bestemmingsplan mogelijk 

gemaakt kunnen worden. Bij deze keuze zijn behalve milieuoverwegingen (zo-

als die in het planMER zijn opgenomen) ook andere overwegingen zoals, als 

voorbeeld, economische overwegingen belangrijk. Het past dan ook niet om in 

het planMER een uitspraak over een voorkeur op te nemen. 

 

Uit de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen blijkt dat er 

vooral effecten op de natuur en de geur verwacht worden. De effecten op (een 

deel van) de natuur zijn als zeer negatief beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt 

dat de effecten als zeer negatief zijn beoordeeld door de toename van de 

ammoniakdepositie (als stikstofverbinding) op Natura 2000-gebieden. Vooral 

dit milieueffect is een probleem voor het vaststellen van het bestemmingsplan 

Leeuwarden – Buitengebied. Zoals uit de passende beoordeling (zie hoofd-

stuk 7) blijkt, zijn zogenoemde “significant negatieve effecten” op Natu-

ra 2000-gebieden door een toename van de ammoniakdepositie in het voorne-

men niet uit te sluiten. Dit betekent dat het voorontwerpbestemmingsplan (op 

basis waarvan het voornemen is uitgewerkt) in strijd is met de Nbw en dan ook 

niet zo kan worden vastgesteld
74

. 

 

Alleen in alternatief 1 is er, door de maatregelen die in het alternatief zijn op-

genomen, geen sprake van een “negatief effect” op Natura 2000-gebieden. 

Ook in alternatief 2 is er, overeenkomstig het voornemen, sprake van een “sig-

nificant negatief effect” door de toename van de ammoniakdepositie. Dit be-

tekent dat alleen alternatief 1 niet in strijd is met de Nbw. De andere milieu-

effecten van alternatief 1 zijn als nihil tot negatief beoordeeld. Omdat alter-

natief 1 niet in strijd is met de Nbw, kan een bestemmingsplan op basis van 

alternatief 1 worden vastgesteld. 

                                                   
74  Op grond van artikel 19, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) “is het verboden 

zonder vergunning (…) projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk 

te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (…) de kwaliteit van de natuur-

lijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren 

of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen”. 

 

Op grond van artikel 19j, lid 1 van de Nbw houdt een bestuursorgaan bij het nemen van 

een besluit van een plan (…) rekening: 

- met de gevolgen die het plan kan hebben voor het (Natura 2000-)gebied; 

- met het (…) voor dat gebied vastgestelde beheerplan (…). 

 

Op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening “stelt de gemeenteraad 

een bestemmingsplan vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de 

bestemming van de in het plan begrepen gronden wordt aangewezen en met het oog op 

die bestemming regels worden gegeven”. Samengevat betekent dit dat een bestemmings-

plan geen “(significant) verstorend effect” mag hebben op Natura 2000-gebieden. 
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8 . 2 . 2   

U i t v o e r i n g  e n  h a n d h a v i n g  

Zoals in hoofdstuk 5 is opgemerkt, moet behalve inzicht in het antwoord op de 

vraag of de in de alternatieven opgenomen maatregelen uitvoerbaar zijn (met 

andere woorden: “zijn de maatregelen voldoende om een “negatief effect” op 

Natura 2000-gebieden te voorkomen?”) voor de Nbw ook inzicht verkregen 

worden in het antwoord op de vraag of de maatregelen voor het bestemmings-

plan uitvoerbaar zijn (met andere woorden: “hoe wordt een toename van de 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden en het verstoren van meervleer-

muis voorkomen?”
75

). 

 

M a a t r e g e l e n  s t i k s t o f d e p o s i t i e  

Uit de beoordeling van de milieueffecten blijkt dat alleen de in alternatief 1 

opgenomen maatregel (de depositieregel) om een toename van de stikstofde-

positie op Natura 2000-gebieden te voorkomen uitvoerbaar is voor de Nbw. 

Hierbij is in de regels van het bestemmingsplan in de bestemming ‘Agrarisch’ 

bepaald dat “tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval 

wordt gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het 

houden van vee, zodanig dat er sprake is van een “negatief effect” op een Na-

tura 2000-gebied door de stikstofdepositie, met uitzondering van:  

- het bestaand gebruik, met dien verstande dat als referentiedatum voor 

bestaand gebruik, in afwijking van het bepaalde in artikel 1 sub 19 [van 

het voorontwerpbestemmingsplan], wordt verstaan de referentiedata 

als genoemd in bijlage (…) [bij de regels van het bestemmingsplan]; 

- het op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunde gebruik.” 

 

Hiermee is eigenlijk bepaald dat alleen dat gebruik mogelijk is, dat op grond 

van de (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en) Nbw mogelijk is. Dit kan betekenen 

dat voor het gebruik een vergunning op grond van de Nbw is verleend of dat 

duidelijk is dat een vergunning niet nodig is. 

 

Omdat alleen de in alternatief 1 opgenomen maatregel uitvoerbaar is voor de 

Nbw, is het voor het planMER ook alleen zinvol geacht om inzicht te krijgen in 

het antwoord op de vraag of de in dit alternatief opgenomen maatregel uit-

voerbaar is voor het bestemmingsplan. 

 

In het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied is op basis van alterna-

tief 1, overeenkomstig het voornemen, een wijzigingsmogelijkheid opgenomen 

voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak tot 2 hectare. Nu in alterna-

tief 1 in het bestemmingsplan ook de depositieregel is opgenomen, is de vraag 

of het vergroten van het agrarisch bouwvlak bij veehouderijbedrijven nog mo-

gelijk is. De uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven worden door de de-

                                                   
75  Zie onder andere ook Grit, J. e.a. (2013). Bestemmingsplan Buitengebied Franekeradeel. 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 2903-38. Commissie voor 

de milieueffectrapportage, Utrecht, 2013. 
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positieregel mogelijk beperkt omdat de stikstofdepositie in Natura 2000-gebie-

den sterk samenhangt met de ammoniakemissie van de bedrijven.  

 

Wanneer de uitbreiding van de veehouderijbedrijven door het opnemen van de 

depositieregel maar zeer beperkt mogelijk is, lijkt het mogelijk maken van een 

vergroting van het agrarisch bouwvlak bij een veehouderijbedrijf weinig zinvol. 

Hiermee is de wijzigingsmogelijkheid, en dus ook het bestemmingsplan, niet 

uitvoerbaar. De vraag is dan ook: is de wijzigingsmogelijkheid voor het vergro-

ten van het agrarisch bouwvlak tot 2 hectare uitvoerbaar binnen de depositie-

regel? Om inzicht te krijgen in het antwoord op deze vraag is de hierna opge-

nomen onderbouwing opgesteld. 

 

Zoals al is opgemerkt, hangt de stikstofdepositie (in Natura 2000-gebieden) 

sterk samen met de ammoniakemissie van veehouderijbedrijven. Het uitgangs-

punt in deze onderbouwing is dan ook dat de ammoniakemissie van de bedrij-

ven niet mag toenemen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de depositieregel 

ruimte biedt voor een beperkte toename van de ammoniakemissie: er kan 

sprake zijn van een toename van de emissie waarbij, onder andere omdat de 

afstand tussen het agrarisch bedrijf en het Natura 2000-gebied groot is, er 

geen toename is van de depositie in een Natura 2000-gebied. 

 

Het beperken of voorkomen van een toename van de ammoniakemissie is op 

verschillende manieren mogelijk. Hierbij kunnen binnen het bestemmingsplan-

gebied twee schalen worden onderscheiden: 

- Ammoniakemissie op de schaal van een afzonderlijk veehouderijbedrijf. 

- Ammoniakemissie op de schaal van het bestemmingsplangebied. 

 

A m m o n i a k e m i s s i e  o p  d e  s c h a a l  v a n  e e n  a f z o n d e r l i j k  v e e -

h o u d e r i j b e d r i j f  

Om de ammoniakemissie van een afzonderlijk veehouderijbedrijf te beperken 

of een toename te voorkomen, zijn verschillende maatregelen mogelijk. Moge-

lijke maatregelen zijn: 

- Het bouwen en gebruiken van stalgebouwen met een beperkte ammoni-

akemissie. 

- Het weiden van vee. 

- Het voeren van vee met voer waardoor de ammoniakemissie (van de 

mest) van het vee wordt beperkt. 

 

S t a l g e b o u w e n  m e t  e e n  b e p e r k t e  a m m o n i a k e m i s s i e  

Uit de resultaten van een door Aarts
76

 uitgevoerd onderzoek blijkt dat de 

grootste ammoniakemissie van een melkveehouderijbedrijf uit het stalgebouw 

plaatsvindt. Maatregelen aan de stalgebouwen bieden in beginsel dan ook de 

grootste kans op uitbreidingsmogelijkheden. Om inzicht te krijgen in de uit-

                                                   
76  Aarts, H.F.M. e.a. (2007). De ammoniakemissie van de Nederlandse melkveehouderij bij 

een management gelijk aan dat van de deelnemers aan “Koeien en Kansen”. Wageningen 

UR, Wageningen, 2007. 
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breidingsmogelijkheden door maatregelen aan de stalgebouwen, is het volgen-

de rekenvoorbeeld opgesteld. Opgemerkt wordt dat dit een algemeen reken-

voorbeeld is die in hoofdlijnen inzicht biedt in de uitbreidingsmogelijkheden 

door maatregelen aan de stalgebouwen. 

 

Uit de door de gemeente van oktober 2012 tot en met juni 2013 voor het be-

stemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied uitgevoerde inventarisatie van de 

bestaande situatie, blijkt dat er in het bestemmingsplan vooral melkrundvee-

houderijbedrijven zijn gevestigd. Ook blijkt dat de emissie van de stalgebou-

wen voor melk- en kalfkoeien (Rav-nummer A 1) in de bestaande situatie in het 

algemeen 9,5 kilogram ammoniak/dierplaats/jaar is. In de bijlage bij de Rav is 

voor melk- en kalfkoeien een emissie van 4,1 kilogram ammoniak/dier-

plaats/jaar opgenomen voor een “ligboxenstal” (Rav-nummer A.1.9.1). Op ba-

sis van deze stalsoort is dus een afname van 5,4 kilogram ammoniak/dier-

plaats/jaar mogelijk. Door het vervangen van de bestaande stalgebouwen door 

deze stalsoort, kan de ammoniakemissie van de afzonderlijke veehouderijbe-

drijven beperkt worden. Bij een ammoniakemissie die niet toe mag nemen be-

tekent dit ook dat het aantal stuks vee op een bedrijf kan toenemen
77

. 

 

In bijlage 11 zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijbedrijven 

opgenomen. Hieruit blijkt dat op basis van de ammoniakemissie van de vee-

houderijbedrijven in de bestaande situatie gemiddeld 100 melk- en kalfkoeien 

(Rav-nummer A 1) en 70 stuks vrouwelijk jongvee (Rav-nummer A 3) per bedrijf 

gehouden kunnen worden. Op basis van het uitgangspunt dat binnen een agra-

risch bouwvlak 150 stuks melk- en kalfkoeien en 105 stuks vrouwelijk jongvee 

gehouden kunnen worden, is voor het houden van een dergelijk aantal stuks 

vee een bouwvlak van gemiddeld 0,7 hectare nodig. Op grond van het be-

stemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied is bij de agrarische bedrijven een 

bouwvlak van gemiddeld 1,5 hectare aanwezig. 

 

Ook blijkt uit bijlage 11 dat, door het vervangen van de bestaande stalgebou-

wen door de hiervoor bedoelde “ligboxenstal”, gemiddeld 298 stuks melk- en 

kalfkoeien gehouden kunnen worden. Op basis van het uitgangspunt dat binnen 

een agrarisch bouwvlak 200 stuks melk- en kalfkoeien gehouden kunnen wor-

den, betekent dit dat het agrarisch bouwvlak bij de veehouderijbedrijven ver-

groot kunnen worden tot gemiddeld 1,5 hectare. Op basis hiervan lijkt de wij-

zigingsmogelijkheid voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak tot 2 hecta-

re binnen de depositieregel door alleen maatregelen aan de stalgebouwen niet 

helemaal uitvoerbaar. 

 

 

                                                   
77  De ammoniakemissie van een veehouderijbedrijf is het resultaat van de vermenigvuldiging 

van het aantal stuks vee en de ammoniakemissie/dierplaats/jaar (in kilogram ammoniak). 

Onder de voorwaarde dat het resultaat van de vermenigvuldiging niet mag veranderen 

(met andere woorden: de ammoniakemissie mag niet toenemen) is bij een afname van de 

ene variabele (de ammoniakemissie/dierplaats/jaar) een toename van de andere variabe-

le mogelijk (het aantal stuks vee). 
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H e t  w e i d e n  v a n  v e e  

Het beperken van of het voorkomen van een toename van de ammoniakemissie 

door het weiden van vee hangt eigenlijk ook samen met de stalsoort en het 

gebruik van het stalgebouw. Uit de bijlage bij de Rav blijkt dat de hiervoor op-

genomen emissie van 4,1 kilogram ammoniak/dierplaats/jaar van toepassing is 

bij het zogenoemde beweiden van het vee. Bij het zogenoemde permanent op-

stallen van het vee is voor de betreffende stalsoort een emissie van 4,7 kilo-

gram ammoniak/dierplaats/jaar opgenomen. 

 

Uit de in oktober 2012 tot en met juni 2013 uitgevoerde inventarisatie blijkt 

dat in de bestaande situatie het beweiden van het vee al bij een groot deel 

van de melkveehouderijbedrijven plaatsvindt: de ammoniakemissie van 

9,5 kilogram ammoniak/dierplaats/jaar is overeenkomstig een stalsoort waar-

bij het beweiden van vee plaatsvindt. Hierdoor biedt het weiden van vee als 

maatregel maar zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 

 

H e t  v o e r e n  v a n  v e e  m e t  v o e r  w a a r d o o r  d e  a m m o n i a k e m i s -

s i e  ( v a n  d e  m e s t )  v a n  h e t  v e e  w o r d t  b e p e r k t   

Door het beperken van de hoeveelheden eiwit in het voer van het melkvee kan 

de ammoniakemissie van het vee beperkt worden. Uit de resultaten van het 

door Aarts
78

 uitgevoerde onderzoek blijkt dat het bijhouden van de hoeveelhe-

den eiwit in het voer van melkrundvee niet makkelijk is: “het eiwitgehalte van 

gras is niet alleen hoog maar ook variabel en het is moeilijk in te schatten 

hoeveel weidegras een koe opneemt”
79

. Daarbij was het bij het opstellen van 

het planMER niet bekend hoe het voeren van vee in de bestaande situatie 

plaatsvindt. Hierdoor kan ook niet beoordeeld worden of het voeren met voer 

waardoor de ammoniakemissie (van de mest) van het vee wordt beperkt als 

maatregel uitbreidingsruimte biedt. 

 

A m m o n i a k e m i s s i e  o p  d e  s c h a a l  v a n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n -

g e b i e d  

Uit bijlage 4 blijkt dat in de gemeente Leeuwarden het aantal veehouderijbe-

drijven in de periode van 2003 tot en met 2012 met 17% is afgenomen. Dit 

komt in deze periode overeen met 38 bedrijven. Bij een niet veranderende 

ammoniakemissie op de schaal van de gemeente kan er hierdoor sprake zijn 

van een veranderende verdeling van het vee over de verschillende veehoude-

rijbedrijven, waarbij het aantal stuks vee in de gemeente min of meer niet af- 

of toeneemt (hierna de zogenoemde “saldoregeling”). 

 

Hierdoor kan er ook een veranderende ammoniakemissie over de verschillende 

veehouderijbedrijven plaatsvinden. Op deze manier is ook uitbreiding van een 

afzonderlijk veehouderijbedrijf mogelijk. Met andere woorden: een veehoude-

rijbedrijf wordt gestaakt, waardoor ter plaatse ook de ammoniakemissie wordt 

gestaakt, waardoor ook de ammoniakdepositie afneemt. Hierdoor kan er voor 

                                                   
78  Zie voetnoot 78. 
79  Zie voetnoot 78. 
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andere bedrijven ruimte ontstaan om het aantal stuks vee en de ammoniak-

emissie toe te laten nemen zonder dat de ammoniakdepositie op een Natu-

ra 2000-gebied (van de twee bedrijven samen) toeneemt. De ammoniakemissie 

van het uitbreidende bedrijf kan zoveel toenemen totdat er sprake is van een 

toename van de ammoniakdepositie. 

 

Of en hoeveel er gebruik gemaakt kan worden van de saldoregeling hangt on-

der andere samen met: 

- de afstand van het gestaakte en het uitbreidende veehouderijbedrijf tot 

het betreffende Natura 2000-gebied; 

- de gebruikte stalsoort van het gestaakte en de te gebruiken stalsoort 

van het uitbreidende veehouderijbedrijf. 

 

Om inzicht te krijgen in de uitbreidingsmogelijkheden die kan ontstaan door de 

saldoregeling, is het volgende rekenvoorbeeld opgesteld. 

 

Uit bijlage 11 blijkt dat de ammoniakemissie van een veehouderijbedrijf in de 

bestaande situatie gemiddeld 1.222 kilogram ammoniak/jaar is. Uit de resulta-

ten van een door Berkhout
80

 uitgevoerd onderzoek blijkt dat vaak de kleine tot 

middelgrote veehouderijbedrijven gestaakt worden. Op basis van het uitgangs-

punt dat 75% van de ammoniakemissie van het gemiddelde gestaakte veehou-

derijbedrijf gebruikt kan worden voor de uitbreiding van het uitbreidende vee-

houderijbedrijf, betekent dit dat de ammoniakemissie van het uitbreidende 

bedrijf met gemiddeld 917 kilogram ammoniak/jaar
81

 kan toenemen. 

 

Ook blijkt uit bijlage 11 dat, door de toename van de ammoniakemissie van 

gemiddeld 917 kilogram ammoniak/jaar per bedrijf, gemiddeld ongeveer 225 

stuks melk- en kalfkoeien gehouden kunnen worden. Op basis van het uit-

gangspunt dat binnen een agrarisch bouwvlak 200 stuks melk- en kalfkoeien 

gehouden kunnen worden, betekent dit dat het agrarisch bouwvlak bij de vee-

houderijbedrijven vergroot kan worden tot gemiddeld 1,1 hectare. Op basis 

hiervan lijkt de wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van het agrarisch 

bouwvlak tot 2 hectare binnen de depositieregel door het gebruik maken van 

de saldoregeling niet uitvoerbaar. 

 

Uit bijlage 11 blijkt ook dat door het uitvoeren van maatregelen aan de stalge-

bouwen zoals die hiervoor zijn uiteengezet en door gebruik te maken van de 

saldoregeling samen, op een veehouderijbedrijf 522 stuks melk- en kalfkoeien 

gehouden kunnen worden. Dit betekent dat het agrarisch bouwvlak bij de vee-

houderijbedrijven vergroot kan worden tot gemiddeld 2,6 hectare. Op basis 

hiervan lijkt de wijzigingsmogelijkheid voor het vergroten van het agrarisch 

bouwvlak tot 2 hectare binnen de depositieregel wel uitvoerbaar.  

 

                                                   
80  Berkhout, P. en C. van Bruchem (red.) (2009). Landbouw-Economisch Bericht 2009. LEI 

Wageningen UR, Den Haag, 2009. 
81  75% van 1.222 kilogram ammoniak/jaar is 917 kilogram ammoniak/jaar. 
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Hierbij kan ook nog worden opgemerkt dat op grond van het bestemmingsplan 

binnen een agrarisch bouwvlak ook andere ondergeschikte activiteiten moge-

lijk zijn. Daarbij moeten ook de groenvoorzieningen voor de landschappelijke 

inpassing van de agrarische bedrijven binnen het bouwvlak worden aangelegd. 

Ook voor deze activiteiten en voorzieningen is binnen het bouwvlak ruimte no-

dig. 

 

S a m e n v a t t i n g  

Uit de hiervoor opgenomen onderbouwing blijkt dat door verschillende maat-

regelen het vergroten van het agrarisch bouwvlak tot ongeveer 2 hectare mo-

gelijk is. In tabel 32 is een overzicht van de uitbreidingsmogelijkheden per 

maatregel en van maatregelen samen opgenomen. 

 

Tabel 32. Gemiddelde uitbreidingsmogelijkheden op basis van maatregelen 

maatregel aantal stuks melk- en kalf-

koeien (Rav-nummer A 1) 

grootte agrarisch bouwvlak 

(ha) 

-geen- 100 0,7 

stalgebouw 298 1,5 

saldoregeling 225 1,1 

stalgebouw en saldoregeling  522 2,6 

 

M a a t r e g e l e n  m e e r v l e e r m u i s  

Uit de beoordeling van de milieueffecten blijkt ook dat de in de alternatieven 

opgenomen maatregel om een negatief effect op meervleermuis te voorkomen 

uitvoerbaar is voor de Nbw. Hierbij is in de regels van het bestemmingsplan 

bepaald dat het (ver)bouwen (ook zijnde het slopen) van bouwwerken, het ge-

bruiken van gronden of het uitvoeren van werken en werkzaamheden alleen 

mogelijk is als hierdoor geen sprake is van een “negatief effect” op meer-

vleermuis. 

 

Ook blijkt uit de beoordeling van de milieueffecten dat de in de alternatieven 

opgenomen maatregel om een negatief effect op meervleermuis te voorkomen 

uitvoerbaar is voor de Nbw. Hierbij is in de regels van het bestemmingsplan 

bepaald dat het (ver)bouwen van of op en het gebruiken van gronden of het 

uitvoeren van werken en werkzaamheden alleen mogelijk is als hierdoor geen 

sprake is van een “negatief effect” op meervleermuis.  

 

Zoals uit de passende beoordeling blijkt, hangt een negatief effect op meer-

vleermuis vooral samen met het verstoren van verblijfplaatsen, vliegroutes en 

voedselgebieden van meervleermuis. Op grond van het bestemmingsplan 

Leeuwarden – Buitengebied op basis van één van de alternatieven zijn uiteen-

lopende mogelijkheden voor het (ver)bouwen (ook zijnde het slopen) van 

bouwwerken, het gebruiken van gronden of het uitvoeren van werken en werk-

zaamheden mogelijk, waarbij mogelijk sprake is van het verstoren van ver-

blijfplaatsen, vliegroutes en voedselgebieden van meervleermuis. Nu in de al-

ternatieven in het bestemmingsplan ook de regel is opgenomen dat er geen 

sprake mag zijn van een “negatief effect” op meervleermuis, is de vraag of het 

gebruik maken van de mogelijkheden op grond van het bestemmingsplan nog 
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mogelijk is. De bouw- en gebruiksmogelijkheden worden door de regel moge-

lijk beperkt. 

 

Zoals opgemerkt, hangt een negatief effect op meervleermuis vooral samen 

met het verstoren van verblijfplaatsen, vliegroutes en voedselgebieden van 

meervleermuis. Het voorkomen van verstoringen bij deze onderdelen is op ver-

schillende manieren mogelijk. 

 

V e r s t o r e n  v a n  v e r b l i j f p l a a t s e n  

Meervleermuis heeft vooral in gebouwen een verblijfplaats. Er is dan ook voor-

al kans op het verstoren van meervleermuis bij het verbouwen of slopen van 

gebouwen. Het verstoren kan voorkomen worden door het verbouwen of slopen 

van gebouwen in de winterperiode uit te voeren en het hierbij aanbieden van 

vervangende verblijfplaatsen. 

 

V e r s t o r e n  v a n  v l i e g r o u t e s  

Meervleermuis heeft vliegroutes vooral langs grote watergangen en lange land-

schapselementen, zoals houtwallen. Het verstoren van meervleermuis op vlieg-

routes vindt vooral plaats door het verlichten of onderbreken van de routes. 

Verstoring door verlichting kan voorkomen worden door verlichting af te 

schermen. Het onderbreken van routes kan voorkomen worden door die onder-

brekingen die toch nodig zijn in verschillende delen in verschillende perioden 

uit te voeren en door vervangende watergangen of landschapselementen aan 

te leggen. Als voorbeeld: door houtwallen in delen te verwijderen en op een 

andere plaats aan te leggen kunnen vliegroutes worden verplaatst. 

 

V e r s t o r e n  v a n  v o e d s e l g e b i e d e n  

Meervleermuis heeft grote open oppervlaktewater als voedselgebied. Ook hier 

vindt het verstoren van meervleermuis vooral plaats door het verlichten van 

het voedselgebied. Verstoring door verlichting van het voedselgebied kan op 

een overeenkomstige manier als bij vliegroutes worden voorkomen. 

 

S a m e n v a t t i n g  

Uit de hiervoor opgenomen onderbouwing blijkt dat door verschillende maat-

regelen het verstoren van meervleermuis voorkomen kan worden. 

 

M a a t r e g e l e n  i n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Zoals opgemerkt, zijn in de alternatieven verschillende maatregelen opgeno-

men om een “negatief effect” op Natura 2000-gebieden te voorkomen. Uit de 

beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven blijkt dat er, door de 

hierin opgenomen maatregelen, alleen in alternatief 1 geen sprake is van een 

“negatief effect” op Natura 2000-gebieden. 

 

De in de alternatieven opgenomen maatregelen zijn zo bepaald dat de regels 

van het bestemmingsplan, de bouw- en gebruiksmogelijkheden op en van de 

gronden niet meer dan nodig beperken om milieueffecten te voorkomen of te 

beperken. Dit betekent dat het bestemmingsplan een kader biedt voor ontwik-
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kelingen. Binnen dit kader heeft, als voorbeeld, een agrarisch ondernemer de 

ruimte om zijn agrarisch bedrijf te ontwikkelen. Dit betekent ook dat, wan-

neer de maatregelen voldoende zijn, deze maatregelen in de regels van het 

bestemmingsplan opgenomen moeten worden om te waarborgen dat een nega-

tief effect ook wordt voorkomen of beperkt. 

 

De in de alternatieven uitgewerkte maatregelen kunnen in het bestemmings-

plan worden verwerkt in zogenoemde “doelregels”: in de regels is een te be-

reiken doel uitgewerkt. Dit in tegenstelling tot zogenoemde “middelregels”, 

waarin een middel is uitgewerkt om een doel te bereiken. Omdat het bestem-

mingsplan een kader biedt voor ontwikkelingen, is het ook wenselijk om in de 

regels van het bestemmingsplan alleen doelregels op te nemen. Hoe, ook hier 

weer als voorbeeld, een agrarisch ondernemer dat doel wil bereiken, is aan de 

ondernemer. 

 

De hiervoor, in dit hoofdstuk, opgenomen maatregelen zijn allemaal middel-

maatregelen. Het is niet wenselijk om deze maatregelen in de regels van het 

bestemmingsplan op te nemen, omdat hiermee de ruimte voor andere maatre-

gelen om het doel te bereiken wordt beperkt. Daarbij is het ook niet nodig om 

deze maatregelen in de regels van het bestemmingsplan op te nemen, omdat 

al doelmaatregelen in de regels zijn opgenomen. Op grond hiervan is het be-

reiken van het doel gewaarborgd. 

 

Als voorbeeld: het doel is om een “(significant) negatief effect” op Natu-

ra 2000-gebieden door stikstofdepositie te voorkomen. In alternatief 1 is hier-

voor als doelmaatregel de depositieregel in het bestemmingsplan opgenomen. 

Op grond hiervan wordt een “(significant) negatief effect” op Natura 2000-ge-

bieden door stikstofdepositie voorkomen. 

 

Zoals uit de hiervoor opgenomen onderbouwing blijkt, is het bereiken van dat 

doel op basis van verschillende (middel)maatregelen, zoals het gebruiken van 

een stalgebouw met een beperkte ammoniakemissie, mogelijk. Door alleen het 

in de onderbouwing opgenomen stalgebouw (met een ammoniakemissie van 

4,1 kilogram ammoniak/dierplaats/jaar voor melk- en kalfkoeien (Rav-num-

mer A 1)) als middelmaatregel op te nemen in de regels van het bestemmings-

plan, wordt het doel weliswaar (voor een deel) bereikt, maar zijn andere mid-

delmaatregelen om dat doel te bereiken niet meer mogelijk. Dit terwijl uit de 

onderbouwing ook blijkt dat door de saldoregeling het doel ook (voor een deel) 

bereikt kan worden. Op basis hiervan wordt het niet wenselijk geacht om mid-

delmaatregelen in de regels van het bestemmingsplan op te nemen. Het berei-

ken van het doel is al op basis van de doelmaatregelen gewaarborgd. 
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8 . 3   

E v a l u a t i e  

Op grond van artikel 7.39 van de Wet milieubeheer moet “het bevoegd gezag 

dat een plan heeft vastgesteld onderzoeken wat de gevolgen van de uitvoering 

van dat plan zijn wanneer de in het plan voorgenomen activiteit wordt onder-

nomen of nadat zij is ondernomen”. Dit betekent dat een evaluatie moet wor-

den uitgevoerd op het moment dat een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activi-

teit op grond van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied plaats-

vindt. In het planMER moet een begin van een dergelijke evaluatie zijn 

opgenomen. 

 

Het advies is om regelmatig de ontwikkelingen in het bestemmingsplangebied 

in het algemeen in de agrarische bedrijfstak in het bijzonder te onderzoeken. 

Wanneer uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er sprake is van afwij-

kingen in vergelijking met de uitgangspunten van het voorliggende planMER, 

dan is het wenselijk om te beoordelen of het nodig is om het beleid of het be-

stemmingsplan aan te passen. 

Omdat de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven voor een deel 

ook op grond van wet- en regelgeving zijn beoordeeld, is het ook belangrijk om 

regelmatig wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen. Ook wanneer hieruit 

blijkt dat er sprake is van afwijkingen in vergelijking met de uitgangspunten 

van het voorliggende planMER, is het wenselijk om te beoordelen of aanpassin-

gen aan het beleid of het bestemmingsplan nodig zijn. Een voorbeeld van een 

mogelijke wijziging in wet- en regelgeving is de inwerkingtreding van de Pro-

grammatische Aanpak Stikstof (PAS). Zoals opgemerkt is het PAS erop gericht 

om activiteiten met een stikstofemissie in de directe omgeving van Natu-

ra 2000-gebieden (weer) mogelijk te maken. Een ontwikkeling die ook voor het 

bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied erg belangrijk is, omdat uit het 

voorliggende planMER blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehou-

derijen in het bestemmingsplangebied vooral ook beperkt worden door de stik-

stofdepositie op deze gebieden. 

 

Een goede basis voor het regelmatig onderzoeken van de ontwikkelingen in het 

bestemmingsplangebied en de agrarische bedrijfstak is het volgen van de aan-

gevraagde en verleende omgevingsvergunningen en meldingen op grond van 

een AMvB. Op basis van de resultaten van het voorliggende planMER is het 

hierbij vooral belangrijk de volgende onderwerpen te overwegen: 

- De effecten op Natura 2000-gebieden wat betreft de stikstofdepositie. 

- De effecten op Natura 2000-gebieden wat betreft de meervleermuis. 

- De effecten op de woon- en leefomgeving wat betreft de geuremissie. 

 

Hierbij is het ook belangrijk om te bepalen op welke manier de effecten van 

de verschillende activiteiten binnen een ontwikkeling en van activiteiten bin-

nen andere ontwikkelingen elkaar versterken of verzwakken. 
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Overigens moet bij sommige afzonderlijke ontwikkelingen bij agrarische be-

drijven een besluit-m.e.r. worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van 

een dergelijk besluitMER kan beoordeeld worden of de voor dit planMER ge-

bruikte uitgangspunten juist waren. Mocht dit niet zo zijn, dan moet worden 

beoordeeld of het nodig is om het beleid of het bestemmingsplan aan te pas-

sen. 
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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om een nieuw bestemmings-

plan op te stellen voor het buitengebied, waarin het ruimtelijk beleid voor het 

landelijk gebied van de gemeente Leeuwarden voor de komende 10 jaar wordt 

bepaald. 

 

Het nieuwe ruimtelijk beleid van de gemeente zal met name op het beheer 

van het landelijk gebied zijn gericht. Ten aanzien van de agrarische sector zal 

het plan beperkte mogelijkheden bieden voor schaalvergroting en functiever-

breding (overigens is er geen sprake van een verruiming van mogelijkheden; in 

het vigerende bestemmingsplan waren deze mogelijkheden ook reeds opgeno-

men). Voor deze mogelijkheden worden in het nieuwe bestemmingsplan op-

nieuw ruimtelijke kaders en randvoorwaarden opgenomen. 

 

Als onderbouwing van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied dient 

een Milieueffectrapport (planMER) te worden opgesteld. Het bestemmingsplan 

biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten die volgens de Wet 

milieubeheer (Wm) m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn. De eerste stap om te 

komen tot een planMER betreft het opstellen van voorliggende Notitie Reik-

wijdte en Detailniveau. 

1 . 2   

D o e l  

In een milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt onderzoek verricht naar milieuef-

fecten van een voorgenomen plan. Het milieueffectrapport (MER) vormt de 

schriftelijke weergave van dit onderzoek en moet voldoende informatie ver-

schaffen om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluit-

vorming, in dit kader over het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied. 

Dit vereist een scherpe afbakening van het onderzoek. In de voorliggende noti-

tie is de afbakening van het onderzoek bepaald en inzichtelijk gemaakt. Daar-

mee vormt deze notitie de inhoudsafbakening van het MER. Binnen de 

afbakening kan onderscheid worden gemaakt tussen reikwijdte en detailni-

veau. 

 

Bij de afbakening van de ‘reikwijdte’ gaat het om de onderwerpen die het MER 

behandelt. In een MER worden deze onderwerpen in het kader van alternatie-

ven uitgewerkt en onderzocht. In deze notitie is duidelijk gemaakt voor welke 
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alternatieven de milieugevolgen voor het bestemmingsplan Leeuwarden - Bui-

tengebied worden onderzocht. Ook wordt in het kader van ‘reikwijdte’ inge-

gaan op de milieuaspecten die relevant zijn in het onderzoek voor het plan. 

 

Bij de afbakening van ‘detailniveau’ gaat het om de vraag hoe uitgebreid en op 

welk schaalniveau de verschillende milieuaspecten onderzocht moeten wor-

den. Ook moet duidelijk zijn op welke manier dit gaat gebeuren en in welke 

fase van het planproces. Het is niet nodig om voor elk plan alle milieueffecten 

door te rekenen of te beoordelen. In deze notitie is duidelijk gemaakt hoe 

uitgebreid de milieuaspecten voor het planMER bestemmingsplan Leeuwar-

den - Buitengebied worden onderzocht en op welke manier het onderzoek 

wordt uitgevoerd. 

1 . 3   

I n i t i a t i e f n e m e r  e n  b e v o e g d  g e z a g  

Het college van de gemeente Leeuwarden is voor deze plan-m.e.r. de initia-

tiefnemer en de gemeenteraad vormt het bevoegd gezag voor de beoordeling 

van het planMER. 

1 . 4   

B e g r i p p e n  

In deze notitie worden de volgende begrippen gehanteerd: 

- m.e.r.: milieueffectrapportage (de procedure); 

- m.e.r. voor plannen (plan-m.e.r.): de m.e.r.-procedure voor plannen 

die een kader stellen voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten.  

Hiervoor geldt altijd de uitgebreide procedure; 

- m.e.r. voor besluiten (besluit-m.e.r.): procedure voor besluiten die bij 

de wet m.e.r.-plichtig zijn; afhankelijk van het project en de ligging is 

een beperkte of uitgebreide procedure aan de orde; 

- MER: milieueffectrapport (het rapport). 

1 . 5   

L e e s w i j z e r  

Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 ingegaan op het doel van een 

planMER, de eisen die hieraan worden gesteld en de procedure. Hoofdstuk 3 

bevat voorstellen over de beoogde reikwijdte en het beoogde detailniveau. 
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2 2  P l a n - m . e . r .  

2 . 1   

P l a n - m . e . r .  b e s t e m m i n g s p l a n  L e e u -

w a r d e n  -  B u i t e n g e b i e d  

W e t t e l i j k  k ad er  

De wetgeving met betrekking tot de verplichting om een m.e.r.-procedure te 

doorlopen is de laatste jaren uitgebreid. Was er in het verleden slechts sprake 

van de noodzaak tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure in het kader van 

een concreet project, sinds 27 juni 2001 is op basis van de ‘Europese richtlijn 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu’ bepaald dat ook 

in het geval van globalere plannen een MER moet worden opgesteld. Deze 

verplichting werd in Nederland aangeduid als de Strategische Milieubeoordeling 

(SMB). Omzetting van de SMB-richtlijn in nationale wetgeving diende per 

21 juli 2004 te zijn afgerond. Nederland slaagde daar echter niet in. In sep-

tember 2006 vond uiteindelijk de formele implementatie plaats middels aan-

passing van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. Vanaf deze 

implementatie wordt niet langer gesproken van een SMB, maar van een plan-

m.e.r. 

 

De plan-m.e.r.-verplichting geldt voor wettelijk of bestuursrechtelijk voorge-

schreven plannen en programma's die: 

- kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige acti-

viteiten, of: 

- een passende beoordeling behoeven in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 (en daarmee in het kader van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn, Natura 2000) (Artikel 7.2a Wet milieu-

beheer). 

 

Een recentere wijziging van de Wet milieubeheer dateert van 1 juli 2010. Toen 

is de m.e.r.-procedure aangepast. De wijze waarop de procedure doorlopen 

dient te worden, is overzichtelijker gemaakt. Vanaf deze datum wordt er on-

derscheid gemaakt tussen een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. 

Indien voor een bestemmingsplan een m.e.r. uitgevoerd moet worden dan is de 

uitgebreide procedure van toepassing. 

 

Per 1 april 2011 is een wijziging doorgevoerd in het Besluit milieueffectrappor-

tage. Aanleiding is mede een uitspraak van het Europese Hof van Justitie 

waaruit blijkt dat het Nederlandse systeem van drempelwaarden voor m.e.r.- 

beoordelingsplichtige activiteiten niet in overeenstemming is met de Europese 

richtlijn. 
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Dit heeft vooral belangrijke gevolgen voor onderdeel D van het Besluit m.e.r. 

Onderdeel D betreft een lijst met daarin opgenomen activiteiten die m.e.r.-

beoordelingsplichtig zijn. De gehanteerde drempelwaarden in de D-lijst vor-

men geen uitsluitingsdrempel meer, maar zijn indicatief geworden. De term 

indicatief wordt gehanteerd om aan te geven dat de drempel geen vaste on-

derdrempel meer is. 

 

Als gevolg van deze wijzigingen zullen meer integrale afwegingen (beoordelin-

gen) moeten plaatsvinden. Aard, omvang en ligging zijn begrippen die bij deze 

afweging centraal staan. 

 

N o o d z a a k  i n  v e r b an d  m e t  v e r a n d er i n g  D - l i j s t  

De wijziging van de zogenaamde D-lijst uit het Besluit m.e.r. heeft ertoe ge-

leid dat grote melkveehouderijbedrijven worden beschouwd als m.e.r.-beoor-

delingsplichtige activiteiten. De bedoelde wijziging van de D-lijst
1
 betreft de 

toevoeging van de volgende activiteit: 

- het oprichten, wijzigen of uitbreiden van veehouderijbedrijven met 200 

of meer stuks melk- en kalfkoeien en/of zoogkoeien ouder dan 2 jaar 

met meer dan 140 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; 

- het oprichten, wijzigen of uitbreiden van veehouderijbedrijven met 340 

of meer stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. 

 

De gemeente Leeuwarden is gestart met het herzien van het bestemmingsplan 

Leeuwarden - Buitengebied. Dit plan betreft verschillende melkveehouderijbe-

drijven. Alle bestaande agrarische bedrijven – waarvan de meeste melkvee-

houderijbedrijven zijn – zullen worden herbestemd. Dit herbestemmen is al 

voldoende om het nieuwe bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig te maken. Dit 

blijkt uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de 

Amsterdamse Afrikahaven (Ruigoord). 

 

Buiten de veehouderijactiviteiten biedt het nieuwe bestemmingsplan geen 

kader voor andere m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Het planMER zal 

zich dan ook (vooral) alleen op de activiteit van de veehouderij richten. 

 

N o o d z a a k  i n  v e r b an d  m e t  pa s s en d e  b e o o r d e l i n g  

Wanneer het bestemmingsplan ontwikkelingen toestaat die ertoe kunnen lei-

den dat niet met wetenschappelijke zekerheid kan worden uitgesloten dat 

deze ontwikkelingen geen significant negatieve effecten zullen hebben op 

Natura 2000-gebied(en), dan zal (ook) een passende beoordeling in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998 moeten worden opgesteld. Wanneer op 

basis van de Natuurbeschermingswet 1998 een passende beoordeling moet 

worden opgesteld, dan dient op grond van de Wet milieubeheer ook een plan-

m.e.r. te worden doorlopen. 

 

                                                   
1  Dat is de lijst waarop alle m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten zijn opgenomen. 
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In en in de directe omgeving van het plangebied liggen twee Natu-

ra 2000-gebieden, namelijk: 

- Groote Wielen (gedeeltelijk in het plangebied); 

- Alde Feanen (in de directe omgeving van het plangebied). 

 

 
 

F i g u u r  1 .  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  ( g r o e n e  v l a k k e n )  d e  z o n e  v a n  3 0  k m  ( r o d e  o n d e r -

b r o k e n  l i j n )  b i j  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d  ( r o d e  o n o n d e r b r o k e n  l i j n )  

 

Het Natura 2000-gebied Groote Wielen ligt gedeeltelijk binnen de gemeente 

Leeuwarden en het bestemmingsplangebied. Het Natura 2000-gebied Alde 

Feanen ligt op een afstand ongeveer 4 kilometer ten zuidoosten van het plan-

gebied. Daarbij liggen binnen een zone van 30 kilometer direct bij het plange-

bied nog 14 andere Natura 2000-gebieden zoals de Waddenzee ten noorden, 

het Lauwersmeer ten noordoosten en het Sneekermeergebied ten zuiden van 

het plangebied. 
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In de Alde Feanen gelden ‘instandhoudingsdoelstellingen’ voor een aantal voor 

verzuring gevoelige plantensoorten. Uit onderzoek is bekend dat de stikstofde-

positie (waarbij ammoniak de verzurende stikstofverbinding is) in dit gebied 

inmiddels hoger is dan de kritische depositiewaarde van de betreffende soor-

ten. De kritische depositiewaarde is de hoeveelheid stikstof uitgedrukt in mol 

per hectare per jaar die een voor verzuring gevoelige plantensoort nog net kan 

verdragen. Een verhoging van de stikstofemissie van veehouderijbedrijven in 

de gemeente Leeuwarden kan leiden tot negatieve effecten op de voor verzu-

ring gevoelige soorten in dit Natura 2000-gebied. 

 

Omdat de achtergrondwaarde in het Natura 2000-gebied Alde Feanen inmid-

dels hoger is dan de kritische depositiewaarde, moet op grond van uitspraken 

van de Raad van State iedere toename van de stikstofdepositie in dat geval te 

worden beschouwd als een significant effect. 

 

Een vergroting van een veehouderijbedrijf leidt al gauw tot een verhoging van 

de stikstofemissie – ook al is dat op een schijnbaar grote afstand van een Natu-

ra 2000-gebied. In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zal in een 

Voortoets verder worden onderzocht of een passende beoordeling uitgevoerd 

moet worden. Wanneer dat het geval is, zal deze in het planMER worden opge-

nomen. 

2 . 2   

P r o c e d u r e  p l a n - m . e . r .  

De plan-m.e.r.-procedure omvat zeven stappen: 

1. Kennisgeving van het voornemen
2
 (artikel 7.9).  

Hierin wordt in ieder geval aangegeven: 

a. welke stukken waar en wanneer ter inzage worden gelegd; 

b. wie op welke wijze en binnen welke termijn de gelegenheid wordt 

geboden om zienswijzen naar voren te brengen met betrekking tot 

het voornemen om een planMER op te stellen; 

c. of de Commissie m.e.r. of een andere (onafhankelijke) instantie in 

de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. In dit geval 

wordt daar niet voor gekozen. 

2. Raadplegen van adviseurs en besturen op basis van Notitie reikwijdte en 

detailniveau (artikel 7.8). 

 

De bestuursorganen die met de uitvoering van het plan te maken kunnen 

krijgen, worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau 

van het op te stellen milieueffectrapport. Dit betreft in ieder geval de 

                                                   
2  De kennisgeving vindt plaats in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een 

andere geschikte wijze. In het geval van een tot de centrale overheid behorend bestuursor-

gaan wordt de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij dit voor het 

betreffende plan wettelijk anders is geregeld.  
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provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Deze Notitie reikwijdte en 

detailniveau vormt het document op basis waarvan de discussie met be-

trokken overheden zal plaatsvinden. 

  

In dit geval zullen stap 1 en 2 worden gecombineerd. Dat wil zeggen dat 

de Notitie reikwijdte en detailniveau wordt gepubliceerd en in dat ka-

der, in overeenstemming met de Inspraakverordening Leeuwarden van 

de gemeente, ingezetenen en belanghebbenden een inspraakreactie in 

kunnen dienen. Dit wordt gecombineerd met de inspraak op het voor-

ontwerpbestemmingsplan. 

 

3. Opstellen van het planMER (artikel 7.7). 

4. PlanMER en ontwerpbestemmingsplan (artikel 7.10 en 7.12). 

a. Ter inzage leggen van het planMER en het ontwerpbestemmingsplan. 

“Een milieueffectrapport is gereed op het moment dat het ontwerp 

van het plan ter inzage wordt gelegd” (artikel 7.10); 

b. Toetsing van het planMER door de Commissie voor de m.e.r. (artikel 

7.12). De toetsing door de Commissie voor de m.e.r. is verplicht. 

5. Onderbouwen van de gevolgen van het planMER,  de zienswijzen op het 

planMER en het advies van de Commissie voor de m.e.r. voor het be-

stemmingsplan (artikel 7.14). 

6. Bekendmaking en mededeling van het vastgestelde bestemmingsplan  

(artikel 7.15). 

7. Onderzoeken van de gevolgen van de activiteit (artikel 7.39). 

 

De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijk adviserende organisatie en 

heeft formeel in de uitgebreide procedures (plan-m.e.r.) een toetsende en 

adviserende rol als het gaat om plannen. 

 

Het is niet verplicht de Commissie voor de m.e.r. te laten adviseren over de 

Notitie reikwijdte en detailniveau. Wel dient de commissie het planMER te 

toetsen. De commissie zal in dit geval in stap 4 worden aangeschreven met het 

verzoek het planMER voor het ontwerpbestemmingsplan Leeuwar-

den - Buitengebied te toetsen. 

2 . 3   

I n h o u d  v a n  h e t  p l a n M E R  

De inhoudelijke eisen aan het MER zijn opgenomen in artikel 7.7 van de Wm 

(m.e.r.-plichtige plannen): “Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op 

een plan (…) bevat ten minste: 

a. een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt 

beoogd; 

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatie-

ven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden ge-



129.00.00.09.01 - Bestemmingsplan Leeuwarden ‑ Buitengebied, planMER, Notitie reikwijdte 

en detailniveau - 1 februari 2013 
 

10 

nomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 

alternatieven; 

c. een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben 

op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven; 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 

de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor ge-

volgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van 

dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden onder-

nomen; 

e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven; 

f. een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijke gevolgen 

voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing 

genomen alternatieven; 

g. een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen; 

h. een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de on-

derdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gege-

vens; 

i. een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft 

voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen acti-

viteit en van de beschreven alternatieven.” 

 

Met nadelige gevolgen op het milieu worden mogelijke aanzienlijke milieuef-

fecten bedoeld voor met name biodiversiteit, bevolking, fauna, flora, bodem, 

water, lucht, klimaatfactoren, cultureel erfgoed met inbegrip van architecto-

nisch en archeologisch erfgoed, landschap en de wisselwerking tussen deze 

elementen. 
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3 3  R e i k w i j d t e  e n  

d e t a i l n i v e a u  

3 . 1   

R e i k w i j d t e  

P l a n -  en  o n d e r z o e k s g e b i ed  en  –p er i o d e  

Het plangebied van het planMER is gelijk aan het plangebied van het bestem-

mingsplan Leeuwarden – Buitengebied. Dit betekent dat het plangebied in 

beginsel alle gronden in het landelijk gebied van de gemeente Leeuwarden 

betreft. 

 

Ten noordoosten van de stad Leeuwarden liggen Lekkum, Miedum en Snakker-

buren. Ten zuiden van de stad liggen Goutum, Hempens-Teerns, Wytgaard, 

Wirdum en Swichum. Voor een aantal van deze dorpen en buurtschappen is een 

apart bestemmingsplan opgesteld, evenals voor de zuidelijke stadsuitbreidin-

gen, diverse industrie- en bedrijventerreinen, het Leeuwarden Bos en het re-

creatiegebied de Groene Ster. Omdat deze gebieden – waaronder ook de 

Zuidlanden, bedrijventerrein Newtonpark en het plangebied van de Haak om 

Leeuwarden – reeds een eigen bestemmingsplan hebben, vallen deze gebieden 

niet onder het bestemmingsplangebied. In de bijlage is een kaart opgenomen 

waarop het plangebied is weergegeven. 

 

Omdat enkele milieueffecten van ontwikkelingen binnen het plangebied ook 

buiten het plangebied kunnen plaatsvinden, kan een deel van het onderzoeks-

gebied ook buiten het plangebied liggen. Het onderzoeksgebied is dan ook 

afhankelijk van het te onderzoeken milieuonderdeel en de hiervoor te ver-

wachten milieueffecten. 

 

Het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied wordt in beginsel voor een 

periode van tien jaar vastgesteld. Naar aanleiding hiervan betreft ook de on-

derzoeksperiode een periode van tien jaar. Uitgangspunt is dat het bestem-

mingsplan Leeuwarden - Buitengebied in 2013 wordt vastgesteld. Hiermee is 

het zogenoemde ‘zichtjaar’ 2023. 

 

R e f e r en t i e s i t u a t i e  

Zoals in hoofdstuk 2 is opgemerkt, moet op grond van artikel 7.7 van de Wet 

milieubeheer “een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, 

voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor 

gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van dat 

milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden ondernomen” in het 

planMER worden opgenomen. Dit is de zogenoemde referentiesituatie. De refe-
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rentiesituatie wordt opgesteld om de milieueffecten van het voornemen en de 

mogelijke alternatieven te kunnen beoordelen en vergelijken. 

 

Het uitgangspunt van de referentiesituatie is de bestaande situatie samen met 

de zogenoemde autonome ontwikkeling. De bestaande situatie betreft de be-

staande feitelijke situatie op basis van onder andere de verleende omgevings-

vergunningen (onderdeel milieu), de resultaten van een mogelijke 

inventarisatie van het bestaande feitelijke aantal dieren op de veehouderijbe-

drijven of, wanneer deze inventarisatie ontbreekt, informatie van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) over dit aantal dieren. In beginsel is het be-

staande feitelijke aantal dieren op basis van een inventarisatie het uitgangs-

punt voor de bestaande situatie. Wanneer een dergelijke inventarisatie niet 

beschikbaar is, wordt de informatie van het CBS gebruikt om het aantal dieren 

te bepalen. Het feitelijke aantal dieren is ten hoogste het op grond van de 

verleende omgevingsvergunning (onderdeel milieu) toegestane aantal. 

 

De autonome ontwikkeling is die ontwikkeling die op basis van de bestaande 

wet- en regelgeving en het bestaande beleid naar verwachting zal plaatsvin-

den. Als autonome ontwikkeling worden in het planMER ten minste opgeno-

men: 

- Het (volledig) in werking treden van het Besluit ammoniak huisvesting 

veehouderij. 

- Het (naar verwachting) verdwijnen van de melkquota. Op basis van de 

resultaten van door Van Berkum
3
 en Silvis

4
 uitgevoerde onderzoeken 

wordt in de onderzoeksperiode vanwege het verdwijnen van de melk-

quota een toename van het aantal stuks melkrundvee van 2% verwacht. 

- De maatregelen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wanneer 

deze, voor het opstellen van het planMER, voldoende duidelijk zijn om 

in het planMER te verwerken. 

 

V o o r n em e n  

Op grond van artikel 7.7 van de Wet milieubeheer moet in het planMER ook 

“een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activi-

teit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben” worden 

opgenomen.  

 

Het uitgangspunt van het voornemen is dat alle mogelijkheden die het voor-

ontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied biedt, worden 

gebruikt; ook de mogelijkheden die op grond van afwijkingen en wijzigingen 

zijn toegestaan. In overeenstemming met eerdere adviezen van de Commissie 

voor de m.e.r. wordt het voornemen in de minst gunstige situatie uitgewerkt. 

 

                                                   
3  Van Berkum, S. (2008). De internationale zuivelmarkt nu en in de toekomst: Bijdrage aan 

de studie “Melken in de nieuwe realiteit. LEI Wageningen UR, Den Haag, 2008. 
4  Silvis, H.J. e.a. (2009). De agrarische sector in Nederland naar 2020: Perspectieven en 

onzekerheden. Rapport 2009-021. LEI Wageningen UR, Den Haag, 2009. 
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In het voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied zul-

len de volgende m.e.r.-(beoordelings)plichtige ontwikkelingen mogelijk wor-

den gemaakt: 

- Het vestigen van niet-grondgebonden agrarische bedrijven binnen een 

bestaand agrarisch bouwvlak van 0,3 tot 2,0 hectare
5
. 

- Het vergroten van een bestaand agrarisch bouwvlak met 5.000 m² om de 

schaalvergroting van agrarische bedrijven mogelijk te maken. 

- Het aanbrengen van een nieuw agrarisch bouwvlak van ten hoogste 

2 hectare voor het vestigen van  grondgebonden agrarische bedrijven. 

Op grond van een wijzigingsmogelijkheid is binnen dit bouwvlak ook de 

vestiging van een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk. 

 

Voor het plan-m.e.r. moeten de milieueffecten van deze ontwikkelingen wor-

den beoordeeld. 

 

De “worst case”-situatie wordt in het voornemen uitgewerkt door een model 

te ontwikkelen waarbij binnen alle agrarische bouwvlakken, zoals die op grond 

van voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied moge-

lijk worden gemaakt, de vestiging van een modelbedrijf is voorzien. Dit mo-

delbedrijf is het “worst case”-veehouderijbedrijf.  

 

A l t e r n a t i ev en  

Voor er alternatieven voor het voornemen worden uitgewerkt, wordt het wen-

selijk geacht om inzicht te krijgen in de milieueffecten van het voornemen. Op 

basis hiervan is het mogelijk om te bepalen waar sturing van de ontwikke-

lingsmogelijkheden nodig is om niet wenselijke milieueffecten te voorkomen of 

te beperken. Dit in overweging nemende is het op dit moment dan ook nog niet 

mogelijk om alternatieven uit te werken. 

 

De alternatieven worden op de volgende manier uitgewerkt: 

1. De milieueffecten van het voornemen worden bepaald. 

2. Op basis van de milieueffecten van het voornemen wordt bepaald waar 

sturing van de ontwikkelingsmogelijkheden op grond van het bestem-

mingsplan nodig is om niet wenselijke milieueffecten te voorkomen of 

te beperken. 

3. In overleg tussen de gemeente en adviseurs wordt bepaald welke sturing 

van de ontwikkelingsmogelijkheden mogelijk en wenselijk is. 

4. Op basis hiervan wordt ten minste één alternatief uitgewerkt op basis 

waarvan niet wenselijke milieueffecten van het voornemen worden 

voorkomen of worden beperkt
6
. Vervolgens worden de milieueffecten 

van het alternatief of de alternatieven bepaald. 

 

                                                   
5  De agrarische bouwvlakken zijn op de verbeelding van het voorontwerpbestemmingsplan 

weergegeven. 
6  Wanneer er geen sprake is van niet wenselijke milieueffecten van het voornemen zal wor-

den bepaald of het uitwerken van een alternatief toch wenselijk is. 
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T e  o n d e r z o e k en  m i l i e u a sp e c t en  

Op basis van het voornemen van de gemeente kunnen verschillende milieuef-

fecten op verschillende milieuaspecten verwacht worden. Voor de 

m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit (de veehouderij), waarvoor het be-

stemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied een kader biedt, worden vooral 

milieueffecten verwacht op of van: 

- de natuur; 

- het landschap; en 

- geur. 

 

Het onderzoek voor het planMER wordt dan ook vooral op deze drie milieuon-

derdelen gericht. Andere milieuonderdelen die in het onderzoek zullen worden 

beoordeeld, zijn: 

- bodem; 

- water; 

- cultuurhistorie; 

- externe veiligheid; 

- licht; 

- luchtkwaliteit; 

- geluid; 

- verkeer; 

- gezondheid. 

3 . 2   

D e t a i l n i v e a u  

De milieueffecten worden vooral op de schaal van de gemeente beoordeeld. 

Onderwerpen die bij het verlenen van afzonderlijke (omgevings)vergunningen 

worden beoordeeld, worden niet in het planMER opgenomen. 

 

Zoals hiervoor al is opgemerkt, worden vooral milieueffecten verwacht op of 

van de natuur, het landschap en geur. De milieueffecten van het voornemen 

en het alternatief op of van deze milieuonderdelen zullen zo precies moge-

lijk worden bepaald. Dit betekent dat deze milieueffecten in beginsel kwanti-

tatief zullen worden omschreven. Milieueffecten op de natuur en het 

landschap zijn, voor een groot deel, echter niet goed in getallen te omschrij-

ven. De milieueffecten op de natuur en het landschap zullen dan ook voor een 

groot deel kwalitatief worden bepaald. Ook de milieueffecten op de of van de 

andere milieuonderdelen zullen in beginsel kwalitatief worden bepaald. 
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3 . 2 . 1   

N a t u u r   

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

 

N a t u r a  2 0 0 0   

Zoals hiervoor in hoofdstuk 2 al is opgemerkt, liggen in of in de directe omge-

ving van het plangebied twee Natura 2000-gebieden: 

- Groote Wielen; 

- Alde Feanen. 

 

Voor het planMER wordt onderzoek uitgevoerd naar de milieueffecten van het 

voornemen en het alternatief op de Natura 2000-gebieden in een zone van 

30 km om het bestemmingsplanplangebied. 

 

Op basis van de resultaten van de Voortoets op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998, wordt bepaald of de milieueffecten van het voornemen op de 

Natura 2000-gebieden (zeer) negatief zijn. Wanneer ‘significante negatieve 

effecten niet zijn uit te sluiten’, moet een passende beoordeling worden uit-

gevoerd. 

 

In het Natura 2000-gebied Alde Feanen zijn voor verzuring gevoelige soorten 

aanwezig. Voor het planMER wordt dan ook onderzoek uitgevoerd naar de stik-

stofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Hiervoor worden op basis van het 

bestaande feitelijke aantal dieren op veehouderijbedrijven de stikstofemissie 

en –depositie op gebiedsschaal (binnen de zone van 30 km voor gebieden van 

100 bij 100 m) bepaald voor de referentiesituatie. De stikstofemissie en –

depositie in het voornemen en het alternatief worden op basis van de model-

veehouderijbedrijven op overeenkomstige schaal bepaald. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel OPS-Pro 2012. 

 

Ook zijn de Natura 2000-gebieden voor verschillende soorten een foerageerge-

bied. Ook andersom kan het plangebied voor soorten die in de Natu-

ra 2000-gebieden aanwezig zijn een foerageergebied zijn. Voor het planMER 

wordt dan ook onderzoek uitgevoerd naar het verlies aan foerageergebied. 

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r  e n  a n d e r e  na tu u r g eb i e d e n  

Binnen het plangebied liggen verschillende gebieden van de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS) en andere natuurgebieden. Voor het planMER wordt onderzoek 

uitgevoerd naar de milieueffecten van het voornemen en het alternatief op 

deze gebieden. 
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F i g u u r  2 .  G e b i e d e n  v a n  d e  E H S  ( d o n k e r g r o e n e  v l a k k e n )  e n  n a t u u r g e b i e d e n  b u i t e n  d e  

E H S  ( l i c h t g r o e n e  v l a k k e n )  i n  e n  i n  d e  d i r e c t e  o m g e v i n g  v a n  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n g e -

b i e d  ( r o d e  o n o n d e r b r o k e n  l i j n )  

 

Ook voor de gebieden van de EHS en andere natuurgebieden wordt voor het 

planMER in het bijzonder onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie op 

deze gebieden wanneer in deze gebieden voor verzuring gevoelige soorten 

aanwezig zijn. Deze stikstofdepositie wordt op overeenkomstige manier als bij 

de Natura 2000-gebieden bepaald. 

 

Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar het mogelijke verlies aan foera-

geergebied met name voor ganzen nabij de Groote Wielen. 
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S o o r t en b es c h er m i n g  

 

F l o r a -  e n  f a una w e t  

Het beoordelen van plannen en projecten op grond van de Flora- en faunawet 

(Ffw) is eigenlijk pas mogelijk als deze verder zijn uitgewerkt. Een bestem-

mingsplan als het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied is hiervoor 

onvoldoende uitgewerkt. Voor het planMER wordt dan ook een onderzoek in 

hoofdlijnen uitgevoerd naar de milieueffecten van het voornemen en het al-

ternatief op grond van de Ffw beschermde soorten. 

 

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie (resulta-

ten van eerder uitgevoerde ecologische onderzoeken, het Beheerplan Natura 

2000 Alde Feanen van de provincie Fryslân en dergelijke). Er wordt geen on-

derzoek ter plaatse uitgevoerd. 

 

B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en het alternatief worden op basis van de volgende kenmerken 

beoordeeld: 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de toe-

name van de stikstofdepositie; 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de afna-

me aan foerageergebied; 

- milieueffecten op de gebieden van de EHS en andere natuurgebieden, 

bepaald op basis van de toename van de stikstofdepositie; 

- milieueffecten op de gebieden van de EHS en andere natuurgebieden, 

bepaald op basis van de vernietiging en verstoring van deze gebieden; 

- milieueffecten van de, op grond van de Ffw beschermde soorten, be-

paald op basis van de vernietiging en verstoring van deze soorten. 

 

De milieueffecten van het voornemen en het alternatief worden hiermee 

kwantitatief alsook kwalitatief (afhankelijk van het kenmerk) bepaald. 

3 . 2 . 2   

L a n d s c h a p  

Door de uitbreiding of wijziging van agrarische bedrijven zijn er wijzigingen in 

het landschap mogelijk. In het plangebied zijn verschillende soorten landschap 

aanwezig. Voor het planMER wordt onderzoek uitgevoerd naar de milieueffec-

ten van het voornemen en het alternatief op deze verschillende landschaps-

soorten. 

 

Zoals in hoofdstuk 1 al is opgemerkt, is het bestemmingsplan Leeuwarden –

Buitengebied gericht op het behouden en waar mogelijk versterken van de 

landschappelijke waarden in de gemeente. Uitgangspunt van het bestem-

mingsplan is dat deze aansluit op het beleid van de provincie Fryslân. 
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Voor het onderzoek voor het planMER wordt gebruik gemaakt van onder andere 

het Streekplan Fryslân 2007 waarin verschillende landschapssoorten in de pro-

vincie Fryslân zijn onderscheiden. Onder andere op basis hiervan wordt de 

referentiesituatie bepaald. Daarna worden de mogelijke milieueffecten van 

het voornemen en het alternatief op de structuur van het landschap en andere 

landschappelijke waarden bepaald. Hierbij wordt opgemerkt dat in het plan-

gebied weliswaar verschillende landschapssoorten aanwezig zijn, maar dat 

tijdens het uitvoeren van het onderzoek voor het planMER kan blijken dat, 

voor het bepalen van de milieueffecten op het landschap, het onderscheiden 

van deze soorten niet nodig is. 

 
B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en het alternatief worden op basis van het volgende kenmerk 

beoordeeld: 

- milieueffecten op de structuur van het landschap en andere landschap-

pelijke waarden, bepaald op basis van de kenmerken van de verschillen-

de landschapssoorten. 

 

Het voornemen en het alternatief worden hiermee kwalitatief beoordeeld. 

3 . 2 . 3   

G e u r  

Door de uitbreiding of wijziging van agrarische bedrijven is er mogelijk ook 

sprake van een toename van geur(hinder). De toename van geur(hinder) is 

vooral belangrijk bij de uitbreiding of wijziging van veehouderijbedrijven. 

 

Voor het planMER wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke toename van 

de geurbelasting en -hinder vanwege de uitbreiding of wijziging van veehoude-

rijbedrijven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel 

V-Stacks gebied. 

 

B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en alternatief 1 worden op basis van het volgende kenmerk 

beoordeeld: 

- milieueffect op de geur, bepaald op basis van de toename van de geur-

belasting en -hinder. 

 

Het voornemen en het alternatief worden hiermee kwantitatief beoordeeld. 

3 . 2 . 4   

B o d e m  

Door de uitbreiding of wijziging van agrarische bedrijven is er een risico op het 

vrijkomen van vervuilende stoffen in de bodem. Deze stoffen komen vaak on-

bedoeld vrij door onder andere het gebruik of de onvoldoende opslag van 

(bouw)materialen.  
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Bodemverontreiniging wordt vanwege de uitbreiding of wijziging van agrari-

sche bedrijven niet direct verwacht. 

 

Vanwege de verschillende omstandigheden die belangrijk zijn bij het vrijko-

men van vervuilende stoffen in de bodem (wat zijn de vervuilende stoffen, 

hoeveel van de vervuilende stof komt vrij, wat is de bodemsoort waarin de 

vervuilende stof vrijkomt?) is het bepalen van de milieueffecten op de schaal 

van het bestemmingsplangebied hiervan niet mogelijk. Het onderzoek voor het 

planMER wordt dan ook beperkt tot een omschrijving in hoofdlijnen van de 

bodemsituatie in de referentiesituatie en een algemene omschrijving van de 

milieueffecten van het voornemen en het alternatief op de bodem wat betreft 

het risico op het vrijkomen van vervuilende stoffen. 

 

B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en het alternatief worden op basis van de volgende kenmerken 

beoordeeld: 

- milieueffecten op de bodem, bepaald op basis van de toename van het 

risico op vervuiling van de bodem. 

 

Het voornemen en het alternatief worden hiermee kwalitatief beoordeeld. 

3 . 2 . 5   

W a t e r  

Door de uitbreiding of wijziging van agrarische bedrijven is er mogelijk sprake 

van een toename van het verhard oppervlak of het dempen van bestaande 

watergangen. Hierdoor is er mogelijk sprake van negatieve effecten op de 

waterberging in een gebied. In het algemeen wordt het oppervlaktewater als 

waterberging gebruikt. Het onderzoek voor het planMER wordt beperkt tot het 

bepalen van de toename van het verhard oppervlak vanwege de uitbreiding of 

wijziging van agrarische bedrijven. Deze toename wordt bepaald door de op-

pervlakte aan agrarische bouwvlakken in de referentiesituatie te vergelijken 

met de oppervlakte in het voornemen en het alternatief. Het bepalen van deze 

toename in hoofdlijnen wordt voldoende geacht voor het bepalen van de mili-

eueffecten voor het oppervlaktewater als waterberging. 

 

Door de uitbreiding of wijziging van agrarische bedrijven is er mogelijk ook 

sprake van het vrijkomen van milieubelastende stoffen in het oppervlakte- en 

grondwater. Milieubelastende stoffen kunnen onder andere (bouw)materialen 

zijn die gebruikt worden bij de bouw van bedrijfsgebouwen en die uitlogen 

naar het oppervlakte- of grondwater. Voor het planMER wordt dan ook in 

hoofdlijnen onderzoek uitgevoerd naar de milieueffecten van het voornemen 

en het alternatief op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risico op 

het vrijkomen van vervuilende stoffen. 

 

In het bestemmingsplangebied liggen geen milieubeschermingsgebieden, zoals 

grondwaterbeschermingsgebieden, waterwingebieden en dergelijke. Voor het 
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planMER wordt dan ook geen onderzoek uitgevoerd naar de milieueffecten van 

het voornemen en het alternatief op dergelijke gebieden. 

 

B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en alternatief 1 worden op basis van de volgende kenmerken 

beoordeeld: 

- milieueffecten op het oppervlaktewater als waterberging wat betreft de 

toename van het verhard oppervlak; 

- milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risico 

op het vrijkomen van milieubelastende stoffen. 

 

Het voornemen en het alternatief worden hiermee kwalitatief beoordeeld. 

3 . 2 . 6   

C u l t u u r h i s t o r i e  

Cultuurhistorie betreft in het algemeen alle voor de historie van een gebied 

belangrijke archeologische, bouwkundige en landschappelijke waarden. Be-

langrijk hierbij is dat deze waarden het gevolg zijn van werken en werkzaam-

heden van de mens. 

 

Voor het planMER kunnen wat betreft de cultuurhistorie, archeologische en 

andere cultuurhistorische waarden worden onderscheiden. Andere cultuurhis-

torische waarden betreffen onder andere ook landschappelijke waarden zoals 

verkavelingsstructuren. Vanwege de samenhang tussen deze cultuurhistorische 

waarden en de inrichting van het landschap worden de milieueffecten van het 

voornemen en het alternatief op deze waarden bij het milieuonderdeel land-

schap bepaald. Bij het milieuonderdeel worden dan ook de milieueffecten op 

de archeologische waarden bepaald en op andere cultuurhistorische waarden  

als deze al niet bij het milieuonderdeel landschap zijn bepaald. 

 

Archeologische waarden zijn vooral in de bodem aanwezig. Bij het uitbreiden 

of wijzigen van agrarische bedrijven is vaak het uitvoeren van bodemwerk-

zaamheden nodig. Hierbij is mogelijk sprake van vernieling of verstoring van 

archeologische waarden. Uit de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra 

(FAMKE) van de provincie Fryslân en de eigen (meer gedetailleerde) archeolo-

gisch beleidsadvieskaart van de gemeente Leeuwarden blijkt dat in het be-

stemmingsplangebied vooral sprake is van archeologische verwachtings-

waarden. Vanwege de verschillende omstandigheden die belangrijk zijn, waar-

door wel of niet sprake is van vernieling of verstoring van archeologische 

waarden (zijn er archeologische waarden in de bodem aanwezig, welke bo-

demwerkzaamheden worden uitgevoerd en wat is de schaal van deze werk-

zaamheden?), is het bepalen van de milieueffecten op archeologische waarden 

op de schaal van het bestemmingsplangebied niet mogelijk. 

 

Door de uitbreiding of wijziging van agrarische bedrijven is er ook een toename 

van het risico op het vernielen of verstoren van archeologische waarden. Voor 
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het planMER wordt dan ook in hoofdlijnen onderzoek uitgevoerd naar de  

milieueffecten van het voornemen en het alternatief op archeologische (ver-

wachtings)waarden wat betreft het risico op het vernielen of verstoren van 

archeologische waarden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Archeolo-

gische Waardenkaart van de gemeente Leeuwarden.  

 

B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en alternatief 1 worden op basis van het volgende kenmerk 

beoordeeld: 

- milieueffect op archeologische waarden wat betreft het risico op het 

vernielen en verstoren van archeologische waarden. 

 

Het voornemen en alternatief 1 worden hiermee kwalitatief beoordeeld. 

3 . 2 . 7   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Risico’s vanwege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen 

is vooral belangrijk op de schaal van de afzonderlijke (agrarische) bedrijven. 

Een toename van de risico’s hangt samen met een toename van het aantal 

mensen in een gebied. Een toename van het aantal mensen in het bestem-

mingsplangebied vanwege de uitbreiding of wijziging van agrarische bedrijven 

wordt niet verwacht. Verwacht wordt dan ook dat de milieueffecten nihil zijn. 

 

Dit in overweging nemende, wordt het niet zinvol geacht om een onderzoek 

naar de risico’s vanwege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke 

stoffen uit te voeren. Voor het planMER wordt dan ook alleen onderzoek uitge-

voerd naar de risico’s in de bestaande situatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van de Risicokaart van de provincie Fryslân en de resultaten van het door Bu-

reau Externe Veiligheid Fryslân uitgevoerde onderzoek naar de externe veilig-

heid in de gemeente. 

 

B e o o r d e l i n g  

Nu verwacht wordt dat de milieueffecten nihil zijn, wordt het beoordelen van 

het voornemen en het alternatief wat betreft de externe veiligheid niet zinvol 

geacht. 

3 . 2 . 8   

L i c h t  

Door de uitbreiding of wijziging van bestaande agrarische bedrijven is er moge-

lijk sprake van een toename van licht(hinder). Vanwege de verschillende om-

standigheden die belangrijk zijn waardoor er wel of niet sprake is van een 

toename van lichthinder (waardoor is er sprake van een toename van licht, in 

welke omgeving vindt de toename van licht plaats waardoor er mogelijk sprake 

is van een toename van lichthinder?), is het bepalen van de milieueffecten van 
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een toename van licht(hinder) op de schaal van het bestemmingsplangebied 

niet mogelijk.  

 

In het planMER wordt dan ook alleen een overzicht opgenomen van de mogelij-

ke maatregelen om licht(hinder) vanwege de uitbreiding of wijziging van be-

staande agrarische bedrijven te beperken. 

 

B e o o r d e l i n g  

Nu niet in het bijzonder onderzoek naar de toename van licht(hinder) wordt 

uitgevoerd, wordt het beoordelen van het voornemen en het alternatief niet 

zinvol geacht. 

3 . 2 . 9   

L u c h t  

Door de uitbreiding of wijziging van bestaande agrarische bedrijven is er moge-

lijk sprake van een toename van verbindingen van stikstof en zuurstof (NO en 

NO2), fijnstof (PM10) en andere stoffen waarvoor in de Wet milieubeheer wat 

betreft de luchtkwaliteit grenswaarden zijn opgenomen. Op basis van het Na-

tionaal Luchtkwaliteitsplan 2004 van het voormalige ministerie van VROM (nu 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu) worden overschrijdingen van de 

grenswaarden voor deze ‘andere stoffen’ niet verwacht. Overschrijdingen van 

de grenswaarden voor NO, NO2 en PM10 zijn wel mogelijk. Voor het planMER 

wordt dan ook onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke toename van NO, NO2, 

PM10. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het verspreidingsmodel ISL3a. 

 

B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en alternatief 1 worden in het planMER voor wat betreft de 

luchtkwaliteit op basis van het volgende kenmerk beoordeeld: 

- milieueffect op de luchtkwaliteit, bepaald op basis van de toename van 

NO, NO2, PM10. 

 

Het voornemen en het alternatief worden hiermee kwantitatief beoordeeld.  

3 . 2 . 1 0   

G e l u i d   

Door de uitbreiding of wijziging van agrarische bedrijven is er mogelijk sprake 

van een toename van geluid(hinder). Deze mogelijke toename van ge-

luid(hinder) hangt samen met de voorzieningen en werkzaamheden die op het 

bedrijf aanwezig zijn of worden uitgevoerd. Voor het planMER wordt onder-

zoek uitgevoerd naar de mogelijke toename van geluid(hinder) vanwege de 

uitbreiding of wijziging van veehouderijbedrijven.  

 

Ook kan er een toename van geluid(hinder) zijn vanwege de toename van het 

verkeer. Een belangrijke toename van verkeer waardoor sprake is van een 

belangrijke toename van geluid(hinder) wordt echter niet verwacht. Voor het 
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planMER wordt dan ook geen onderzoek uitgevoerd naar de toename van ge-

luid(hinder) vanwege de toename van het verkeer. 

 

B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en alternatief 1 worden op basis van het volgende kenmerk 

beoordeeld: 

- milieueffect van geluid, bepaald op basis van de toename van de ge-

luidhinder. 

 

Het voornemen en het alternatief worden hiermee kwalitatief beoordeeld. 

3 . 2 . 1 1   

V e r k e e r  

Door de uitbreiding of wijziging van bestaande agrarische bedrijven is er moge-

lijk sprake van een toename van de verkeersdruk op de wegen in het plange-

bied. Voor het planMER wordt dan ook onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 

toename van de verkeersdruk op de wegen in het plangebied. 

 

Voor het onderzoek voor het planMER wordt onderzoek uitgevoerd naar de 

mogelijke toename van het verkeer vanwege de uitbreiding of wijziging van de 

agrarische bedrijven en mogelijk de spreiding van deze toename van het ver-

keer over de wegen in het plangebied. 

 

B e o o r d e l i n g  

Het voornemen en de alternatieven worden in het planMER voor wat betreft 

het verkeer op basis van het volgende kenmerk beoordeeld: 

- milieueffect op het verkeer, bepaald op basis van de toename van de 

verkeersdruk op de wegen in het plangebied. 

 

Het voornemen en het alternatief worden in beginsel kwalitatief beoordeeld. 

Wanneer mogelijk, worden ze kwantitatief beoordeeld.  

3 . 2 . 1 2   

G e z o n d h e i d  

De milieueffecten voor de gezondheid zijn een gevolg van onder andere een 

toename van geur(hinder), licht(hinder), geluid(hinder) en een afname van de 

lucht(kwaliteit) (door een toename van PM10, NH3 en dergelijke). Zoals hieruit 

blijkt, hangen de milieueffecten voor de gezondheid sterk samen met de mili-

eueffecten van en voor andere milieuonderdelen. Bij de verschillende milieu-

onderdelen worden de afzonderlijke milieueffecten, wanneer dit zinvol wordt 

geacht, ook afzonderlijk beoordeeld. Bij de milieueffecten voor de gezondheid 

zouden deze milieueffecten dan ook in samenhang moeten worden beoordeeld. 

Een risico hierbij is dat milieueffecten dubbel worden beoordeeld.  
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Ook blijkt het bepalen van de verhouding tussen de oorzaak (de toename van 

geur, licht en dergelijke) en het gevolg (het effect op de gezondheid) niet 

mogelijk. Een bestemmingsplan als het bestemmingsplan Leeuwarden - Buiten-

gebied is hiervoor te algemeen. Door de verschillende uitgangspunten op basis 

waarvan het voornemen en de alternatieven worden uitgewerkt, is per oorzaak 

(uitbreiding van een veehouderijbedrijf) onvoldoende betrouwbare informatie 

beschikbaar. 

 

Daarbij wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd naar de koppeling tussen 

gezondheid en veehouderij in het algemeen en gezondheid en intensieve vee-

houderij in het bijzonder. Ook zijn er al verschillende onderzoeken uitgevoerd. 

Voorlopig wordt verwacht dat (vooral intensieve) veehouderij wat betreft de 

gezondheid nadelig kan zijn. Om inzicht te krijgen in de aard en schaal hiervan 

moet echter aanvullend onderzoek uitgevoerd worden. 

 

Het uitvoeren van dit aanvullend onderzoek past niet binnen het voor het 

planMER uit te voeren onderzoek. Om enig inzicht te krijgen in de koppeling 

tussen gezondheid en (intensieve) veehouderij wordt in het planMER een sa-

menvatting van de belangrijkste resultaten van de tot op dit moment uitge-

voerde onderzoeken opgenomen. Het onderzoek voor het planMER wordt dan 

ook beperkt tot een algemeen overzicht van de resultaten van de tot op dit 

moment uitgevoerde onderzoeken. Hierbij wordt onder andere gebruik ge-

maakt van de resultaten van het van september 2009 tot en met juni 2011 door 

het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit van Utrecht uit-

gevoerde onderzoek. 

 

B e o o r d e l i n g  

Nu nog onvoldoende inzicht is in de koppeling tussen gezondheid en (intensie-

ve) veehouderij, is het beoordelen van de milieueffecten van het voornemen 

en het alternatief niet goed mogelijk. Het beoordelen van het voornemen en 

het alternatief wordt wat betreft gezondheid dan ook niet zinvol geacht. 

3 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  h e t  v o o r n e m e n  e n  d e  

a l t e r n a t i e v e n  

Het voornemen en het alternatief worden beoordeeld op basis van de opgeno-

men beoordelingskenmerken. Per beoordelingskenmerk zal het milieueffect in 

vergelijking met de referentiesituatie worden bepaald op basis van de volgen-

de schaal: 

++ sterk positief milieueffect. 

+ positief milieueffect. 

0 geen positief of negatief milieueffect. 

- negatief milieueffect. 

-- sterk negatief milieueffect. 
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Tabel 1. Beoordelingskenmerken per milieuonderdeel 

milieuonderdeel beoordelingskenmerk 

natuur - milieueffect op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de 

toename van de stikstofdepositie 

- milieueffect op Natura 2000-gebieden, bepaald op basis van de 

afname aan foerageergebied 

- milieueffect op de gebieden van de EHS en andere natuurgebie-

den, bepaald op basis van de toename van de stikstofdepositie 

- milieueffect op de gebieden van de EHS en andere natuurgebie-

den, bepaald op basis van de vernietiging en verstoring van deze 

gebieden 

- milieueffect op de, op grond van de Ffw beschermde soorten, 

bepaald op basis van de vernietiging en verstoring van deze soor-

ten 

landschap - milieueffect op de structuur van het landschap en andere land-

schappelijke waarden, bepaald op basis van de kenmerken van 

de verschillende landschapssoorten 

geur - milieueffect op geur, bepaald op basis van de toename van de 

geurbelasting en -hinder 

bodem - milieueffect op de bodem, bepaald op basis van de toename van 

het risico op vervuiling van de bodem 

water - milieueffect op het oppervlaktewater als waterberging wat 

betreft de toename van het verhard oppervlak 

- milieueffect op het oppervlaktewater- en grondwater wat be-

treft het risico op het vrijkomen van milieubelastende stoffen 

cultuurhistorie - milieueffect op archeologische waarden wat betreft het risico op 

het vernielen en verstoren van archeologische waarden 

externe veiligheid - niet van toepassing 

licht - niet van toepassing 

lucht 

 

- milieueffect op de lucht, bepaald op basis van de toename van 

NO, NO2 en PM10 

geluid - milieueffect van geluid, bepaald op basis van de toename van de 

geluidhinder 

verkeer - milieueffect op het verkeer, bepaald op basis van de toename 

van de verkeersdruk op de wegen in het plangebied 

gezondheid - niet van toepassing 
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2 H u i d i g e  s i t u a t i e  e n  

b l i k  o p  d e  t o e k o m s t  

2 . 1   

I n l e i d i n g  

Het buitengebied van de gemeente Leeuwarden is bijzonder in relatie tot bui-

tengebieden in een meer landelijke setting. Het Leeuwarder buitengebied be-

treft een stadsrandgebied waar meerdere functies naast de agrarische hoofd-

functie een plek hebben gevonden (zoals de recreatie- en natuurontwikkeling 

rondom de Grutte Wielen en de militaire bedrijvigheid rondom de vliegbasis). 

Bij de beschrijving van de huidige situatie in het hiernavolgende is vooral uit-

gegaan van de functionele benadering. Daarbij is ervan uitgegaan dat in een 

plangebied diverse functies voorkomen, zoals de agrarische en ecologische 

functie en woon-, werk- en verkeersfuncties. Al die activiteiten dienen een 

plaats en zo nodig ontwikkelingsruimte te krijgen. Er is een onderscheid te 

maken tussen functies die een sterke relatie met het buitengebied hebben 

(‘basisfuncties’) en de functies die minder sterk aan het buitengebied zijn ge-

bonden (‘toegevoegde functies’). 

 

De basisfuncties zijn: 

- de productiefunctie: landbouw; 

- de ecologische functie: het onderlinge samenspel tussen biotische en 

abiotische factoren; 

- de omgevingsfunctie: de betekenis die het landschap heeft voor het 

menselijk welzijn (culturele ontwikkeling, herkenbaarheid, eigenheid). 

 

Tot de toegevoegde functies behoren: 

- wonen; 

- niet-agrarische bedrijvigheid; 

- recreatie; 

- verkeer en infrastructuur. 

 

Van de voornoemde functies is de ecologische over het algemeen een tamelijk 

‘stabiele’ functie met relatief weinig veranderingen. Bovendien verlopen deze 

gestaag. Er kunnen echter ook meer dynamische ontwikkelingen optreden, zo-

als vormen van gestuurde natuurontwikkeling. Veranderingen in de omgevings-

functie (het landschap) komen steeds vaker voor; ze kunnen soms in een rela-

tief hoog tempo plaatsvinden. 
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Bij de overige ‘dynamische’ functies (als landbouw, recreatie, verkeer en in-

frastructuur) doen zich veel en meestal snelle maatschappelijke ontwikkelin-

gen voor. Bovendien is er ook in toenemende mate sprake van druk op delen 

van het buitengebied door deze nieuwe functies. 

 

In het navolgende is de huidige functionele en ruimtelijke structuur van het 

landelijke gebied van Leeuwarden geschetst. Op het landschap als omgevings-

functie is in voorgaande paragrafen reeds voldoende ingegaan. 

2 . 2   

P r o d u c t i e f u n c t i e :  l a n d b o u w  

De landbouw vormt in het buitengebied van Leeuwarden tot op de dag van 

vandaag een zeer belangrijke functie. Daarbij is de rundveehouderij bepalend. 

De ontwikkelingen in de landbouw in de naoorlogse decennia hebben een ster-

ke samenhang vertoond met de economische groei die destijds optrad. De Ne-

derlandse landbouw is daarbij geconfronteerd met tal van technische en 

marktontwikkelingen (onder meer marktliberalisering sinds de jaren ’50 van de 

vorige eeuw en Europese marktregulering door middel van richtprijzen, garan-

ties en interventieprijzen). In dit kader en door het voortgaande mechanisa-

tieproces is uit bedrijfseconomische overwegingen een toenemende drang naar 

expansie, intensivering, productiviteits- en bedrijfsvergroting van de agrari-

sche bedrijven ontstaan. Binnen de agrarische sector komt dientengevolge een 

voortschrijdend proces van schaalvergroting voor, dat ertoe leidt dat bedrijven 

verdwijnen, maar ook dat er bedrijven doorgroeien. Bij schaalvergroting in de 

landbouw kan worden gedacht aan een toename van zowel de bedrijfsbebou-

wing, groter wordende landbouwmachines, een grotere veestapel alsook de 

toename van het totale areaal aan cultuurgronden ten behoeve van de agrari-

sche bedrijfsvoering. Het proces van schaalvergroting doet zich in alle geledin-

gen van de agrarische sector voor. 

 

Al met al groeide de Nederlandse agrarische sector na de Tweede Wereldoor-

log uit tot één van de meest vooraanstaande in de wereld. Dat werd mogelijk 

door het hoge kennisniveau van de agrariërs, de constante en hoge kwaliteit 

van de producten, de goede marktorganisatie en de open markt binnen de EU. 

De laatste jaren verandert er echter het nodige, zowel door ontwikkelingen in 

het Europese beleid, alsook door de eisen die op het gebied van milieu, kwali-

teit en dierenwelzijn worden gesteld. 

 

Ging het schaalvergrotingsproces in het verleden vaak tamelijk gelijkmatig 

door aankoop van steeds één of enkele percelen grond, tegenwoordig is ook 

vaak sprake van een complete schaalsprong. Door overname van een ander 

(inmiddels ook tamelijk groot) bedrijf groeien agrarische bedrijven tegenwoor-

dig vaak schoksgewijs. Momenteel staat een deel van de agrarische bedrijven 

voor de keuze van bovengenoemde schaalsprong, een ander deel zoekt het 

juist in het kleine hobbybedrijf en diverse overige bedrijven staan voor de 

ONTWIKKELING 
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keuze om te stoppen of toch door te gaan. Voorgaande betekent overigens niet 

dat de landbouw in het landelijke gebied het onderspit delft. De agrarische 

bedrijven die stoppen laten ruimte voor agrariërs die verder willen en mee wil-

len gaan in de schaalvergroting die op dit moment soms met sprongen tegelijk 

gaat. 

 

Een andere ontwikkeling die zichtbaar is, betreft de verbreding van bedrijfsac-

tiviteiten van agrariërs; de zogenaamde verbrede landbouw. De verbrede land-

bouw betreft agrarische bedrijven die naast de agrarische productietak ook 

andere activiteiten in de vorm van nevenfuncties uitvoeren. Een vorm hiervan 

is de multifunctionele landbouw, waarbij de focus ligt op een maatschappelijk 

doel dat wordt beoogd. Gedacht kan worden aan zorglandbouw, agrarische 

kinderopvang, educatie, recreatie, productie en verkoop van streekproducten 

en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

 

Daarnaast krijgen andere, innovatieve functies een kans. Denk daarbij aan in-

novaties binnen de landbouw als de kenniscampus (DairyCampus) nabij proef-

boerderij Nij Bosmazathe ten zuiden van de stad of de voorgenomen ontwikke-

ling van een koeientuin aan het Schapedijkje, nabij de vliegbasis en de wijk 

Westeinde. 

  

De agrarische karakteristiek van het landelijk gebied van Leeuwarden wordt 

met name bepaald door de grondgebonden rundveehouderij. Deze vormt in 

Leeuwarden een belangrijke en economisch krachtige sector. Op basis van ge-

gevens van het CBS3 kan de situatie van de landbouw in het plangebied nader 

worden omschreven. 

 

In 2000 waren in de gehele gemeente Leeuwarden (buitengebied, dorpen en 

stad) 88 agrarische bedrijven gevestigd. In 2011 betrof dit een aantal van 64. 

De (grondgebonden) rundveehouderij is hierin verreweg de belangrijkste agra-

rische bedrijfstak (65 in 2000, 42 in 2011). De overige bedrijfstypen komen in 

mindere mate voor. Het gaat daarbij om akkerbouwbedrijven, tuinbouw (op 

open grond en onder glas) en overige graasdierhouderijen (geiten, schapen, 

paarden en pony’s). Er komt één intensieve veehouderij in de gemeente voor, 

namelijk aan de Brédyk 185 te Wirdum. Het aantal agrarische bedrijven heeft 

overeenkomstig het landelijke beeld in de afgelopen decennia een behoorlijke 

afname te zien gegeven. Zo is het aantal agrarische bedrijven ten opzichte van 

1980 meer dan gehalveerd. Destijds waren er nog 138 agrarische bedrijven. 

 

Het agrarisch grondareaal is het afgelopen decennium verder teruggelopen, 

van 3.118 ha cultuurgrond in 2000 naar 2.897 ha in 2011. Dit is mede te wijten 

aan de stedelijke uitbreidingsontwikkelingen van Leeuwarden. Wat het grond-

                                                   
3  Centraal Bureau voor de Statistiek. Het landelijke gebied van Leeuwarden wordt in de CBS-

gegevens onder meer gevormd door de gebieden ‘Buitengebied Noordwest’, ‘Buitengebied 

Wirdum’, ‘Buitengebied Wytgaard’, ‘Buitengebied Lekkum en Miedum’, ‘Swichum’ en ‘Gro-

te Wielen’.  

HUIDIGE SITUATIE 

GRONDAREAAL EN -GEBRUIK 
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gebruik betreft, is het landelijk gebied grotendeels als grasland in gebruik, te 

weten 2.819 ha. Akkerbouw komt met 75 ha nauwelijks voor, maar is vergele-

ken met 2000 verdubbeld. Deze toename van het aandeel akkerbouwgrond 

wordt veroorzaakt door de teelt (al dan niet onder folie) van maïs als veevoe-

der. 

 

Landbouwkundig gezien werd de grootte van een agrarisch bedrijf tot 2011 uit-

gedrukt in zogenaamde NGE’s, een afkorting voor Nederlandse Grootte Een-

heid. Aangezien de Europese Unie van deze systematiek is afgestapt, wordt in 

de ruimtelijke ordening thans teruggegrepen naar het bestuderen van het are-

aal landbouwgrond in gebruik bij het agrarische bedrijf en het aantal land-

bouwhuisdieren dat wordt gehouden. Ten aanzien van de omvang van rundvee-

houderijbedrijven in het landelijk gebied van Leeuwarden kan worden opge-

merkt dat het aantal runderen is gedaald van 7.562 in 2000 tot 6.651 in 2011. 

Het aantal runderen per agrarisch bedrijf in de gemeente is evenwel gestegen 

van 117 in 2000 naar 159 in 2011. Deze toename duidt op schaalvergroting. 

 

Over de ruimtelijke spreiding van de agrarische bedrijven nog het volgende. 

Samenhangend met de landschappelijke situatie is de constatering dat de 

meeste agrarische bedrijven zijn gevestigd op de zogenaamde kwelderwallen. 

Dat is oostelijk van Wytgaard duidelijk zichtbaar en ook in de omgeving van 

Lekkum en Swichum. In de latere jaren zijn er ten gevolge van rationalisering 

ook agrarische bedrijven in het polderlandschap van de voormalige Middelzee 

gerealiseerd. Dat is bijvoorbeeld het geval ten westen van Wytgaard. 

2 . 3   

E c o l o g i s c h e  f u n c t i e :  n a t u u r   

N a tu u r -  en  e c o l o g i s ch e  g e b i ed en  

De gebieden van natuurlijke waarde in de gemeente Leeuwarden liggen vooral 

buiten en langs de randen van de stad in de vorm van bossen, water, weiden 

en natuurlijke beplantingen, zoals het Wielengebied. Dit gebied wordt op een 

meer natuurlijke wijze beheerd. Natuurlijk beheerde groene zones in de stad 

sluiten vooral in de stadsranden aan op de grote groengebieden en landschap-

pen rond de stad. Goede ecologische verbindingen vergroten de interactie tus-

sen planten en dieren. 

 

AGRARISCHE  

BEDRIJFSGROOTTE 

RUIMTELIJKE  

SPREIDING 
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F i g u u r  3 .  N a t u u r  e n  e c o l o g i e  

 

In het kader van dit bestemmingsplan is door Altenburg & Wymenga een ecolo-

gische beoordeling uitgevoerd. Hierop is nader ingegaan in paragraaf 4.5. De 

rapportage van Altenburg & Wymenga is als separate bijlage bij dit bestem-

mingsplan opgenomen. 

2 . 4   

O m g e v i n g s f u n c t i e :  l a n d s c h a p  

De voormalige Middelzee en haar kwelderruggen bepalen het landschap van de 

gemeente Leeuwarden. Op de noord-zuid gerichte kwelderruggen verrezen de 

eerste nederzettingen. Terpen boden een veilige woonplaats voor de bewoners 

tegen de grillen van de zee. 

 

G r o e n  

Het groene karakter van het buitengebied wordt grotendeels gevormd door het 

aanwezige groen op private gronden. Weilanden, houtwallen en erfbeplantin-

gen zijn belangrijke dragers van de groene hoofdstructuur. In de openbare ge-

bieden wordt deze structuur aangevuld door de aanwezige beplanting langs 

verbindingsroutes en door de groene inrichting van de uitloopgebieden en 

stadsranden. Ter ontwikkeling van de groene hoofdstructuur en het behoud en 

beheer van het aanwezige groen gelden verschillende beleidsdocumenten4 

(hier is in de paragrafen 3.3 en 3.4 nader op ingegaan). 

                                                   
4  Landschapsontwikkelingsplan (2004), Groenkaart (2009), Ambitiedocument voor de vormge-

ving en architectuur van de Haak en de invalswegen in en om Leeuwarden (2011), Nota 

‘Spraakmakende bomen’ (2008). 
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In de Nota ‘Spraakmakende bomen’ is een lijst van onder meer monumentale 

bomen opgenomen waar een beschermingsregeling aan verbonden is. Deze be-

schermingsregeling is verder in dit bestemmingsplan uitgewerkt door een dub-

belbestemming aan de bomen in kwestie toe te kennen en daar regels aan te 

stellen.  

 

V e r b i n d i n g en   

De oude toegangswegen en historische waterlopen lopen tot in de stad. De gro-

te, lange maat van de oevers langs de kanalen biedt ook oriëntatie en zicht op 

delen van de stad. Bewoners, dieren en planten kunnen zich langs de oevers 

van de waterlopen verplaatsen. De groenblauwe verbindingen met het land-

schap zijn op plaatsen nog incompleet en onderbroken door barrières, vaak in 

de vorm van wegen, kanalen en spoorlijnen. Het oplossen van de grote knel-

punten, die op de kruisende structuren ontstaan, is vaak complex en ingrijpend 

en kan feitelijk alleen uitgevoerd worden wanneer er ‘meegelift’ kan worden 

met de uitvoering van ruimtelijke projecten. Kleinere ontbrekende schakels 

kunnen op meer eenvoudige wijze opgelost worden. De route naar ‘buiten’ is 

voor veel bewoners onderdeel van hun recreatieve uitje. Een groene en aan-

trekkelijke inrichting en vormgeving van de trajecten draagt bij aan de bele-

vingswaarde. De radialen van de stad, vaak de oude toegangswegen, zijn aan-

trekkelijk als route vanwege de cultuurhistorische betekenis en vanzelfspre-

kende inbedding in de stad. Deze wegen vragen om een zorgvuldige inrichting 

en beheer met aandacht voor laanbomen. 

 

 
F i g u u r  4 .  V e r b i n d i n g e n  
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In samenwerking met Ny Bosma Zathe, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, 

Dienst Landelijk Gebied en diverse zorgverzekeraars, wordt een vervolg gege-

ven aan voorstellen uit het in 2004 opgestelde Landschapsontwikkelingsplan 

van de stadsregio Leeuwarden, zoals het verbeteren van wandelpaden voor 

zowel korte ommetjes als routes naar buiten aan de noord-, oost-, zuid- en 

westkant van de stad. 

2 . 5   

W o n e n   

De woonfunctie in het buitengebied manifesteert zich tweeërlei: van de ene 

kant is er sprake van bedrijfswoningen bij agrarische en overige bedrijven, van 

de andere kant is er sprake van bewoning in de buurtschappen Swichum, 

Baardburen en Miedum. Vaak vertegenwoordigen buurtschappen zowel om so-

ciaalhistorische als ook cultuurhistorische motieven een zekere waarde voor 

het platteland. Naast dergelijke kleine plaatsen komt het wonen verspreid 

voor langs de Mr. P.J. Troelstraweg en op een aantal locaties in het buitenge-

bied, onder meer in de vorm van in het (recente) verleden vrijgekomen boer-

derijen. Zo zijn langs het Wynser Binnenpad (waar eerst nog vijf agrarische 

bedrijven actief waren) in de afgelopen jaren twee bedrijven gestopt en om-

gebouwd tot woonboerderij. 

 

Het buitengebied heeft een stabiele bevolking van rond de 500 personen. Er 

staan circa 165 woningen in het gebied. De gemeente heeft geen plannen om 

de woningvoorraad in het buitengebied planmatig te vergroten. Voor een aan-

tal dorpen in de gemeente (Wirdum, Wytgaard, Lekkum) zijn nieuwbouwgebie-

den in ontwikkeling. Voor de stad Leeuwarden is de nieuwbouw in de uitleg 

geconcentreerd in De Zuidlanden en Blitsaerd, terwijl er daarnaast een groot 

aantal ontwikkellocaties in de bebouwde kom is. 

 

Belangstellenden voor wonen in het buitengebied moeten vooral terecht in de 

al aanwezige bebouwing en de wisselingen die daarin optreden. Daarnaast 

kunnen de mogelijkheden toenemen bij het vrijkomen van agrarische bedrij-

ven. 

2 . 6   

N i e t - a g r a r i s c h e  b e d r i j v i g h e i d   

Naast agrarische bedrijvigheid komt er in het buitengebied ook in bescheiden 

mate niet-agrarische bedrijvigheid voor. Deels is deze gericht op de agrarische 

sector zoals loonbedrijven. Voor het overige komt er ook een aantal bedrijven 

voor die geen relatie met de agrarische sector heeft. Deze niet-agrarische 

vormen van bedrijvigheid zijn deels gevestigd in vrijgekomen agrarische be-

drijfsgebouwen van voormalige boerderijen en deels specifiek voor de niet-
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agrarische functie gebouwde bedrijfspanden. Ruimtelijk is er met name langs 

de Mr. P.J. Troelstraweg sprake van enige concentratie van bedrijvigheid. 

 

De lijst met niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied van Leeuwarden 

is als volgt: 

 

Adres Omschrijving bedrijvigheid Milieucategorie 

Canterlânswei 1, Lekkum Opslagbedrijf/groothandel voor vlees, 

salades en diepvriesartikelen 

2 

Canterlânswei 2, Miedum - 2 

Kealledykje 1, Lekkum Opslag 2 

Tabedykje 4, Lekkum Opslag 2 

Mr. P.J. Troelstraweg 165a, Leeuwarden Tuincentrum 2 

Mr. P.J. Troelstraweg 173-185, Leeuwarden Bedrijfsverzamelgebouw 2 

Mr. P.J. Troelstraweg 191, Leeuwarden Kinderopvang 2 

Mr. P.J. Troelstraweg 191b, Leeuwarden Koetsenstalling 2 

Mr. P.J. Troelstraweg 193, Leeuwarden Transportbedrijf 3.1 

Mr. P.J. Troelstraweg 195, Leeuwarden Groothandel in vuurwerk 3.1 

Mr. P.J. Troelstraweg 151, Leeuwarden Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg 3.1 

Poptawei 180, Leeuwarden Installatiebedrijf 2 

Schapendijkje 8a, Leeuwarden Opslag 2 

Schapendijkje 10, Leeuwarden Hondentrimsalon 2 

Púndyk 11 - 13, Wytgaard Aannemersbedrijf 2 

Brédyk 40, Wytgaard Aannemersbedrijf 3.1 

Hegedyk ten zuiden van nr. 28, Wytgaard Opslag 2 

Lapedyk 2, Wytgaard Opslag 2 

Weiwiskedyk 2, Wytgaard Hondenpension en – verzorgingscentrum 2 

Mandelân 1, Wirdum Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg 3.1 

Marwertsterdyk 8, Wirdum Agrarisch loonbedrijf 3.1 

2 . 7   

R e c r e a t i e   

Het buitengebied van Leeuwarden vervult een bescheiden functie voor de re-

creatie en dan met name voor recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, va-

ren). Een uitzondering geldt evenwel voor het gebied van natuurgebied De 

Wielen. Met name de Lytse Wielen en omgeving hebben een functie voor de in-

tensieve recreatie. De Grutte Wielen met omgeving heeft een functie voor de 

surf-, vaar-, oever- en schaatsrecreatie. Meer specifiek kan opgemerkt worden 

dat de zogenaamde ‘tsjerkepaden’ als recreatieve route nog slechts gedeelte-

lijk aanwezig zijn, zoals bij de Loodyk, de Tsjaerderdyk, het Heechhout over 

de Bonkefeart, met de daarop aansluitende route richting Lekkum en het Wyn-

ser Binnepaed. Met name dit laatste pad is nog een gave route. Verder is er bij 

de Tsjaerderdyk een manege met minicamping aanwezig en is omgevingsver-

gunning verleend voor een minicamping met maximaal 15 standplaatsen aan de 

Ayttadyk 10 te Swichum. Aan de Brédyk 215 te Wytgaard is voorts een Bêd & 

Brochje aanwezig. 

Heeft het buitengebied voor het overige een bescheiden recreatieve functie, 

via waterwegen liggen er wel directe verbindingsmogelijkheden met het wa-
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tersportgebied van Midden-Friesland, aangezien Leeuwarden aan de staande-

mast-route in dit gebied ligt. Daarnaast is het buitengebied aantrekkelijk voor 

verschillende vormen van recreatie, zoals fietsen, wandelen, vissen, kanoën en 

schaatsen. Binnen de gemeente zijn enkele reguliere kampeerterreinen aan-

wezig, maar geen daarvan ligt in het plangebied van dit bestemmingsplan. 

2 . 8   

V e r k e e r  e n  i n f r a s t r u c t u u r   

W e g en  v o o r  g e m o to r i s e e r d  en  l an g z a a m  v e r k e e r  

Door het buitengebied lopen enkele wegen die behoren tot het landelijk 

hoofdwegennet en verbinding geven met de stad. Aansluitend op dit patroon 

van wegen is een aantal plattelandswegen aanwezig die een belangrijke func-

tie vervullen voor de ontsluiting van de dorpen rondom Leeuwarden, het lan-

delijk gebied en de landbouwgronden. Wat de voorzieningen voor fietsverkeer 

betreft, wordt er zowel gebruik gemaakt van een aantal plattelandswegen als 

van een aantal specifieke paden die deels een utilitaire en deels ook een re-

creatieve functie hebben. Utilitair vanwege de vele fietsrelaties vanuit kernen 

rondom de stad (scholieren en forensen). Recreatief in de vorm van een aantal 

landschappelijke hoofdroutes die veelal zijn gekoppeld aan waterwegen. 

 

In onderstaande is per plandeel nader ingegaan op de aanwezige verbindingen 

voor gemotoriseerd en langzaam verkeer in het plangebied. 

 

H e t  n o o r d o o s t e l i j k  d e e l  

Door het landelijk gebied rondom Lekkum, de wijk Blitsaerd en de Grutte Wie-

len loopt een aantal (recreatieve) verbindingen. De route Lekkumerweg, Buor-

ren door Lekkum en de Canterlânswei loopt door het plangebied en vormt voor 

zowel het gemotoriseerde verkeer (maximumsnelheid van 60 km/uur) als het 

langzame verkeer (hoofdfietsroute) de verbinding tussen Leeuwarden en 

Gytsjerk/Wyns. Daarnaast loopt er een aantal (recreatieve) fietsverbindingen 

door het gebied, zoals het Wynser Binnepaed, het fietspad langs de westzijde 

van de Dokkumer Ie en de verbinding tussen de Canterlânswei en de wijk 

Blitsaerd. De wegen in Lekkum en Blitsaerd kennen een snelheidsregime van 

30 km/uur. Ter hoogte van de Grutte Wielen is een deel van het traject van de 

provinciale weg N355 (richting Groningen) in het plangebied opgenomen. Ter 

plaatse geldt een snelheidsregime van 100 km/uur en bij de afslagen richting 

de recreatiegebieden aan weerszijden 70 km/uur. 

 

H e t  n o o r d w e s t e l i j k  d e e l  

Rond de vliegbasis zijn geen doorgaande verbindingen door het gebied aanwe-

zig. Wel is er een aantal wegen dat toegang tot de vliegbasis verschaft, zoals 

het Keegsdijkje, de Kampweg en de Poptawei. Meerdere entrees ten behoeve 

van de vliegbasis zijn belangrijk voor de bereikbaarheid en de veiligheid (rou-

tes voor hulpdiensten). Het Keegsdijkje en de Kampweg sluiten aan de ooste-
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lijke zijde van de vliegbasis op de Mr. P.J. Troelstraweg aan. Deze weg is on-

derdeel van de provinciale weg N357 (richting Stiens-Holwerd). 

 

Ter hoogte van het Businesspark Leeuwarden (wijk Westeinde) gaat de be-

staande N383 (Harlingerstraatweg) over in de toekomstige Noordwestelijke in-

valsweg en wordt deze rechtstreeks verbonden met de nog aan te leggen Haak 

om Leeuwarden. De Provinsje Fryslân is verantwoordelijk voor het aanleggen 

van deze weg. De weg maakt onderdeel uit van het werk aan de Haak om 

Leeuwarden Noord. Deze nieuwe invalsweg loopt langs de huidige Sylsterdyk. 

De Sylsterdyk is een secundaire fietsverbinding tussen Leeuwarden en de He-

gedyk bij Ritsumasyl. 

 

 
F i g u u r  5 .  T r a c é  v a n  b e s t a a n d e  N 3 8 3  e n  t o e k o m s t i g e  N o o r d w e s t e l i j k e  i n v a l s w e g  

 

De Poptawei  blijft op de huidige plaats. Het geheel verlichte fietspad langs de 

Poptawei maakt onderdeel uit van de hoofdfietsroute tussen Leeuwarden en 

Marsum. 

 

H e t  z u i d e l i j k  d e e l  

Het zuidelijke plandeel betreft met name landelijk gebied met Wirdum en 

Wytgaard als belangrijkste dorpen. De omgeving aan de noordrand van dit ge-

bied verandert de komende periode als gevolg van de aanleg van de Haak om 

Leeuwarden. De Haak om Leeuwarden is een nieuwe Rijksweg aan de (zuid) 

westkant van Leeuwarden. De weg vormt de verbinding tussen de huidige 

Rijksweg A31 (richting Harlingen-Afsluitdijk) bij Marsum en de N31 bij Hemriks-

ein (de Wâldwei). De weg is onderdeel van de nieuwe ontsluiting aan de west- 

en zuidkant van Leeuwarden en wordt aangelegd onder regie van Rijkswater-

staat. Het gaat om circa 12 km asfalt. De weg krijgt 2x2-rijstroken en er mag 
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100 km/uur worden gereden. Dit project is nodig om de infrastructuur en 

daarmee de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren en zo diverse func-

ties van de hoofdstad ook in de toekomst te kunnen waarborgen. 

Door het gebied loopt een aantal belangrijke verbindingen (met name noord-

zuid georiënteerd) voor fietsers, zoals de hoofdfietsroute via de Brédyk, de 

Werpsterdyk, Tsjaerderdyk en Wergeasterdyk. Langs De Swette loopt een re-

creatieve fietsverbinding. Via de Loodyk zal een nieuwe secundaire fietsver-

binding worden gerealiseerd tussen Wirdum en het in aanbouw zijnde stads-

deel De Zuidlanden.  Deze verbindingen voor langzaam verkeer zullen via tun-

nels de toekomstige Haak om Leeuwarden kruisen.  De Rijksweg A32 (richting 

Heerenveen-Zwolle) doorsnijdt het gebied in zuidelijke richting. In het kader 

van de aanleg van de Haak om Leeuwarden zal ook de aansluiting bij Wirdum 

worden aangepast. 

 

V a a r w eg en  

Ten aanzien van vaarwegen op regionaal niveau zijn het Van Harinxmakanaal, 

De Swette en de Dokkumer Ie van belang. Daarnaast zijn binnen het landelijk 

gebied enkele watergangen aanwezig die een functie voor het agrarisch gebied 

vervullen, terwijl er daarnaast ook in het natuurgebied De Wielen meerdere 

watergangen voorkomen waar de ecologische functie van belang is. In alle ge-

vallen is sprake van recreatief medegebruik.  

 

N u t s v o o r z i en i n g en  

Binnen het plangebied lopen voorts diverse hoofdtransportleidingen van nuts-

bedrijven, alsmede enkele rioolpersleidingen van Wetterskip Fryslân. In een 

aantal gevallen leidt dit tot beperkingen voor het bouwen of uitvoeren van 

werkzaamheden in de directe nabijheid ervan. Met het oog daarop moet er in 

het bestemmingsplan rekening mee worden gehouden. 

 



B i j l a g e  4 :  

O n t w i k k e l i n g e n  e n  t r e n d s  
  



De ontwikkelingen en trends van de agrarische bedrijven in de gemeente Leeuwarden zoals die 

hierna zijn uiteengezet volgen uit de resultaten van het in oktober 2005 door Dienst Landelijk 

Gebied (DLG) uitgevoerde onderzoek naar de agrarische structuur in de provincie Fryslân. De 

resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Landbouwstructuuronderzoek Fryslân. 

 

De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt omdat hierin, behalve een overzicht van de 

informatie van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ook een verklaring van 

de informatie is opgenomen: wat betekenen de cijfers? 

 

De onderzoeksperiode van het onderzoek betreft de periode van 1990 tot en met 2003. Deze 

onderzoeksperiode sluit niet aan op de onderzoeksperiode van de planMER. Om te beoordelen of in 

de tussenliggende periode van 2004 tot en met 2011 overeenkomstige ontwikkelingen en trends 

zijn waar te nemen, is waar mogelijk ook de informatie van het CBS voor deze tussenliggende 

periode hierna opgenomen. 

 

In het onderzoek zijn in het algemeen uitspraken over de verschillende landbouwgebieden in de 

provincie Fryslân opgenomen. Voor sommige onderwerpen zijn deze in het bijzonder verder 

uiteengezet tot de verschillende gemeenten in een landbouwgebied. Dit onderscheidt is ook hierna 

overgenomen. 

 

O n t w i k k e l i n g en  

A a n ta l  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

Uit de resultaten van het door DLG uitgevoerde onderzoek blijkt dat het aantal agrarische 

bedrijven in de periode van 1990 tot en met 2003 in het landbouwgebied De Greidhoek, waarin de 

gemeente Leeuwarden ligt, gemiddeld met ongeveer 1,7% per jaar is afgenomen. De afname van 

het aantal agrarische bedrijven in de gemeente Leeuwarden was in die periode gemiddeld 2,4% per 

jaar. 

 

Wat hierbij opvalt, is dat de afname van het aantal bedrijven in het landbouwgebied De Greidhoek 

in de periode van 2000 tot en met 2003 sterker is dan het gemiddelde in de periode van 1990 tot 

en met 2003. In de periode van 2000 tot en met 2003 was de afname in het landbouwgebied 

gemiddeld 2,3% per jaar. In de gemeente Leeuwarden was die afname juist zwakker. De afname 

was hier gemiddeld 1,9% per jaar. In het rapport is als verklaring hiervoor opgenomen dat de 

hogere grondkosten in die periode voor agrarische ondernemers die overwogen om het agrarisch 

bedrijf te staken niet een aanleiding was om het bedrijf ook daadwerkelijk te staken. Dit betekent 

mogelijk dat er in het landbouwgebied nauwelijks vraag is naar landbouwgrond of dat er 

nauwelijks ondernemers zijn die het bedrijf willen staken. In figuur 1 zijn de gemiddelde afnames 

in de verschillende perioden weergegeven. 

  



 
Figuur 1. Afname van het aantal agrarische bedrijven in het landbouwgebied De Greidhoek en de gemeente 

Leeuwarden in de periode van 1990 tot en met 2003 (bron: Landbouwstructuuronderzoek Fryslân) 

 

In tabel 1  is het aantal agrarische bedrijven in het landbouwgebied De Greidhoek en de gemeente 

Leeuwarden in 2003 en de periode van 2008 tot en met 2012 opgenomen. Hieruit blijkt dat het 

aantal agrarische bedrijven in het landbouwgebied en de gemeente in de periode van 2002 tot en 

met 2011 achtereenvolgens met gemiddeld 1,6% per jaar en 1,7% per jaar is afgenomen. 

 

Tabel 1. Aantal agrarische bedrijven in het landbouwgebied De Greidhoek en de gemeente Leeuwarden (bron: CBS 

StatLine, december 2012) 

  2003 2008 2009 2010 2011 2012 

De Greidhoek aantal 747 679 663 656 A A 

 % 100% 91% 89% 88% - - 

Leeuwarden aantal 83 67 62 63 64 64 

% 100% 81% 75% 76% 77% 77% 

A per 1 januari 2011 zijn de voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel onderdeel van de gemeente Súdwest 

Fryslân. In de informatie van het CBS zijn deze gemeenten voor 2011 en 2012 dan ook niet meer onderscheiden. 

Omdat ook het landbouwgebied De Greidhoek niet afzonderlijk is onderscheiden kan het aantal agrarische bedrijven  

in het landbouwgebied niet op basis van de informatie van het CBS bepaald worden. 

 

Hierbij valt op de afname van het aantal agrarische bedrijven in de periode van 2007 tot en met 

2011 in de gemeente Leeuwarden zwakker is dan het gemiddelde van de periode van 2002 tot en 

met 2011.  

 

In figuur 2 is de verspreiding van de verschillende soorten agrarische bedrijven in de gemeente 

Leeuwarden weergegeven. Uit de figuur blijkt, en zo is ook in het rapport opgemerkt, dat in de 

gemeente vooral melk(rund)veehouderijbedrijven zijn gevestigd. Daarbij betreft een, in 

verhouding tot verschillende andere landbouwgebieden in de provincie Fryslân, groot deel van de 

agrarische bedrijven een akkerbouwbedrijf. Ook in vergelijking met andere landbouwgebieden valt 

op dat het aantal hectare snijmaïs in het landbouwgebied De Greidhoek in verhouding beperkt is. 

Behalve melk(rund)veehouderij- en akkerbouwbedrijven zijn er in het gebied ook veel 

schapenhouderijbedrijven (graasdierhouderij in figuur 2). 
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F i g u u r  2 .  V e r s p r e i d i n g  v a n  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  i n  d e  g e m e e n t e  L e e u w a r d e n  ( b r o n :  

L a n d b o u w s t r u c t u u r o n d e r z o e k  F r y s l â n )  

 

H e t  a a n t a l  v e e h o ud e r i j b e d r i j v e n  

De afname van het aantal melkrundveehouderijbedrijven was in de periode van 1997 tot en met 

2003 in de gemeente Leeuwarden gemiddeld 3,4% per jaar zo blijkt uit de resultaten van het door 

DLG uitgevoerde onderzoek. 

 

Uit de informatie van het CBS blijkt dat het aantal agrarische bedrijven met melk- en fokrundvee 

in de periode 2003 tot en met 2012 in de gemeente Leeuwarden met gemiddeld 4,5% per jaar is 

afgenomen. Ook het aantal bedrijven met schapen, geiten en paarden is achtereenvolgens 

afgenomen met: 

− schapen: 2,4% per jaar; 

− geiten: 3,7% per jaar; 

− paarden: 3,5% per jaar.  

Het varkenshouderijbedrijf dat in 2008 nog in de gemeente gevestigd was, is ook gestaakt. 

 

Hierbij moet, vooral wat betreft de geiten- en paardenhouderijbedrijven, opgemerkt worden dat 

het aantal bedrijven met deze diersoorten beperkt is. Dit betekent dat er al direct sprake is van 

een, in verhouding, grote toe- of afname van het aantal agrarische bedrijven wanneer een 

dergelijk bedrijf wordt gestart of gestaakt. Op basis van de informatie van het CBS is het dan ook 

alleen mogelijk om in hoofdlijnen de ontwikkelingen van het aantal veehouderijbedrijven in de 

gemeente Leeuwarden af te leiden. In tabel 2 is het aantal veehouderijbedrijven in de gemeente 

in 2003 en de periode 2008 tot en met 2012 opgenomen. 

  



Tabel 2. Het aantal veehouderijbedrijven in de gemeente Leeuwarden (bron: CBS Statline, december 2012) 

   2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Leeuwarden rundvee aantal 56 46 44 43 42 37 

 % 100% 82% 79% 77% 75% 66% 

schapen aantal 40 32 29 29 29 32 

 % 100% 80% 73% 73% 73% 80% 

geiten aantal 14 12 10 11 12 10 

 % 100% 86% 71% 79% 86% 71% 

paarden aantal 22 21 16 18 15 16 

 % 100% 95% 73% 82% 68% 73% 

varkens aantal 1 1 - - - - 

 % 100% 100% - - - - 

 

H e t  a a n t a l  d i e r e n  

Uit de resultaten van het door DLG uitgevoerde onderzoek blijkt dat het aantal stuks melkrundvee 

op melkrundveehouderijbedrijven in de gemeente Leeuwarden in de periode van 1997 tot en met 

2003 is toegenomen. In tabel 3 is het aantal stuks melkrundvee op melkveehouderijbedrijven in de 

periode van 1997 tot en met 2003 in de gemeente opgenomen. Hieruit blijkt dat het aantal 

melkrundveehouderijbedrijven met ten minste 70 stuks melkrundvee in de periode van 1997 tot en 

met 2003, in verhouding is toegenomen van 37% tot 57%. Hieruit blijkt duidelijk de 

schaalvergroting van de veehouderij in de gemeente. 

 

Tabel 3. Het aantal stuks melkrundvee op melkveehouderijbedrijven in de gemeente Leeuwarden (bron: 

Landbouwstructuuronderzoek Fryslân) 

  1997 2003 

Leeuwarden aantal bedrijven 54 44 

1 tot 30 stuks 19% 7% 

30 tot 70 stuks 48% 36% 

70 stuks + 37% 57% 

 

In het rapport is opgemerkt dat vanaf 1997 er sprake was van een zogenoemde “melkstroom” 

(handel in melkquota) van het zuiden van Nederland naar het noorden, onder andere de provincie 

Fryslân. Uit de resultaten blijkt dat in de periode van 1997 tot en met 2003 het aantal melkkoeien 

in het landbouwgebied De Greidhoek 1% per jaar is toegenomen. Volgens DLG heeft het 

landbouwgebied dan ook duidelijk “voordeel” van de melkstroom naar de provincie Fryslân. Uit de 

toename van het aantal stuks melkrundvee blijkt volgens DLG dat het melkquotum van gestaakte 

melkrundveehouderijbedrijven in het landbouwgebied helemaal door de bedrijven in het gebied is 

overgenomen.  

 

Ook in de gemeente Leeuwarden was er in de periode 1997 tot en met 2003 een toename van het 

aantal stuks melkrundvee. De toename was in deze periode ongeveer 0,3% per jaar. In het rapport 

is hierbij opgemerkt dat deze toename in de gemeente opvalt. Uit de informatie van het CBS blijkt 

dat het aantal stuks (melk- en fok- en vlees- en weide)rundvee in de gemeente in de periode van 

2003 tot en met 2012 met gemiddeld 2,5% per jaar is afgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat deze gemiddelde afname niet direct te vergelijken is met de gemiddelde toename zoals die 

blijkt uit het door DLG uitgevoerde onderzoek omdat in het onderzoek van DLG alleen het aantal 

stuks melk- en fokvee is opgenomen. Het aantal schapen, geiten, paarden, varkens en kippen is 

achtereenvolgens toe- (+) of afgenomen (-) met: 

- schapen: -2,8% per jaar; 

- geiten: -3,0% per jaar; 

- paarden: +9,9% per jaar. 



Met het staken van het varkenshouderijbedrijf dat in 2008 nog in de gemeente gevestigd was, is 

ook het aantal varkens afgenomen tot 0 stuks. Overigens blijkt uit de informatie ook dat er in 2008 

maar één varken werd gehouden in de gemeente. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat er sprake 

was van een echt varkenshouderijbedrijf in 2008. 

In tabel 4 is het aantal dieren op veehouderijbedrijven in de gemeente Leeuwarden in 2003 en de 

periode van 2008 tot en met 2012 opgenomen. Wat opvalt, is de schommeling van het aantal 

schapen en geiten. Wat hierbij vooral opvalt, is de toename van het aantal geiten in 2010. Het 

beperkte aantal geiten in 2009 hangt mogelijk ook samen met de uitbraak van Q-koorts in de 

periode van 2007 tot en met 2009. 

 

Wat ook opvalt, is de sterke toename van het aantal paarden. Maar ook hierbij is sprake van een 

schommeling van het aantal. 

 

Tabel 4. Het aantal dieren op veehouderijbedrijven in de gemeente Leeuwarden per diersoort (bron: CBS StatLine, 

december 2012) 

   2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Leeuwarden rundvee aantal 8.156 7.814 7.707 7.053 6.651 6.504 

 % 100% 96% 94% 86% 82% 80% 

schapen aantal 4.039 3.856 2.874 3.193 3.032 3.119 

 % 100% 95% 71% 79% 75% 77% 

geiten aantal 62 70 53 60 48 47 

 % 100% 113% 85% 97% 77% 76% 

paarden aantal 107 215 135 144 128 251 

 % 100% 201% 126% 135% 120% 235% 

varkens aantal 1 1 - - - - 

 % 100% 100% - - - - 

 

D e  g r o o t t e  v a n  d e  a g r a r i s c he  b e d r i j v e n  

Uit het door DLG uitgevoerde onderzoek blijkt dat de gemiddelde bedrijfsgrootte van de 

agrarische bedrijven in het landbouwgebied De Greidhoek 37,4 hectare is. In de gemeente 

Leeuwarden is dit 38,9 hectare. In figuur 4 is de bedrijfsgrootte van agrarische bedrijven in de 

gemeente Leeuwarden weergegeven. In het rapport van het door DLG uitgevoerde onderzoek is 

opgemerkt dat de grote bedrijven in het landbouwgebied ten zuiden van Harlingen en bij 

Leeuwarden zijn gevestigd. 

 



 
F i g u u r  4 .  B e d r i j f s g r o o t t e  i n  d e  g e m e e n t e  L e e u w a r d e n  ( b r o n :  

L a n d b o u w s t r u c t u u r o n d e r z o e k  F r y s l â n )  

 

D e  o n tw i k k e l i n g  v a n  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  ( v o o r u i t z i c h t )  

In het rapport Landbouwstructuuronderzoek Fryslân is opgemerkt dat door de wens van 

Leeuwarden om de stad ten zuiden uit te breiden de vraag naar agrarische cultuurgrond hier zal 

toenemen. Inmiddels heeft deze uitbreiding door de aanleg van Techum (gedeeltelijk) 

plaatsgevonden. Door de uitbreiding van verschillende grote bedrijven in deze omgeving zal de 

verkaveling verder toenemen. Hiervan is al sprake ten zuiden van Harlingen. Hier zijn sterke 

bedrijven gevestigd met een sterke verkaveling en goede mogelijkheden voor ontwikkeling. Er is 

sprake van een sterke toename van het aantal stuks melkrundvee en een vraag naar cultuurgrond.  

 

Vanwege de schaalvergroting zal het aandeel zogenoemde “veldkavel” per bedrijf toenemen. 

Hierdoor zal ook de verkeershinder toenemen. Maatregelen om de verkaveling te versterken zijn 

dan ook zeer wenselijk. 

 

Ook is in het rapport nog opgemerkt dat er door de schaalvergroting vraag is naar grote agrarische 

bouwvlakken. De bestaande agrarische bouwvlakken worden te klein vanwege de bouw van nieuwe 

bedrijfsgebouwen. 

 

In juni 2009 is door Landbouw-Economisch Instituut van Wageningen UR (LEI Wageningen UR) 

onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de agrarische bedrijfstak in de provincie Fryslân in 

de periode tot 2020. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Landbouwver-

kenning provincie Fryslân tot 2020 met als kenmerk 2009-045. 

 

Uit de resultaten blijkt het volgende:  

- In de periode tot 2023 zal de schaalvergroting van melkrundveehouderijbedrijven in de 

provincie Fryslân blijven plaatsvinden. Hierbij vinden schaalsprongen plaats, als voorbeeld, 

van 100 naar 200 of 300 stuks melkrundvee.  



- Het gemiddelde melkrundveehouderijbedrijf zal uitbreiden van 90 naar 130 tot 150 stuks 

melkrundvee.  

- In de provincie Fryslân zijn, in vergelijking met het gemiddelde in Nederland, in verhouding 

al grote melkrundveehouderijbedrijven gevestigd.  

- Wanneer de melkquota verdwijnen, kan de melkproductie in de provincie Fryslân nog verder 

toenemen. Een toename van ten minste 10% wordt mogelijk geacht.  

- De schaalvergroting wordt in de provincie Fryslân maar voor een klein deel door wet- en 

regelgeving zoals de Wet ammoniak en veehouderij, Meststoffenwet en de Wet ruimtelijke 

ordening beperkt. Wel kan deze wet- en regelgeving de beperking van de schaalvergroting 

worden die het melkquotum nu is. 

- De schaalvergroting betekent ook dat er melkrundveehouderijbedrijven worden gestaakt. De 

betreffende agrarische ondernemers zullen het melkquotum en (een deel van) de agrarische 

cultuurgronden verkopen. Deze ondernemers blijven vaak nog vee houden maar dan als 

“overig graasdierbedrijf”. Dergelijke bedrijven zijn niet gericht op de productie van melk. 

- De vooruitzichten voor de schapenhouderij zijn bij een schaalvergroting van de melkveehou-

derij in de provincie Fryslân minder goed. Bij een groot deel van de melkrundveehouderij-

bedrijven worden dan ook geen schapen meer gehouden. 

- Kansen voor melkrundveehouderijbedrijven voor verdere ontwikkeling zijn er ook door 

vernieuwing. In de achterliggende periode hebben ontwikkelingen zoals de bouw van 

biogasinstallaties plaatsgevonden. 

- Behalve het versterken van de melkproductie is er in de provincie Fryslân ook ruimte voor 

verbreding. Er zijn goede kansen voor onder andere de ontwikkeling van mestvergistings-

installaties. De mogelijkheden voor verbreding zijn wel afhankelijk van het soort agrarisch 

bedrijf. De bouw van biogasinstallaties kan samengaan met een verdere schaalvergroting 

van een melkrundveehouderijbedrijf. Zorg past echter weer beter op een veehouderij-

bedrijf waar geen melkrundvee wordt gehouden. 

 

Trends 

Op grond van het voorgaande zijn de volgende trends af te leiden:  

- Het aantal agrarische bedrijven neemt af. 

- De schaalvergroting bij melkrundveehouderijbedrijven, uiteengezet naar het aantal stuks 

melkrundvee per bedrijf, blijft plaatsvinden. 

- Toch mag op basis van de ontwikkelingen in de periode 2003-2012 verwacht worden dat het 

aantal stuks (melk)rundvee in de gemeente afneemt. 

- Voor de andere veehouderijbedrijven, waar schapen, geiten of paarden worden gehouden, 

is het op basis van de beschikbare informatie niet goed mogelijk om een trend van 

schaalvergroting waar te nemen. Wel is, zoals onder 1. ook al is opgemerkt, duidelijk een 

afname van het aantal veehouderijbedrijven waar te nemen. Ook is een afname van het 

aantal dieren, met uitzondering van het aantal paarden, duidelijk als trend waar te nemen. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat weliswaar sprake is van een toename van het aantal paarden 

maar dat er, het aantal veehouderijbedrijven waar paarden gehouden worden in overweging 

nemende, gemiddeld 16 paarden per bedrijf worden gehouden. Hiermee is wat betreft het aantal 

paarden geen sprake van een volwaardig agrarisch bedrijf. Waarschijnlijk worden een groot aantal 

paarden als hobby gehouden. 



B i j l a g e  5 :  

M o d e l b e d r i j v e n  

( i n t e n s i e v e  v e e h o u d e r i j )  
  



Uit de ontwikkelingen en trends zoals die in bijlage 4 van het planMER bestemmingsplan 

Leeuwarden - Buitengebied zijn uiteengezet blijkt dat er een zeer beperkte schaalvergroting bij 

agrarische bedrijven blijft plaatsvinden. Het aantal agrarische bedrijven en het aantal stuks vee 

nemen af. Het gemiddeld aantal stuks melkrundvee per melkrundveehouderijbedrijf neemt echter 

zwak toe. Hier vindt dan ook een zeer beperkte schaalvergroting plaats. 

 

Uit de resultaten van een door Berkhout1 uitgevoerd onderzoek blijkt dat de schaalvergroting 

weliswaar een sterke trend is, maar dat er ook een soort splitsing in kleine en grote agrarische 

bedrijven plaatsvindt. In de periode van 1995 tot en met 2008 was het aantal agrarische bedrijven 

tot 40 Nederlandse Grootte Eenheid (NGE) met 43% in verhouding onveranderlijk en is het aantal 

bedrijven vanaf 100 NGE in verhouding toegenomen van 22% naar 30%. Het aantal agrarische 

bedrijven van 40 NGE tot 100 NGE is in verhouding afgenomen van 35% naar 28%. In tabel 1 is een 

overzicht van deze ontwikkeling opgenomen en figuur 1 is deze ontwikkeling weergegeven. 

 

Tabel 1. Agrarische bedrijven naar bedrijfsgrootte in 1995 en 2008 (bron: Landbouw- Economisch Bericht 2009) 

bedrijfsgrootte (NGE) 1995 2008 

tot 40 NGE 43% 43% 

van 40 NGE tot 100 NGE 35% 28% 

vanaf 100 NGE 22% 30% 

totaal 100% 101% 

 

 
Figuur 1. Agrarische bedrijven naar bedrijfsgrootte in 1995 en 2008 (bron: Landbouw-Economisch Bericht 2009) 

 

Door Berkhout worden agrarische bedrijven tot 40 NGE aangeduid als kleine bedrijven. Het 

grootste deel van het inkomen van de agrarisch ondernemer van dergelijke kleine bedrijven komt 

van buiten het bedrijf (door, als voorbeeld, een inkomen uit werkzaamheden bij een ander 

bedrijf). Een agrarisch bedrijf met een bedrijfsgrootte tot 40 NGE is dan ook meer een agrarisch 

                                                   
1  Berkhout, P. en C. van Bruchem (red.) (2009). Landbouw-Economisch Bericht 2009. LEI Wageningen UR, Den Haag, 

2009. 



hobbybedrijf. De in verhouding beperktere afname van het aantal kleine agrarische bedrijven 

hangt gedeeltelijk samen met het geleidelijk staken van middelgrote bedrijven waardoor de 

bedrijfsgrootte van deze bedrijven ook afneemt tot ten hoogste 40 NGE. 

 

Eén NGE komt overeen met ongeveer € 1.400,- (bruto). In het algemeen is het uitgangspunt dat 

een agrarisch bedrijf van ongeveer 70 NGE, één voltijds werkplek (één fulltime-equivalent (fte)) 

biedt.  

 

Uit de resultaten van het door Berkhout uitgevoerde onderzoek blijkt dat het niet makkelijk is om 

te bepalen welke agrarische bedrijven in de onderzoeksperiode gestaakt zullen worden en welke 

bedrijven zullen uitbreiden. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om in het onderzoek voor de 

plan-m.e.r. een ontwikkelingsmodel in hoofdlijnen uit te werken. 

 

M o d e l v e e h o u d er i j b ed r i j f  

In het voornemen (op grond van het voorontwerpbestemmingsplan) zijn agrarische bouwvlakken 

van ongeveer 0,3 hectare tot 2 hectare voorzien waarbij deze bouwvlakken kunnen worden 

vergroot met 5.000 m². Binnen deze vergrote bouwvlakken is de (vestiging of) uitbreiding van 

niet-grondgebonden agrarische bedrijven mogelijk. Hiervoor mag tot ten hoogste 70% van het 

bouwvlak tot ten hoogste 10.000 m² aan (bedrijfs)gebouwen worden gebouwd. 

 

Een voorbeeld van een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf is een varkenshouderijbedrijf. Er 

worden vooral milieueffecten verwacht door de toename van het aantal dieren op 

veehouderijbedrijven en de toename van de stikstofemissie (ammoniakemissie) die hiermee 

samenhangt. Uit tabel 2 blijkt dat de ammoniakemissie per m² stalruimte van andere diersoorten 

in het algemeen beperkt is in vergelijking met de ammoniakemissie van vleesvarkens. Op basis 

hiervan is de keuze gemaakt voor een varkenshouderijbedrijf als niet-grondgebonden 

modelbedrijf. 

 

Tabel 2. Ammoniakemissie per m² stalruimte van verschillende diersoorten 

 varkens pluimvee 

 kraamzeugen vleesvarkens legkippen vleeskuikens 

dierplaatsen per m² (stuks)A 0,44 1,00 9,00 21,00 

emissiewaarde per dierplaats (kg per jaar)B 2,900 1,400 0,125 0,045 

ammoniakemissie (kg per jaar per m²) 1,276 1,400 1,125 0,945 
 

A Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2007). Informatiedocument leefoppervlaktes in de 

Intensieve Veehouderij. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Den Haag, 2007. 
B Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 

 

Zoals opgemerkt verschilt de grootte van de agrarische bouwvlakken op grond van het 

voorontwerpbestemmingsplan per bedrijf. Dit betekent dat ook de mogelijkheden voor de bouw 

van stalruimte voor het houden van dieren verschillen. Om hiervoor een modelveehouderijbedrijf 

te kunnen ontwikkelen is de keuze voor de gemiddelde grootte van de agrarische bouwvlakken 

samen als uitgangspunt voor het agrarisch bouwvlak van het modelbedrijf gemaakt. De gemiddelde 

grootte van de bouwvlakken is 1,52 hectare. Deze bouwvlakken mogen op grond van het 

                                                   
2 De oppervlakte van de agrarische bouwvlakken waarbinnen de vestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf 

mogelijk is samen is 56 ha. Het aantal bouwvlakken is 38 stuks. 



voorontwerpbestemmingsplan met 5.000 m² worden vergroot tot 2,0 hectare. Binnen dit bouwvlak 

mag ten hoogste 10.000 m² aan (bedrijfs)gebouwen worden gebouwd3. 

 

Op grond van het Varkensbesluit moet de voor varkens beschikbare ruimte, voor een varken van 

gemiddeld 85 tot 110 kg, ten minste 1 m² zijn. Zonder aanvullende onderbouwing is het 

uitgangspunt hier dat voor het houden van een vleesvarken (Rav-categorie D 3) 1,2 m² stalruimte 

nodig is. Deze ruimte is met inbegrip van de ruimte voor de opslag van voer opslag van voer, het 

stallen van werktuigen en dergelijke binnen een stalgebouw. Dit betekent dat in een stalgebouw 

van 9.000 m² (zie hierna onder Modelvarkenshouderijbedrijf) het houden van 7.500 vleesvarkens 

mogelijk is.  

 

Tabel 3. Modelvarkenshouderijbedrijf in het voornemen 

 voornemen 

niet-grondgebonden modelvarkenshouderijbedrijf  

- oppervlakte agrarisch bouwvlak (ha) 2,0  

- oppervlakte (bedrijfs)gebouwen (m²) 10.000 

- aantal vleesvarkens (st) 7.500 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het modelvarkenshouderijbedrijf is hierna in hoofdlijnen 

een verdere omschrijving van het bedrijf opgenomen. 

 

M o d e l v a r k e n s h ou d e r i j b e d r i j f  

Het modelvarkenshouderijbedrijf is een nieuw bedrijf binnen een agrarisch bouwvlak van 

2,0 hectare. De landschappelijke inpassing van dit bedrijf is binnen het agrarisch bouwvlak 

aangelegd. De 7.500 vleesvarkens worden in twee nieuwe stalgebouwen van 45 bij 100 meter 

gehouden. De goot- en bouwhoogte van het stalgebouw zijn achtereenvolgens 4 en 10 meter. Voor 

de opslag van het voer is één sleufsilo’s van 10 bij 50 gebouwd. De muren van de silo’s hebben een 

hoogte van 2 meter. De werktuigenberging is 20 bij 30 meter en heeft een goot- en bouwhoogte 

van achtereenvolgens 4 en 8 meter. Binnen het bouwvlak is, op een erf van 500 m², ook een 

bedrijfswoning van 300 m² gebouwd. De goot- en bouwhoogte van de woning zijn achtereenvolgens 

4 en 10 meter.4 De agrarische cultuurgronden worden vooral als gras- en weiland gebruikt. Ook 

vindt op een groot deel van de gronden, ongeveer 40%, de teelt van snijmaïs plaats. 

                                                   
3 2 hectare x 70% = 14.000 > 10.000 m² 
4 Zie ook Visser, A. (2009). Adviesboek De Nije Pleats yn Fryslân. Provincie Fryslân, Leeuwarden, 2009. 



B i j l a g e  6 :  

I n v e n t a r i s a t i e  
  



vergunning feitelijk vergunning feitelijk vergunning feitelijk vergunning feitelijk

1001 Ayttadyk 9087 CD 2 SWICHUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 165 130 A 3 30 24 B 1 20 20 K 1 2 2

1002 Ayttadyk 9087 CD 10 SWICHUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 40 25 K 1 30 30

1003 Bredyk 9088 BX 28 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 72 A 3 69 54

1004 Bredyk 9088 BX 28a WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 20 A 3 69 54

1005 Bredyk 9088 BX 32 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 157 157 A 3 85 92 A 7 2 2

1006 Bredyk 9088 BX 34 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 75 A 3 69 14

1007 Bredyk 9088 BX 36 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 78 A 3 69 54

1008 Bredyk 9088 BX 38 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 78 A 3 69 54 B 1 199 199 K 1 6 6

1009 Canterlanswei 9082 AW 10 MIEDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 100 79 A 3 20 16

1010 Fopma's reed 9089 BB 1 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 3 180 142

1011 Griene dyk 9088 CD 7 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 125 98 A 3 75 59 B 1 55 55

1012 Hegedyk 9089 BP 40 WYTGAARD paardenhouderijbedrijf GGB K 2 100 100

1013 Hegedyk 9089 BP 55 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 90 A 3 69 54

1014 Hegedyk 9089 BM 1 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 75 59 A 3 55 43 B 1 50 50

1015 Hegedyk 9089 BM 3 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 50 A 3 69 35

1016 Hegedyk 9089 BN 4 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A1.100.2 230 181 A 3 120 35

1017 Kealledykje 9081 AX 5 LEKKUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 150 118 A 1.100.2 250 197 A 3 200 144

1018 Kempenaersreed 9088 BX 2 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 0 A 3 69 30

1019 Kempenaersreed 9088 BX 6 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 78 A 3 69 54

1020 Lapedyk 9089 BS 1 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 78 A 3 69 54

1021 Lapedyk 9089 BS 6 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 150 118 A 1.12.1 150 118

1022 Loodyk 9088 BV 3 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 78 A 3 69 54

1023 Miedwei 9081 AJ 2 LEKKUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 70 55 A 3 50 39 B 1 60 60

1024 Moskoureed 9087 CE 11 SWICHUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 120 94 A 3 80 63

1025 Noardein 9089 BT 1 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 350 275 A 3 120 94

1026 Om 'e Tsjerke 9087 CE 10 SWICHUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 112 88 A 3 96 75

1027 Pundyk 9089 BA 2 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 80 68 A 3 30 30

1028 Pundyk 9089 BA 6 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 99 78 A 3 59 46

1029 Schapendijkje 8915 AB 18 LEEUWARDEN melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 250 197 A 3 228 179 B 1 100 100

1030 Tsjaerderdyk 9088 CB 5a WIRDUM paardenhouderijbedrijf GGB K 1 20 20 K 3 30 30

1031 Tsjaerderdyk 9088 CB 7 WIRDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 100 70 A 3 120 60

1032 Weidumerdyk 9089 BZ 4 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 295 232 A 3 160 126

1033 Weiwiskedyk 9089 BR 8 WYTGAARD melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 225 177 A 3 160 126 A 4.100 15 12 B 1 35 35

1034 Wynser Binnepaed 9082 AZ 2 MIEDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 160 126 A 3 125 98 C1 11 11

1035 Wynser Binnepaed 9082 AZ 4 MIEDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 120 94 A 3 100 79 B 1 50 50

1036 Wynser Binnepaed 9082 BA 15 MIEDUM melkrundveehouderijbedrijf GGB A 1.100.1 80 63 A 3 60 47 B 1 150 150

2001 Bredyk 9088 BW 185 WIRDUM vleesrundveehouderijbedrijf IV A 6 600 270

GGB: grondgebonden agrarisch bedrijf

IV: niet-grondgebonden agrarisch bedrijf

aantal stuks veedier- en stalsoort

(Rav-nummer)

diersoort 1

aantal stuks vee aantal stuks vee

ID adres postcode huisnr. plaats omschrijving GGB of IV

dier- en stalsoort

(Rav-nummer)

aantal stuks vee dier- en stalsoort

(Rav-nummer)

diersoort 4diersoort 3

dier- en stalsoort

(Rav-nummer)

diersoort 2

diersoorten



B i j l a g e  7 :  

U i t g a n g s p u n t e n  g e u r - ,  

f i j n s t o f -  e n  s t i k s t o f -

o n d e r z o e k  
  



G e u r o n d e r z o e k  

Voor het planMER is onderzoek uitgevoerd naar de geurbelasting van de intensieve veehouderijbe-

drijven in het bestemmingsplangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van het versprei-dingsmodel V-

Stacks gebied, versie 2010.1, bij de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). De geuremissie van de 

intensieve veehouderij is bepaald op basis van de in bijlage 1 bij de Regeling geurhinder en vee-

houderij (Rgv) opgenomen geuremissiefactoren per diersoort. 

 

Omdat de milieueffecten van geur ook over enige afstand kunnen plaatsvinden, kunnen deze ook 

buiten het bestemmingsplangebied plaatsvinden. Op basis van de Gebruikershandleiding V-Stacks 

gebied1 is de keuze gemaakt om het onderzoeksgebied te beperken tot het bestemmingsplan-

gebied en een zone van 2 kilometer direct om het plangebied. In figuur 1  is het onderzoeksgebied 

weergegeven. 

 

 
Figuur 1. Onderzoeksgebied geuronderzoek 

 

In tabel 1 zijn de uitgangspunten opgenomen die zijn gebruikt voor de invoer in het verspreidings-

model. 

 

                                                   
1  Agentschap NL, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu e.a. (2010). Gebruikershandleiding 

V-Stacks gebied. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Modelvarkenshouderijbedrijf



Tabel 1. Uitgangspunten V-Stacks gebied, versie 2010.1 

Gebieden 

Meteo Station : Schiphol 

Maximale afstand tussen receptorpunt en bron : 2000 

Raster X : 175466 

Raster Y : 568417 

Raster Lengte X : 16000 

Raster Gridpunten : 33 

Raster Breedte Y : 18000 

Aantal Gridpunten : 37 

Bron File Naam : Voor de emissie in de referentiesituatie (bestaande situa-

tie en autonome ontwikkeling), het voornemen en de al-

ternatieven zijn verschillende invoerbestanden voor de 

emissiepunten opgesteld. 

Receptor File Naam : Voor de referentiesituatie (bestaande situatie en autono-

me ontwikkeling), het voornemen en de alternatieven is 

één invoerbestand voor de immissiepunten opgesteld. In 

dit bestand is één immissiepunt opgenomen met de vol-

gende waarden: 

  Identifier X-coordinaat Y-coordinaat NORM-OU 

  1 183466 577417 4.5 

Berekende ruwheid : 0,18 

 

F i j n s to fo n d er z o e k  

Voor het planMER is onderzoek uitgevoerd naar de fijnstofbelasting van de veehouderijbedrijven in 

het bestemmingsplangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel ISL3a, ver-

sie 2012-1. De fijnstofemissie van de veehouderij is bepaald op basis van de in maart 2013 door de 

minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde emissiefactoren voor fijnstof voor de veehoude-

rij. 

 

In de Handreiking fijn stof en veehouderijen2 is opgemerkt dat ‘voor de meeste veehouderijen 

maximaal op een paar honderd meter afstand, maar vaak nog op veel kortere afstand, de bijdrage 

fijnstof van het veehouderijbedrijf niet in betekenende mate is’. Op basis hiervan is de keuze ge-

maakt om het onderzoeksgebied in beginsel te beperken tot het bestemmingsplangebied. 

 

Op basis van het verspreidingsmodel ISL3a moet het onderzoeksgebied beperkt worden tot een ge-

bied van ten hoogste 10 bij 10 kilometer en ten hoogste 50 agrarische bedrijven. Het bestem-

mingsplangebied is ongeveer 11 bij 14 kilometer. Dit betekent dat het onderzoeksgebied moet 

worden beperkt tot een deel van het bestemmingsplangebied. Naar aanleiding hiervan is de keuze 

gemaakt om het onderzoeksgebied op basis van de volgende uitgangspunten te bepalen: 

- Het onderzoeksgebied betreft dat deel van het bestemmingsplangebied waar de dichtheid 

van de modelvarkenshouderijbedrijven het hoogst is. 

- Het aantal modelvarkenshouderijbedrijven is zo hoog mogelijk maar ten hoogste 50 stuks. 

 

Op basis van deze uitgangspunten is de keuze gemaakt voor een onderzoeksgebied in het zuiden 

van het bestemmingsplangebied (ten zuiden en westen van Leeuwarden) van 6 bij 10 kilometer. 

                                                   
2 Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Handreiking fijn stof en veehou-

derijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 



Het aantal modelveehouderijbedrijven in het onderzoeksgebied is 32 stuks. In figuur 2 is het on-

derzoeksgebied weergegeven. 

 

 
Figuur 2. Onderzoeksgebied luchtonderzoek 

 

In tabel 2 zijn de uitgangspunten opgenomen die zijn gebruikt voor de invoer in het verspreidings-

model. 

 

Tabel 2. Uitgangspunten ISL3a, versie 2012-1 

Definiëren van Projecten, Bronnen en TBO 

Rasterpunt Linksonder, RD-Coörd. X : 178750 

Rasterpunt Linksonder, RD-Coörd. Y : 571000 

Raster lengte X : 6000 

Aantal gridpunten : 13 

Raster Breedte Y : 100000 

Aantal Gridpunten : 21 

Berekende ruwheid : 0,35 

Berekenen van een project 

Soort berekening : PM10 

Rekenjaar: : 2013 

 

S t i k s t o f o n d e r z o e k  

Voor het planMER is onderzoek uitgevoerd naar de ammoniakbelasting (waarbij stikstof het verzu-

rende en vermestende deel van de verbinding is) van de veehouderijbedrijven in het bestem-

mingsplangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel OPS-Pro 2012, versie 

4.3.15. De ammoniakemissie van de veehouderij is bepaald op basis van de in de bijlage bij de Re-

geling ammoniak (Rav) en de in bijlage 1 bij het Besluit ammoniakemissie huisvestiging veehoude-

rij (Bahv) opgenomen emissiefactoren per diercategorie.  

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied

Modelvarkenshouderijbedrijf



 

 

Omdat de milieueffecten op natuur ook over enige afstand kunnen plaatsvinden, kunnen deze ook 

buiten het bestemmingsplangebied plaatsvinden. Uit ervaring blijkt dat de milieueffecten van ac-

tiviteiten zoals die gebruikelijk op grond van een bestemmingsplan voor het landelijk gebied mo-

gelijk worden gemaakt en waarbij ammoniakemissie plaatsvindt, nog op een afstand tot 

30 kilometer zijn waar te nemen. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om het onderzoeksgebied 

te beperken tot het bestemmingsplangebied en een zone van 30 kilometer direct om het plange-

bied. In figuur 3 is het onderzoeksgebied weergegeven. 

 

 
Figuur 3. Onderzoeksgebied stikstofonderzoek 

 

In tabel 3 zijn de uitgangspunten opgenomen die zijn gebruikt voor de invoer in het verspreidings-

model. 

 

Bestemmingsplangebied

Onderzoeksgebied (30 km)

Onderzoekszone 10 kilometer

Onderzoekszone 20 kilometer

Natura 2000-gebied

Alde Feanen

Bakkeveense Duinen

Deelen

Duinen Ameland

Duinen Terschelling

Groote Wielen

IJsselmeer

Lauwersmeer

Noordzeekustzone

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Rottige Meenthe & Brandemeer

Sneekermeergebied

Van Oordts Mersken

Waddenzee

Wijnjeterper Schar

Witte en Zwarte Brekken



Tabel 3. Uitgangspunten OPS-Pro, versie 4.3.15 

General 

Component : NH3 (ammonium) – gas 

Year : 2013 

Unit of deposition : mol/(ha.y) 

Emission 

Voor de emissie in de referentiesituatie (bestaande situatie en autonome ontwikkeling), het voornemen en de al-

ternatieven zijn verschillende invoerbestanden opgesteld. 

Receptor 

Receptortype : Midpoint of the grid cells of a grid specified by the user 

X-coordinate of grid midpoint (m) : 183466 

Y-coordinate of grid midpoint (y) : 577412 

Grid cell dimensions, both directions (m) : 100 

Number of cells horizontally : 712 

Number of cells vertically : 736 

Meteo en roughness 

Type of meteo statistics : Standard meteo – The same for all receptors 

Meteorological period en region : Annual average 2010, N-Groningen, N-Friesland, N-Holland 

Surface roughness : Varying between receptors and read from roughness grid 

Roughness grid : z0 for year period bases on LGN6 

 



geur fijnstof ammoniak geur fijnstof ammoniak geur fijnstof ammoniak geur fijnstof ammoniak geur fijnstof ammoniak

(ouE/s) (g/s) (g/s) (ouE/s) (g/s) (g/s) (ouE/s) (g/s) (g/s) (ouE/s) (g/s) (g/s) (ouE/s) (g/s) (g/s)

1001 Ayttadyk 9087 CD 2 SWICHUM 156 0,00051 4,28E-02 156 0,00051 4,28E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 36.902 - - 39.710 - 5,42E-02

1002 Ayttadyk 9087 CD 10 SWICHUM 0 0,00009 1,23E-02 0 0,00009 1,23E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 29.406 - - 30.517 - 1,68E-02

1003 Bredyk 9088 BX 28 WIRDUM 0 0,00033 2,84E-02 0 0,00033 2,84E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 33.369 - - 35.818 - 3,84E-02

1004 Bredyk 9088 BX 28a WIRDUM 0 0,00014 1,27E-02 0 0,00014 1,27E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 29.516 - - 35.818 - 3,84E-02

1005 Bredyk 9088 BX 32 WIRDUM 0 0,00071 5,91E-02 0 0,00071 5,91E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 40.932 - - 40.751 - 5,84E-02

1006 Bredyk 9088 BX 34 WIRDUM 0 0,00030 2,43E-02 0 0,00030 2,43E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 32.367 - - 35.818 - 3,84E-02

1007 Bredyk 9088 BX 36 WIRDUM 0 0,00036 3,02E-02 0 0,00036 3,02E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 33.802 - - 35.818 - 3,84E-02

1008 Bredyk 9088 BX 38 WIRDUM 1.552 0,00036 3,55E-02 1.552 0,00036 3,55E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 35.123 - - 37.139 - 4,37E-02

1009 Canterlanswei 9082 AW 10 MIEDUM 0 0,00031 2,56E-02 0 0,00031 2,56E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 32.689 - - 34.402 - 3,26E-02

1010 Fopma's reed 9089 BB 1 WYTGAARD 0 0,00017 1,75E-02 0 0,00017 1,75E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 30.689 - - 31.859 - 2,23E-02

1011 Griene dyk 9088 CD 7 WIRDUM 429 0,00044 3,81E-02 429 0,00044 3,81E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 35.761 - - 38.228 - 4,82E-02

1012 Hegedyk 9089 BP 40 WYTGAARD 0 0,00000 6,66E-03 0 0,00000 6,66E-03 172.500 0,02664 3,33E-01 28.021 - - 28.021 - 6,66E-03

1013 Hegedyk 9089 BP 55 WYTGAARD 0 0,00040 3,38E-02 0 0,00040 3,38E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 34.703 - - 35.818 - 3,84E-02

1014 Hegedyk 9089 BM 1 WYTGAARD 390 0,00027 2,42E-02 390 0,00027 2,42E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 32.342 - - 33.887 - 3,05E-02

1015 Hegedyk 9089 BM 3 WYTGAARD 0 0,00023 1,94E-02 0 0,00023 1,94E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 31.153 - - 35.818 - 3,84E-02

1016 Hegedyk 9089 BN 4 WYTGAARD 0 0,00085 5,88E-02 0 0,00104 7,43E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 40.850 - - 43.200 - 8,91E-02

1017 Kealledykje 9081 AX 5 LEKKUM 0 0,00154 1,23E-01 0 0,00154 1,13E-01 172.500 0,02664 3,33E-01 56.678 - - 43.200 - 1,45E-01

1018 Kempenaersreed 9088 BX 2 WIRDUM 0 0,00004 3,71E-03 0 0,00004 3,71E-03 172.500 0,02664 3,33E-01 20.700 - - 214.006 - 3,84E-02

1019 Kempenaersreed 9088 BX 6 WIRDUM 0 0,00036 3,02E-02 0 0,00036 3,02E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 33.802 - - 35.818 - 3,84E-02

1020 Lapedyk 9089 BS 1 WYTGAARD 0 0,00036 3,02E-02 0 0,00036 3,02E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 33.802 - - 35.818 - 3,84E-02

1021 Lapedyk 9089 BS 6 WYTGAARD 0 0,00058 5,01E-02 0 0,00143 1,20E-01 172.500 0,02664 3,33E-01 38.712 - - 43.200 - 1,20E-01

1022 Loodyk 9088 BV 3 WIRDUM 0 0,00036 3,02E-02 0 0,00036 3,02E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 33.802 - - 35.818 - 3,84E-02

1023 Miedwei 9081 AJ 2 LEKKUM 468 0,00025 2,28E-02 468 0,00025 2,28E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 31.986 - - 33.419 - 2,86E-02

1024 Moskoureed 9087 CE 11 SWICHUM 0 0,00043 3,62E-02 0 0,00043 3,62E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 35.289 - - 37.709 - 4,60E-02

1025 Noardein 9089 BT 1 WYTGAARD 0 0,00114 9,46E-02 0 0,00114 9,46E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 43.200 - - 43.200 - 1,20E-01

1026 Om 'e Tsjerke 9087 CE 10 SWICHUM 0 0,00042 3,59E-02 0 0,00042 3,59E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 35.206 - - 37.603 - 4,56E-02

1027 Pundyk 9089 BA 2 WYTGAARD 0 0,00029 2,42E-02 0 0,00029 2,42E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 32.335 - - 33.224 - 2,78E-02

1028 Pundyk 9089 BA 6 WYTGAARD 0 0,00035 2,92E-02 0 0,00035 2,92E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 33.563 - - 35.514 - 3,71E-02

1029 Schapendijkje 8915 AB 18 LEEUWARDEN 780 0,00095 8,36E-02 780 0,00095 8,36E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 43.200 - - 43.200 - 1,06E-01

1030 Tsjaerderdyk 9088 CB 5a WIRDUM 0 0,00000 6,12E-03 0 0,00000 6,12E-03 172.500 0,02664 3,33E-01 27.889 - - 27.889 - 6,12E-03

1031 Tsjaerderdyk 9088 CB 7 WIRDUM 0 0,00033 2,85E-02 0 0,00033 2,85E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 33.395 - - 35.923 - 3,88E-02

1032 Weidumerdyk 9089 BZ 4 WYTGAARD 0 0,00102 8,54E-02 0 0,00102 8,54E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 43.200 - - 43.200 - 1,09E-01

1033 Weiwiskedyk 9089 BR 8 WYTGAARD 693 0,00083 7,06E-02 693 0,00083 7,06E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 43.200 - - 43.200 - 8,95E-02

1034 Wynser Binnepaed 9082 AZ 2 MIEDUM 207 0,00060 5,07E-02 207 0,00060 5,07E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 38.859 - - 42.205 - 6,43E-02

1035 Wynser Binnepaed 9082 AZ 4 MIEDUM 390 0,00045 3,93E-02 390 0,00045 3,93E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 36.041 - - 38.590 - 4,96E-02

1036 Wynser Binnepaed 9082 BA 15 MIEDUM 1.170 0,00029 2,81E-02 1.170 0,00029 2,81E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 33.299 - - 34.955 - 3,48E-02

2001 Bredyk 9088 BW 185 WIRDUM 9.612 0,00146 6,16E-02 9.612 0,00146 6,16E-02 172.500 0,02664 3,33E-01 108.964 - - 108.964 - 1,37E-01

- Sylsterdyk 8914 BA 6 LEEUWARDEN - - - - - - 172.500 0,02664 3,33E-01 - - - - -

GGB: grondgebonden agrarisch bedrijf

IV: niet-grondgebonden agrarisch bedrijf

emissie

bestaande situatie autonome ontwikkeling voornemen alternatief 1 alternatief 2

ID adres postcode huisnr. plaats
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Geachte mevrouw Swart, 
 
Op 14 februari ontvingen wij uw aanvraag voor een wateradvies voor het bestemmingsplan 
Buitengebied van de gemeente Leeuwarden. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven 
genoemde plan.  

 
U geeft aan dat het bestemmingsplan een conserverend plan is. Er wordt uitgegaan van de huidige 
situatie en de huidige bestemmingen. Wij zijn er bij het opstellen van dit wateradvies vanuit gegaan 
dat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. In dit wateradvies geven wij aan 
welke punten vanuit het aspect water in het plangebied van toepassing zijn. Bij concrete 
ontwikkelingen en bij het gebruik maken van eventuele ontheffingsregels, afwijkingsregels of 
wijzigingsbevoegdheden moet opnieuw een wateradvies worden aangevraagd. 
 
Als bijlage bij dit advies sturen wij een kaart mee waarop de wateraspecten in het plangebied staan 
aangegeven. Deze wateraspecten lichten wij in deze brief nader toe. Deze onderwerpen hoeven niet 
als zodanig bestemd te worden in het bestemmingsplan, maar de bestemming die de gronden krijgen 
mag deze functie niet uitsluiten. Uitzondering zijn de persleidingen van Wetterskip Fryslân, deze wel 
als zodanig bestemmen in het bestemmingsplan. Zie voor meer informatie onder Persleidingen in 
deze brief.  
 
Watergebiedsplannen 
Door Wetterskip Fryslân zijn en worden watergebiedsplannen opgesteld. Hierin komt te staan hoe het 
waterschap het waterbeheer de komende tien jaar wil uitvoeren en hoe (toekomstige) knelpunten in 
het waterbeheer voor agrarische gronden, natuurterreinen en bebouwing in het buitengebied worden 
opgelost. Hierbij houdt het waterschap rekening met de waterkwaliteit en het tegengaan van 
wateroverlast. Voor de gemeente Leeuwarden zijn de vastgestelde Watergebiedsplannen Groote 
Wielen en Ferwerderadiel/Leeuwarderadeel van belang. Aan andere Watergebiedsplannen die van 
belang zijn voor de gemeente Leeuwarden wordt nog gewerkt. Op onderstaande kaart is te zien welke 
Watergebiedsplannen er worden opgesteld.  

WFN1203206 
 uitgaand 

 

 
Gemeente Leeuwarden 
T.a.v. Mevrouw M. Swart 
Postbus 21000  
8900 JA LEEUWARDEN 
 

Onderwerp:  
Wateradvies bestemmingsplan Buitengebied gemeente Leeuwarden 
 

Leeuwarden, 5 april 2012 Ons kenmerk: WFN1205511 Cluster Plannen 
Bijlage(n): 4 J.P. van der Kloet Uw kenmerk:  
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Hoofdwatergang 
In het plangebied liggen hoofdwatergangen van Wetterskip Fryslân. De hoofdwatergangen hebben 
een belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is aan beide 
zijden een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag niet worden 
gebouwd. 
Hoofdwatergangen staan met een blauwe lijn aangegeven op de kaarten in de bijlage.  
 
Sommige hoofdwatergangen zijn tevens een vaarweg in beheer bij de provinsje Fryslân. Op deze 
vaarweg is de Vaarwegenverordening Fryslân van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J. Niessen van de provinsje Fryslân (e-mail: j.p.m.niessen@fryslan.n, 
telefoonnummer: 058-2925 666).  
 
Boezemkade 
In het plangebied liggen boezemkaden. Door een hoog maaiveld is de boezemkade niet altijd direct 
herkenbaar als zijnde een kade. Een regionale kering of boezemkade beschermt het achterliggende 
gebied tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. De boezemkade heeft met een bepaalde 
hoogte een kerende werking. Deze kerende werking moet te allen tijde gehandhaafd worden. Aan 
beide kanten van de boezemkade hanteert Wetterskip Fryslân een obstakelvrije zone van 5 meter 
gerekend vanaf de teen van de kade. Deze obstakelvrije zone is nodig voor beheer en onderhoud van 
de boezemkade. Voor werkzaamheden binnen de kernzone en de obstakelvrije zone van de 
boezemkade is een watervergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u onder Waterwet in deze 
brief.  
Voor Zuidlanden is in overleg met de gemeente een nieuw concept waterhuishoudkundigplan 
opgesteld. Er worden gefaseerd steeds meer polders voor de boezem gelegd. Hiermee veranderen 
ook de op de kaart aangegeven kaden. Het komende jaar wordt dit in een peilbesluit vastgelegd.  
De boezemkaden staan met een oranje lijn aangegeven op de kaarten in de bijlage.  
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Lokale kering 
In het plangebied van liggen lokale keringen. Voor lokale keringen gelden dezelfde regels als voor 
boezemkaden. Voor werkzaamheden binnen de kernzone en de obstakelvrije zone van de lokale 
kering is een vergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u onder Waterwet in deze brief.  
De lokale keringen staan met een groene lijn aangegeven op de kaarten in de bijlage.  
 
Persleiding 
In het plangebied ligt een persdrukleiding. Wetterskip Fryslân heeft hier beperkt recht van opstal. Dit 
houdt o.a. in dat aan een strook van 6 meter (3 meter aan weerszijden van de persleiding, gerekend 
vanuit het hart van de leiding) beperkingen gelden voor het grondgebruik. Er mogen o.a. geen vaste 
verharding en diep wortelende beplanting worden aangelegd boven de genoemde strook. Bebouwing 
is hier ook niet toegestaan. 
De persleidingen staan met een groen-gele lijn aangegeven op de kaarten in de bijlage. Voor een 
duidelijkere aanduiding van de persleidingen kan contact worden opgenomen met mevrouw A. Atsma 
van Wetterskip Fryslân.  
 
Procesafspraken 
Wij gaan er van uit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en meegenomen 
in de verdere planvorming. Graag ontvangen wij het concept bestemmingsplan Buitengebied om op 
basis daarvan een definitief wateradvies op te stellen.  
 
 
Hoogachtend, 
 
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Smit, 
Cluster Plannen.  
 
 
Kopie aan: J. Bijleveld 
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Externe veiligheidsparagraaf bestemmingsplan “Buitengebied Leeuwarden” 
 
Algemeen toetsingskader 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 
ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en 

spoorwegen); 
- het gebruik van luchthavens. 

 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger 
door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door 
middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het PR is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 
onbeschermd verblijft. 
 
Groepsrisico (GR) 
Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het GR moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 
 
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende 
besluiten zijn relevant: 
 
1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  
Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.  
 
2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS of de circulaire)  
De circulaire is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen de 
invloedsgebieden van transportroutes met vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst 
aan de grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatie waarde voor het GR.  
 
Verantwoordingsplicht 
In het Bevi, Bevb en de circulaire is onder andere een verantwoordingsplicht GR 
opgenomen. Deze verantwoording houdt in dat bepaalde gevallen bij wijziging met 



betrekking tot planologische keuzes moeten worden onderbouwd en verantwoord door 
het bevoegd gezag.  
 
Risicobronnen 
Binnen en in de directe nabijheid van het plangebied zijn risicobronnen gelegen waarvan 
de risicocontouren of het invloedsgebied zijn gelegen binnen het plangebied.  
De risicobronnen kunnen voor dit plangebied worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 
- buisleidingen; 
- route transport gevaarlijke stoffen. 



 
Risicovolle inrichtingen/bronnen 
De volgende risicobronnen zijn relevant voor het bestemmingsplan: 
- Vliegbasis Leeuwarden; 
- Munitieopslag vliegbasis/Beetgummermolen; 
- LPG-tankstations; 
- Vervoer van gevaarlijke stoffen; 
- Hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Overige risicovolle inrichtingen. 
Daarnaast zijn er diverse inrichtingen binnen het plangebied aanwezig die wel 
gevaaraspecten hebben, maar die niet onder het Bevi vallen. Deze inrichtingen worden 
daarom niet nader beschouwd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 
Het betreft hier bijvoorbeeld propaantanks met een inhoud van minder dan 13 m3, 
biogasopslagen, vuurwerkopslag en aardgasontvangst- en meetstations. 
 
Kerosine leiding. 
Hoewel de kerosine leiding een zogenaamde lagedrukleiding is en derhalve formeel niet 
onder het BEVB valt, wordt onderstaand de situatie toch kort beschouwd.  
Vanaf het van Harixmakanaal loopt een ondergrondse kerosine leiding naar vliegbasis 
Leeuwarden. Op basis van de professionele risicokaart betreft het een leiding met een 
uitwendige diameter van 114 mm en een maximale werkdruk van 10 bar. Conform de 
professionele risicokaart heeft voornoemde leiding een PR 10-6 contour van 0 meter en 
bedraagt de effectafstand dodelijk 0 meter. 
 
Vliegbasis Leeuwarden. 
Aan de Mr. P.J. Troelstraweg is vliegbasis Leeuwarden, een militaire luchthaven, 
gelegen. Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de militaire luchthavens en 
militaire luchtvaart. Het Rijk, in casu het ministerie van Defensie, moet besluiten nemen 
over veiligheid. Bij het vaststellen van die besluiten en regelingen is het Rijk gebonden 
aan de wettelijke normen voor militaire luchthavens. Deze normen zijn vastgelegd in de 
Regeling burger luchthavens en militaire luchthavens.  
 
Vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist voor deze luchthaven (zie artikel 2 van 
het Besluit militaire luchthavens). Bij een luchthavenbesluit wordt een luchthavengebied 
en een beperkingengebied aangewezen.  
 
Aangezien er voor vliegbasis Leeuwarden nog geen luchthavenbesluit geldt, dient 
getoetst te worden aan de overgangsbepalingen van de wijziging van de Wet luchtvaart 
per 1 november 2009. In de memorie van toelichting bij de wijzigingswet is het 
overgangsrecht toegelicht. Een citaat: “Verder zullen in de overgangsbesluiten nog geen 
ruimtelijke beperkingen zijn opgenomen gelet op de externe veiligheid. Immers in de 
huidige aanwijzingen zijn dergelijke beperkingen ook niet opgenomen. Om in deze 
leemte te voorzien heeft het Rijk in november 2005 interimbeleid voor externe veiligheid 
ingevoerd. Dit interimbeleid dient te voorkomen dat nieuwe bestemmingen ontstaan in 
gebieden waar dit vanwege veiligheidsrisico’s niet gewenst is. Gezien het 
interimkarakter van dit beleid, zal daarbij de nadruk liggen op het voeren van een «no-
regret» aanpak. Daarin past het niet om, vooruitlopend op het definitieve beleid, 
sloopmaatregelen te treffen. Tot het moment dat het bevoegde gezag voor het eerst een 



luchthavenbesluit heeft vastgesteld, zal het Rijk dit beleid via de reguliere weg van het 
instrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening handhaven”. 
 
Munitieopslag vliegbasis Leeuwarden en munitiedepot Beetgummermolen 
Vliegbasis Leeuwarden en munitiedepot Beetgummermolen vallen onder bevoegd 
gezag van het Rijk/Defensie. Binnen de grenzen van de vliegbasis en op het 
munitiedepot vindt opslag van munitie plaats. Het ministerie van Defensie heeft 
munitieveiligheidszoneringen berekend (figuur 1 en 2). Deze zoneringen bestaan uit 
zogenaamde A-, B- en C-zone’s.  
Voornoemde veiligheidszones dienen op de verbeelding van het bestemmingsplan 
’Buitengebied’ te worden opgenomen. De binnen de A-, B- en C-zone’s behorende 
restricties voor het ruimtegebruik dienen verankert te worden in de planregels. 
 
Voor de externe veiligheid bij Defensie-inrichtingen worden de volgende drie zones 
onderscheiden: 
- de A-zone ligt direct om het complex: geen bebouwing, openbare wegen, spoorwegen 
of druk bevaren waterwegen, geen parkeerterreinen, geen recreatie, beperkt agrarisch 
grondgebruik 
- de B-zone (circa 1,5 maal de A-zone): geen bebouwing waarin zich regelmatig 
personen bevinden, wel wegen met beperkt verkeer en extensieve dagrecreatie 
- de C-zone (circa 2 maal de B-zone): geen gebouwen met vlies-of 
gordijngevelconstructies en gebouwen met grote glasoppervlakken. 
De juiste omvang en ligging van de zones worden berekend door Defensie, waarbij de 
Directie Risicobeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de berekening 
controleert. Gemeenten moeten deze veiligheidszones opnemen in 
bestemmingsplannen om strijdige bebouwing of activiteiten te voorkomen. 
 



 
Figuur 1: Munitieveiligheidszoneringen vliegbasis 
 
 
 

 
Figuur 2: Munitiedepot Beetgummermolen 
 
 



 
Figuur 3: Veiligheidszoneringen Munitiedepot Beetgummermolen 
 



LPG-tankstations 
De volgende LPG-tankstations zijn relevant voor het plangebied:  
- Shell station “Mandelan” Rijksweg A32 
- Shell station “Marssum” Harlingerstraatweg 150 
- Tinq station, Mr. P.J. Troelstraweg 151, Leeuwarden 
 
Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard is en laat de oprichting 
van nieuwe (beperkt)kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contouren niet toe. 
 
Shell station “Mandelan” Rijksweg A32 (figuur 4) 
 

 
Figuur 4: LPG-tankstation ‘Mandelan’ aan de A32 
 
De LPG-doorzet voor dit station is in de omgevingsvergunning begrensd tot minder dan 
1000 m³/jaar. 
 
PR 
De PR 10-6contouren van de afleverzuil, het ondergrondse reservoir en het vulpunt 
bedragen respectievelijk 15 m, 25 m en 45 m. De PR 10-6 contouren vallen over het 
plangebied. Binnen voornoemde PR 10-6 contouren bevinden zich geen 
(beperkt)kwetsbare objecten. 
 
GR 
Het plangebied ligt  binnen de invloedsgebieden van 150 m gerekend vanaf het LPG-
vulpunt en de ondergrondse LPG-tank. Binnen het invloedsgebied van het reservoir en 
het vulpunt bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten, hierdoor is er geen sprake 
van GR. 
 



Shell station “Marssum” N383, Harlingerstraatweg 150 (figuur 5) 
 
 

 
Figuur 5: LPG-tankstation ‘Marsum’ aan de N383 
 
De LPG-doorzet voor dit station is in de omgevingsvergunning begrensd tot minder dan 
1000 m³/jaar. 
 
PR 
De PR 10-6contouren van de afleverzuil, het ondergrondse reservoir en het vulpunt 
bedragen respectievelijk 15 m, 25 m en 45 m. De PR 10-6 contouren vallen niet over het 
plangebied. Binnen voornoemde PR 10-6 contouren bevinden zich geen 
(beperkt)kwetsbare objecten. 
 
GR 
Het plangebied ligt deels binnen de invloedsgebieden van 150 m gerekend vanaf het 
LPG-vulpunt en de ondergrondse LPG-tank. Binnen het invloedsgebied van het 
reservoir en het vulpunt, wat gelegen is over het plangebied, bevinden zich een 40-tal 
woningen (kwetsbare objecten). Deze woningen bevinden zich in bestemmingsplan 
‘Westeinde’. Binnen het gedeelte van het invloedsgebied dat over het plangebied valt 
bevinden zich geen kwetsbare objecten. Het bestemmingsplan veroorzaakt geen 
toename van het GR. 
 

Het GR is kleiner als 0,1 maal de oriëntatiewaarde.  
Zodra de “Haak om Leeuwarden” gerealiseerd is gaat het tankstation verdwijnen. 
 



Tinq station, Mr. P.J. Troelstraweg 150 (figuur 6) 
De LPG-doorzet voor dit station is in de omgevingsvergunning begrensd tot minder dan 
1000 m³/jaar. 
 

 
Figuur 6: LPG-tankstation ‘Tinq’ aan de Mr. P.J. Troelstraweg 
 
PR 
De PR 10-6contouren van de afleverzuil, het ondergrondse reservoir en het vulpunt 
bedragen respectievelijk 15 m, 25 m en 45 m. De PR 10-6 contouren vallen gedeeltelijk 
over het plangebied. Binnen voornoemde PR 10-6 contouren bevinden zich geen 
(beperkt)kwetsbare objecten. 
 
GR 
Het invloedsgebied (150 m) van dit tankstation valt voor dit bestemmingsplan 
gedeeltelijk over het plangebied. 
Door SAVE is op 28 oktober 2010, project 0236888 100896 – HB91, een QRA 
uitgevoerd. De berekening is gebaseerd op de in de omgevingsvergunning vastgelegde 
doorzet van 1000 m3/jr. Uit de berekening blijkt dat het groepsrisico kleiner is als 0,1 
maal de oriëntatiewaarde.  
 
Met de transportsector voor LPG en het toenmalige ministerie van VROM is in 2005 een 
convenant “LPG-autogas” afgesloten. Belangrijke afspraken uit dit convenant betreffen 
het toepassen van een verbeterde vulslang en het aanbrengen van een hittewerende 
bekleding op de tankauto’s. Door het treffen van de genoemde voorzieningen wordt in 
de regelgeving de PR 10-6  contour te zijner tijd verkleind. Voor tankstations met een 
doorzet tussen de 500-1000 m³/j wordt de afstand vanaf het vulpunt verkleind naar 35 
meter. Voor tankstations met een doorzet kleiner dan 500 m³/j wordt de afstand vanaf 
het vulpunt verkleind naar 25 meter. De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 
zal naar verwachting in 2013 hierop worden aangepast.  



 
Transporten van gevaarlijke stoffen 
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 
 

 
Figuur 7: Transportroutes gevaarlijke stoffen (rode wegen) 

 
Door de gemeente Leeuwarden is een route gevaarlijke stoffen op grond van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen vastgelegd. Via de A32-N32-N31, de N355-N383 en de N357 
vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 
 
PR 
In de cRNVGS staat beschreven dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan, welke 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt langs wegen die deel uitmaken van het 
Basisnet Weg, de berekening van het PR achterwege kan blijven. De A32 en de N31 
maken deel uit van het Basisnet Weg zodat een PR-berekening niet hoeft te worden 
gemaakt.  
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voorziet zelf niet in ruimtelijke ontwikkelingen 
binnen de invloedsgebieden van transportroutes. 
 
Veiligheidszone 
Bij het Basisnet Weg gelden de veiligheidsafstanden die in de cRNVGS zijn opgenomen. 
In bijlage 5 van de cRNVGS1 staat dat voor de A32 en de N31 geen veiligheidszone 
geldt.  

                                                 
1 Tabel afstanden en vervoerscijfers Basisnet Weg 
 



 
Plasbrand Aandachtsgebied (PAG) 
Het toekomstige PAG kan uit een zone van maximaal 30 meter bestaan waarbinnen niet 
zonder meer gebouwd mag worden. Op basis van het concept Basisnet Weg is langs de 
A32 en de N31 geen PAG aanwezig.  
 
GR 
Het GR wordt bepaald door de combinatie van de maximale transportintensiteit van 
gevaarlijke stoffen over de weg en het aantal aanwezige personen aan weerszijden van 
de transportroute. Voor de GR berekening is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 
RBM-II. 
 
Daarbij is rekening gehouden met het aantal personen aanwezig in de bebouwing 
binnen een zone van 200 meter aan weerszijden van de weg. Voor de verkeerscijfers is 
gerekend met de uitgangspunten genoemd in bijlage 5 van de cRNVGS 
(vervoershoeveelheid in 2020). Dit betekent dat voor de A32 en de N31 gerekend is met 
1500 transportbewegingen (GF3) per jaar.  
 
In de figuren 6 tot en met 9 is de inventarisatie rond de transportroutes met daarbinnen 
aanwezige bebouwing weergegeven. Daarbij worden de resultaten getoond die met 
behulp van RBM-II berekend zijn berekend. De gele stippen geven de plek aan waar het 
GR het hoogst is. 
In de FN-curve’s is te zien dat het GR in alle gevallen lager is als 0,1 maal de 
oriëntatiewaarde. Dit betekent dat het GR zeer laag is. 
In alle gevallen kan geconstateerd worden dat het plangebied geen wezenlijke bijdrage 
levert aan het GR. 
 
Het transport over voornoemde wegen vormt derhalve geen belemmering voor het 
bestemmingsplan. 
 
 

                                                                                                                                                 
 



 
Figuur 8: Woonbebouwing Wirdum langs A32 

 

 
Figuur 9: GR buitengebied A32 ter hoogte van Wirdum, het GR wordt veroorzaakt door 15 woningen die 
gelegen zijn binnen het invloedsgebied, maar buiten het bestemmingsplan 

 



 
Figuur 10: Bebouwing langs de N31 

 

 
Figuur 11: GR buitengebied N31, het GR wordt veroorzaakt door Restaurant De Gasterij. Er is gerekend 
met 200 personen, het restaurant ligt buiten het bestemmingsplan 
 



Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor  
Het spoor loopt gedeeltelijk langs het plangebied. Over de spoorlijn Leeuwarden-Meppel 
vindt in principe geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Wel kan er zeer incidenteel 
transport plaatsvinden in geval er geen transporten van gevaarlijke stoffen kunnen 
plaatsvinden over het traject Groningen – Meppel. Er dient in het kader van 
rampenbestrijding rekening gehouden te worden dat transport van gevaarlijke stoffen 
over het spoor zou kunnen plaatsvinden. Voor dit bestemmingsplan heeft dit echter geen 
consequenties. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over het water 
Het plangebied grenst voor een heel klein gedeelte aan het Van Harixmakanaal. 
Over het Van Harixmakanaal vindt transport van gevaarlijke stoffen. Het aantal 
transportbewegingen van brandbare gassen over het Van Harixmakanaal blijft ver onder 
de aangegeven drempelwaarde. Het Van Harixmakanaal is een zogenaamde ‘groene 
vaarweg’, wat inhoudt dat geen plasbrand aandachtsgebied (PAG) aanwezig is. 
Rond het Van Harixmakanaal zijn geen EV-knelpunten voor wat betreft het PR en GR. 
 
Buisleidingen 
 
Op onderstaande uitsneden van de professionele risicokaart, figuren 12 t/m 14, zijn de 
ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen die door  het plangebied lopen met 
rode stippellijnen aangeduid. Hierna wordt nader op de veiligheidsaspecten ingegaan. 
 

 
Figuur 12: Buisleidingen in het Noord-oostelijke deel van het plangebied 
 
 



 
Figuur 13: Buisleidingen in het Noord-westelijke deel van het plangebied 
 

 
Figuur 14: Buisleidingen in het Zuidelijke deel van het plangebied 
 

Invloedsgebied  
Hogedruk aardgastransportleidingen genereren een invloedsgebied. Binnen dit gebied 
kunnen bij calamiteiten aan de leiding (bijvoorbeeld explosie) doden en/of gewonden 
vallen. Van alle relevante hogedruk aardgastransportleidingen zijn binnen de 
invloedsgebieden berekeningen uitgevoerd. De objecten in het plangebied liggen voor 
wat betreft de transportleidingen (deels) binnen de 100 % letaliteitszone. Dit houdt in dat 
er een volledige verantwoording van het GR dient plaats te vinden.  
 



Belemmeringenstrook 
Conform artikel 14, lid 1, van het Bevb dient een belemmeringenstrook van tenminste 5 
meter aan weerszijden van de buisleiding te worden aangehouden. Binnen deze 
belemmeringenstrook mag, in principe, geen bebouwing aanwezig zijn. Dit is ook in de 
planregels van het bestemmingsplan vastgelegd. 
Met behulp van het rekenprogramma CAROLA kan worden bepaald of voldaan wordt 
aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Bevb. 
Het resultaat van een berekening bestaat uit de PR-contouren en de FN-curve voor het 
GR. 
 
Plaatsgebonden risico 
 
PR 10-6 contouren 
Het Bevb stelt dat geen kwetsbare objecten mogen voorkomen binnen de 10-6 

contouren van leidingen waarin gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Als dat toch 
het geval is dan is er sprake van een zogenaamd knelpunt. De leidingbeheerder is 
verplicht zodanige maatregelen te treffen dat zulke knelpunten vóór 1 januari 2014 
worden opgeheven. 
Voor beperkt kwetsbare objecten, zoals bedrijfswoningen en minder dan 3 woningen per 
hectare, geldt dit niet. In deze gevallen mag de PR 10-6 contour over beperkt kwetsbare 
objecten vallen. 
 
Conform de professionele risicokaart en CAROLA vallen voor geen van de beschouwde 
leidingen PR 10-6 contouren over (beperkt)kwetsbare objecten. 
 
Toetsing GR 
Naast de numerieke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter 
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan (conform artikel 12, lid 1, van het 
Bevb) ook gekeken te worden naar kwalitatieve aspecten.  
 
Ligging GR t.o.v. oriëntatiewaarde  
De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij 
een PR-contour.  
Wel bestaat voor het bevoegd gezag bij het vaststellen van ruimtelijke plannen de 
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing voor 
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied in de gevallen dat het Bevb dat 
voorschrijft. Uit het voorgaande is gebleken dat alleen de hogedruk 
aardgastransportleidingen de risicobronnen zijn in het plangebied. 
 



Berekening GR 
De GR berekening wordt uitgevoerd over een bepaald stuk tracé. Dit tracé bestaat uit de 
lengte van het interessegebied vermeerderd met het invloedsgebied aan weerszijden 
van het plangebied. Daarnaast wordt aan weerszijden van deze invloedsgebieden een 
kilometer transportleiding vermeerderd met het invloedsgebied genomen. In figuur 15 is 
een voorbeeld gegeven. 

 
Figuur 15: Deel van de buisleiding waarvoor het GR berekend kan worden 
 
Voor de volgende tracés is een GR-berekening uitgevoerd: 
 
Gasunie 

 
Figuur 16 : Buitengebied Noordoost, leiding N-506-01 
 
Gasunie leiding N-506-01 
 
Door het plangebied lopen leidingen met een druk van 40 bar en een diameter variërend 
tussen de 114 en 324 mm. Voor de bepaling van de aanwezige personen binnen het 



invloedsgebied van voornoemde aardgastransportleiding is gerekend met 5 personen 
per hectare. Voor de nieuwbouwwijk ‘Blitsaerd’ is gerekend met in totaal 72 personen, 
voor de ‘Vrijheidswijk’ is gerekend met in totaal 226 personen en voor ‘Tolhuis’ is met in 
totaal 154 personen gerekend.  
In figuur 16 wordt het gedeelte van de gasleiding (groen) aangegeven dat het hoogste 
GR heeft. Dit gedeelte is ten westen van de nieuwbouwwijk ‘Blitsaerd’ gesitueerd.  
 
Uit de FN-curve (figuur 16, rechtsonderaan) kan worden opgemaakt dat er ter hoogte 
van het plangebied sprake is van een GR binnen het invloedsgebied van de 
transportleiding. Het GR is echter ruim onder de oriëntatiewaarde (rode lijn) gelegen. Bij 
de verantwoording van het GR wordt hierop nader ingegaan. 
 

 
Figuur 17: Buitengebied Noordwest, leiding N-503-70 
 
Gasunie leiding N-503-70 
 
De N-503-70 is een buisleiding met een druk van 40 bar, een doorsnede van 159 mm en 
een invloedsgebied van 70 m aan weerszijden van de buisleiding.  
Voor de bepaling van de aanwezige personen binnen het invloedsgebied van 
voornoemde aardgastransportleiding is gerekend met 5 personen per hectare.  
Uit de FN-curve (figuur 17, rechtsonderaan) kan worden opgemaakt dat er ter hoogte 
van het plangebied geen sprake is van een GR binnen het invloedsgebied van de 
transportleiding, de FN-curve is leeg. 
 
 



 
Figuur 18: Buitengebied Zuid, leiding A-601 
 
Gasunie leiding A-601 
 
De A-601 is een buisleiding met een druk van 80 bar, een doorsnede van 762 mm en 
een invloedsgebied van 400 tot 450 m aan weerszijden van de buisleiding.  
 
Voor de bepaling van de aanwezige personen binnen het invloedsgebied van 
voornoemde aardgastransportleiding is gerekend met 5 personen per hectare.  
Voor het invloedsgebied dat over Wirdum valt is gerekend met 1400 personen. 
Uit de FN-curve (figuur 18, rechtsonderaan) kan worden opgemaakt dat er ter hoogte 
van het plangebied sprake is van een GR binnen het invloedsgebied van de 
transportleiding. Het GR is echter ruim onder de oriëntatiewaarde (rode lijn) gelegen. 
Opgemerkt dient te worden dat het GR veroorzaakt wordt door het relatief groot aantal 
personen dat in Wirdum verblijft, terwijl Wirdum niet tot het plangebied behoort. Bij de 
verantwoording van het GR wordt hierop nader ingegaan. 
 
 
 



 
Figuur 19: Buitengebied Zuid, Vermilion leiding 1-30-WD003-6-43 
 
Vermilion leiding 1-30-WD003-6-43 
 
De 1-30-WD003-6-43 is een buisleiding met een druk van 89 bar, een doorsnede van 
168 mm en een invloedsgebied van 100 m aan weerszijden van de buisleiding.  
Voor de bepaling van de aanwezige personen binnen het invloedsgebied van 
voornoemde aardgastransportleiding is gerekend met 5 personen per hectare.  
Uit de FN-curve (figuur 19, rechtsonderaan) kan worden opgemaakt dat er ter hoogte 
van het plangebied geen sprake is van een GR binnen het invloedsgebied van de 
transportleiding, de FN-curve is leeg. 
 
Advies Regionale Brandweer  
Brandweer Fryslân (de regionale brandweer) is verzocht advies uit te brengen omtrent 
de externe veiligheid in relatie tot het bestemmingsplan. Het advies is ontvangen en bij 
de verantwoording van het GR betrokken. 
 
Verantwoording GR 
Naast de numerieke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter 
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan (conform artikel 12, lid 1, van het 
Bevb) ook gekeken te worden naar kwalitatieve aspecten. 
 
Naast de numerieke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter 
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan ook gekeken te worden naar 
kwalitatieve aspecten, zoals zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid van het incident, nut en 
noodzaak, het tijdsaspect en mogelijk risicoreducerende maatregelen.  



 
Ligging GR t.o.v. oriëntatiewaarde 
 
Huidige situatie (nulsituatie) 
De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij het 
PR. Wel bestaat voor de gemeente bij het vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen de 
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing voor 
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Uit het 
voorgaande is gebleken dat de volgende risicobronnen relevant zijn voor het GR: 
 
- LPG tankstation(s): Tinq,mr. P.J. Troelstraweg 151: 
    Shell, Harlingerstraatweg 150, Marssum 
- Hogedruk Aardgastransportleidingen 
 
Uitgaande van het conserverende karakter van het bestemmingsplan ’Buitengebied’ 
hoeft, op basis van het Bevi, het vervoer van gevaarlijke stoffen niet nader verantwoord 
te worden. 
 
Tinq LPG-Tankstation, Mr. P.J. Troelstraweg 151: 
Voor de beoordeling van het groepsrisico moet bij LPG-tankstations worden uitgegaan 
van een invloedsgebied van 150 meter rond het vulpunt en het reservoir. Zoals eerder al 
is opgemerkt, is voor dit LPG-tankstation een GR-berekening uitgevoerd. Deze 
berekening is uitgevoerd voor de realisatie van het project ‘Troelstrapark’.  
 
De berekening is gebaseerd op de in de omgevingsvergunning vastgelegde doorzet van 
1000 m3/jr en het feit dat de tankauto’s voor de bevoorrading van LPG met ingang van 
2011 zijn voorzien van een hittewerende bekleding. Geconcludeerd is dat, in de huidige 
situatie, het GR laag is en de oriëntatiewaarde wordt niet overschreden.  
De toekomstige situatie (project ‘Troelstrapark’) is vooralsnog niet gerealiseerd en voor 
onderhavig bestemmingsplan niet van toepassing. 



 
Figuur 20: FN-curve Tinq 
 
Shell LPG-Tankstation “Marssum’, Harlingerstraatweg 150 
Voor dit LPG-tankstation is in juni 2012 met behulp van de LPG-rekentool, een GR-
berekening door BEVF uitgevoerd.  
De berekening is gebaseerd op de in de omgevingsvergunning vastgelegde doorzet van 
1000 m3/jr en het feit dat de tankauto’s voor de bevoorrading van LPG met ingang van 
2011 zijn voorzien van een hittewerende bekleding. Geconcludeerd is dat, in de huidige 
situatie, het GR laag is de oriëntatiewaarde wordt niet overschreden. 
De berekening is gebaseerd op de in de omgevingsvergunning vastgelegde doorzet van 
1000 m3/jr. Geconcludeerd is dat het groepsrisico kleiner is dan de oriëntatie waarde 
(zie figuur 21).  
 



 
 
Figuur 21: FN-curve Shell Marsum 
 



Hogedruk aardgastransportleidingen: 
 
Gasunie leiding N-506-01, Noordoostelijke deel plangebied 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 
slachtoffers en een frequentie van 2.24E-007 (figuur 22). 
 

 
Figuur 22: FN curve voor N-506-01 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 
24230.00 en stationing 25230.00 

 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.241E-003 en 
correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 
24230.00 en stationing 25230.00 (figuur 23). 
 

 
Figuur 23: Groepsrisico screening voor N-506-01 van N.V. Nederlandse Gasunie 
 
Gasunie leiding A-601,nabij Wirdum 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 35 
slachtoffers en een frequentie van 2.52E-007 (figuur 24). 
 

 
Figuur 24: FN curve voor A-601 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 
78540.00 en stationing 79540.00 



 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.031 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 78540.00 en 
stationing 79540.00 (figuur 25). 
 
 

 
Figuur 25: Groepsrisico screening voor A-601 van N.V. Nederlandse Gasunie 
 
Toename GR t.o.v. nulsituatie 
 
Toekomstige situatie 
 
Het aantal personen binnen de invloedsgebieden van risicobronnen neemt conform dit 
bestemmingsplan niet toe, omdat dit bestemmingsplan een conserverend 
bestemmingsplan is, er is dan ook geen sprake van een toename van het GR in de 
toekomst. 
 
Bestrijding en beperking van rampen 
Voor wat betreft de waterwinning bij bestrijding van branden, geeft de regionale 
brandweer aan dat de in de omgeving van het plangebied over het algemeen 
onvoldoende bluswater aanwezig is. Dit hoeft echter niet perse tot knelpunten te leiden 
gezien het open en landelijke karakter van het plangebied. 
De opkomsttijd bij de LPG-tankstations voldoet aan de normen in het besluit 
Veiligheidsregio’s. De opkomsttijd rondom buisleidingen en transportroutes zijn over het 
algemeen te hoog, maar leidt niet tot knelpunten gezien de lage bebouwingsgraad. 
 
Bereikbaarheid 
Het plangebied is op meerdere zijden ontsloten, het plangebied is over het algemeen 
voldoende bereikbaar. 
 
Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid heeft betrekking op de mogelijkheden voor personen in het 
invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden). 
Dit is in dit kader specifiek van belang voor de kwetsbare objecten en verminderd 
zelfredzame personen binnen deze objecten.  
Binnen het invloedsgebied verblijven, in principe, geen verminderd zelfredzame 
personen. 
 
Mogelijkheden om Groepsrisico te verlagen/optimaliseren 
De doorzet van LPG in de vergunningen van de LPG-tankstations op 500 m3/jr vast te 
leggen. 



 
Nut en noodzaak van de ontwikkeling / Tijdsaspect 
Het bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar en dient daarom geactualiseerd te worden. 
De situatie is hierbij tevens op de externe-veiligheidsaspecten beoordeeld. 
Zoals hiervoor ook aangegeven vindt er geen overschrijding plaats van de 
oriëntatiewaarde voor het GR en wordt de zelfredzaamheid voldoende geacht.  
 
Eindconclusie 
Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s nooit voor 100% 
worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal 
een restrisico blijven bestaan.  
 
Met het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad verantwoord dat 
het groepsrisico en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de zelfredzaamheid 
en hulpverlening, maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat externe 
veiligheid geen belemmering vormt voor de haalbaarheid van voorliggend plan.  
 
 
 



B i j l a g e  1 1 :  

U i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n  
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Rav-nr. omschrijving NH3-emissie

(kg NH3/dierplaats/jaar)

aantal

(stuks)

emissie-factor 

jongvee

aantal op basis van

NH3-emissie

(ha)

 op basis van 

bestemmingsplan 

Leeuwarden - 

Buitengebied

(ha)

Ayttadyk 2 SWICHUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.349 9,5 110 3,9 77 0,7 1,0

Ayttadyk 10 SWICHUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 388 9,5 32 3,9 22 0,2 1,4

Bredyk 28 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 896 9,5 73 3,9 51 0,5 1,5

Bredyk 28 a WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 402 9,5 33 3,9 23 0,2 1,5

Bredyk 32 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.865 9,5 153 3,9 107 1,0 1,6

Bredyk 34 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 767 9,5 63 3,9 44 0,4 1,5

Bredyk 36 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 951 9,5 78 3,9 54 0,5 1,5

Bredyk 38 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.120 9,5 92 3,9 64 0,6 1,5

Canterlanswei 10 MIEDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 808 9,5 66 3,9 46 0,4 1,7

Fopma's reed 1 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 552 9,5 45 3,9 32 0,3 1,5

Griene dyk 7 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.202 9,5 98 3,9 69 0,7 1,5

Hegedyk 40 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 210 9,5 17 3,9 12 0,1 1,1

Hegedyk 55 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.067 9,5 87 3,9 61 0,6 1,8

Hegedyk 1 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 764 9,5 62 3,9 44 0,4 1,6

Hegedyk 3 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 612 9,5 50 3,9 35 0,3 1,6

Hegedyk 4 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.855 9,5 152 3,9 106 1,0 1,5

Kealledykje 5 LEKKUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 3.884 9,5 318 3,9 222 2,1 1,4

Kempenaersreed 2 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 117 9,5 10 3,9 7 0,1 0,3

Kempenaersreed 6 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 951 9,5 78 3,9 54 0,5 1,1

Lapedyk 1 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 951 9,5 78 3,9 54 0,5 1,6

Lapedyk 6 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.581 9,5 129 3,9 90 0,9 1,8

Loodyk 3 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 951 9,5 78 3,9 54 0,5 1,8

Miedwei 2 LEKKUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 718 9,5 59 3,9 41 0,4 1,5

Moskoureed 11 SWICHUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.142 9,5 93 3,9 65 0,6 1,5

Noardein 1 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2.983 9,5 244 3,9 171 1,6 2,0

Om 'e Tsjerke 10 SWICHUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.131 9,5 92 3,9 65 0,6 1,5

Pundyk 2 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 763 9,5 62 3,9 44 0,4 1,7

Pundyk 6 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 921 9,5 75 3,9 53 0,5 1,8

Schapendijkje 18 LEEUWARDEN A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2.637 9,5 216 3,9 151 1,4 1,5

Tsjaerderdyk 5 a WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 193 9,5 16 3,9 11 0,1 0,7

Tsjaerderdyk 7 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 899 9,5 74 3,9 51 0,5 1,2

Weidumerdyk 4 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2.694 9,5 220 3,9 154 1,5 1,6

Weiwiskedyk 8 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2.226 9,5 182 3,9 127 1,2 1,7

Wynser Binnepaed 2 MIEDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.600 9,5 131 3,9 92 0,9 1,5

Wynser Binnepaed 4 MIEDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.238 9,5 101 3,9 71 0,7 1,5

Wynser Binnepaed 15 MIEDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 887 9,5 72 3,9 51 0,5 1,4

Bredyk 185 WIRDUM
A

A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.944 9,5 159 3,9 111 1,1 1,5

gemiddelde 1.222 100 70 0,7 1,5

adres plaats diersoort NH3-emissie

(kg NH3/jaar)

melk- en kalfkoeien vrouwelijk jongvee

A
 in de bestaande situatie is op dit perceel een vleesrundveehouderijbedrijf (niet-grondgebonden) gevestigd.

agrarisch bouwvlak

veehouderijbedrijf bestaande situatie



Rav-nr. omschrijving NH3-emissie NH3-emissie

(kg NH3/dierplaats/jaar)

NH3-emissie

(kg NH3/dierplaats/jaar)

aantal dieren 

(stuks)

grootte 

bouwvlak (ha)

Ayttadyk 2 SWICHUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.349 9,5 4,1 329 1,6

Ayttadyk 10 SWICHUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 388 9,5 4,1 95 0,5

Bredyk 28 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 896 9,5 4,1 218 1,1

Bredyk 28 a WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 402 9,5 4,1 98 0,5

Bredyk 32 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.865 9,5 4,1 455 2,3

Bredyk 34 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 767 9,5 4,1 187 0,9

Bredyk 36 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 951 9,5 4,1 232 1,2

Bredyk 38 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.120 9,5 4,1 273 1,4

Canterlanswei 10 MIEDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 808 9,5 4,1 197 1,0

Fopma's reed 1 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 552 9,5 4,1 135 0,7

Griene dyk 7 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.202 9,5 4,1 293 1,5

Hegedyk 40 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 210 9,5 4,1 51 0,3

Hegedyk 55 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.067 9,5 4,1 260 1,3

Hegedyk 1 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 764 9,5 4,1 186 0,9

Hegedyk 3 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 612 9,5 4,1 149 0,7

Hegedyk 4 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.855 9,5 4,1 452 2,3

Kealledykje 5 LEKKUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 3.884 9,5 4,1 947 4,7

Kempenaersreed 2 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 117 9,5 4,1 29 0,1

Kempenaersreed 6 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 951 9,5 4,1 232 1,2

Lapedyk 1 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 951 9,5 4,1 232 1,2

Lapedyk 6 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.581 9,5 4,1 386 1,9

Loodyk 3 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 951 9,5 4,1 232 1,2

Miedwei 2 LEKKUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 718 9,5 4,1 175 0,9

Moskoureed 11 SWICHUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.142 9,5 4,1 278 1,4

Noardein 1 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2.983 9,5 4,1 727 3,6

Om 'e Tsjerke 10 SWICHUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.131 9,5 4,1 276 1,4

Pundyk 2 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 763 9,5 4,1 186 0,9

Pundyk 6 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 921 9,5 4,1 225 1,1

Schapendijkje 18 LEEUWARDEN A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2.637 9,5 4,1 643 3,2

Tsjaerderdyk 5 a WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 193 9,5 4,1 47 0,2

Tsjaerderdyk 7 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 899 9,5 4,1 219 1,1

Weidumerdyk 4 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2.694 9,5 4,1 657 3,3

Weiwiskedyk 8 WYTGAARD A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2.226 9,5 4,1 543 2,7

Wynser Binnepaed 2 MIEDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.600 9,5 4,1 390 2,0

Wynser Binnepaed 4 MIEDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.238 9,5 4,1 302 1,5

Wynser Binnepaed 15 MIEDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 887 9,5 4,1 216 1,1

Bredyk 185 WIRDUM A1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1.944 9,5 4,1 474 2,4

gemiddelde 1.222 298 1,5

veehouderijbedrijf maatregelen stalgebouwen

A
 in de bestaande situatie is op dit perceel een vleesrundveehouderijbedrijf (niet-grondgebonden) gevestigd.

bestaande situatie stalgebouw met beperkte NH3-emissieadres plaats diersoort



NH3-emissie

(kg NH3/dierplaats/jaar)

aantal

(stuks)

NH3-emissie

(kg NH3/dierplaats/jaar)

aantal

(stuks)

Ayttadyk 2 SWICHUM 2.265 9,5 238 1,2 2.265 4,1 552 2,8

Ayttadyk 10 SWICHUM 1.304 9,5 137 0,7 1.304 4,1 318 1,6

Bredyk 28 WIRDUM 1.812 9,5 191 1,0 1.812 4,1 442 2,2

Bredyk 28 a WIRDUM 1.318 9,5 139 0,7 1.318 4,1 321 1,6

Bredyk 32 WIRDUM 2.782 9,5 293 1,5 2.782 4,1 678 3,4

Bredyk 34 WIRDUM 1.684 9,5 177 0,9 1.684 4,1 411 2,1

Bredyk 36 WIRDUM 1.868 9,5 197 1,0 1.868 4,1 456 2,3

Bredyk 38 WIRDUM 2.037 9,5 214 1,1 2.037 4,1 497 2,5

Canterlanswei 10 MIEDUM 1.725 9,5 182 0,9 1.725 4,1 421 2,1

Fopma's reed 1 WYTGAARD 1.469 9,5 155 0,8 1.469 4,1 358 1,8

Griene dyk 7 WIRDUM 2.119 9,5 223 1,1 2.119 4,1 517 2,6

Hegedyk 40 WYTGAARD 1.127 9,5 119 0,6 1.127 4,1 275 1,4

Hegedyk 55 WYTGAARD 1.983 9,5 209 1,0 1.983 4,1 484 2,4

Hegedyk 1 WYTGAARD 1.680 9,5 177 0,9 1.680 4,1 410 2,0

Hegedyk 3 WYTGAARD 1.528 9,5 161 0,8 1.528 4,1 373 1,9

Hegedyk 4 WYTGAARD 2.771 9,5 292 1,5 2.771 4,1 676 3,4

Kealledykje 5 LEKKUM 4.800 9,5 505 2,5 4.800 4,1 1171 5,9

Kempenaersreed 2 WIRDUM 1.034 9,5 109 0,5 1.034 4,1 252 1,3

Kempenaersreed 6 WIRDUM 1.868 9,5 197 1,0 1.868 4,1 456 2,3

Lapedyk 1 WYTGAARD 1.868 9,5 197 1,0 1.868 4,1 456 2,3

Lapedyk 6 WYTGAARD 2.497 9,5 263 1,3 2.497 4,1 609 3,0

Loodyk 3 WIRDUM 1.868 9,5 197 1,0 1.868 4,1 456 2,3

Miedwei 2 LEKKUM 1.635 9,5 172 0,9 1.635 4,1 399 2,0

Moskoureed 11 SWICHUM 2.058 9,5 217 1,1 2.058 4,1 502 2,5

Noardein 1 WYTGAARD 3.899 9,5 410 2,1 3.899 4,1 951 4,8

Om 'e Tsjerke 10 SWICHUM 2.048 9,5 216 1,1 2.048 4,1 499 2,5

Pundyk 2 WYTGAARD 1.680 9,5 177 0,9 1.680 4,1 410 2,0

Pundyk 6 WYTGAARD 1.837 9,5 193 1,0 1.837 4,1 448 2,2

Schapendijkje 18 LEEUWARDEN 3.553 9,5 374 1,9 3.553 4,1 867 4,3

Tsjaerderdyk 5 a WIRDUM 1.110 9,5 117 0,6 1.110 4,1 271 1,4

Tsjaerderdyk 7 WIRDUM 1.816 9,5 191 1,0 1.816 4,1 443 2,2

Weidumerdyk 4 WYTGAARD 3.611 9,5 380 1,9 3.611 4,1 881 4,4

Weiwiskedyk 8 WYTGAARD 3.142 9,5 331 1,7 3.142 4,1 766 3,8

Wynser Binnepaed 2 MIEDUM 2.516 9,5 265 1,3 2.516 4,1 614 3,1

Wynser Binnepaed 4 MIEDUM 2.155 9,5 227 1,1 2.155 4,1 526 2,6

Wynser Binnepaed 15 MIEDUM 1.803 9,5 190 0,9 1.803 4,1 440 2,2

Bredyk 185 WIRDUM
A

2.861 9,5 301 1,5 2.861 4,1 698 3,5

gemiddelde 2.139 225 1,1 2.139 522 2,6

veehouderijbedrijf maatregelen herverdeling NH 3-emissie maatregelen stalgebouwen + herverdeling NH 3-emissie

A
 in de bestaande situatie is op dit perceel een vleesrundveehouderijbedrijf (niet-grondgebonden) gevestigd.

melk- en kalfkoeien agrarisch 

bouwvlak

(ha)

emissie bestaande situatie 

plus  emissie gemiddelde 

gestaakte veehouderij-bedrijf 

(917 kg NH3/jaar)

(kg NH3/jaar)

melk- en kalfkoeien agrarisch 

bouwvlak

(ha)

emissie bestaande situatie 

plus  emissie gemiddelde 

gestaakte veehouderij-bedrijf 

(917 kg NH3/jaar)

(kg NH3/jaar)

adres plaats
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1 Inleiding 

Aanleiding 

De gemeente Leeuwarden is voornemens een bestemmingsplan te herzien: het 

bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied. Dit nieuwe bestemmingsplan is grotendeels 

conserverend. Op enkele locaties zijn de plangrenzen gewijzigd ten opzichte van het vigerende 

bestemmingsplan door de ontwikkelingen aan de westkant van Leeuwarden (nieuwe 

industrieterreinen) en de ontwikkelingen aan de zuidkant (Zuidlanden en Haak om 

Leeuwarden). De gemeente Leeuwarden heeft Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek 

bv gevraagd een ecologische paragraaf te verzorgen door het bestemmingsplan te toetsen aan 

de vigerende ecologische wet- en regelgeving.  

Doel 

Het onderzoek dat aan deze rapportage ten grondslag ligt, is een ecologische quickscan. Bij 

een quickscan worden de (potentieel) aanwezige wettelijk beschermde natuurwaarden in en 

nabij het plangebied in kaart gebracht. Vervolgens wordt bepaald of de betreffende 

natuurwaarden negatieve effecten ondervinden van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk zijn 

binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan en wordt dit beoordeeld in het kader 

van de vigerende ecologische wet- en regelgeving. Dit betreft de Natuurbeschermingswet, de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ecologische Hoofdstructuur) de Flora- en Faunawet en 

eventueel andere relevante ecologische wet- en regelgeving. Hieruit voortvloeiend volgt een 

advisering met betrekking tot mogelijke knelpunten met ecologische wet- en regelgeving ten 

aanzien van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Deze kan worden overgenomen in het 

bestemmingsplan als 'ecologische paragraaf'. Voor meer informatie over de ecologische wet- 

en regelgeving wordt verwezen naar bijlage 1.  

Aanpak 

Globaal gezien, kan het plangebied worden onderverdeeld in drie onderdelen, te weten: 

● het gebied ten noordwesten van Leeuwarden, waar zich de vliegbasis bevindt, hierna te 

noemen deelgebied 'Vliegbasis Leeuwarden en omgeving' 

● het gebied ten noordoosten van Leeuwarden (met uitzondering van de dorpen Lekkum en 

Snakkerburen), hierna te noemen deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' 

● het gebied ten zuiden van Leeuwarden (met uitzondering van de dorpen Wytgaard en 

Wirdum), hierna te noemen deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard'. 

 

Gezien de verschillende ecologische achtergrond van deze deelgebieden, worden deze als 

aparte hoofdstukken opgenomen in deze rapportage. Voor deze hoofdstukken is uitgegaan van 

de informatie die verstrekt is door de opdrachtgever. De paragraaf 'relevante natuurwaarden' is 

gebaseerd op twee benaderingswijzen. Ten eerste is de vernieuwde Ecologische basiskaart 

van de gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011) geraadpleegd, als ook overige 

bronnen over de aanwezigheid van beschermde gebieden en soorten in en nabij het 

plangebied (verspreidingsatlassen, overzichtswerken, onderzoeksrapporten en websites). 

Daarnaast is op 5 april 2012 een oriënterend veldonderzoek uitgevoerd, waarbij de 

deelgebieden globaal zijn onderzocht op de mogelijkheden voor aanwezigheid van wettelijk 

beschermde soorten. De ecologische beoordeling van de deelgebieden is vervolgens 

uitgewerkt aan de hand van deze informatie. 

 

Toetsing landbouwemissies 

Binnen de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding 

van agrarische activiteiten, zoals de vergroting van bouwoppervlak van stallen. Wanneer deze 
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ruimte wordt benut zou dit vooral wanneer de ontwikkelingen plaatsvinden in het zuidelijk deel 

van het plangebied, mogelijk kunnen leiden tot een verhoging van de uitstoot van stoffen die 

bijdragen aan de atmosferische depositie op het Natura 2000-gebied de Âlde Feanen. Dit 

Natura 2000-gebied is op relatief korte afstand van het plangebied gelegen en is aangewezen 

voor een aantal depositiegevoelige habitattypen. 

 

In deze beoordeling wordt bij de behandeling van de drie deelgebieden nog geen aandacht 

besteed aan de effecten van deze mogelijke toename op de Âlde Feanen. Hiervoor is een 

aanvullende Voortoets nodig, mogelijk gevolgd door een passende  beoordeling op basis van 

een doorrekening van de consequenties van mogelijke uitbreidingen en modellering van de 

depositie. Het onderzoek zal, op basis van gegevens over huidige uitstoot, mogelijk 

toekomstige uitstoot en de gevoeligheid van de betreffende habitattypen kunnen worden 

uitgevoerd. Het geheel zal moeten worden beschouwd in het licht van de ontwikkelingen rond 

de Programmatische Aanpak Stikstof. 

Inhoud van het rapport 

Per deelgebied is een hoofdstuk opgesteld (hoofdstuk 2, 3 en 4) waarin de volgende 

paragrafen zijn opgenomen:  

 Situatieschets en plannen: deze paragraaf geeft een beknopte afbakening en omschrijving 

van het onderzoeksgebied. Tevens wordt een beschrijving gegeven van het 

bestemmingsplan, met aandacht voor aspecten als aanleg en toekomstig gebruik. 

 Relevante natuurwaarden: in deze paragraaf worden de beschermde natuurwaarden in en 

nabij het onderzoeksgebied beschreven en wordt bepaald welke daarvan relevant zijn voor 

onderhavige beoordeling. 

 Effectbepaling en beoordeling: hier is bepaald wat het effect is van ruimtelijke 

ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan op 

de relevante natuurwaarden en wordt een beoordeling gegeven in het kader van de 

natuurwet- en regelgeving  

 Conclusies: deze paragraaf bevat een korte samenvatting van de beoordeling in het kader 

van de natuurwetgeving. De paragraaf vermeldt welke consequenties daaraan verbonden 

zijn en bevat een advisering over mogelijke knelpunten met ecologische wet- en regelgeving 

ten aanzien van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gedeelte kan worden 

overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Hoofstuk 5 geeft vervolgens een korte samenvatting van de conclusies voortvloeiend uit de 

ecologische beoordeling van de drie deelgebieden. 

 

Altenburg & Wymenga bv presenteert in dit rapport de resultaten van een onafhankelijk 

ecologisch onderzoek. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het 

onderhavige plan of een bepaalde ontwikkeling. Landschappelijke, archeologische of 

cultuurhistorische waarden komen niet aan de orde.  
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2 Deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' 

2.1 Omschrijving deelgebied bestemmingsplan 

De precieze begrenzing van het deelgebied is weergegeven in figuur 2-1. Het deelgebied is 

gelegen ten noordwesten van Leeuwarden, te midden van Beetgumermolen, Cornjum, 

Leeuwarden en Marssum. Aan de oostzijde ligt het Leeuwarderbos en de bebouwde kom, aan 

de zuidzijde de vaart Zijlsterrak. Binnen het gebied ligt de vliegbasis Leeuwarden met een 

oppervlakte van ongeveer 400 ha. Een groot deel van deze oppervlakte, ongeveer 250 ha, 

wordt ingenomen door graslanden rond de landingsbanen. De overige 150 ha bestaat uit de 

landingsbanen, infrastructuur, bebouwing en circa 20 jaar oude bosaanplanten. De graslanden 

worden onderhouden als schraal grasland en veranderen geleidelijk in relatief soortenrijke 

hooilanden. 

 

Het overige deel van het gebied is grotendeels in gebruik als agrarisch gebied en bevat weinig 

bebouwing. Langs enkele wegen binnen het deelgebied, waaronder de N383 

Harlingerstraatweg, is laanbeplanting aangebracht. Behalve de Zijlstrerrak betreft het 

oppervlaktewater binnen het gebied vooral poldersloten. 

 

In verband met de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen aan de zuidzijde van de 

Ritsumapolder is de begrenzing van het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' aangepast in 

vergelijking met het huidige bestemmingsplan. Hierdoor vallen voornoemde ontwikkelingen 

buiten het onderhavige plangebied. In het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' zijn geen 

concrete nieuwe ontwikkelingen voorzien. De planregels in het nieuwe bestemmingsplan 

bieden echter wel ruimte voor beperkte en gangbare ingrepen, zoals verbouw, aan-/uitbouw, 

renovatie etc. 

2.2 Beschermde natuurgebieden 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de wettelijke beschermde natuurwaarden 

die (mogelijk) aanwezig zijn in het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving'.  

 

2.2.1 Natuurbeschermingswet 

Het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied (zie 

Rijksoverheid.nl). Ten oosten van het gebied, aan de andere zijde van het Leeuwarderbos, ligt 

het Natura 2000-gebied Groote Wielen. De aangewezen natuurwaarden van dit Natura 2000-

gebied bestaan uit een drietal diersoorten van de habitatrichtlijn en een aantal 

vogelrichtlijnsoorten. Effecten op het Natura 2000-gebied de Âlde Feanen worden gezien de 

afstand en de aard van het tussenliggende gebied voor wat betreft soorten niet verwacht. 

Mogelijke effecten op de Âlde Feanen, uitgaand van landbouwemissies, worden in een later 

stadium getoetst (zie inleiding). 

 

De habitatrichtlijnsoorten van de Groote Wielen zijn Bittervoorn, Meervleermuis en Noordse 

woelmuis. Vanuit de vogelrichtlijn betreft het de broedvogels Porseleinhoen, Kemphaan en 

Rietzanger en de niet-broedvogels Kolgans, Brandgans, Smient en Grutto. Voor een aantal van 

deze aangewezen Natura 2000-waarden geldt dat ze geen ecologische relatie hebben met het 

deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' en de directe omgeving ervan. Dit hangt samen met de 

verspreiding van de soorten, het gebruik en de huidige kenmerken van het gebied en/of de  
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Figuur 2-1 - Ligging deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' en beschermde natuurgebieden in de omgeving 

ecologische randvoorwaarden die soorten aan hun leefgebied stellen. Dit geldt voor Noordse 

woelmuis en de broedvogelsoorten (zie Biezenaar & Miedema 2011). Het is onbekend of 

Meervleermuis verblijfplaatsen heeft binnen het deelgebied. Deze soort legt tussen de 

verblijfplaatsen en het foerageergebied afstanden tot 10 à 15 km af. Het is daarom niet uit te 

sluiten dat er een ecologische relatie bestaat tussen eventuele verblijfplaatsen binnen het 

deelgebied en het foerageergebied binnen de Groote Wielen. Voor Bittervoorn geldt dat deze is 

aangetroffen in het deelgebied (Biezenaar & Miedema 2011). Door de beperkte migratieafstand 

van deze soort, is een ecologische relatie met de Groote Wielen uit te sluiten (Brouwer et al. 

2008, Brenninkmeijer et al. 2008).  

 

Een aantal niet-broedvogels maakt gebruik van de Ritsumapolder als rustplaats (Van Dullemen 

2003). Het gaat hierbij om enkele tientallen Smienten gedurende het winterhalfjaar die 
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gedurende de nacht en overdag gebruik maken van de Ritsumapolder. De aangewezen 

ganzensoorten kunnen het agrarische gebied binnen het deelgebied gebruiken als 

foerageergebied. Hierdoor is er mogelijk een ecologische relatie met het Groote Wielengebied. 

2.2.2 PEHS 

Dit deelgebied is niet aangewezen als Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) 

(www.fryslan.nl). De dichtstbijzijnde PEHS-gebieden betreffen de Groote- en Kleine Wielen. 

Gezien de relatief grote afstand tot deze PEHS-gebieden en het gebruik van het 

tussenliggende gebied worden geen effecten verwacht op de wezenlijke waarden van deze 

PEHS-gebieden onder invloed van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen de 

planregels van het nieuwe bestemmingsplan. 

2.2.3 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Behalve de hierboven beschreven wet- en regelgeving kunnen gebieden ook ten aanzien van 

natuurwaarden worden beschermd via andere regelgeving, bijvoorbeeld de Verordening 

Romte. 

 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan (Provincie Fryslân 2007) tot doel gesteld, 

zich in te zetten voor het behoud van een gezonde weidevogelstand. In de Verordening Romte 

is vastgesteld dat goede weidevogelgebieden die door ruimtelijke ingrepen verloren gaan, 

gecompenseerd dienen te worden. Dit compensatiebeginsel is verder uitgewerkt in het 

Werkplan Weidevogels in Fryslân 2007-2013 (Provincie Fryslân 2006). Belangrijke 

weidevogelgebieden zijn in het Werkplan Weidevogels gedefinieerd als gebieden van openheid 

en rust (kaart 15b bij het Streekplan). De Provincie Fryslân is het bevoegd gezag ten aanzien 

van bovengenoemde regelgeving. 

 

Een deel van het deelgebied overlapt het gebied dat door de provincie is gedefinieerd als 

gebied van openheid en rust (zie figuur 2-2).  

 

Ganzenfoerageergebied 

Als gevolg van landelijke regels over schadebestrijding bij overwinterende vogels op 

boerenland, moeten provincies gebieden aanwijzen waar alle ganzensoorten en Smienten met 

rust worden gelaten. De provinsje Fryslân heeft hiertoe een aantal ganzenfoerageergebieden 

aangewezen. Er liggen geen ganzenfoerageergebieden binnen of in de nabije omgeving van 

het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving'.  

 

.  
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Figuur 2-2 - Ligging deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' en gebieden van 'openheid en rust'. 
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2.3 Flora- en faunawet: beschermde soorten 

In het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' komt (mogelijk) een aantal beschermde soorten 

voor. Hieronder wordt per soortgroep besproken om welke soorten het gaat. 

2.3.1 Planten 

De vliegbasis binnen het deelgebied bestaat grotendeels uit verschraalde graslanden. Hier zijn 

in het verleden bijzondere soorten aangetroffen als Bostulp, de licht beschermde Brede 

wespenorchis en de middelzwaar beschermde Brede orchis (Horman et al. 2002). Daarnaast 

groeit hier de licht beschermde Grote kaardenbol. Het omliggende gebied is met name in 

agrarisch gebruik. Dit gebied is botanisch gezien van beperkte betekenis in de zin van het 

voorkomen van kritische en zeldzame plantensoorten en vegetaties. De cultuurgraslanden en 

akkerlanden worden doorsneden door sloten, waarin zich oever- en waterplantenvegetaties 

bevinden. De soortenrijkdom van deze sloten hangt samen met de waterkwaliteit, bodem en 

het type sloot. Hier kunnen soorten voorkomen als de lichtbeschermde Zwanenbloem. In en 

langs de oever van de Zijlsterrak zijn de lichtbeschermde soort Gewone dotterbloem en de 

middelzwaar beschermde Waterdrieblad aangetroffen (zie Biezenaar & Miedema 2011). Nabij 

Ritsumazijl is in 2011 het zeldzame Bont kroonkruid aangetroffen (Waarneming.nl). In het 

plangebied worden geen zwaar beschermde plantensoorten verwacht.  

2.3.2 Ongewervelde diersoorten 

Gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van belangrijke ecologische 

randvoorwaarden, zoals geschikt voortplantingswater voor beschermde libellensoorten en/of 

waardplanten voor dagvlinders, worden in het deelgebied geen wettelijk beschermde 

ongewervelde dieren verwacht (Biezenaar & Miedema 2011).  

2.3.3 Vissen 

Het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' bevat een aantal agrarische sloten en een deel van 

de Zijlsterrak. Deze wateren bieden geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende 

vissoorten als Tiendoornige stekelbaars, Kolblei en Zeelt (Vissen in Fryslân, werkatlas maart 

2012). Daarnaast is in de Zijlsterrak de zwaar beschermde Bittervoorn aangetroffen (Vissen in 

Fryslân, werkatlas maart 2012). Het is mogelijk dat deze soort ook op andere locaties binnen 

het deelgebied voorkomt. Gezien de verspreiding van de middelzwaar beschermde Kleine 

modderkruiper en de aanwezigheid van geschikt leefgebied is het mogelijk dat deze soort in 

het deelgebied voorkomt. Andere beschermde vissoorten worden op grond van 

verspreidingsgegevens en het ontbreken van ecologische randvoorwaarden niet verwacht. 

2.3.4 Amfibieën 

Het is zeer aannemelijk dat het deelgebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van enkele 

licht beschermde amfibieënsoorten, zoals Gewone pad, Kleine watersalamander, Bruine kikker 

en Meerkikker. De wateren binnen het deelgebied kunnen worden gebruikt als 

voortplantingswater, de oevers als foerageer- en/of overwinteringsgebied. 

 

In de omgeving van het deelgebied zijn de zwaar beschermde amfibieënsoorten Heikikker en 

Rugstreeppad waargenomen (Biezenaar & Miedema 2011, Van Delft et al. 2011). Door het 

ontbreken van belangrijke ecologische randvoorwaarden worden deze en andere middelzwaar 

en zwaar beschermde amfibieënsoorten niet in en nabij het deelgebied verwacht.  
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Figuur 2-3 - Boven: Vliegbasis Leeuwarden te midden van het agrarische gebied. Onder: Oever van de Zijlsterrak met 

rustende Scholeksters (foto's: A&W 2012) 
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2.3.5 Reptielen 

Uit verspreidinggegevens van reptielen blijkt, dat in het nabij gelegen Groote Wielengebied de 

zwaar beschermde Ringslang is waargenomen (Wymenga et al. 2006). Het is vrijwel zeker dat 

hier sprake is van een marginale populatie, en mogelijk zelfs sprake van uitzetting (Wymenga 

& Attema 2009). Van de Ringslang zijn geen waarnemingen bekend in het deelgebied en deze 

soort wordt hier ook niet verwacht. 

 

Binnen en in de omgeving van het deelgebied zijn tevens geen andere reptielensoorten 

waargenomen (Van Delft et al. 2011). Op basis hiervan en op grond van het ontbreken van 

geschikt leefgebied worden geen reptielen in dit deelgebied verwacht.  

2.3.6 Vogels 

Het plangebied bevat verscheidene geschikte broedbiotopen voor vogels, zoals de bosjes rond 

de Vliegbasis Leeuwarden, de brede rietoever van de Zijlsterrak en de open graslanden in het 

agrarische gebied. Om deze reden kan in het deelgebied een groot aantal vogelsoorten tot 

broeden komen. Bijvoorbeeld parkvogels (Merel, Zanglijster, Houtduif, Ekster), moerasvogels 

(Rietzanger, Kleine karekiet), watervogels (Fuut, Wilde eend, Meerkoet) en weidevogels 

(Grutto, Tureluur, Kievit). Met name de Ritsumapolder is van belang als broedgebied van 

weidevogels. Deze polders is tevens aangewezen als Weidevogelkerngebied.  

 

De in het deelgebied aanwezige gebouwen kunnen dienst doen als broedlocatie voor soorten 

als Gierzwaluw en Kerkuil. Ook andere soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen kunnen 

in het gebied tot broeden komen, zoals Huismus, Buizerd, Sperwer en Ransuil. 

2.3.7 Vleermuizen 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat in en in de omgeving van het bestemmingsplangebied 

zes soorten vleermuizen voorkomen. Deze zijn: Gewone dwergvleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis, Meervleermuis en Gewone grootoorvleermuis 

(Biezenaar & Miedema 2011, zoogdieratlas.nl). Alle in Nederland voorkomende 

vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en faunawet en zijn tevens vermeld in 

Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Hierdoor gelden voor deze soorten striktere 

beoordelingscriteria bij ontheffingsaanvragen dan bij soorten die niet zijn vermeld in Bijlage IV 

van de Habitatrichtlijn. Om deze redenen wordt aan vleermuizen een aparte paragraaf besteed, 

de overige zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan bod. 

 

Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te onderscheiden die van belang zijn 

voor de functionaliteit van het leefgebied. Deze zijn verblijfplaatsen, foerageergebieden en 

vliegroutes. Hieronder worden deze drie elementen besproken. 

Verblijfplaatsen 

In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in 

gebouwen en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, 

bomen, bunkers en kelders. In het deelgebied is enige bebouwing aanwezig. Hierdoor zijn voor 

vleermuizen mogelijk geschikte locaties voor verblijfplaatsen aanwezig. Het is bovendien niet 

uit te sluiten dat verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen aanwezig zijn binnen het 

deelgebied 'Vliegbasis en omgeving'.  
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Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen 

om zich te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, 

boomsingels, (oevers van) wateren en straatpatronen. Dergelijke doorgaande structuren zijn in 

en rond het bestemmingsplangebied in grote mate aanwezig in de vorm van bomenrijen, lanen, 

en wateren als de Zijlsterrak. Hierdoor is het mogelijk dat vliegroutes van vleermuizen binnen 

het deelgebied aanwezig zijn. 

Foerageergebied 

De bovengenoemde vleermuissoorten foerageren in verschillende jachtbiotopen. Binnen het 

deelgebied kan een aantal hiervan geschikt foerageergebied vinden boven land, op open 

terrein en tussen bomen. Watervleermuis foerageert voornamelijk boven bredere watergangen 

als de in het gebied gelegen Zijlsterrak. 

2.3.8 Overige zoogdieren 

In het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' komen zoogdiersoorten voor waar verschillende 

beschermingsregimes op van toepassing zijn. Hieronder wordt per beschermingsregime 

besproken welke zoogdieren in de omgeving voorkomen en gebruik kunnen maken van het 

deelgebied. 

Licht beschermde zoogdieren 

Het deelgebied maakt deel uit van het verspreidingsgebied van enkele algemeen voorkomende 

licht beschermde zoogdiersoorten. Dit zijn soorten als Egel, Konijn, Bunzing, Mol, Woelrat en 

een aantal muizensoorten (www.zoogdieratlas.nl). Het deelgebied en de omgeving daarvan 

bieden voor dergelijke soorten een geschikte leefomgeving, zodat ervan moet worden 

uitgegaan dat deze soorten daar voor kunnen komen. 

Middelzwaar beschermde zoogdieren 

De middelzwaar beschermde Steenmarter heeft verblijfplaatsen in onder andere gebouwen. 

Steenmarters maken de laatste decennia een opmars binnen de provincie Fryslân 

(www.zoogdieratlas.nl). Het is daarom mogelijk dat het deelgebied deel uitmaakt van het 

foerageergebied van deze soort. Het is daarnaast mogelijk dat in gebouwen en bosschages in 

het deelgebied verblijfplaatsen aanwezig zijn. Er worden geen andere middelzwaar 

beschermde zoogdiersoorten in dit deelgebied verwacht. 

Zwaar beschermde zoogdieren 

Het nabij gelegen Groote Wielengebied vormt in Fryslân een kerngebied voor de 

Waterspitsmuis. De brede rietoevers van de Zijlsterrak bieden potentieel geschikt leefgebied 

voor deze soort. In hoeverre deze soort hier daadwerkelijk voorkomt, is momenteel niet 

bekend. In het overige deel van het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' wordt deze soort niet 

verwacht. 

 

In het nabij gelegen Grote Wielengebied is de zwaar beschermde Noordse woelmuis 

aangetroffen. Door het ontbreken van geschikt leefgebied binnen het deelgebied, wordt deze 

soort hier niet verwacht (zie ook paragraaf 2.2). Tevens worden geen andere zwaar 

beschermde zoogdiersoorten binnen en nabij het deelgebied verwacht (met uitzondering van 

vleermuizen). 
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2.4 Effectbepaling en beoordeling 

Op basis van het overzicht van de beschermde natuurwaarden (paragraaf 2.2 en 2.3), worden 

in deze paragraaf de wettelijk beschermde gebieden en soorten besproken die mogelijk 

negatieve effecten kunnen ondervinden van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen 

de planregels van het nieuwe bestemmingsplan. Er wordt aangegeven bij welke ingrepen 

mogelijk effecten optreden en wat er in geval van effecten kan/moet worden gedaan. 

2.4.1 Natuurbeschermingswet: Natura 2000-gebieden 

Er worden geen belangrijke ecologische relaties verwacht tussen dit deelgebied en het Natura 

2000-gebied Groote Wielen, met uitzondering van Meervleermuis. Ten aanzien van de overige 

aangewezen waarden is bij ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen de planregels van het 

nieuwe bestemmingsplan geen sprake van een kans op (significante) negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied, zoals effecten op 

foerageermogelijkheden voor ganzen en Smienten buiten de Natura 2000-begrenzing 

(Ontwerp-beheerplan Groote Wielen, GS 2011). Om deze reden worden geen conflicten 

verwacht met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van de overig aangewezen waarden. 

Meervleermuis 

Het behoud van de verblijfplaatsen in de omgeving van de Groote Wielen is van essentieel 

belang om de soort duurzaam voor deze gebieden te behouden. Aantasting van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis en/of de functionele leefomgeving daarvan hebben mogelijk 

effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Groote Wielen voor deze 

soort. De locaties van in gebruik zijnde verblijfplaatsen zijn echter deels onbekend. In het 

plangebied staan gebouwen die in potentie geschikt zijn voor de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis (paragraaf 2.3.7), zodat ten aanzien van deze soort een 

ecologische relatie met het genoemde Natura 2000-gebied niet op voorhand is uit te sluiten.  

 

Voor toekomstige ingrepen waarbij mogelijk sprake is van verstoring of aantasting van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis en/of de functionele leefomgeving daarvan (bijvoorbeeld 

sloop, renovatie en aanpassing lijnvormige elementen), is aanvullend onderzoek noodzakelijk 

om te bepalen hoe betreffende ingreep zich verhoudt tot de Natuurbeschermingswet. 

2.4.2 Overige beschermde gebieden 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan (Provincie Fryslân 2007) tot doel gesteld, 

zich in te zetten voor het behoud van een gezonde weidevogelstand. Weidevogels zijn gebaat 

bij openheid en rust in het landschap. De dichtheid van broedende weidevogels wordt negatief 

beïnvloed door wegen, treinsporen, recreatie, bebouwing en opgaande begroeiing (Oosterveld 

& Altenburg 2004).  

 

Binnen dit deel van het bestemmingsplan liggen gebieden van 'openheid en rust'. Daarom 

moet bij toekomstige ontwikkeling rekening worden gehouden met de regelgeving omtrent deze 

gebieden. Bij ontwikkelingen die een verstorend effect kunnen hebben op de gebieden van 

'openheid en rust' dienen de volgende stappen te worden genomen: 

● Het laten bepalen of de betreffende ontwikkeling een verstoringscontour genereert, die tot 

gevolg heeft dat een deel van een gebied van 'openheid en rust' minder geschikt wordt 

voor weidevogels 
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● Indien een gebied van 'openheid en rust' door de ontwikkeling wordt verstoord, dient de 

initiatiefnemer in overleg te treden met de provincie Fryslân om te laten beoordelen of er 

sprake is van een compensatieplicht (in de verordening Romte is opgenomen dat indien 

een oppervlakte dan 0,5 ha wordt verstoord er sprake is van compensatieplicht). Uit dit 

overleg moet blijken of er noodaak tot compensatie is, voor welke oppervlakte compensatie 

is vereist en hoe de compensatie kan worden vormgegeven. 

2.4.3 Flora- en faunawet: beschermde soorten 

Licht beschermde soorten 

In het deelgebied komt een aantal licht beschermde planten-, amfibieën-, en zoogdiersoorten 

voor. Voor licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van 

de Flora- en faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke 

ingrepen die mogelijk zijn binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan veroorzaken 

daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van licht beschermde soorten uit 

de genoemde soortgroepen. 

2.4.4 Middelzwaar beschermde planten 

In het bestemmingsplangebied komen de middelzwaar beschermde Waterdrieblad (Zijlsterrak) 

en Brede orchis (Vliegbasis Leeuwarden) voor. Indien bij toekomstige ingrepen 

werkzaamheden aan groenstructuren worden uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten, dat 

groeiplaatsen van middelzwaar beschermde planten worden aangetast of verloren gaan. In dat 

geval ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. Voorafgaand aan dergelijke 

ruimtelijke ingrepen dient daarom te worden vastgesteld of er groeiplaatsen van middelzwaar 

beschermde planten aanwezig (kunnen) zijn. In het geval dat dergelijke groeiplaatsen worden 

aangetroffen, zijn er twee mogelijkheden. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens 

een door het ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode (bijvoorbeeld Gedragscode 

Provinciale Infrastructuur), veroorzaken deze werkzaamheden geen conflict met de Flora- en 

faunawet ten aanzien van planten. Indien niet kan worden gewerkt volgens een goedgekeurde 

gedragscode, dan dient een ontheffing ex artikel 75C van de Flora- en faunawet te worden 

aangevraagd. 

2.4.5 Vissen 

In de watergangen van het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' komen de zwaar beschermde 

vissoort Bittervoorn en mogelijk de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper voor. Bij 

toekomstige ingrepen aan watergangen in het deelgebied ontstaan mogelijk negatieve effecten 

op het leefgebied van de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en/of de zwaar 

beschermde Bittervoorn. Bij dergelijke ingrepen dient vooraf te worden vastgesteld of de 

genoemde vissoorten aanwezig zijn in de betreffende watergangen. Uit dat onderzoek moet 

blijken of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn vanuit de Flora- en faunawet ten aanzien 

van wettelijk beschermde vissoorten. 
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2.4.6 Vogels 

Algemeen 

Aangezien het deelgebied mogelijkheden tot broeden van vogelsoorten biedt, moet bij 

ruimtelijke ontwikkelingen in het deelgebied volgens de Flora- en faunawet rekening worden 

gehouden met broedende vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van 

broedgevallen is niet toegestaan en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden (bijvoorbeeld het bouwrijp maken van het 

terrein of het slopen van de aanwezige bebouwing) buiten het broedseizoen uitvoeren, is de 

meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen 

te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de verstoring 

tijdens de werkzaamheden. Ook kunnen buiten het broedseizoen eventueel geschikte 

broedplaatsen worden verwijderd. Tenslotte kunnen broedgevallen worden voorkomen door 

geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan tijdens de werkzaamheden, door 

bijvoorbeeld zandhopen of kap- en snoeihout niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch 

vogels tot broeden komen en kunnen deze door de werkzaamheden worden verstoord, dan 

ontstaat er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden 

gestaakt worden tot na de broedperiode van de betreffende soort(en).  

 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bij ingrepen verstoring van 

broedende vogels en hun nesten dient te worden voorkomen, zodat daardoor een conflict met 

de Flora- en faunawet ten aanzien van broedvogels kan worden vermeden. 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de 

Flora- en faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik 

van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele 

leefomgeving daarvan worden daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 

geldt een aangepaste lijst van soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen, die indicatief is 

en niet uitputtend. Van de soorten die op deze lijst staan, hebben de volgende (mogelijk) 

nestplaatsen in deelgebied 'Vliegbasis en omgeving': Huismus, Gierzwaluw, Kerkuil, Ransuil, 

Buizerd, Havik, Sperwer en Roek. Indien aanwezige nestplaatsen en/of de functionele 

leefomgeving daarvan door ruimtelijke ingrepen verdwijnen of ongeschikt worden, ontstaat 

mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet 

 

Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het deelgebied dient te worden bepaald of 

negatieve effecten optreden op jaarrond beschermde nestplaatsen en/of de functionele 

leefomgeving daarvan. Als dit het geval is, dient een deskundige te bepalen welke 

vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn.  

2.4.7 Vleermuizen 

Effecten op vleermuizen treden mogelijk op wanneer sprake is van ingrepen en/of 

werkzaamheden aan de in § 2.3.7 genoemde belangrijke onderdelen van het leefgebied, 

namelijk verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. 
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Bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in het plangebied waarbij sloop, renovatie van gebouwen, 

kap van bomen, aantasting van lijnvormige elementen en ingrijpende werkzaamheden aan 

groenstructuren aan de orde zijn, geldt dat zij mogelijk negatieve effecten veroorzaken op 

vleermuizen. Bij bovengenoemde ingrepen dient daarom vooraf middels aanvullend onderzoek 

te worden vastgesteld of effecten kunnen optreden voor vleermuizen. Indien dit het geval is, 

zijn vervolgstappen noodzakelijk om een conflict met de Flora- en faunawet tegen te gaan. 

Deze vervolgstappen kunnen bestaan uit het treffen van mitigerende maatregelen en/of het 

aanvragen van een ontheffing. 

2.4.8 Overige zoogdieren 

Steenmarter 

Het is mogelijk dat Steenmarter foerageergebied en verblijfplaatsen heeft binnen het 

deelgebied. Bij sloop van gebouwen en kap van bosschages dient daarom rekening te worden 

gehouden met deze soort. Dit betekent dat wanneer mogelijk verblijfplaatsen worden aangetast 

onderzoek noodzakelijk is of met een gedragscode kan worden gewerkt. Indien dat niet 

mogelijk is moet ontheffing worden aangevraagd.  

Waterspitsmuis 

Voor vrijwel alle ruimtelijke ingrepen binnen het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' kan 

worden geconcludeerd dat ze geen negatief effect op de Waterspitsmuis opleveren, omdat 

deze soort vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied niet aanwezig is. Uitzondering 

hierop vormen de rietoevers van de Zijlsterrak. Indien hier ingrepen worden uitgevoerd, is 

nader onderzoek nodig naar de aanwezigheid van de zwaar beschermde Waterspitsmuis om te 

bepalen hoe de betreffende ingrepen zich verhouden tot de Flora- en faunawet ten aanzien van 

deze soort. Uit het onderzoek moet naar voren komen of en welke vervolgstappen noodzakelijk 

zijn. 

2.5 Conclusies 

Beschermde gebieden 

Het deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' van het conserverend bestemmingsplan Leeuwarden 

- Buitengebied veroorzaakt geen conflicten in verband met de wet- en regelgeving ten aanzien 

van gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet en EHS), mits bij ruimtelijke ingrepen wordt 

bepaald of effecten op Meervleermuis optreden en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

Mogelijke effecten op de Âlde Feanen, uitgaand van landbouwemissies, worden in een later 

stadium getoetst (zie inleiding). 

Beschermde soorten 

Bij activiteiten en ontwikkelingen binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan in 

deelgebied 'Vliegbasis en omgeving' is er mogelijk sprake van negatieve effecten op wettelijke 

beschermde soorten. Deze soort(groepen) zijn: 

 

● Planten (Waterdrieblad, Brede orchis) 

● Vissen (Bittervoorn en Kleine modderkruiper) 

● Vogels (zie par. 2.3.6) 

● Vleermuizen (zie par. 2.3.7) 

● Steenmarter 

● Waterspitsmuis 
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Op dit moment is voor een aantal van deze soorten niet duidelijk of deze daadwerkelijk in het 

deelgebied voorkomen. Bij ruimtelijke ingrepen die mogelijk zijn binnen de nieuwe planregels, 

dient ervoor te worden gezorgd dat de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet niet worden 

overtreden. Om deze reden dient de initiatiefnemer voorafgaand aan de ingreep te laten 

bepalen, eventueel via aanvullend onderzoek naar één of meer van de genoemde soorten, of 

en welke vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de 

resultaten van aanvullend onderzoek kunnen de volgende vervolgstappen nodig zijn: 

 

● De werkzaamheden uitvoeren volgens voorwaarden (broedvogels) 

● De werkzaamheden uitvoeren volgens een door het ministerie van EL&I goedgekeurde 

gedragscode (Waterdrieblad, Brede orchis, Kleine modderkruiper, Steenmarter) 

● Mitigatie en/of ontheffingsaanvraag (planten, vissen, vogels, vleermuizen, Steenmarter, 

Waterspitsmuis) 

 

In de tabel op de volgende pagina's zijn deze conclusies per aspect weergegeven en welke 

vervolgstappen eventueel noodzakelijk zijn indien activiteiten of ontwikkelingen mogelijk 

effecten  veroorzaken op beschermde natuurwaarden.  
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Beschermde 

gebieden 

     

Natura 2000-

gebied Groote 

Wielen 

Natuurbeschermingswet 

1998 

Nee Mogelijk voorkomen 

Meervleermuis 

(verblijfplaats en 

vliegroute) 

Mogelijk bij 

ingrepen aan 

watergangen en 

gebouwen 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

vergunningaanv

raag  

 

Gebieden van 

'Openheid en 

rust' 

Streekplan, Werkplan 

weidevogels in Fryslân 

2007-2013 

Ja Ja Nee Onderzoek 

Mogelijk 

compensatie 

 

      

Beschermde 

soorten 

     

Planten      

Licht beschermd Ffw AmvB 1 Ja Voorkomen Brede 

wespenorchis,  Grote 

kaardenbol, 

Zwanenbloem, Gewone 

dotterbloem 

Nee Nee 

Middelzwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 2 Ja Voorkomen Brede orchis, 

Waterdrieblad,  

Mogelijk bij 

ingrepen aan 

schralere 

graslanden 

Vliegbasis 

Leeuwarden 

(Brede orchis) 

en oevers 

Zijlsterrak 

(Waterdrieblad) 

Onderzoek 

ontheffingsaanv

raag,  of werken 

volgens 

Gedragscode  

 

Vissen      

Middelzwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 2 
Nee Mogelijk voorkomen 

Kleine modderkruiper  

Mogelijk bij 

ingrepen in de 

wateren 

Onderzoek 

Ontheffingsaanv

raag, of werken 

volgens 

Gedragscode 

Zwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 3 
Ja Voorkomen Bittervoorn  Mogelijk bij 

ingrepen in de 

wateren 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanv

raag,  

 

Amfibieën      

Licht beschermd 
Ffw AmvB 1 

Ja Ja Nee Nee 

Vogels      
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Niet jaarrond 

beschermd 

Ffw VR Ja Ja Mogelijk bij 

aantasting 

broedplaatsen 

Onderzoek  

Mitigatie  

Jaarrond 

beschermd 

Ffw VR Ja Ja Mogelijk bij 

werkzaamheden 

of sloop van 

gebouwen 

(Huismus, 

gierzwaluw) en 

kap van bezette 

nest-bomen van 

roofvogels 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanv

raag 

Vleermuizen      

Verblijfplaatsen 
Ffw AmvB 
3 HRIV 

Nee Mogelijk Mogelijk bij 

sloop van 

gebouwen en 

kappen van 

bomen met 

holtes langs de 

wateren 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanv

raag 

Vliegroutes 
Ffw AmvB 

3 HRIV 
Nee Mogelijk Mogelijk bij 

ingrepen aan 

bomenrijen en 

verlichting van 

wateren. 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanv

raag  

 

Foerageergebied 
Ffw AmvB 
3 HRIV 

Ja Mogelijk Mogelijk maar 

onwaarschijnlijk 

Alleen bij 

grootschalige 

herinrichting 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanv

raag  

 

Overige 

zoogdieren 

     

Licht beschermd 
Ffw AmvB 1 

Ja Ja Nee Nee 

Middelzwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 2 

 
Nee Mogelijk 

Steenmarter 

Mogelijk bij 

ingrepen aan 

gebouwen 

Onderzoek 

Ontheffingsaanv

raag  

of werken 

volgens 

gedragscode 

Zwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 2 
 

Nee Mogelijk Waterspitsmuis  Mogelijk bij 

ingrepen aan de 

oevers van 

wateren en in 

natte 

graslanden 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanv

raag  
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3 Deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' 

3.1 Omschrijving deelgebied bestemmingsplan 

De precieze begrenzing van het deelgebied is weergegeven in figuur 3.1. Het deelgebied is 

gelegen ten noordoosten van Leeuwarden, in de driehoek Gytsjerk, Tytsjerk en de bebouwde 

kom van Leeuwarden. Aan de zuidzijde ligt de N355 Groningerstraatweg en de bebouwde kom 

van Leeuwarden, waaronder de nieuwbouwwijk Blitsaerd. Aan de westzijde liggen het 

Leeuwarderbos en de Dokkumer Ee. Het gebied omvat het natuurgebied Groote Wielen en 

enkele omliggende polders.  

 

Het natuurgebied Groote Wielen beslaat een groot deel van het deelgebied. Het gebied bestaat 

uit open water, rietmoerassen, graslanden en twee eendenkooien. Binnen het gebied liggen 

drie plassen, te weten Grutte Wielen, Houtwiel en Sierdswiel. Ecologisch belangrijke elementen 

binnen de Groote Wielen zijn de Binnenmiedepolder en delen van de polders De Warren en 

polder Wielsicht. De westelijke grens wordt gevormd door de watergang Ouddeel. In de 

Koekoekspetten, Kondyken en Gelte Herne bevinden zich moerassige elementen die van 

belang zijn als broedgebied van moerasvogels en rust- en slaapplaats van watervogels. De 

Binnenmiedepolder is vooral van belang als weidevogelbroedgebied, ganzenfoerageergebied, 

dotterbloemgrasland en schraalgrasland. 

 

Het overige deel van het gebied betreft agrarisch gebied ten westen van de Groote Wielen dat 

is opgedeeld in de polders Bullepolder, Litspolder en Groote Miedumerpolder. Dit gebied bevat 

weinig bebouwing en opgaande begroeiing en wordt gekenmerkt door openheid. In dit gebied 

zijn verscheidene poldersloten aanwezig en bredere watergangen als het Ouddeel en de 

Cornjumervaart. Het gebied wordt doorkruist door verscheidene wegen, waaronder de 

Canterlanswei tussen Lekkum en Gytsjerk. 

 

De grenzen van dit deel van het nieuwe bestemmingsplan komen voor het overgrote deel 

overeen met het vigerende bestemmingsplan. In het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' 

zijn geen concrete nieuwe ontwikkelingen voorzien. De planregels in het nieuwe 

bestemmingsplan bieden echter wel ruimte voor beperkte en gangbare ingrepen, zoals 

verbouw, aan-/uitbouw, renovatie etc.  

3.2 Beschermde natuurgebieden 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de wettelijke beschermde natuurwaarden 

die (mogelijk) aanwezig zijn in het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving'.  

 

3.2.1 Natuurbeschermingswet 

Het natuurgebied Groote Wielen, dat is gelegen binnen het deelgebied, is tevens begrensd als 

Natura 2000-gebied (zie Rijksoverheid.nl). De aangewezen natuurwaarden van het Natura 

2000-gebied Groote Wielen bestaan uit een drietal diersoorten van de habitatrichtlijn. Het 

gebied is tevens aangewezen voor een aantal vogelrichtlijnsoorten. De habitatrichtlijnsoorten 

zijn Bittervoorn, Meervleermuis en Noordse woelmuis en vanuit de vogelrichtlijn gaat het om de 

broedvogels Porseleinhoen, Kemphaan en Rietzanger en de niet-broedvogels Kolgans, 

Brandgans, Smient en Grutto. De uitwerking van de instandhoudingsdoelstellingen van deze 

soorten is beschreven in het Ontwerp Beheerplan Natura 2000-gebied Groote Wielen (GS, 
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2011). Voor een aantal aangewezen Natura 2000-waarden van de Groote Wielen geldt, dat ze 

geen ecologische relatie hebben met het agrarische gebied ten westen de Groote Wielen dat is 

gelegen binnen het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving'. Dit hangt samen met hun 

verspreiding, het gebruik van het gebied en van de huidige kenmerken van het gebied en/of de 

ecologische randvoorwaarden die soorten aan hun leefgebied stellen. Dit geldt voor de 

Noordse woelmuis, de Bittervoorn en de broedvogelsoorten. Effecten op het Natura 2000-

gebied de Âlde Feanen worden gezien de afstand en de aard van het tussenliggende gebied 

voor wat betreft soorten niet verwacht. Mogelijke effecten op de Âlde Feanen, uitgaand van 

landbouwemissies, worden in een later stadium getoetst (zie inleiding). 

 

 
Figuur 3-1 - Ligging deelgebied 'Groote Wielen en omgeving en beschermde natuurgebieden in de omgeving. 
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De Meervleermuis heeft een verblijfplaats met een groot aantal dieren in Camminghaburen 

(Kuijper et al. 2006). Voor de Meervleermuis bestaat een ecologische relatie tussen het gebied 

ten westen van de Groote Wielen en het Natura 2000-gebied Groote Wielen. Langs de 

Ouddeel, aan de westgrens van het Natura 2000-gebied bevindt zich een vliegroute en 

foerageergebied van deze soort. Beide dragen substantieel bij aan het voortbestaan van de 

populatie. De vliegroute voert vanaf de verblijfplaats naar de open wateren van de Groene ster 

en de Groote Wielen, en via een noordelijker deel van de Ouddeel richting Aldtsjerk.  

 
Ook een aantal niet-broedvogels maakt gebruik van de agrarische percelen in het westelijke 
deel van het deelgebied als rust- en foerageergebied voor weidevogels, ganzen en eenden 
(Wymenga en Attema 2009, GS 2011). Omdat er binnen de Natura 2000-begrenzing 
voldoende areaal en grasland is voor de doelsoorten, zijn deze percelen niet van belang voor 
het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen (GS 2011).  

3.2.2 PEHS 

Dit deelgebied is deels aangewezen als Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) 

(www.fryslan.nl) (figuur 3.1) Door het Groote Wielengebied loopt tevens de natte ecologische 

verbindingszone FR03, die via de Kleine Wielen een verbinding vormt met het natuurgebied 

Alde Feanen. De natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Groote Wielen (zie paragraaf 

3.2.1) en beschermde soorten van de Flora- en faunawet (zie paragraaf 3.3) maken deel uit 

van de wezenlijke waarden van het gebied. Ook zijn er bijzondere vegetaties in het EHS 

gebied te vinden (rietzomen, Veenmosrietland). De wateren zijn van belang voor rustende 

watervogels. Verder zijn in het gebied waarden als duisternis en openheid van belang.  

3.2.3 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Behalve de hierboven beschreven wet- en regelgeving kunnen gebieden ook ten aanzien van 

natuurwaarden worden beschermd via andere regelgeving, bijvoorbeeld de verordening 

Romte. 

 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan (Provinsje Fryslân 2007) tot doel gesteld, 

zich in te zetten voor het behoud van een gezonde weidevogelstand. In de Verordening Romte 

is vastgesteld dat goede weidevogelgebieden die door ruimtelijke ingrepen verloren gaan, 

gecompenseerd dienen te worden. Dit compensatiebeginsel is verder uitgewerkt in het 

Werkplan Weidevogels in Fryslân 2007-2013 (Provinsje Fryslân 2006). Belangrijke 

weidevogelgebieden zijn in het Werkplan Weidevogels gedefinieerd als gebieden van openheid 

en rust (kaart 15b bij het Streekplan). De Provinsje Fryslân is het bevoegd gezag ten aanzien 

van bovengenoemde regelgeving. Een groot deel van het deelgebied, met uitzondering van 

enkele plassen binnen de Groote Wielen en het recreatiegebied Groote Wielen, is aangewezen 

als gebied van 'openheid en rust' (zie figuur 3-2). 

 

 

http://www.fryslan.nl/
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Figuur 3-2 - Ligging deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' en gebieden van 'openheid en rust' en 

ganzenfoerageergebieden. 
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Ganzenfoerageergebied 

Als gevolg van landelijke regels over schadebestrijding bij overwinterende vogels op 

boerenland, moeten provincies gebieden aanwijzen waar alle ganzensoorten en Smienten met 

rust worden gelaten. De provincie Fryslân heeft hiertoe een aantal ganzenfoerageergebieden 

aangewezen. Een groot deel van het gebied ten westen van de Groote Wielen, alsook een deel 

binnen het Natura 2000-gebied Groote Wielen is begrensd als Ganzenfoerageergebied (zie 

figuur 3.2).  

3.3 Flora- en faunawet: beschermde soorten 

In het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' komt (mogelijk) een aantal beschermde soorten 

voor. Hieronder wordt per soortgroep besproken om welke soorten het gaat. indien nodig is 

een onderscheid is gemaakt tussen het natuurgebied Groote Wielen en de westelijker gelegen 

polders. 

3.3.1 Planten 

Groote Wielen 

De Groote Wielen bevat een grote verscheidenheid aan botanisch waardevolle vegetaties en 

onderlinge overgangen, samenhangend met de aanwezige gradiënten. Van grote 

(inter)nationale waarde is het relatief grote oppervlakte dotterbloemgrasland, bijzondere 

pionier- en slootvegetaties en kleine oppervlakte veenmosrietland (Wymenga et al. 2002). 

Daarnaast herbergen de oude elzenbroekbosjes bijzondere (mycologische) waarden. In het 

gebied komen verscheidene zeldzame en bedreigde plantensoorten voor. Hieronder vallen 

enkele middelzwaar beschermde soorten als Daslook, Spaanse ruiter, Waterdrieblad, Wilde 

gagel en Wilde kievitsbloem. Lichtbeschermde soorten die in de Groote Wielen aanwezig zijn, 

zijn Knikkende vogelmelk, Zwanebloem en Gewone dotterbloem (Biezenaar & Miedema 2011). 

Overige bijzondere plantensoorten die tevens zijn opgenomen in de Rode Lijst zijn onder 

andere Veenreukgras, Brede waterpest, Kamgras, Kleine valeriaan, Plat fonteinkruid, 

Wateraardbei en Bolderik (Wymenga et al. 2002). In de Groote Wielen worden geen zwaar 

beschermde plantensoorten verwacht.  

 

Bullepolder, Litspolder en Groote Miedumerpolder 

Deze polders zijn grotendeels in agrarisch gebruik als hooiland. Zowel de agrarische percelen, 

als ook de oevers van de poldersloten zijn soortenarm en van weinig botanische betekenis. Het 

is mogelijk dat hier de licht beschermde Zwanebloem en Gewone dotterbloem voorkomen 

(Biezenaar & Miedema 2011). In deze polders worden geen zwaar beschermde plantensoorten 

verwacht. 

3.3.2 Ongewervelde diersoorten 

Groote Wielen 

In het gebied is de zwaar beschermde libellensoort Groene glazenmaker enkele malen 

waargenomen (A&W 2003, waarneming.nl). Deze soort is voor zijn voortplanting gebonden aan 

verlandingsvegetaties met Krabbenscheer, dat op verschillende plaatsen lokaal in sloten 

aanwezig is binnen de Groote Wielen (Wymenga et al. 2002, Provinsje Fryslân 2009). Er zijn  
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Figuur 3-3 - Boven: foeragerende Wulpen in de Bullepolder. Onder: Leeuwarden in de verte vanaf Canterlandse brug 

(foto's: A&W 2012). 

 



 

 

A&W-rapport 1779 Ecologische beoordeling bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 27 

geen waarnemingen bekend van andere zwaar beschermde libellensoorten binnen de Groote 

Wielen (Biezenaar & Miedema 2011). Wel komen verscheidene libellensoorten van de Rode 

Lijst voor in het gebied, waaronder Tengere pantserjuffer, Bruine korenbout, Bandheidelibel, 

Glassnijder en Vroege glazenmaker (Biezenaar & Miedema 2011). Het Groote Wielengebied is 

niet van bijzondere betekenis voor dagvlinders en overige ongewervelde diersoorten.  

 

Bullepolder, Litspolder en Groote Miedumerpolder 

Gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van belangrijke ecologische 

randvoorwaarden, zoals geschikt voortplantingswater voor beschermde libellensoorten en/of 

waardplanten voor dagvlinders, worden in deze polders geen wettelijk beschermde 

ongewervelde dieren verwacht (Biezenaar & Miedema 2011).  

3.3.3 Vissen 

Groote Wielen 

De grotere wateren binnen de Groote Wielen vormen belangrijke vissenbiotopen in de 

gemeente Leeuwarden. Hier komt een rijke visfauna voor met soorten als Baars, Blankvoorn, 

Pos, Rietvoorn en Paling. Hier zijn echter ook de zwaar beschermde Rivierprik en Bittervoorn 

en de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper aanwezig (Vissen in Fryslân, werkatlas 

maart 2012). Hier is ook de middelzwaar beschermde Rivierdonderpad aangetroffen (Vissen in 

Fryslân, werkatlas maart 2012). Andere beschermde vissoorten worden op grond van 

verspreidingsgegevens en het ontbreken van ecologische randvoorwaarden niet verwacht. 

 

Bullepolder, Litspolder en Groote Miedumerpolder 

Gezien de verspreiding van de zwaar beschermde Bittervoorn en de middelzwaar beschermde 

Kleine modderkruiper en de aanwezigheid van geschikt leefgebied is het mogelijk dat deze 

soorten in deze polders binnen het deelgebied voorkomen. De middelzwaar beschermde 

Rivierdonderpad is aangetroffen in de Dokkumer Ee (Vissen in Fryslân, werkatlas maart 2012). 

Door het ontbreken van geschikt leefgebied, waaronder stenige oevers, wordt de soort niet in 

de poldersloten verwacht. Andere beschermde vissoorten worden op grond van 

verspreidingsgegevens en het ontbreken van ecologische randvoorwaarden niet verwacht. 

3.3.4 Amfibieën 

Het is zeer aannemelijk dat het deelgebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van enkele 

licht beschermde amfibieënsoorten, zoals Gewone pad, Kleine watersalamander, Bruine kikker 

en Meerkikker. De wateren binnen het deelgebied kunnen worden gebruikt als 

voortplantingswater, de oevers als foerageer- en/of overwinteringsgebied. 

 

In de Groote Wielen zijn de zwaar beschermde amfibieënsoorten Heikikker en Rugstreeppad 

waargenomen (Creemers & Van Delft (red.) 2009, Biezenaar & Miedema 2011). Vanaf 2002 is 

de Heikikker echter niet meer waargenomen (Biezenaar & Miedema 2011). De Rugstreeppad 

wordt enkel waargenomen in het oostelijke deel van het Groote Wielengebied, in de 

Ryptsjerkerpolder (Ouwehand 2005, Provinsje Fryslân 2009). Op basis van 

verspreidingsgegeven en door het ontbreken van belangrijke ecologische randvoorwaarden 

worden andere middelzwaar en zwaar beschermde amfibieënsoorten niet in en nabij het 

deelgebied verwacht.  
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3.3.5 Reptielen 

Uit verspreidinggegevens van reptielen blijkt, dat in het Groote Wielengebied de zwaar 

beschermde Ringslang is waargenomen (Wymenga et al. 2006). Het is vrijwel zeker dat hier 

sprake is van een marginale populatie, en mogelijk zelfs sprake van uitzetting (Wymenga & 

Attema 2009).  

 

Binnen en in de omgeving van het deelgebied zijn geen andere reptielensoorten waargenomen 

(Van Delft et al. 2011). Op basis hiervan en op grond van het ontbreken van geschikt 

leefgebied worden geen andere reptielensoorten in dit deelgebied verwacht.  

3.3.6 Vogels 

Het deelgebied is zeer rijk aan vogels. Vooral de hoge dichtheden van weidevogels en 

moerasvogels als Grutto, Kemphaan en Rietzanger zijn van grote (inter)nationale waarde. 

Daarnaast zijn in het gebied op kleine schaal bos- en struweelvogels aanwezig. Dit betreft met 

name de eendenkooien en de erven in het westelijker gelegen agrarische gebied.  

 

In de moerassige vegetaties broeden zeldzame tot schaarse vogels als Porseleinhoen, 

Waterral, Blauwborst, Snor en Rietzanger. Ook broedt de Roerdomp onregelmatig in het 

gebied (Provinsje Fryslân 2009). Door de grote oppervlakte grasland in de Groote Wielen en 

de westelijker gelegen polders broeden relatief hoge dichtheden weidevogels met soorten als 

Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit.  

 

Het Groote Wielengebied is een zeer belangrijke pleisterplaats voor watervogels en in het 

bijzonder steltlopers. Het betreft hierbij het open water, de 's winters onder water staande 

zomerpolders en aanpalende graslanden gedurende het gehele winterhalfjaar. Naast de 

eenden en ganzen (met name Kolgans, Brandgans en Smient) die het gehele winterhalfjaar 

gebruik maken van het gebied, worden steltlopers als Kemphaan en Grutto met name in het 

voorjaar aangetroffen. Deze soorten foerageren in de omliggende graslanden. Het gebied 

wordt tevens gebruikt als pleisterplaats van meeuwen als Kokmeeuw en Stormmeeuw 

(Biezenaar & Miedema 2011).  

 

Aan de zuidkant van het deelgebied zijn kolonies aanwezig van Ooievaar en Oeverzwaluw. 

Aan de overzijde van de N355 Groningerstraatweg zijn tevens kolonies aanwezig van deze 

soorten, alsmede enkele Roekenkolonies. De in het deelgebied aanwezige gebouwen kunnen 

dienst doen als broedlocatie voor soorten als Gierzwaluw en Kerkuil. Ook roofvogels kunnen in 

het gebied tot broeden komen, zoals Buizerd, Sperwer en Ransuil. 

3.3.7 Vleermuizen 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat in en in de omgeving van het bestemmingsplangebied 

tien soorten vleermuizen voorkomen. Deze zijn: Franjestaart, Tweekleurige vleermuis, , 

Gewone baardvleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, 

Watervleermuis, Meervleermuis en Gewone grootoorvleermuis (Biezenaar & Miedema 2011). 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en 

faunawet en zijn tevens vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Hierdoor gelden voor deze 

soorten striktere beoordelingscriteria bij ontheffingsaanvragen dan bij soorten die niet zijn 

vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Om deze redenen wordt aan vleermuizen een 

aparte paragraaf besteed, de overige zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan 

bod. 
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Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te onderscheiden die van belang zijn 

voor de functionaliteit van het leefgebied. Deze zijn verblijfplaatsen, foerageergebieden en 

vliegroutes. Hieronder worden deze drie elementen besproken. 

Verblijfplaatsen 

In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in 

gebouwen en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, 

bomen, bunkers en kelders. In het deelgebied is enige bebouwing aanwezig. Hierdoor is het 

mogelijk dat voor vleermuizen potentieel geschikte locaties voor verblijfplaatsen aanwezig zijn. 

Het is bovendien niet uit te sluiten dat verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen aanwezig zijn 

binnen het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving'. 

Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen 

om zich te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, 

boomsingels, (oevers van) wateren en straatpatronen. Dergelijke doorgaande structuren zijn in 

en rond het bestemmingsplangebied in grote mate aanwezig in de vorm van bomenrijen, lanen, 

en wateren. Van Meervleermuis is bekend dat deze vliegroutes in het deelgebied heeft. De 

soort verplaatst zich vanuit een kolonie in Cammingaburen via de Ouddeel om te foerageren in 

het Groote Wielengebied en verder richting Aldtsjerk (Koelman & Limpens 2007). Het is 

daarnaast mogelijk dat er vliegroutes van andere vleermuissoorten binnen het deelgebied 

aanwezig zijn. 

Foerageergebied 

De bovengenoemde vleermuissoorten foerageren in verschillende jachtbiotopen. Binnen het 

deelgebied kan een aantal hiervan geschikt foerageergebied vinden boven land, in open terrein 

en rond groenstructuren. Meervleermuis en Watervleermuis foerageren voornamelijk boven 

bredere watergangen en waterrijke gebieden als de Groote Wielen. 

3.3.8 Overige zoogdieren 

In het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' komen zoogdiersoorten voor waar 

verschillende beschermingsregimes op van toepassing zijn. Hieronder wordt per 

beschermingsregime besproken welke zoogdieren in de omgeving voorkomen en gebruik 

kunnen maken van het deelgebied. 

Licht beschermde zoogdieren 

Het deelgebied maakt deel uit van het verspreidingsgebied van enkele algemeen voorkomende 

licht beschermde zoogdiersoorten. Dit zijn soorten als Hermelijn, Egel, Bunzing, Mol, Woelrat 

en een aantal muizensoorten (www.zoogdieratlas.nl). Het deelgebied en de omgeving daarvan 

bieden voor dergelijke soorten een geschikte leefomgeving, zodat ervan moet worden 

uitgegaan dat deze soorten daar voor kunnen komen. 

Middelzwaar beschermde zoogdieren 

De middelzwaar beschermde Steenmarter heeft verblijfplaatsen in onder andere gebouwen. 

Steenmarters maken de laatste decennia een opmars binnen de provincie Fryslân en zijn in 

2006 in het Groote Wielengebied waargenomen (www.zoogdieratlas.nl). Het is daarom 

mogelijk dat het deelgebied deel uitmaakt van het foerageergebied van deze soort. Het is 

daarnaast mogelijk dat in gebouwen en bosschages in het deelgebied verblijfplaatsen 
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aanwezig zijn. Er worden geen andere middelzwaar beschermde zoogdiersoorten in dit 

deelgebied verwacht. 

Zwaar beschermde zoogdieren 

Het Groote Wielengebied vormt in Fryslân een kerngebied voor de Waterspitsmuis. De soort 

leeft met name in natte biotopen, zoals plas-drasgebieden, zomerpolders en boezemlanden. 

Ook zijn waarnemingen bekend in de Bullepolder. De meeste poldersloten in het deelgebied 

zijn ongeschikt voor deze soort waardoor deze hier niet wordt verwacht.  

 

Ook de Noordse woelmuis leeft bij voorkeur in natte biotopen en komt voor in het Grote 

Wielengebied. Omdat de soort gevoelig is voor concurrentie van andere muizensoorten (zoals 

Aardmuis), zoekt de soort geïsoleerde gebieden op zoals eilanden. De soort is in 2010 

aangetroffen in Sierdswiel (Greve 2010). In 1995 is de soort aangetroffen in de moerassen van 

de Koekkoekspetten, de Gelte Herne en Kondyken (Biezenaar & Miedema 2011). Het 

omliggende agrarische gebied is ongeschikt voor deze soort waardoor deze hier niet wordt 

verwacht. Er worden geen andere zwaar beschermde zoogdiersoorten binnen en nabij het 

deelgebied verwacht (met uitzondering van vleermuizen). 

3.4 Effectbepaling en beoordeling 

Op basis van het overzicht van de beschermde natuurwaarden (paragraaf 3.2 en 3.3), worden 

in deze paragraaf de wettelijk beschermde gebieden en soorten besproken die mogelijk 

negatieve effecten kunnen ondervinden uitgaande van ruimtelijke ontwikkelingen in het 

deelgebied 'Groote Wielen en omgeving'. Er wordt aangegeven bij welke ingrepen mogelijk 

effecten optreden en wat er in geval van mogelijk optredende effecten kan worden gedaan. 

 

3.4.1 Natuurbeschermingswet: Natura 2000-gebieden 

Binnen de begrenzing van het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' ligt een deel van het 

Natura 2000-gebied Groote Wielen. Om deze reden is er een ecologische relatie tussen dit 

Natura 2000-gebied en dit deel van het bestemmingsplangebied. Daarnaast maken enkele van 

de aangewezen soorten tevens gebruik van de omgeving zoals beschreven in paragraaf 3.2.  

 

Voor het Natura 2000-gebied Groote Wielen is een ontwerp-beheerplan opgesteld. Hierin is 

een toetsing opgenomen van het gebruik van het gebied (tot 2005) en het nieuwe gebruik 

(2005 tot 2011) in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen. Hieronder valt tevens de functie 

van de omliggende polders binnen het deelgebied voor de aangewezen niet-broedvogels en de 

Ouddeel voor Meervleermuis. Bij de toetsing van het 'bestaand gebruik' is tevens het vigerende 

bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied getoetst. Omdat het nieuwe bestemmingsplan 

conserverend is, kan worden aangesloten bij de conclusies van de toetsing in het ontwerp-

beheerplan Natura 2000-gebied Groote Wielen 2011 (GS 2011). 

 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de conclusies van de toetsing voor Meervleermuis 

waarvoor het omliggende gebied van belang is voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstelling.  

Meervleermuis 

Het behoud van de verblijfplaatsen en de verblijfplaatsen in de omgeving van de Groote Wielen 

is van essentieel belang om de soort duurzaam voor het gebied te behouden. Aantasting van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis en/of de functionele leefomgeving daarvan hebben mogelijk 
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effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Groote Wielen voor deze 

soort. De locaties van in gebruik zijnde verblijfplaatsen zijn echter deels onbekend. In het 

plangebied staan gebouwen die in potentie geschikt zijn voor de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis (§ 3.3.7), zodat ten aanzien van deze soort een ecologische 

relatie met het genoemde Natura 2000-gebied niet op voorhand is uit te sluiten.  

 

Voor toekomstige ingrepen waarbij mogelijk sprake is van verstoring of aantasting van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis en/of de functionele leefomgeving daarvan (bijvoorbeeld 

sloop, renovatie en aanpassing lijnvormige elementen), is aanvullend onderzoek noodzakelijk 

om te bepalen hoe betreffende ingreep zich verhoudt tot de Natuurbeschermingswet. 

3.4.2 PEHS 

Het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' heeft een ecologische relatie met de PEHS. 

Delen van het bestemmingsplangebied vormen namelijk onderdeel van de PEHS of vormen 

een verbindingszone. Het is mogelijk dat effecten optreden op deze wezenlijke kenmerken en 

waarden onder invloed van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen de planregels 

van het nieuwe bestemmingsplan Daarom moet bij toekomstige ontwikkelingen rekening 

worden gehouden met de wezenlijke waarden van de PEHS, waaronder soorten en bijzondere 

vegetatie.  

3.4.3 Overige beschermde gebieden 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan (Provincie Fryslân 2007) tot doel gesteld, 

zich in te zetten voor het behoud van een gezonde weidevogelstand. Weidevogels zijn gebaat 

bij openheid en rust in het landschap. De dichtheid van broedende weidevogels wordt negatief 

beïnvloed door wegen, treinsporen, recreatie, bebouwing en opgaande begroeiing (Oosterveld 

& Altenburg 2004).  

 

Binnen dit deel van het bestemmingsplan liggen gebieden van 'openheid en rust'. Daarom 

moet bij toekomstige ontwikkeling rekening worden gehouden met de regelgeving omtrent deze 

gebieden. Bij ontwikkelingen die een verstorend effect kunnen hebben op de gebieden van 

'openheid en rust' dienen de volgende stappen te worden genomen: 

● Het laten bepalen of de betreffende ontwikkeling een verstoringscontour genereert, die tot 

gevolg heeft dat een deel van een gebied van 'openheid en rust' minder geschikt wordt 

voor weidevogels 

● Indien een gebied van 'openheid en rust' door de ontwikkeling wordt verstoord, dient de 

initiatiefnemer in overleg te treden met de provincie Fryslân om te laten beoordelen of er 

sprake is van een compensatieplicht (in de verordening Romte is opgenomen dat indien 

een oppervlakte dan 0,5 ha wordt verstoord er sprake is van compensatieplicht). Uit dit 

overleg moet blijken of er noodaak tot compensatie is, voor welke oppervlakte compensatie 

is vereist en hoe de compensatie kan worden vormgegeven. 

 

Ganzenfoerageergebied 

Binnen het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' liggen meerdere gebieden die zijn 

aangewezen als ganzenfoerageergebied. Ruimtelijke ingrepen kunnen er toe leiden dat een 

deel van deze gebieden minder geschikt worden als ganzenfoerageergebied. In principe is dit 

volgens de regelgeving omtrent ganzenfoerageergebieden niet mogelijk, behalve als de 

provincie oordeelt dat er een redelijk belang aan ten grondslag ligt. Bij mogelijke effecten op 

ganzenfoerageergebied dient daarom in overleg te worden getreden met de provincie om te 
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laten bepalen of de ingreep een redelijk doel dient. In dat geval zal de provincie zich inspannen 

om nieuw ganzenfoerageergebied aan te wijzen. 

3.4.4 Flora- en faunawet: beschermde soorten 

Licht beschermde soorten 

In het deelgebied komt een aantal licht beschermde planten-, amfibieën-, en zoogdiersoorten 

voor. Voor deze licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen 

van de Flora- en faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke 

ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan 

veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van licht beschermde 

soorten uit de genoemde soortgroepen. 

3.4.5 Middelzwaar beschermde planten 

In het bestemmingsplangebied komen de middelzwaar beschermde Rietorchis, Daslook, 

Spaanse ruiter, Waterdrieblad, Wilde gagel en Wilde marjolein voor.  

 

Indien bij toekomstige ingrepen werkzaamheden aan groenstructuren en watergangen worden 

uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten, dat groeiplaatsen van middelzwaar beschermde 

planten worden aangetast of verloren gaan. In dat geval ontstaat mogelijk een conflict met de 

Flora- en faunawet. Voorafgaand aan dergelijke ruimtelijke ingrepen dient daarom te worden 

vastgesteld of er groeiplaatsen van middelzwaar beschermde planten aanwezig (kunnen) zijn. 

In het geval dat dergelijke groeiplaatsen worden aangetroffen, zijn er twee mogelijkheden. Als 

de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een door het ministerie van EL&I 

goedgekeurde gedragscode (bijvoorbeeld Gedragscode Provinciale Infrastructuur), 

veroorzaken deze werkzaamheden geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

planten. Indien niet kan worden gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, dan dient 

een ontheffing ex artikel 75C van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. 

3.4.6 Ongewervelde diersoorten 

In het Groote Wielengebied is in het verleden de zwaar beschermde Groene glazenmaker 

aangetroffen. Wanneer geschikte voortplantingswateren (met name wateren met 

Krabbenscheer) betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen is onderzoek naar de 

aanwezigheid van Groene glazenmaker noodzakelijk. Als de Groene glazenmaker aanwezig is, 

dient een deskundige eventuele vervolgstappen te bepalen.  

3.4.7 Vissen 

In de wateren van het deelgebied komen de zwaar beschermde vissoorten Bittervoorn en 

Rivierprik en de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper voor. In de Dokkumer Ee is 

daarnaast de middelzwaar beschermde Rivierdonderpad aangetroffen (zie paragraaf 3.3).  

 

Bij toekomstige ingrepen aan watergangen in het deelgebied ontstaan mogelijk negatieve 

effecten op het leefgebied van de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en 

Rivierdonderpad en/of de zwaar beschermde Bittervoorn en Rivierprik. Bij dergelijke ingrepen 

dient vooraf te worden vastgesteld of de genoemde vissoorten aanwezig zijn in de betreffende 

watergangen. Uit dat onderzoek moet blijken of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn 

vanuit de Flora- en faunawet ten aanzien van wettelijk beschermde vissoorten. 
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3.4.8 Vogels 

Algemeen 

Aangezien het deelgebied mogelijkheden tot broeden van vogelsoorten biedt, moet bij 

ruimtelijke ontwikkelingen in het deelgebied volgens de Flora- en faunawet rekening worden 

gehouden met broedende vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van 

broedgevallen is niet toegestaan en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden (bijvoorbeeld het bouwrijp maken van het 

terrein of het slopen van de aanwezige bebouwing) buiten het broedseizoen uitvoeren, is de 

meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen 

te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de verstoring 

tijdens de werkzaamheden. Ook kunnen buiten het broedseizoen eventueel geschikte 

broedplaatsen worden verwijderd. Tenslotte kunnen broedgevallen worden voorkomen door 

geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan tijdens de werkzaamheden, door 

bijvoorbeeld zandhopen of kap- en snoeihout niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch 

vogels tot broeden komen en kunnen deze door de werkzaamheden worden verstoord, dan 

ontstaat er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden 

gestaakt worden tot na de broedperiode van de betreffende soort(en).  

 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bij ingrepen verstoring van 

broedende vogels en hun nesten dient te worden voorkomen, zodat daardoor een conflict met 

de Flora- en faunawet ten aanzien van broedvogels kan worden vermeden. 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de 

Flora- en faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik 

van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele 

leefomgeving daarvan worden daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 

geldt een aangepaste lijst van soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen, die indicatief is 

en niet uitputtend. Van de soorten die op deze lijst staan, hebben de volgende (mogelijk) 

nestplaatsen in het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving': Ooievaar, Roek, Huismus, 

Gierzwaluw, Kerkuil, Ransuil, Buizerd, Havik en Sperwer. Indien aanwezige nestplaatsen en/of 

de functionele leefomgeving daarvan door ruimtelijke ingrepen verdwijnen of ongeschikt 

worden, ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet.  

 

Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het deelgebied dient te worden bepaald of 

negatieve effecten optreden op jaarrond beschermde nestplaatsen en/of de functionele 

leefomgeving daarvan. Als dit het geval is, dient een deskundige te bepalen welke 

vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. 

3.4.9 Vleermuizen 

Effecten op vleermuizen treden mogelijk op wanneer sprake is van ingrepen en/of 

werkzaamheden aan de in § 3.3.7 genoemde belangrijke onderdelen van het leefgebied, 

namelijk verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. 

 

Bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in het deelgebied waarbij sloop, renovatie van gebouwen, 

kap van bomen, aantasting van lijnvormige elementen en ingrijpende werkzaamheden aan 
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groenstructuren aan de orde zijn, geldt dat zij mogelijk negatieve effecten veroorzaken op 

vleermuizen. Bij bovengenoemde ingrepen dient daarom vooraf middels aanvullend onderzoek 

te worden vastgesteld of effecten kunnen optreden voor vleermuizen. Indien dit het geval is, 

zijn vervolgstappen noodzakelijk om een conflict met de Flora- en faunawet tegen te gaan. 

Deze vervolgstappen kunnen bestaan uit het treffen van mitigerende maatregelen en/of het 

aanvragen van een ontheffing. 

3.4.10 Overige zoogdieren 

Steenmarter 

Het is mogelijk dat Steenmarter foerageergebied en verblijfplaatsen heeft binnen het 

deelgebied. Bij sloop van gebouwen en kap van bosschages dient daarom rekening te worden 

gehouden met deze soort. Dit betekent dat wanneer mogelijk verblijfplaatsen worden aangetast 

onderzoek noodzakelijk is of met een gedragscode kan worden gewerkt. Indien dat niet 

mogelijk is moet ontheffing worden aangevraagd.  

Waterspitsmuis 

Voor vrijwel alle ruimtelijke ingrepen binnen het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' kan 

worden geconcludeerd dat ze geen negatief effect op de Waterspitsmuis opleveren, omdat 

deze soort vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied niet aanwezig is. Uitzondering 

hierop vormen de Bullepolder en het natuurgebied Groote Wielen waar de soort voorkomt 

(paragraaf 3.3). Indien hier ingrepen worden uitgevoerd, is nader onderzoek nodig naar de 

aanwezigheid van de zwaar beschermde Waterspitsmuis om te bepalen hoe de betreffende 

ingrepen zich verhouden tot de Flora- en faunawet ten aanzien van deze soort. Uit het 

onderzoek moet naar voren komen of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.  

Noordse woelmuis 

Voor bijna alle ruimtelijke ingrepen binnen het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' kan 

worden geconcludeerd dat ze geen negatief effect op de Noordse woelmuis opleveren, omdat 

deze soort vanwege het op veel plaatsen ontbreken van geschikt leefgebied maar op enkele 

plaatsen voorkomt.  

 

De Noordse woelmuis komt voor in het Groote Wielengebied. Bij ruimtelijke ontwikkelingen die 

geïsoleerde natte graslanden en geschikte oevervegetatie aantasten dient onderzoek te 

worden gedaan naar het voorkomen van deze soort. Bij ingrepen dient zodanig gemitigeerd en 

gecompenseerd te worden dat geen schade optreedt aan exemplaren en populaties van deze 

soort. 

3.5 Conclusies 

Beschermde gebieden 

 

Natura 2000 

Het deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' van het conserverend bestemmingsplan 

Leeuwarden - Buitengebied veroorzaakt geen conflicten in verband met de wet- en regelgeving 

ten aanzien van de Natuurbeschermingswet, mits bij ruimtelijke ingrepen wordt bepaald of 

effecten op Meervleermuis optreden en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Mogelijke 

effecten op de Âlde Feanen, uitgaand van landbouwemissies, worden in een later stadium 

getoetst (zie inleiding). 
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EHS en overige gebiedsbescherming 

Bij toekomstige ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de wezenlijke waarden 

van de PEHS, waaronder soorten en bijzondere vegetatie. Binnen dit deel van het 

bestemmingsplan liggen gebieden van 'openheid en rust' en ganzenfoerageergebieden. 

Daarom moet bij toekomstige ontwikkeling rekening worden gehouden met de regelgeving 

omtrent deze gebieden. Bij ontwikkelingen die een verstorend effect kunnen hebben op deze 

gebieden dienen vervolgstappen te worden genomen (zie paragraaf 3.4.3). 

Beschermde soorten 

Bij activiteiten en ontwikkelingen binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan in 

deelgebied 'Groote Wielen en omgeving' is er mogelijk sprake van negatieve effecten op 

wettelijke beschermde soorten. Deze soort(groepen) zijn: 

 

● Planten (Rietorchis, Daslook, Spaanse ruiter, Waterdrieblad, Wilde gagel, Wilde marjolein) 

● Groene glazenmaker 

● Vissen (Bittervoorn, Rivierprik, Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad) 

● Vogels (zie par. 3.3.6) 

● Vleermuizen (zie par. 3.3.7) 

● Steenmarter 

● Waterspitsmuis 

● Noordse woelmuis 

 

Op dit moment is voor een aantal van deze soorten niet duidelijk of deze daadwerkelijk in het 

deelgebied voorkomen. Bij ruimtelijke ingrepen die mogelijk zijn binnen de nieuwe planregels, 

dient ervoor te worden gezorgd dat de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet niet worden 

overtreden. Om deze reden dient de initiatiefnemer voorafgaand aan de ingreep te laten 

bepalen, eventueel via aanvullend onderzoek naar één of meer van de genoemde soorten, of 

en welke vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de 

resultaten van aanvullend onderzoek kunnen de volgende vervolgstappen nodig zijn: 

 

● De werkzaamheden uitvoeren volgens voorwaarden (broedvogels) 

● De werkzaamheden uitvoeren volgens een door het ministerie van EL&I goedgekeurde 

gedragscode (Waterdrieblad, Brede orchis, Kleine modderkruiper, Steenmarter) 

● Een ontheffingsaanvraag en/of mitigatie (planten, vissen, vogels, vleermuizen, 

Steenmarter, Waterspitsmuis) 

 

In de tabel op de volgende pagina's zijn deze conclusies per aspect weergegeven en welke 

vervolgstappen eventueel noodzakelijk zijn indien activiteiten of ontwikkelingen mogelijk 

effecten  veroorzaken op beschermde natuurwaarden.  
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Natuurwaarde Bescherming Vastgestelde 

relatie met 

bestemmingsp

langebied 

Mogelijke relatie met 

bestemmingsplangebied 

Conflict met wet- en 

regelgeving 

Vervolgacties bij RO 

Beschermde gebieden      

Natura 2000 NBwet Ja Voorkomen alle 

aangewezen soorten 

binnen Natura 2000-

begrenzing, voorkomen  

Meervleermuis buiten 

Natura 2000-begrenzing 

Mogelijk bij ingrepen 

aan lijnvormige 

elementen en 

gebouwen 

Onderzoek 

Mitigatie 

Compensatie 

EHS Spelregels 

EHS 

Ja Ja Mogelijk Onderzoek 

Mitigatie 

Compensatie 

Gebieden van 'openheid 

en rust' 

Streekplan Ja Ja Mogelijk Onderzoek 

Mitigatie 

Compensatie 

Ganzenfoerageergebiede

n 

Streekplan Ja Ja Mogelijk Onderzoek 

Mitigatie 

Compensatie 

Beschermde soorten      

Planten      

Licht beschermd Ffw AmvB 1 Ja Voorkomen Gewone 

dotterbloem, 

Zwanenbloem 

Nee Nee 

Middelzwaar beschermd Ffw AmvB 2 Ja Voorkomen Rietorchis, 

Spaanse ruiter, 

Waterdrieblad, Wilde 

gagel, Wilde kievitsbloem, 

Wilde marjolein, Daslook 

Mogelijk bij ingrepen 

aan schralere 

graslanden, 

veenmosrietlanden 

en wateren 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

of werken volgens 

Gedragscode 

Ongewervelden      

Zwaar beschermd 
Ffw AmvB 

3 HRIV 
Ja Voorkomen Groene 

glazenmaker 

Mogelijk bij ingrepen 

aan wateren met 

krabbenscheer 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

Vissen      

Middelzwaar beschermd 
Ffw AmvB 2 

Ja Voorkomen 

Kleine modderkruiper en 

Rivierdonderpad 

Mogelijk bij ingrepen 

in de wateren 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag 

 of werken volgens 

Gedragscode 

Zwaar beschermd 
Ffw AmvB 3 

Ja Voorkomen 

Bittervoorn en Rivierprik 

Mogelijk bij ingrepen 

in de wateren 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

Amfibieën      

Licht beschermd 
Ffw AmvB 1 

Ja Ja Nee Nee 

Zwaar beschermd 
Ffw AmvB 3 
HRIV 

Ja Voorkomen Heikikker en 

Rugstreeppad 

Mogelijk Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  
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Vogels      

Niet jaarrond beschermd Ffw VR Ja Ja Mogelijk bij 

aantasting 

broedplaatsen 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

Jaarrond beschermd Ffw VR Ja Mogelijk  Mogelijk bij 

werkzaamheden of 

sloop van gebouwen 

(mus, gierzwaluw) 

en kap van bezette 

nest-bomen van 

Ooievaar, Roek en 

roofvogels 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

 

Vleermuizen      

Verblijfplaatsen 
Ffw AmvB 
3 HRIV 

Nee Mogelijk Mogelijk bij sloop 

van gebouwen en 

kappen van bomen 

met holtes langs de 

wateren 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

 

Vliegroutes 
Ffw AmvB 

3 HRIV 
Ja Mogelijk Mogelijk bij ingrepen 

aan bomenrijen en 

verlichting van 

wateren. 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

Onderzoek 

 

Foerageergebied 
Ffw AmvB 
3 HRIV 

Ja Mogelijk Mogelijk maar 

onwaarschijnlijk 

Alleen bij 

grootschalige 

herinrichting 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

 

Overige zoogdieren      

Licht beschermd 
Ffw AmvB 1 

Ja Ja Nee Nee 

Middelzwaar beschermd 
Ffw AmvB 2 

 
Nee Mogelijk 

Steenmarter 

Mogelijk bij ingrepen 

aan gebouwen 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

of werken volgens 

gedragscode 

Zwaar beschermd 
Ffw AmvB 2 
 

Ja Waterspitsmuis en/of 

Noordse Woelmuis 

Bij ingrepen aan de 

oevers van wateren 

en in natte 

graslanden 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag  

Of werken volgens 

Gedragscode 

(waterspitsmuis) 
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4 Deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' 

4.1 Omschrijving deelgebied bestemmingsplan 

De precieze begrenzing van het deelgebied is weergegeven in figuur 4.1. Het deelgebied is 

gelegen ten zuiden van Leeuwarden en aan weerszijde van de rijksweg. De noordelijke grens 

van het deelgebied wordt gevormd door de huidige N31, een deel van de Polder het Huizumer- 

en Goutumer Nieuwland en de toekomstige rondweg Haak om Leeuwarden. Dit deelgebied 

heeft tevens betrekking op een deel van de polder Boksum, gelegen ten oosten van Boksum 

en grenzend aan de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren. De dorpen Wirdum en Wytgaard vallen 

buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan. 

 

Het gebied wordt gekenmerkt door het open en agrarische karakter. Hooilanden en akkers 

worden afgewisseld met woonerven en kleine dorpskernen. Parallel aan de A32 en de spoorlijn 

Leeuwarden-Heerenveen loopt een hoogspanningsleiding. De watergang Zwette vormt deels 

de westgrens van het deelgebied. Het deelgebied wordt daarnaast doorsneden door een aantal 

grotere watergangen, zoals de Nieuwe Vaart, het Oude Diep en een aantal kleinere 

watergangen en poldersloten. Aan de zuidoostkant van het deelgebied ligt het natuurgebied 

Tjaarderpolder. Dit gebied beslaat een oppervlakte van 35 ha, is reliëfrijk en bevat plas-

drassituaties. In het verleden was het extensief beweid. Het gebied is in beheer bij 

Staatsbosbeheer.  

 

Het overige deel van het gebied is grotendeels in gebruik als agrarisch gebied en bevat weinig 

bebouwing. Naast de A32 wordt het gebied doorkruist door de verbindingswegen tussen de 

dorpen. Langs enkele wegen is laanbeplanting aangebracht.  

 

In verband met de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Zuidlanden en de Haak om Leeuwarden 

is de begrenzing van het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' aangepast in vergelijking 

met het huidige bestemmingsplan. Hierdoor vallen voornoemde ontwikkelingen buiten het 

onderhavige bestemmingsplan. In het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' zijn geen 

concrete nieuwe ontwikkelingen voorzien. De planregels in het nieuwe bestemmingsplan 

bieden echter wel ruimte voor beperkte en gangbare ingrepen, zoals verbouw, aan-/uitbouw, 

renovatie, etc.  

4.2 Beschermde natuurgebieden 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de wettelijke beschermde natuurwaarden 

die (mogelijk) aanwezig zijn in het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard'.  

4.2.1 Natuurbeschermingswet 

Het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied 

(zie Rijksoverheid.nl). Ten noorden van het gebied, aan de andere zijde van Leeuwarden, ligt 

het Natura 2000-gebied Groote Wielen. Ten zuidoosten ligt het Natura 2000-gebied Alde 

Feanen. De aangewezen natuurwaarden van deze Natura 2000-gebieden betreffen een aantal 

diersoorten van de habitatrichtlijn en een aantal vogelrichtlijnsoorten.  

 

Voor een aantal van deze aangewezen Natura 2000-waarden geldt, dat ze geen ecologische 

relatie hebben met het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' en de directe omgeving 

ervan. Dit hangt samen met de verspreiding van de soorten, het gebruik en de huidige 
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kenmerken van het gebied en/of de ecologische randvoorwaarden die soorten aan hun 

leefgebied stellen. Dit geldt voor de habitattypen en de habitatrichtlijnsoorten Noordse 

woelmuis, Rivierdonderpad, Grote modderkruiper en Gevlekte witsnuitlibel en de aangewezen 

broedvogelsoorten (zie Biezenaar & Miedema 2011, GS 2011, Van der Heijden et al. 2012). 

Voor de aangewezen vissensoorten Bittervoorn (Alde Feanen en Groote Wielen) en Kleine 

modderkruiper (Alde Feanen) geldt dat deze voorkomen in het deelgebied (Biezenaar & 

Miedema 2011). Door de beperkte migratieafstand van deze soorten, is een ecologische relatie 

met de Groote Wielen en/of Alde Feanen uit te sluiten (Brouwer et al. 2008, Brenninkmeijer et 

al. 2008). 

 

Figuur 4-1 - Ligging deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' en beschermde natuurgebieden in de omgeving. 
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De ganzensoorten en Smienten die zijn aangewezen als niet-broedvogels foerageren 

gedurende het winterhalfjaar op de agrarische percelen binnen het deelgebied (Van Dullemen 

2003). Daarnaast kunnen enkele tientallen eenden gebruik maken van de verschillende 

wateren binnen het gebied als rustplaats. Hierdoor is er mogelijk een ecologische relatie tussen 

het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' en de omliggende Natura 2000-gebieden Groote 

Wielen en Alde Feanen. 

Het is onbekend of Meervleermuis verblijfplaatsen heeft binnen het deelgebied. Deze soort legt 

tussen de verblijfplaats en het foerageergebied afstanden tot 10 à 15 km af. Het is daarom niet 

uit te sluiten dat er een ecologische relatie bestaat tussen eventuele verblijfplaatsen binnen het 

deelgebied en het foerageergebied binnen de Groote Wielen en de Alde Feanen.  

Mogelijke effecten op de Âlde Feanen, uitgaand van landbouwemissies, worden in een later 

stadium getoetst (zie inleiding). 

 

4.2.2 PEHS 

Dit deelgebied is niet aangewezen als Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) 

(www.fryslan.nl). Het dichtstbijzijnde PEHS-gebied betreft de Hempensemeerpolder gelegen 

tussen de N31 en Wergea, grenzend aan de zuidoostelijke lob van het deelgebied (figuur 4-1).  

 

Andere PEHS gebieden in de omgeving zijn de noordelijker gelegen Groote- en Kleine Wielen 

en het zuidoostelijk gelegen natuurgebied Alde Feanen. Gezien de relatief grote afstand tot 

deze PEHS-gebieden en het gebruik van het tussenliggende gebied worden onder invloed van 

de bestemmingen binnen het deelgebied geen effecten verwacht op de wezenlijke waarden 

van deze PEHS-gebieden onder invloed van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen 

de planregels van het nieuwe bestemmingsplan. 

4.2.3 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Behalve de hierboven beschreven wet- en regelgeving kunnen gebieden ook ten aanzien van 

natuurwaarden worden beschermd via andere regelgeving, bijvoorbeeld de verordening 

Romte. 

 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan (Provinsje Fryslân 2007) tot doel gesteld, 

zich in te zetten voor het behoud van een gezonde weidevogelstand. In de Verordening Romte 

is vastgesteld dat goede weidevogelgebieden die door ruimtelijke ingrepen verloren gaan, 

gecompenseerd dienen te worden. Dit compensatiebeginsel is verder uitgewerkt in het 

Werkplan Weidevogels in Fryslân 2007-2013 (Provinsje Fryslân 2006). Belangrijke 

weidevogelgebieden zijn in het Werkplan Weidevogels gedefinieerd als gebieden van openheid 

en rust (kaart 15b bij het Streekplan). De Provinsje Fryslân is het bevoegd gezag ten aanzien 

van bovengenoemde regelgeving. Een groot deel van het gehele deelgebied is aangewezen 

als gebied van 'openheid en rust' (zie figuur 4-2). 

 



 

 

42 A&W-rapport 1779 Ecologische beoordeling bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 

 
Figuur 4-2 - Ligging deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' en gebieden van 'openheid en rust' en 

ganzenfoerageergebieden. 
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Ganzenfoerageergebied 

Als gevolg van landelijke regels over schadebestrijding bij overwinterende vogels op 

boerenland, moeten provincies gebieden aanwijzen waar alle ganzensoorten en Smienten met 

rust worden gelaten. De provinsje Fryslân heeft hiertoe een aantal ganzenfoerageergebieden 

aangewezen. Binnen het deelgebied liggen geen gebieden die zijn begrensd als 

Ganzenfoerageergebied. Het dichtstbijzijnde ganzenfoerageergebied betreft een deel van de 

Greate Krite nabij de Alde Feanen (zie figuur 4-2). 

 

Overige gebiedsbescherming 

In de zuidpunt van het plangebied ligt de Tjaarderpolder die door het bestemmingsplan 

Leeuwarden - Buitengebied is bestemd als 'Natuurgebied'. Het beheer in het gebied is gericht 

op weidevogels, in het bijzonder Tureluur, Grutto en Slobeend. Hiertoe geldt een op deze 

vogelsoorten afgestemde maai-, beweidings-, en bemestingswijze.  

 

4.3 Flora- en faunawet: beschermde soorten 

In het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' komt (mogelijk) een aantal beschermde 

soorten voor. Hieronder wordt per soortgroep besproken om welke soorten het gaat. 

4.3.1 Planten 

Het gebied bestaat grotendeels uit agrarische graslanden en akkers. Het gebied is botanisch 

gezien van beperkte betekenis in de zin van het voorkomen van kritische en zeldzame 

plantensoorten en vegetaties. Het noordwestelijke deel van het deelgebied, gelegen in de 

polder Boksum, is in beheer bij de familie Cuperus. Door de bedrijfsvoering die al meer dan 60 

jaar op een biologisch, dynamische manier is uitgevoerd, zijn deze percelen kruidenrijker dan 

de omliggende percelen. Met name het gebied ten noorden van de Boksumerdyk is botanisch 

gezien interessant voor deze streek. Hier is lokaal kamgrasweide te onderscheiden (Bijkerk 

2004). In het gebied is tevens de Rode Lijst-soort Kamgras aangetroffen (Staring advies, 

ongepubliceerde gegevens).  

 

Het gebied wordt doorsneden door de verschillende vaarten en sloten, waarin zich oever- en 

waterplantenvegetaties bevinden. De vaarten zijn onbeschoeid en bieden daardoor kansen 

voor oeverplanten. De soortenrijkdom van de verschillende vaarten als ook de poldersloten 

hangt samen met de waterkwaliteit, bodem en het type watergang. Hier kunnen soorten 

voorkomen als de lichtbeschermde Zwanenbloem (Biezenaar & Miedema 2011). Uit een 

inventarisatie van water- en oeverplanten van Jeurink & Gels (2000) van het gebied ten 

zuidwesten van Leeuwarden blijkt, dat minder algemene soorten kunnen voorkomen in sloten 

waar door bemaling sprake is van aanvoer van kwelwater. Hier kunnen fonteinkruiden en ander 

algemene soorten worden aangetroffen als Beekpunge, Drijvend fonteinkruid Holpijp, Lidsteng, 

en Rode waterereprijs (zie ook Biezenaar & Miedema 2011, waarneming.nl) maar ook 

bijzondere soorten als Gesteelde zannichellia (waarneming.nl). De sloten en slootranden in de 

Boksumerpolder zijn relatief soortenrijk ontwikkeld met soorten als Zwanenbloem, Drijvend 

fonteinkruid en Tenger fonteinkruid (Bijkerk 2004). In het natuurgebied Tjaarderpolder zijn 

Kamgrasweide en Zilverschoongraslanden te vinden. Ook hier is de Rode Lijst-soort Kamgras 

aangetroffen (Biezenaar & Miedema 2011). In het deelgebied worden geen zwaar beschermde 

soorten verwacht.  
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4.3.2 Ongewervelde diersoorten 

Gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van belangrijke ecologische 

randvoorwaarden, zoals geschikt voortplantingswater voor beschermde libellensoorten en/of 

waardplanten voor dagvlinders, worden in het deelgebied geen wettelijk beschermde 

ongewervelde dieren verwacht (Biezenaar & Miedema 2011).  

4.3.3 Vissen 

Het deelgebied 'omgeving Wirdum/Wytgaard' bevat een deel van de Zwette, Nieuwe Vaart, 

Oude diep, enkele kleinere watergangen en poldersloten. Deze wateren bieden geschikt 

leefgebied voor algemeen voorkomende vissoorten als Tiendoornige stekelbaars, Kolblei en 

Zeelt (Vissen in Fryslân, werkatlas maart 2012). Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in het 

deelgebied de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en de zwaar beschermde 

Bittervoorn aangetroffen (Vissen in Fryslân, werkatlas maart 2012). Gezien de verspreiding van 

Kleine modderkruiper en Bittervoorn, kan worden aangenomen dat de soorten in meer 

poldersloten binnen het deelgebied kan voorkomen. Andere beschermde vissoorten worden op 

grond van verspreidingsgegevens en het ontbreken van ecologische randvoorwaarden niet 

verwacht. 

4.3.4 Amfibieën 

Het is zeer aannemelijk dat het deelgebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van enkele 

licht beschermde amfibieënsoorten, zoals Gewone pad, Kleine watersalamander, Bruine kikker 

en Meerkikker. De wateren binnen het deelgebied kunnen worden gebruikt als 

voortplantingswater, de oevers als foerageer- en/of overwinteringsgebied. 

 

In de nabije omgeving van het deelgebied zijn geen zwaar beschermde amfibieënsoorten 

waargenomen (Creemers & Van Delft (red.) 2009, Biezenaar & Miedema 2011). Door het 

ontbreken van belangrijke ecologische randvoorwaarden worden geen middelzwaar en zwaar 

beschermde amfibieënsoorten in en nabij het deelgebied verwacht.  

4.3.5 Reptielen 

Binnen en in de omgeving van het deelgebied zijn geen reptielensoorten waargenomen (Van 

Delft et al. 2011). Op basis hiervan en op grond van het ontbreken van geschikt leefgebied 

worden geen reptielen in dit deelgebied verwacht.  

4.3.6 Vogels 

Het plangebied bevat verscheidene geschikte broedbiotopen voor vogels, zoals de 

laanbeplanting, de rietoevers, de bebouwing binnen het gebied en de open graslanden en 

akkers. Om deze reden kan in het deelgebied een groot aantal vogelsoorten tot broeden 

komen. Bijvoorbeeld parkvogels (Merel, Zanglijster, Houtduif, Ekster), moerasvogels 

(Rietzanger, Kleine karekiet), watervogels (Fuut, Wilde eend, Meerkoet) en weidevogels 

(Grutto, Tureluur, Kievit). De Tjaarderpolder is van belang als weidevogel- en gruttogebied.  

 

De in het deelgebied aanwezige gebouwen kunnen dienst doen als broedlocatie voor soorten 

als Gierzwaluw en Kerkuil. Ook andere soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen kunnen 

in het gebied tot broeden komen, zoals Roek, Huismus, Buizerd, Sperwer en Ransuil. 
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Figuur 4-3 - Boven: Uitloper van het Oude Diep nabij Swichum. Onder: agrarisch gebied nabij Wytgaard  

(foto's: A&W 2012) 
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4.3.7 Vleermuizen 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat in en in de omgeving van het bestemmingsplangebied 

zeven soorten vleermuizen voorkomen. Deze zijn: Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis, 

Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis, Tweekleurige vleermuis en Gewone 

baardvleermuis (Biezenaar & Miedema 2011). Alle in Nederland voorkomende 

vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en faunawet en zijn tevens vermeld in 

Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Hierdoor gelden voor deze soorten striktere 

beoordelingscriteria bij ontheffingsaanvragen dan bij soorten die niet zijn vermeld in Bijlage IV 

van de Habitatrichtlijn. Om deze redenen wordt aan vleermuizen een aparte paragraaf besteed, 

de overige zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan bod. 

 

Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te onderscheiden die van belang zijn 

voor de functionaliteit van het leefgebied. Deze zijn verblijfplaatsen, foerageergebieden en 

vliegroutes. Hieronder worden deze drie elementen besproken. 

Verblijfplaatsen 

In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in 

gebouwen en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, 

bomen, bunkers en kelders. In het deelgebied is enige bebouwing aanwezig. Hierdoor is het 

mogelijk dat voor vleermuizen potentieel geschikte locaties voor verblijfplaatsen aanwezig zijn. 

Het is bovendien niet uit te sluiten dat verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen aanwezig zijn 

binnen het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard'.  

Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen 

om zich te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, 

boomsingels, (oevers van) wateren en straatpatronen. Dergelijke doorgaande structuren zijn in 

en rond het bestemmingsplangebied in grote mate aanwezig in de vorm van bomenrijen, lanen, 

en wateren als de Zwette. Hierdoor is het mogelijk dat vliegroutes van vleermuizen binnen het 

deelgebied aanwezig zijn. 

Foerageergebied 

De bovengenoemde vleermuissoorten foerageren in verschillende jachtbiotopen. Binnen het 

deelgebied kan een aantal hiervan geschikt foerageergebied vinden boven land, in open terrein 

en rond groenstructuren. Meervleermuis en Watervleermuis foerageren voornamelijk boven 

bredere watergang als de in het gebied gelegen Zwette. 

4.3.8 Overige zoogdieren 

In het deelgebied 'omgeving Wirdum/Wytgaard' komen zoogdiersoorten voor waar 

verschillende beschermingsregimes op van toepassing zijn. Hieronder wordt per 

beschermingsregime besproken welke zoogdieren in de omgeving voorkomen en gebruik 

kunnen maken van het deelgebied. 

Licht beschermde zoogdieren 

Het deelgebied maakt deel uit van het verspreidingsgebied van enkele algemeen voorkomende 

licht beschermde zoogdiersoorten. Dit zijn soorten als Hermelijn, Wezel, Egel, Konijn, Bunzing, 

Mol, Woelrat en een aantal muizensoorten (www.zoogdieratlas.nl). Het deelgebied en de 



 

 

A&W-rapport 1779 Ecologische beoordeling bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 47 

omgeving daarvan bieden voor dergelijke soorten een geschikte leefomgeving, zodat ervan 

moet worden uitgegaan dat deze soorten daar voor kunnen komen. 

Middelzwaar beschermde zoogdieren 

De middelzwaar beschermde Steenmarter heeft verblijfplaatsen in onder andere gebouwen. 

Steenmarters maken de laatste decennia een opmars binnen de provincie Fryslân 

(www.zoogdieratlas.nl). Het is daarom mogelijk dat het deelgebied deel uitmaakt van het 

foerageergebied van deze soort. Het is daarnaast mogelijk dat in gebouwen en bosschages in 

het deelgebied verblijfplaatsen aanwezig zijn. Er worden geen andere middelzwaar 

beschermde zoogdiersoorten in dit deelgebied verwacht. 

Zwaar beschermde zoogdieren 

Het noordelijker gelegen Groote Wielengebied vormt in Fryslân een kerngebied voor de 

Waterspitsmuis. De soort is daarnaast aangetroffen in het Ketelermeer en de Alde Feanen. De 

plas-drassituaties in de Tjaarderpolder bieden potentieel geschikt leefgebied voor deze soort. 

In hoeverre deze soort daadwerkelijk in het deelgebied voorkomt, is momenteel niet bekend.  

 

In het noordelijker gelegen Groote Wielengebied is de zwaar beschermde Noordse woelmuis 

aangetroffen. Gezien de relatief grote afstand en het ontbreken van geschikt leefgebied binnen 

het deelgebied, wordt deze soort hier niet verwacht (zie ook paragraaf 4.2). Tevens worden 

geen andere zwaar beschermde zoogdiersoorten binnen en nabij het deelgebied verwacht 

(met uitzondering van vleermuizen). 

4.4 Effectbepaling en beoordeling 

Op basis van het overzicht van de beschermde natuurwaarden (paragraaf 4.2 en 4.3), worden 

in deze paragraaf de wettelijk beschermde gebieden en soorten besproken die mogelijk 

negatieve effecten kunnen ondervinden uitgaande van ruimtelijke ontwikkelingen in het 

deelgebied 'omgeving Wirdum/Wytgaard'. Er wordt aangegeven bij welke ingrepen mogelijk 

effecten optreden en wat er in dat geval kan worden gedaan. 

4.4.1 Natuurbeschermingswet: Natura 2000-gebieden 

Het is mogelijk dat er ecologische relaties zijn tussen het deelgebied 'Omgeving 

Wirdum/Wytgaard' en de Natura 2000-gebieden Groote Wielen en Alde Feanen betreffende 

Meervleermuis en aangewezen niet-broedvogels als ganzen, Smienten en Grutto's. Ten 

aanzien van de niet-broedvogels kan worden gesteld dat voor de ontwikkelingen die mogelijk 

zijn binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan geen sprake is van een kans op 

(significante) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van deze soorten van de 

Natura 2000-gebieden Groote Wielen en Alde Feanen. Ten aanzien van deze soorten worden 

daarom geen conflicten verwacht met de Natuurbeschermingswet.  

Meervleermuis 

Het behoud van de verblijfplaatsen in de omgeving van de Groote Wielen is van essentieel 

belang om de soort duurzaam voor deze gebieden te behouden. Aantasting van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis en/of de functionele leefomgeving daarvan hebben mogelijk 

effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Groote Wielen voor deze 

soort. De locaties van in gebruik zijnde verblijfplaatsen zijn echter deels onbekend. In het 

plangebied staan gebouwen die in potentie geschikt zijn voor de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis (§ 4.3.7), zodat ten aanzien van deze soort een ecologische 

relatie met het genoemde Natura 2000-gebied niet op voorhand is uit te sluiten.  
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Voor toekomstige ingrepen waarbij mogelijk sprake is van verstoring of aantasting van 

verblijfplaatsen van Meervleermuis en/of de functionele leefomgeving daarvan (bijvoorbeeld 

sloop, renovatie en aanpassing lijnvormige elementen), is aanvullend onderzoek noodzakelijk 

om te bepalen hoe betreffende ingreep zich verhoudt tot de Natuurbeschermingswet. 

4.4.2 Overige beschermde gebieden 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan (Provincie Fryslân 2007) tot doel gesteld, 

zich in te zetten voor het behoud van een gezonde weidevogelstand. Weidevogels zijn gebaat 

bij openheid en rust in het landschap. De dichtheid van broedende weidevogels wordt negatief 

beïnvloed door wegen, treinsporen, recreatie, bebouwing en opgaande begroeiing (Oosterveld 

& Altenburg 2004).  

 

Binnen dit deel van het bestemmingsplan liggen gebieden van 'openheid en rust'. Daarom 

moet bij toekomstige ontwikkeling rekening worden gehouden met de regelgeving omtrent deze 

gebieden. Bij ontwikkelingen die een verstorend effect kunnen hebben op de gebieden van 

'openheid en rust' dienen de volgende stappen te worden genomen: 

● Het laten bepalen of de betreffende ontwikkeling een verstoringscontour genereert, die tot 

gevolg heeft dat een deel van een gebied van 'openheid en rust' minder geschikt wordt 

voor weidevogels 

● Indien een gebied van 'openheid en rust' door de ontwikkeling wordt verstoord, dient de 

initiatiefnemer in overleg te treden met de provincie Fryslân om te laten beoordelen of er 

sprake is van een compensatieplicht (in de verordening Romte is opgenomen dat indien 

een oppervlakte van 0,5 ha of meer wordt verstoord er sprake is van compensatieplicht). 

Uit dit overleg moet blijken of er noodzaak tot compensatie is, voor welke oppervlakte 

compensatie is vereist en hoe de compensatie kan worden vormgegeven. 

Overige gebiedsbescherming 

De Tjaarderpolder is volgens het bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied bestemd als 

'Natuur'. In dit gebied wordt volgens het vigerende bestemmingsplan ruimte geboden voor 

verder natuurontwikkeling. Gezien het feit dat het nieuwe bestemmingsplan conserverend is, 

kan hierop worden aangesloten. Het gebied wordt beheerd als weidevogelgebied. Hierbij dient 

rekening te worden gehouden met aspecten als rust en openheid en een hierop aangepast 

grondwater- en maaibeheer.  

4.4.3 Flora- en faunawet: beschermde soorten 

Licht beschermde soorten 

In het deelgebied komt een aantal licht beschermde planten-, amfibieën-, en zoogdiersoorten 

voor. Voor deze licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen 

van de Flora- en faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke 

ontwikkelingen veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

licht beschermde soorten uit deze genoemde soortgroepen. 

4.4.4 Vissen 

In de watergangen van het bestemmingsplangebied komen middelzwaar beschermde Kleine 

modderkruiper en de zwaar beschermde Bittervoorn voor. Bij toekomstige ingrepen aan 

watergangen in het deelgebied ontstaan mogelijk negatieve effecten op het leefgebied van de 
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middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en/of de zwaar beschermde Bittervoorn. Bij 

dergelijke ingrepen dient vooraf te worden vastgesteld of de genoemde vissoorten aanwezig 

zijn in de betreffende watergangen. Uit dat onderzoek moet blijken of en welke vervolgstappen 

noodzakelijk zijn vanuit de Flora- en faunawet ten aanzien van wettelijk beschermde 

vissoorten. 

4.4.5 Vogels 

Algemeen 

Aangezien het deelgebied mogelijkheden tot broeden van vogelsoorten biedt, moet bij 

ruimtelijke ontwikkelingen in het deelgebied volgens de Flora- en faunawet rekening worden 

gehouden met broedende vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van 

broedgevallen is niet toegestaan en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden (bijvoorbeeld het bouwrijp maken van het 

terrein of het slopen van de aanwezige bebouwing) buiten het broedseizoen uitvoeren, is de 

meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen 

te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de verstoring 

tijdens de werkzaamheden. Ook kunnen buiten het broedseizoen eventueel geschikte 

broedplaatsen worden verwijderd. Tenslotte kunnen broedgevallen worden voorkomen door 

geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan tijdens de werkzaamheden, door 

bijvoorbeeld zandhopen of kap- en snoeihout niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch 

vogels tot broeden komen en kunnen deze door de werkzaamheden worden verstoord, dan 

ontstaat er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden 

gestaakt worden tot na de broedperiode van de betreffende soort(en).  

 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bij ingrepen verstoring van 

broedende vogels en hun nesten dient te worden voorkomen, zodat daardoor een conflict met 

de Flora- en faunawet ten aanzien van broedvogels kan worden vermeden. 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de 

Flora- en faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik 

van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele 

leefomgeving daarvan worden daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 

geldt een aangepaste lijst van soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen, die indicatief is 

en niet uitputtend. Van de soorten die op deze lijst staan, hebben de volgende (mogelijk) 

nestplaatsen in deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard': Huismus, Roek, Gierzwaluw, 

Kerkuil, Ransuil, Buizerd, Havik en Sperwer. Indien aanwezige nestplaatsen en/of de 

functionele leefomgeving daarvan door ruimtelijke ingrepen verdwijnen of ongeschikt worden, 

ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet.  

 

Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het deelgebied dient te worden bepaald of 

negatieve effecten optreden op jaarrond beschermde nestplaatsen en/of de functionele 

leefomgeving daarvan. Als dit het geval is, dient een deskundige te bepalen welke 

vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. 
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4.4.6 Vleermuizen 

Effecten op vleermuizen treden mogelijk op wanneer sprake is van ingrepen en/of 

werkzaamheden aan de in § 4.3.7 genoemde belangrijke onderdelen van het leefgebied, 

namelijk verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. 

 

Bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in het plangebied waarbij sloop, renovatie van gebouwen, 

kap van bomen, aantasting van lijnvormige elementen en ingrijpende werkzaamheden aan 

groenstructuren aan de orde zijn, geldt dat zij mogelijk negatieve effecten veroorzaken op 

vleermuizen. Bij bovengenoemde ingrepen dient daarom vooraf middels aanvullend onderzoek 

te worden vastgesteld of effecten kunnen optreden voor vleermuizen. Indien dit het geval is, 

zijn vervolgstappen noodzakelijk om een conflict met de Flora- en faunawet tegen te gaan. 

Deze vervolgstappen kunnen bestaan uit het treffen van mitigerende maatregelen en/of het 

aanvragen van een ontheffing. 

4.4.7 Overige zoogdieren 

Steenmarter 

Het is mogelijk dat Steenmarter foerageergebied en verblijfplaatsen heeft binnen het 

deelgebied. Bij sloop van gebouwen en kap van bosschages dient daarom rekening te worden 

gehouden met deze soort. Dit betekent dat wanneer mogelijk verblijfplaatsen worden aangetast 

onderzoek noodzakelijk is of met een gedragscode kan worden gewerkt. Indien dat niet 

mogelijk is moet ontheffing worden aangevraagd.  

Waterspitsmuis 

Voor vrijwel alle ruimtelijke ingrepen binnen het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' kan 

worden geconcludeerd dat ze geen negatief effect op de Waterspitsmuis opleveren, omdat 

deze soort vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied niet aanwezig is. Uitzondering 

hierop vormen de plas-drassituaties in de Tjaarderpolder. Indien hier ingrepen worden 

uitgevoerd, is nader onderzoek nodig naar de aanwezigheid van de zwaar beschermde 

Waterspitsmuis om te bepalen hoe de betreffende ingrepen zich verhouden tot de Flora- en 

faunawet ten aanzien van deze soort. Uit het onderzoek moet naar voren komen of en welke 

vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

 

4.5 Conclusies 

Beschermde gebieden 

 

Natura 2000 en EHS 

Het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' van het conserverend bestemmingsplan 

Leeuwarden - Buitengebied veroorzaakt geen conflicten in verband met de wet- en regelgeving 

ten aanzien van de Natuurbeschermingswet, mits bij ruimtelijke ingrepen wordt bepaald of 

effecten op Meervleermuis optreden en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Mogelijke 

effecten op de Âlde Feanen, uitgaand van landbouwemissies, worden in een later stadium 

getoetst (zie inleiding). 

 

Overige gebiedsbescherming 

Binnen dit deel van het bestemmingsplan liggen gebieden van 'openheid en rust' en een 

gebied dat is aangewezen als 'Natuur' binnen het bestemmingsplan. Daarom moet bij 

toekomstige ontwikkelingen rekening worden gehouden met de regelgeving omtrent deze 
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gebieden. Bij ontwikkelingen die een verstorend effect kunnen hebben op deze gebieden 

dienen vervolgstappen te worden genomen (zie paragraaf 4.4.3). Ruimtelijke ingrepen binnen 

de planregels van het nieuwe bestemmingsplan in deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' 

veroorzaken geen negatieve effecten ten aanzien van overige vormen van 

gebiedsbescherming.  

Beschermde soorten 

Bij activiteiten en ontwikkelingen binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan in 

deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' is er mogelijk sprake van negatieve effecten op 

wettelijke beschermde soorten. Deze soort(groepen) zijn: 

 

● Vissen (Bittervoorn en Kleine modderkruiper) 

● Vogels (zie par. 4.3.6) 

● Vleermuizen (zie par. 4.3.7) 

● Steenmarter 

● Waterspitsmuis 

 

Op dit moment is voor een aantal van deze soorten niet duidelijk of deze daadwerkelijk in het 

deelgebied voorkomen. Bij ruimtelijke ingrepen die mogelijk zijn binnen de nieuwe planregels, 

dient ervoor te worden gezorgd dat de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet niet worden 

overtreden. Om deze reden dient de initiatiefnemer voorafgaand aan de ingreep te laten 

bepalen, eventueel via aanvullend onderzoek naar één of meer van de genoemde soorten, of 

en welke vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de 

resultaten van aanvullend onderzoek kunnen de volgende vervolgstappen nodig zijn: 

 

● De werkzaamheden uitvoeren volgens voorwaarden (broedvogels) 

● De werkzaamheden uitvoeren volgens een door het ministerie van EL&I goedgekeurde 

gedragscode (Kleine modderkruiper, Steenmarter) 

● Mitigatie en/of een ontheffingsaanvraag (vissen, vogels, vleermuizen, Steenmarter, 

Waterspitsmuis) 

 

In de tabel op de volgende pagina's zijn deze conclusies per aspect weergegeven en welke 

vervolgstappen eventueel noodzakelijk zijn indien activiteiten ontwikkelingen mogelijk effecten  

veroorzaken op beschermde natuurwaarden.  
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Natuurwaarde Bescherming Vastgestelde relatie met 

bestemmingsplangebied 

Mogelijke 

relatie met 

bestemmingspl

angebied 

Conflict met 

wet- en 

regelgeving 

Vervolgacties bij 

RO 

Beschermde 

gebieden 

     

Natura 2000 Natuurbescher

mingswet 

Nee Ja, mogelijke 

vliegroutes en/of 

verblijfplaatsen 

Meervleermuis 

Mogelijk bij 

ingrepen 

lijnvormige 

structuren en 

bebouwing 

Onderzoek 

Mitigatie 

Compensatie 

vergunningaanvraag 

Gebieden van 

'Openheid en 

rust' 

Streekplan, 

Werkplan 

weidevogels in 

Fryslân 2007-

2013 

Ja Ja Nee Onderzoek 

Mogelijk 

compensatie 

      

Beschermde 

soorten 

     

Planten      

Licht beschermd Ffw AmvB 1 Ja Mogelijk 

voorkomen 

Grote 

kaardenbol, 

Zwanenbloem, 

Gewone 

dotterbloem 

Nee Nee 

Vissen      

Middelzwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 2 
Ja Voorkomen 

Kleine 

modderkruiper  

Mogelijk bij 

ingrepen in de 

wateren 

Onderzoek 

Ontheffingsaanvraa

g of werken volgens 

Gedragscode 

Zwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 3 
Ja Voorkomen 

Bittervoorn  

Mogelijk bij 

ingrepen in de 

wateren 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

ontheffingsaanvraag 

 

Amfibieën      

Licht beschermd 
Ffw AmvB 1 

Ja Ja Nee Nee 

Vogels      

Niet jaarrond 

beschermd 

Ffw VR Ja Ja Mogelijk bij 

aantasting 

broedplaatsen 

Onderzoek 

Mitigatie  

Jaarrond 

beschermd 

Ffw VR Ja Ja Mogelijk bij 

werkzaamheden 

of sloop van 

gebouwen 

(Huismus, 

gierzwaluw) en 

kap van bezette 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanvraa

g  
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nest-bomen van 

roofvogels 

Vleermuizen      

Verblijfplaatsen 
Ffw AmvB 
3 HRIV 

Nee Mogelijk Mogelijk bij 

sloop van 

gebouwen en 

kappen van 

bomen met 

holtes langs de 

wateren 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanvraa

g 

Vliegroutes 
Ffw AmvB 

3 HRIV 
Nee Mogelijk Mogelijk bij 

ingrepen aan 

bomenrijen en 

verlichting van 

wateren. 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanvraa

g 

Foerageergebied 
Ffw AmvB 
3 HRIV 

Ja Mogelijk Mogelijk maar 

onwaarschijnlijk 

Alleen bij 

grootschalige 

herinrichting 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanvraa

g 

Overige 

zoogdieren 

     

Licht beschermd 
Ffw AmvB 1 

Ja Ja Nee Nee 

Middelzwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 2 

 
Nee Mogelijk 

Steenmarter 

Mogelijk bij 

ingrepen aan 

gebouwen 

Onderzoek 

Ontheffingsaanvraa

g of werken volgens 

gedragscode 

Zwaar 

beschermd 

Ffw AmvB 2 
 

Nee Mogelijk 

Waterspitsmuis  

Mogelijk bij 

ingrepen aan de 

oevers van 

wateren en in 

natte graslanden 

Onderzoek 

Mitigatie en/of 

Ontheffingsaanvraa

g  
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5 Conclusies 

De ecologische beoordeling van het nieuwe bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied leidt 

tot de volgende conclusies: 

Gebiedsbescherming 

 

Voortoets volgens de Natuurbeschermingswet, in relatie tot de Natura 2000-gebieden ‘Groote 

Wielen’ en 'Alde Feanen' 

Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt geen conflict met de Natuurbeschermingswet, mits 

bij ruimtelijke ingrepen wordt bepaald of effecten op Meervleermuis optreden en welke 

vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het nieuwe bestemmingsplan dient te waarborgen dat de wezenlijke en kenmerkende waarden 

van de aanwezige onderdelen van de (P)EHS rond de Groote Wielen behouden blijven. 

 

Overige vormen van gebiedsbescherming 

Binnen het bestemmingsplangebied liggen gebieden van 'openheid en rust' en 

ganzenfoerageergebieden. Daarom moet bij toekomstige ontwikkelingen rekening worden 

gehouden met de regelgeving omtrent deze gebieden. Bij ontwikkelingen die een verstorend 

effect kunnen hebben op deze gebieden dient een deskundige te bepalen welke 

vervolgstappen dienen te worden genomen (zie paragraaf 2.4.2, 3.4.3 en 4.4.2).  
 

Soortbescherming 

De planregels in het nieuwe bestemmingsplan maken het mogelijk dat in de toekomst (meestal 

beperkte) ruimtelijke ingrepen mogelijk zijn. Het is mogelijk dat deze ingrepen negatieve 

effecten veroorzaken op één of meer van de volgende wettelijk beschermde soort(groep)en: 

 

 Planten 

 Groene glazenmaker 

 Middelzwaar en zwaar beschermde vissoorten 

 Amfibieën 

 Broedvogels en jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels 

 Vleermuizen 

 (Overige) middelzwaar en zwaar beschermde zoogdiersoorten 

 

In de paragrafen 2.4, 3.4 en 4.4 is per deelgebied beschreven om welke soorten het gaat en 

hoe volgens de Flora- en faunawet dient te worden gehandeld wanneer de (potentieel) 

aanwezige soorten door een initiatief kunnen worden verstoord. 

 

Conclusies ten aanzien van de vaststelling van het bestemmingsplan 

Ondanks de noodzakelijke aanvullende onderzoeken, (mogelijke) aanwezigheid van wettelijk 

beschermde natuurwaarden en mogelijke vervolgstappen volgens de ecologische wet- en 

regelgeving, wordt de kans op onoverkomelijke bezwaren vanuit deze wet- en regelgeving zeer 

gering geacht. Om deze reden kunnen de bestemmingen en planregels in het nieuwe 

bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied worden vastgesteld. 

Initiatiefnemers dienen bij toekomstige activiteiten en ontwikkelingen te laten bepalen of en 

welke vervolgstappen volgens de ecologische wet- en regelgeving noodzakelijk zijn (zie 

paragrafen 2.4, 3.4 en 4.4). 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de herziening van het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied wordt het ruimtelijk 

beleid vastgelegd voor het landelijk gebied van de gemeente voor de komende 10 jaar. Dit 

nieuwe bestemmingsplan is grotendeels conserverend. Op enkele locaties zijn de plangrenzen 

gewijzigd ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan door de ontwikkelingen aan de 

westkant van Leeuwarden (nieuwe industrieterreinen) en de ontwikkelingen aan de zuidkant 

(Zuidlanden en Haak om Leeuwarden). 

 

De herziening van het bestemmingsplan dient, zoals alle ruimtelijke ingrepen, getoetst te 

worden aan de vigerende natuurwetgeving. In essentie moet worden getoetst of het 

bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk maakt die negatieve effecten kunnen veroorzaken 

op beschermde natuurwaarden in of rond het buitengebied. Deze natuurwaarden hebben 

betrekking op: 

 
- Plant- en diersoorten die zijn beschermd onder de Flora- en faunawet; 
- Natura 2000 gebieden die zijn beschermd onder de Natuurbeschermingswet; 
- Overige vormen van gebiedsbescherming, zoals weidevogelgebieden, 

ganzenfoerageergebieden of de ecologische hoofdstructuur (EHS). 

 

De ecologische beoordeling waarin bovenstaande aspecten worden getoetst is onderdeel van 

het planMER, waarin de mogelijke milieueffecten van het bestemmingsplan worden 

onderzocht. In een eerder stadium is reeds een ecologische beoordeling uitgevoerd naar de 

herziening van het bestemmingsplan, waarin de mogelijke effecten op beschermde 

natuurwaarden worden beschreven (Greve & de Vries 2012). De effecten van ammoniak zijn 

hierin niet meegenomen vanwege het ontbreken van depositieberekeningen. Deze 

berekeningen, die aangeven in hoeverre sprake is van een toename in ammoniakdepositie als 

gevolg van de mogelijkheden die worden geboden in het bestemmingsplan, zijn recent 

beschikbaar gekomen. Op basis van deze berekeningen kunnen de mogelijke ecologische 

effecten van ammoniakdepositie nu nader worden onderzocht. 

 

De gemeente Leeuwarden heeft Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv gevraagd 

een ecologische paragraaf voor het planMER te verzorgen door het bestemmingsplan te 

toetsen aan de vigerende ecologische wet- en regelgeving.  

1.2 Doel 

Het doel van dit onderzoek is het analyseren van ecologische effecten die op kunnen treden 

als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan, en het toetsen van deze effecten aan 

de natuurwetgeving. Deze beoordeling is grotendeels gebaseerd op twee documenten: 

 

1. de eerder uitgevoerde beoordeling (Greve & De Vries 2012), aangevuld met een 

beoordeling van de effecten van ammoniakdepositie; 

2. de Passende Beoordeling (Van der Heijden & Klop 2013) waarin de effecten van een 

toename in ammoniakdepositie worden getoetst aan de Natura 2000-

instandhoudingsdoelen. 
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1.3 Aanpak 

Voor de ontwikkelingen binnen de herziening van het bestemmingsplan en de activiteiten die 

daarmee samenhangen – zoals verstoring, uitbreiding of andere doorwerkingen – zijn de 

effecten bepaald. Hierbij is, waar mogelijk, gekeken naar zowel de aard als de omvang van de 

effecten. In deze beoordeling is uitvoerig gebruik gemaakt van de eerdere effectanalyses die 

op dit punt zijn gedaan, in het bijzonder de ‘Ecologische beoordeling Bestemmingsplan 

Leeuwarden – Buitengebied’ (Greve & De Vries 2012) en de recent uitgevoerde ‘Passende 

Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied’ (Van der Heijden & Klop 2013). 

Meer achtergrondinformatie is te vinden in deze twee documenten. 

 

Effecten op Natura 2000 zijn onderzocht in bovenstaande Passende Beoordeling. Hierbij is 

veel aandacht besteed aan de effecten van ammoniakdepositie. Daarnaast zijn mogelijke 

effecten als gevolg van bijvoorbeeld ruimtebeslag of verstoring in beeld gebracht. Omdat met 

name de depositie van ammoniak een zeer groot gebied beslaat, is de beoordeling 

hanteerbaar gehouden door het Natura 2000-gebied Alde Feanen als ‘modelgebied’ te 

gebruiken. Immers, indien significant negatieve effecten op de Alde Feanen kunnen worden 

uitgesloten, geldt dit ook voor de verder weg gelegen gebieden die minder of net zo 

stikstofgevoelig zijn als de Alde Feanen. 

 

De bepaling van effecten op de EHS wordt voor een groot deel ingevuld door de Natura 2000 

beoordeling, aangezien de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Groote Wielen en Alde Feanen 

ook onderdeel van de EHS uitmaken. Daarnaast worden mogelijke effecten op overige vormen 

van gebiedsbescherming in beeld gebracht, zoals weidevogelgebied en foerageergebied voor 

ganzen. 

 

Voor het toetsen van activiteiten en bestemmingen aan de Flora- en faunawet is doorgaans 

onderzoek nodig op locatie, zodra een voorgenomen activiteit concreet is. Dat is op het 

moment van schrijven nog niet mogelijk. Daarom is een risicoverkenning uitgevoerd die op 

basis van beschikbare verspreidingsgegevens in kaart brengt of negatieve effecten in het 

bestemmingsplangebied op kunnen treden. Bij de uitvoer van concrete projecten in het kader 

van het nieuwe bestemmingsplan dient in veel gevallen nog een aanvullend onderzoek te 

worden uitgevoerd naar mogelijke effecten op beschermde soorten. In een dergelijk onderzoek 

kunnen ook mogelijkheden tot mitigatie nader worden onderzocht. 

1.4 Getoetste alternatieven 

Het nieuwe ruimtelijke beleid van de gemeente zal met name op het beheer van het landelijke 

gebied zijn gericht. Ten aanzien van de agrarische sector zijn in het planMER de volgende 

alternatieven uitgewerkt (voor meer informatie over het voornemen en de alternatieven wordt 

verwezen naar het Bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden en het opgestelde 

planMER): 

 

1. Het voornemen 

Onder het voornemen zijn, conform het huidige bestemmingsplan, de volgende 

ontwikkelingen mogelijk: 

 

 het vestigen van niet-grondgebonden agrarische bedrijven binnen een bestaand 

agrarisch bouwvlak van 0,3 tot 2,0 hectare. 

 het vergroten van een bestaand agrarisch bouwvlak met 5.000 m
2
 om de 

schaalvergroting van agrarische bedrijven mogelijk te maken. 



 

 

A&W-rapport 1912. Actualisatie Ecologische Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 3 

 het aanbrengen van een nieuw agrarisch bouwvlak van ten hoogste 2 hectare voor 

het vestigen van grondgebonden agrarische bedrijven. Op grond van een 

wijzigingsmogelijkheid is binnen dit bouwvlak ook de vestiging van een niet-

grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk. 

 

2. Alternatief 1 

Bij dit alternatief is het gebruik van de gronden beperkt tot een gebruik waarbij, 

vanwege het houden van vee, geen sprake is van een “negatief effect” op Natura 

2000-gebieden wat betreft de ammoniakdepositie. Dit betekent dat het aantal stuks 

vee op de agrarische bedrijven in beginsel beperkt moet worden tot het aantal 

overeenkomstig het bestaand gebruik (zoals bedoeld in de gebruiksregel) of het 

gebruik dat op grond van een vergunning op grond van de Nbw mogelijk is. Dit 

betekent dat bij dit alternatief de ammoniakdepositie op de omliggende Natura 2000-

gebieden niet zal toenemen.  

 

Verder gelden bij dit alternatief de regels van het bestemmingsplan, waarin wordt 

bepaald dat het (ver)bouwen van bouwwerken (ook zijnde het slopen), het gebruiken 

van gronden of het uitvoeren van werken en werkzaamheden alleen mogelijk is als 

hierdoor geen sprake is van een “negatief effect” op Meervleermuis. Ook zijn in dit 

alternatief regels opgenomen op grond waarvan effecten op 'gebieden van openheid 

en rust' (weidevogelgebieden) zijn uitgesloten. Dit geldt dan voor toeristische 

ontwikkelingen op (voormalige) agrarische bedrijven. Hiervoor geldt zo nodig een 

compensatieplicht. 

 

3. Alternatief 2 

Bij dit alternatief is het gebruik van de gronden beperkt tot een gebruik waarbij geen 

sprake is van een toename van de ammoniakemissie van de verleende 

omgevingsvergunningen (onderdeel milieu) of meldingen op grond van een AMvB. Dit 

betekent dat ten hoogste het aantal stuks vee dat op grond van de 

omgevingsvergunningen of meldingen is verleend, op de bedrijven gehouden mag 

worden. Omdat bij meerdere veehouderijen in de bestaande situatie de vergunde 

veebezetting niet geheel is ingevuld, betekent bij dit alternatief dat de 

ammoniakemissie vanuit het bestemmingsplangebied nog iets zal toenemen. Hierdoor 

zal ook de ammoniakdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden beperkt 

toenemen. 

 

Ook bij dit alternatief gelden de regels van het bestemmingsplan, waarbij is bepaald 

dat het (ver)bouwen van bouwwerken (ook zijnde het slopen), het gebruiken van 

gronden of het uitvoeren van werken en werkzaamheden alleen mogelijk is als hierdoor 

geen sprake is van een “negatief effect” op Meervleermuis. Ook zijn in dit alternatief 

regels opgenomen op grond waarvan effecten op 'gebieden van openheid en rust' 

(weidevogelgebieden) zijn uitgesloten. Dit geldt dan voor toeristische ontwikkelingen op 

(voormalige) agrarische bedrijven. Hiervoor geldt zo nodig een compensatieplicht. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Inleiding 

Ruimtelijke ingrepen zoals de herziening van een bestemmingsplan dienen aan de vigerende 

natuurwet- en regelgeving te worden getoetst. De wettelijke bescherming van inheemse 

natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in twee componenten: gebiedsbescherming en 

soortbescherming.  

 

Gebiedsbescherming in Nederland is geregeld via de Natuurbeschermingswet (Natura 2000 

gebieden) en via regelgeving omtrent de Ecologische Hoofdstructuur en ruimtelijke ordening. 

De bescherming van soorten is primair geregeld via de Flora- en faunawet. In dit hoofdstuk 

wordt de relevante natuurwetgeving kort samengevat. De precieze weergave van juridisch 

relevante teksten is te vinden in de oorspronkelijke uitgaven van de wetteksten. 

2.2 Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet 

Natura 2000  

Het Natura 2000 netwerk bestaat uit een groot aantal beschermde gebieden in de Europese 

Unie, met als doel het behoud en herstel van biodiversiteit. In Nederland zijn ruim 160 

gebieden aangewezen of aangemeld als Natura 2000 gebied. Een aantal van deze gebieden is 

van internationaal belang, zoals de Waddenzee, de duinen en de laagveenmoerassen. Voor 

een aantal planten- en diersoorten, die meer of minder onder druk staan, zoals de Noordse 

woelmuis, de Grote vuurvlinder en de Groenknolorchis heeft Nederland ook een grote 

internationale verantwoordelijkheid. Met de Nederlandse bijdrage aan Natura 2000 wordt 

getracht deze natuurwaarden te beschermen en te voorkomen dat de natuur in Europa verder 

achteruitgaat. Om het Nederlandse Natura 2000-netwerk adequaat in stand te houden, te 

herstellen en te beschermen is het nodig om hieraan een wettelijk regime te verbinden: de 

Natuurbeschermingswet 1998. 

 

Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 in werking getreden. Daarmee 

verankerde Nederland de gebiedsbescherming van de Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn in nationale wetgeving. De Natura 2000 gebieden die in het kader van deze 

richtlijnen zijn vastgesteld, worden ook wel Vogelrichtlijn- c.q. Habitatrichtlijngebieden 

genoemd. Handelingen die deze gebieden schaden zijn slechts mogelijk indien de Provincie, 

die in het kader van de Natuurbeschermingswet bevoegd gezag is, hiervoor een vergunning 

verleent. Habitatrichtlijngebieden zijn aangewezen vanwege bijzondere habitattypen en 

soorten. Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen ter bescherming van leefgebieden van 

bedreigde vogels en trekvogels. De soorten en habitattypen waarvoor een gebied is 

aangewezen, worden de ‘kwalificerende waarden’ genoemd. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat er voor ieder Natura 2000 gebied een 

aanwijzingsbesluit moet worden opgesteld waarin heldere instandhoudingsdoelen zijn 

vastgelegd. Op dit moment is nog bij veel Natura 2000 gebieden sprake van een ontwerp-

aanwijzingsbesluit. Op basis daarvan worden de komende jaren beheerplannen ontwikkeld. 

Daarin is vastgelegd hoe habitattypen en soorten in een Natura 2000 gebied beschermd 

worden en welke activiteiten in en om de Natura 2000 gebieden zijn toegestaan. Voor een 

aantal Natura 2000 gebieden is het beheerplan gereed en is het ontwerpbesluit omgezet in een 

aanwijzingsbesluit. 
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Externe werking 

De kwaliteit van Natura 2000 gebieden is mede afhankelijk van de ruime omgeving. Als een 

activiteit die buiten een beschermd gebied plaats zal vinden, negatieve gevolgen kan hebben 

voor een Natura 2000 gebied, moet deze beoordeeld worden. Lokale en regionale overheden 

mogen in bestemmingsplannen geen ontwikkelingen mogelijk maken die in potentie een 

bedreiging voor Natura 2000 gebieden inhouden. Dit geldt voor nieuwe ontwikkelingen maar in 

beginsel ook voor bestaand gebruik.  

 

Activiteiten op korte afstand van een Natura 2000 gebied kunnen kwalificerende soorten in het 

Natura 2000 gebied verstoren. Ook activiteiten op grotere afstand van een Natura 2000 gebied 

kunnen gevolgen hebben voor Natura 2000 gebieden, zoals ammoniakdepositie en 

hydrologische effecten (bijvoorbeeld als gevolg van grote grondwateronttrekkingen). Verstoring 

treedt ook op wanneer kwalificerende soorten vanuit het Natura 2000 gebied gebruik maken 

van de omgeving en dat gebruik door ruimtelijke ontwikkelingen minder mogelijk wordt. De 

bescherming van Natura 2000 gebieden is dus ook buiten de gebiedsgrenzen van kracht. Dit 

wordt aangeduid met de term externe werking.  

 

Toetsing volgens de Natuurbeschermingswet 

Als er nieuwe activiteiten in of nabij een Natura 2000 gebied plaatsvinden, moet oriënterend 

onderzoek uitwijzen of er een kans is dat deze significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen van de Natura 2000 gebieden hebben. Deze oriëntatie is de Voortoets. 

Er zijn drie uitkomsten daarvan mogelijk: 

 

1 Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 nodig is. 

 

2 Er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit 

betekent dat een vergunning moet worden aangevraagd die vergezeld moet gaan van de 

zogenaamde Verslechterings- en verstoringstoets. 

 

3 Er is een kans op een significant negatief effect. Dan moet een vergunningsprocedure 

worden gevolgd die vergezeld moet gaan van een Passende beoordeling. Hiervoor is 

onderzoek nodig op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake. Als op grond 

hiervan wederom blijkt dat niet valt uit te sluiten dat het plan significante gevolgen heeft voor 

het gebied, kan de provincie slechts een vergunning verlenen als voldaan wordt aan de 

zogenaamde ‘ADC-criteria’. Dat wil zeggen dat er geen alternatieven (A) voor het plan zijn, 

er een dwingende reden van groot openbaar belang (D) met het plan is gemoeid en vóór de 

ingreep compensatie van natuurwaarden (C) is gerealiseerd. 

 

Ammoniakdepositie 

In verschillende Natura 2000-gebieden liggen habitattypen die gevoelig zijn voor de effecten 

van ammoniakdepositie. Ammoniak kan bij deze habitattypen leiden tot vermesting en 

verzuring, met als gevolg dat stikstofminnende soorten zoals brandnetel en grassen de meer 

kwetsbare soorten uit de vegetatie verdringen. Om dergelijke negatieve effecten te voorkomen 

dient bij activiteiten die uitstoot van ammoniak veroorzaken te worden onderzocht of sprake is 

van een toename in depositie op daartoe gevoelige habitattypen.  

 

Het toetsingskader rondom stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden heeft in veel gevallen 

geleid tot een impasse bij de vergunningverlening. Als gevolg hiervan is in 2009 de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gelanceerd. Op dit moment bevindt de ontwikkeling 

van de PAS zich in de laatste fase, en het doel is om de PAS in 2014 van kracht te laten 



 

 

A&W-rapport 1912. Actualisatie Ecologische Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 7 

worden. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de volgende twee doelstellingen voor de 

PAS geformuleerd: 

 

 Behoud en herstel van de bedreigde habitattypes bevorderen door de huidige daling 

van de stikstofdepositie een extra impuls te geven en door aparte herstelmaatregelen 

per habitattype;  

 Binnen de grenzen van de dalende stikstofdepositie verantwoorde ruimte zoeken om 

met behoud van de instandhoudingdoelen toch vergunningen te kunnen geven voor 

nieuwe economische activiteiten (ontwikkelingsruimte).  

 

Aangezien de PAS op het moment van schrijven nog niet definitief is vastgesteld, is 

onderhavige beoordeling gebaseerd op het toetsingskader dat momenteel wordt gehanteerd 

door de Provincie Fryslân. In dit toetsingskader wordt een maximale toename van 0 mol/ha/jaar 

als drempelwaarde gehanteerd. Met andere woorden, indien de depositietoename op een 

stikstofgevoelig habitattype meer is dan  0 mol en er is reeds sprake van een overschrijding 

van de kritische depositiewaarde (KDW), dan wordt dit als significant negatief beoordeeld. In 

dat geval wordt het initiatief dat de depositie veroorzaakt vergunningplichtig gesteld en zal 

moeten worden voldaan aan de zogenaamde ADC-criteria (zie voor uitleg hierover paragraaf 

3.1). 

2.3 Overige gebiedsbescherming 

Naast de gebiedsbescherming die onder de Natuurbeschermingswet valt, kan op provinciaal 

niveau sprake zijn van additionele gebiedsbescherming, zoals de Ecologische hoofdstructuur 

(EHS) of weidevogelgebieden. Binnen de EHS geldt het ‘nee-tenzij’-regime. Dit houdt in dat 

nieuwe plannen, projecten en handelingen niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke 

kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven 

zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Voor ingrepen die aantoonbaar 

aan de criteria voldoen, geldt de vereiste dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt 

door mitigerende maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd. 

 

Op provinciaal niveau kan regelgeving zijn ontwikkeld om in weidegebieden mogelijkheden te 

creëren voor een extra bescherming van weidevogels of van foeragerende watervogels tijdens 

de winter. Zo kunnen gebieden zijn aangewezen als ganzenfoerageergebied en/of gebieden 

van openheid en rust ten behoeve van weidevogels. De bescherming van de overige 

natuurgebieden is veelal geregeld in bestemmingsplannen die zijn opgesteld krachtens de Wet 

ruimtelijke ordening. Hier zal in paragraaf 3.5 nader op worden ingegaan. 

2.4 Flora- en faunawet 

In de Flora- en faunawet is de bescherming geregeld van een aantal inheemse plant- en 

diersoorten, zowel binnen als buiten beschermde gebieden. De essentie van deze 

bescherming is dat de gunstige staat van instandhouding van een soort niet in gevaar mag 

komen. Dit betekent meestal dat een maatregel of ingreep niet mag leiden tot verstoring, 

aantasting of vernietiging van individuele beschermde dieren, planten en/of populaties. De 

beschermde soorten zijn ingedeeld in drie verschillende beschermingscategorieën: 

 

Tabel 1 soorten 

Dit is de lichtste beschermingscategorie. De soorten die vallen onder Tabel 1 van de Flora- en 

faunawet zijn voornamelijk vrij algemene soorten in Nederland. Voor activiteiten of ingrepen in 

het kader van ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud geldt bij Tabel 1 
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soorten een vrijstelling van ontheffingsplicht. De zorgplicht (zie onder) is echter wel van 

toepassing. Voor overige ingrepen is wel een ontheffing nodig, waarvoor het criterium geldt dat 

de ingreep geen afbreuk mag doen aan de gunstige staat van instandhouding van die soort. 
 

Tabel 2 soorten 

Dit betreft middelzwaar beschermde soorten waarvoor vrijstelling van de ontheffingsplicht 

mogelijk is, mits aantoonbaar wordt gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode. De 

gedragscode vermeldt hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan planten en 

dieren en hun verblijfplaatsen kan worden voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt. Als er 

geen gedragscode wordt gebruikt, moet een ontheffing worden aangevraagd. Ook voor Tabel 2 

soorten wordt hierbij getoetst of de activiteiten de gunstige staat van instandhouding van een 

soort in gevaar brengen. 

 

Tabel 3 soorten 

Deze tabel bevat de soorten die zijn vermeld in Bijlage 1 Besluit vrijstelling beschermde dier- 

en plantensoorten en de soorten die zijn vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De 

soorten in Tabel 3 zijn het zwaarst beschermd en hiervoor moet altijd ontheffing worden 

aangevraagd. Bij een aanvraag wordt niet alleen getoetst aan de gunstige staat van 

instandhouding, maar ook of sprake is van een wettelijk belang en of alternatieven voor handen 

zijn. Voor een ontheffing moet aan alle criteria zijn voldaan.  

 

Broedvogels 

Naast de soorten die zijn ingedeeld in één van bovenstaande tabellen, geldt voor broedvogels 

een algemene bescherming. Hierbij is het verboden om vogels en hun nesten in het 

broedseizoen te verstoren. Voor verstoring van broedvogels wordt per definitie geen ontheffing 

verleend. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen, maar van 

veel vogelsoorten is bekend dat de broedperiode ligt tussen half maart en half juli. Enkele 

soorten, zoals Oeverzwaluw, kunnen echter ook later in het seizoen nog tot broeden komen. Er 

is geen ontheffing nodig voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan de broedperiode, 

die de vestiging van vogels voorkomen. Ontstaan er binnen of nabij het plangebied toch nesten 

die kunnen worden verstoord, dan dienen de werkzaamheden te worden gestaakt tot na de 

broedperiode.  

 

Jaarrond beschermde nesten 

Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het gehele jaar gebruiken, zijn jaarrond 

beschermd. Er is in augustus 2009 door het Ministerie van EL&I een indicatieve lijst 

gepubliceerd van jaarrond beschermde vogelnesten, waarin bijvoorbeeld Gierzwaluw, Kerkuil, 

Ransuil, Roek en Sperwer zijn opgenomen. 

 

Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende dieren en planten (ongeacht de beschermingsstatus) en hun 

directe leefomgeving is de ‘zorgplicht’ van toepassing. De zorgplicht houdt in dat iedereen dient 

te voorkomen dat zijn handelen nadelige gevolgen voor flora en fauna heeft.  
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3 Beschermde natuurwaarden 

3.1 Ligging bestemmingsplangebied 

De precieze begrenzing van het bestemmingsplangebied is weergegeven in figuur 3.1. Het 

plangebied bestaat uit 3 deelgebieden: 

 

1. Deelgebied Vliegbasis en omgeving 

Het deelgebied is gelegen ten noordwesten van Leeuwarden, te midden van Beetgumermolen, 

Cornjum, Leeuwarden en Marssum. Aan de oostzijde ligt het Leeuwarderbos en de bebouwde 

kom, aan de zuidzijde de vaart Zijlsterrak. Binnen het deelgebied ligt de vliegbasis Leeuwarden 

met een oppervlakte van ongeveer 400 ha. Een groot deel van deze oppervlakte, ongeveer 

250 ha, wordt ingenomen door graslanden rond de landingsbanen. De overige 150 ha bestaat 

uit de landingsbanen, infrastructuur, bebouwing en circa 20 jaar oude bosaanplanten. De 

graslanden worden onderhouden als schraal grasland en veranderen geleidelijk in relatief 

soortenrijke hooilanden. 

 

2. Deelgebied Groote Wielen en omgeving 

Het deelgebied is gelegen ten noordoosten van Leeuwarden, in de driehoek Gytsjerk, Tytsjerk 

en de bebouwde kom van Leeuwarden. Aan de zuidzijde ligt de N355 Groningerstraatweg en 

de bebouwde kom van Leeuwarden, waaronder de nieuwbouwwijk Blitsaerd. Aan de westzijde 

liggen het Leeuwarderbos en de Dokkumer Ee. Het gebied omvat het natuurgebied Groote 

Wielen en enkele omliggende polders.  

 

3. Omgeving Wirdum/Wytgaard 

Het deelgebied is gelegen ten zuiden van Leeuwarden en aan weerszijde van de rijksweg. De 

noordelijke grens van het deelgebied wordt gevormd door de huidige N31, een deel van de 

Polder het Huizumer- en Goutumer Nieuwland en de toekomstige rondweg Haak om 

Leeuwarden. Dit deelgebied heeft tevens betrekking op een deel van de polder Boksum, 

gelegen ten oosten van Boksum en grenzend aan de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren. De 

dorpen Wirdum en Wytgaard vallen buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan. 

3.2 Natura 2000 

De ligging van Natura 2000-gebieden ten opzichte van het bestemmingsplangebied is 

weergegeven in figuur 3.1. In totaal liggen er binnen een straal van 30 km rond het plangebied 

16 Natura 2000-gebieden. Het gaat hier om zowel Vogelrichtlijn- als Habitatrichtlijngebieden, 

waarbij een groot deel als zeer stikstofgevoelig kan worden beschouwd, met kritische 

depositiewaarden tot 714 mol/ha/jaar (tabel 3.1). De ammoniakdepositie in de bestaande 

situatie rondom het plangebied is weergegeven in figuur 3.2. 

 

De meest dichtbij gelegen gebieden zijn de Groote Wielen (overlappend met het plangebied) 

en de Alde Feanen (op circa 4 km). Dit laatste gebied bevat enkele kwetsbare vegetatietypen 

als blauwgrasland en veenmosrietland, die zeer gevoelig zijn voor de depositie van stikstof. 

Ook komen verschillende streng beschermde diersoorten in het gebied voor, zoals Noordse 

woelmuis, Bittervoorn en een breed scala aan water- en moerasvogels (o.a. Wymenga & 

Attema 2009). Voor de Groote Wielen zijn geen kwalificerende habitattypen aangewezen; dit 

gebied is aangewezen voor Bittervoorn, Meervleermuis, Noordse woelmuis en enkele water- 

en moerasvogels. De kwalificerende habitattypen en Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten van 

beide gebieden staan vermeld in bijlage 1. 
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Figuur 3.1 Ligging van het bestemmingsplangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden in de provincie Fryslân. 
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Figuur 3.2 Ammoniakdepositie in de bestaande situatie vanuit het buitengebied Leeuwarden. 
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Tabel 3.1 Aanwezigheid van de Natura 2000-gebieden in een straal van 30 km rondom het plangebied. Aangegeven 

zijn  de afstanden tot het bestemmingsplangebied en de instandhoudingsdoelen waarvoor de gebieden zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied. Ook is er informatie opgenomen over de stikstofgevoeligheid van de 

afzonderlijke gebieden en de kritische depositiewaarde (KDW) van het meest gevoelige habitattype. 
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Groote Wielen - X X 0 Nee -  

Alde Feanen X X X 4 Ja H7140B Veenmosrietlanden 714 

Sneekermeergebied - - X 8 Nee -  

Waddenzee X X X 9 Ja H2130B Grijze duinen (kalkarm) 714 

Deelen - - X 12 Nee -  

Witte en Zwarte Brekken - - X 14 Nee -  

Van Oordt's Mersken X X X 15 Ja H6230 Heischrale graslanden 714 

Oudegaasterbrekken, 

Fluessen e.o. 

X X X 19 Ja H3150 Meren met krabbenscheer 2143 

Lauwersmeer - - X 21 Nee -  

Wijnjeterper Schar X   22 Ja H6230 Heischrale graslanden 714 

Duinen Ameland X X X 23 Ja H2130 Heischrale graslanden 714 

Noordzeekustzone X X X 24 Ja H2110 Embryonale duinen 

H2190B Vochtige duinvalleien 

1429 

Ijsselmeer X X X 25 Ja H7140A Trilvenen 1214 

Duinen Terschelling X X X 26 Ja H2130 Heischrale graslanden 714 

Rottige Meenthe & 

Brandemeer 

X X X 27 Ja H7140B Veenmosrietlanden 714 

Bakkeveense duinen X   29 Ja H2330 Zandverstuivingen 714 

 

3.3 Flora- en faunawet 

Binnen het bestemmingsplangebied komt een verscheidenheid aan beschermde dier- en 

plantensoorten voor (Greve & De Vries 2012). Alle deelgebieden maken deel uit van het 

verspreidingsgebied van diverse algemeen voorkomende, licht beschermde soorten (tabel 1 

van de Flora- en faunawet). Hieronder vallen diverse planten (o.a. Zwanenbloem, Gewone 

dotterbloem), amfibieën (Gewone pad, Kleine watersalamander, Bruine kikker, Meerkikker) en 

zoogdieren (o.a. Egel, Konijn, Bunzing, Mol, Woelrat en een aantal muizensoorten). Voor deze 

soorten geldt een vrijstelling van ontheffing bij projecten in het kader van ruimtelijke 

ontwikkeling. 



 

 

A&W-rapport 1912. Actualisatie Ecologische Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 13 

Van belang is de aanwezigheid van (middel)zwaar beschermde soorten uit tabel 2 of 3 van de 

Flora- en faunawet binnen het bestemmingsplangebied. Een overzicht van deze soorten wordt 

gegeven in tabel 3.2. Hieruit blijkt dat verschillende soorten in alle deelgebieden voorkomen, 

zoals Kleine modderkruiper, Bittervoorn, verschillende vleermuissoorten, Steenmarter en 

mogelijk Waterspitsmuis. Alle deelgebieden bevatten geschikt broedbiotoop voor een breed 

scala aan vogelsoorten. Met name deelgebied ‘Groote Wielen en omgeving’ is van groot 

belang als broedgebied voor diverse soorten weidevogels en moerasvogels. Ook zijn in alle 

deelgebieden mogelijk jaarrond beschermde nesten aanwezig van soorten als Buizerd, Havik, 

Sperwer, Gierzwaluw, Kerkuil, Ransuil, Roek en Huismus. 

Tabel 3.2 Aanwezigheid van (middel)zwaar beschermde soorten uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet in de 

verschillende deelgebieden. Licht beschermde soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet zijn buiten beschouwing 

gelaten aangezien voor deze soorten een vrijstelling van ontheffing geldt. Voor soorten met een asterisk (*) geldt dat 

de aanwezigheid waarschijnlijk, maar niet zeker is. Bron: Greve & De Vries (2012). 

Soortgroep Deelgebied 

Vliegbasis e.o. Groote Wielen Wirdum/Wytgaard 

Planten Brede orchis 

Waterdrieblad 

Rietorchis 

Spaanse ruiter 

Waterdrieblad 

Wilde gagel 

Wilde kievitsbloem 

Wilde marjolein 

Daslook 

- 

Ongewervelde dieren - Groene glazenmaker - 

Vissen Kleine modderkruiper 

Bittervoorn 

Kleine modderkruiper 

Bittervoorn 

Rivierdonderpad 

Rivierprik 

Kleine modderkruiper 

Bittervoorn 

Amfibieën - Heikikker 

Rugstreeppad 

- 

Reptielen - - - 

Vogels Diverse broedvogels 

Jaarrond beschermde 

nesten 

Diverse broedvogels 

Jaarrond beschermde 

nesten 

Diverse broedvogels 

Jaarrond beschermde 

nesten 

Vleermuizen Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Laatvlieger 

Watervleermuis 

Meervleermuis 

Gewone grootoorvleermuis 

Franjestaart 

Tweekleurige vleermuis 

Gewone baardvleermuis 

Rosse vleermuis 

Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Laatvlieger 

Watervleermuis 

Meervleermuis 

Gewone grootoorvleermuis 

Tweekleurige vleermuis 

Gewone baardvleermuis 

Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Laatvlieger 

Watervleermuis 

Meervleermuis 

Overige zoogdieren Steenmarter 

Waterspitsmuis* 

Steenmarter 

Waterspitsmuis 

Noordse woelmuis 

Steenmarter 

Waterspitsmuis* 
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3.4 Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

Van de drie deelgebieden overlapt alleen deelgebied ‘Groote Wielen en omgeving’ met de 

Provinciale EHS (zie figuur 3.3). De natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Groote Wielen 

en beschermde soorten van de Flora- en faunawet maken deel uit van de wezenlijke waarden 

van dit EHS-gebied. De wateren zijn van belang voor rustende watervogels. Verder zijn in het 

gebied waarden als duisternis en openheid van belang. Direct ten zuiden van de oostlob van 

deelgebied Wirdum/Wytgaard ligt het EHS-gebied Hempensermeerpolder, dat is gelegen 

tussen de N31 en Wergea (zie figuur 3.3). 

3.5 Overige gebiedsbescherming 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan tot doel gesteld, zich in te zetten voor het 

behoud van een gezonde weidevogelstand. In de Verordening Romte is vastgesteld dat goede 

weidevogelgebieden die door ruimtelijke ingrepen verloren gaan, gecompenseerd dienen te 

worden. Belangrijke weidevogelgebieden zijn in het Werkplan Weidevogels gedefinieerd als 

'gebieden van openheid en rust' (kaart 15b bij het Streekplan). De Provincie Fryslân is het 

bevoegd gezag ten aanzien van bovengenoemde regelgeving. Binnen alle deelgebieden zijn 

grote stukken aangewezen als 'gebied van openheid en rust'. De ligging van deze gebieden 

rond het plangebied is aangegeven in figuur 3.4. 

 

Ganzenfoerageergebied 

Als gevolg van landelijke regels over schadebestrijding bij overwinterende vogels op 

boerenland, moeten provincies gebieden aanwijzen waar alle ganzensoorten en Smienten met 

rust worden gelaten. De Provincie Fryslân heeft hiertoe een aantal ganzenfoerageergebieden 

aangewezen.  

 

Binnen het bestemmingsplangebied ligt aangewezen ganzenfoerageergebied uitsluitend in het 

deelgebied ‘Groote Wielen en omgeving’ (figuur 3.4). Het dichtstbijzijnde 

ganzenfoerageergebied voor deelgebied ‘Wirdum/Wytgaard’ betreft een deel van de Greate 

Krite nabij de Alde Feanen. 
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Figuur 3.3 Ligging van de EHS rond het buitengebied Leeuwarden. 
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Figuur 3.4 Ligging van weidevogel- en ganzenfoerageergebieden rond het buitengebied Leeuwarden. 
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4 Effectbeoordeling 

4.1 Inleiding 

Zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken bestaat het toetsingskader voor effecten op 

natuurwaarden uit verschillende componenten, zoals Natura 2000, Flora- en faunawet en 

overige (provinciaal vastgelegde) beschermingsregimes zoals 'gebieden van openheid en rust'. 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van het voornemen en twee alternatieven 

getoetst aan het relevante wettelijke kader, waarbij gebruik is gemaakt van de 

beoordelingskenmerken genoemd in tabel 4.1. De mate waarin een effect (naar verwachting) 

optreedt, is beoordeeld aan de hand van de schaal weergegeven in tabel 4.2. 

 

Tabel 4.1 - Samenvattend toetsingskader ecologie 

 

Onderdeel Beoordelingskenmerk 

Natura 2000 Instandhoudingsdoelen van de kwalificerende habitattypen en Habitat- en 

Vogelrichtlijnsoorten 

Ammoniakdepositie Depositietoename t.o.v. kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 

Flora- en faunawet Gunstige staat van instandhouding, verstoring, omvang leefgebied 

EHS Aantasting van de wezenlijke kenmerken waarden: oppervlakte, kwaliteit, 

versnippering 

Weidevogels Aantasting openheid en rust 

Ganzenfoerageergebied Functionaliteit foerageergebied 

 

 

Tabel 4.2 – Schaal gebruikt in de beoordeling van effecten. 

 

Beoordeling Beschrijving 

++ sterk positief milieueffect. 

+ positief milieueffect. 

0 nihil milieueffect . 

- negatief milieueffect. 

-- sterk negatief milieueffect. 

 

4.2 Natura 2000 

De effecten als gevolg van het voornemen en de alternatieven op omliggende Natura 2000-

gebieden zijn beschreven in de 'Passende Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden - 

Buitengebied (Van der Heijden & Klop 2013). In deze paragraaf wordt een beknopte 

samenvatting gegeven van mogelijke effecten in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

Hierbij is een opdeling gemaakt in de effecten als gevolg van ammoniakdepositie, en overige 

effecten. 

 

Ammoniakdepositie 

Veehouderijen vormen een belangrijke bron van ammoniakdepositie, en wijzigingen in de 

omvang van agrarische bedrijven kunnen een verhoging van de depositie van ammoniak tot 

gevolg hebben. Deze toename kan negatieve effecten veroorzaken op de natuur. In 

verschillende nabij gelegen Natura 2000-gebieden liggen habitattypen die gevoelig zijn voor de 
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effecten van ammoniakdepositie (tabel 3.1). Ammoniak kan hier leiden tot aantasting van de 

kwaliteit van het habitattype.  

 

In de Passende Beoordeling is de Alde Feanen als ‘modelgebied’ genomen, aangezien dit 

gebied het meest dichtbij het bestemmingsplangebied ligt en als zeer stikstofgevoelig wordt 

beschouwd. In de beoordeling of sprake is van een significant negatief effect, wordt een 

drempelwaarde van 0 mol/ha/jaar aangehouden. Met andere woorden, iedere 

depositietoename op een stikstofgevoelig habitattype waarbij reeds sprake is van een 

overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW), wordt als significant negatief 

beoordeeld. 

 

Het voornemen 

Het voornemen biedt, conform het huidige bestemmingsplan, mogelijkheden tot uitbreiding van 

veehouderijen, met een toename in de emissie en depositie van ammoniak tot gevolg. Om de 

effecten van ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden te beoordelen, is met behulp van 

het verspreidingsmodel OPS-Pro 2012 op basis van de ammoniakemissiewaarden uit het 

bestemmingsplangebied berekend hoe hoog de ammoniakdepositie zal zijn in de omgeving. 

Hierbij is een straal van 30 kilometer rondom het plangebied aangehouden. De berekende 

depositiewaarden zijn vervolgens over de Natura 2000 kaart gelegd, zodat duidelijk is wat de 

ammoniakdepositie is in de verschillende stikstofgevoelige habitattypen. De toename van de 

ammoniakdepositie ten opzichte van de bestaande situatie is gevisualiseerd in figuur 4.1. 

 

In tabel 4.3 is voor elk habitattype aangegeven wat de huidige depositie is in de Alde Feanen 

(bron: Aerius 1.5, www.aerius-app.nl). Verder is ook de grootste toename van de depositie als 

gevolg van het voornemen berekend. Uit de tabel kan worden afgeleid dat de grootste toename 

kan worden aangetroffen in het habitattype H7140b (Veenmosrietland). Het gaat hier om 62 

mol/ha/jaar. Ook in andere zeer stikstofgevoelige habitattypen, zoals Vochtige heiden 

(H4010B) en Blauwgraslanden (H6410), is de toename substantieel, variërend van 17-47 mol. 

Omdat sprake is van een toename van meer dan 0 mol en er in de huidige situatie reeds een 

substantiële overschrijding is van de KDW, wordt het effect als zeer negatief (--) beoordeeld. 

 

Ook bij veel van de andere in beschouwing genomen Natura 2000-gebieden wordt de KDW 

van het meest kritische habitattype al ruimschoots overschreden door de huidige 

ammoniakdepositie. Deze overschrijding neemt in de meeste gevallen nog verder toe onder 

het voornemen. De toename bedraagt 0-20 mol (tabel 4.4). Het effect op de betreffende 

gebieden wordt als zeer negatief (--) beoordeeld. 

 

Alternatief 1 

Zoals beschreven in paragraaf 1.4 wordt bij alternatief 1 het gebruik van de gronden beperkt tot 

een gebruik waarbij geen sprake is van een negatief effect op Natura 2000-gebieden. Dit 

betekent dat ontwikkelingen waarbij sprake is van een negatief effect op de 

instandhoudingsdoelen van omliggende Natura 2000-gebieden, per definitie niet mogelijk zijn. 

Significant negatieve effecten kunnen daarom bij voorbaat worden uitgesloten. Het effect van 

ammoniakdepositie onder alternatief 1 wordt daarom als nihil (0) beoordeeld. 

 

Alternatief 2 

Bij alternatief 2 neemt de depositie in het Natura 2000-gebied De Alde Feanen op het meest 

stikstofgevoelige gevoelige habitattype H7140B Veenmosrietlanden toe met 2-3 mol/ha/jaar 

(zie tabel 4.3). Ook bij de andere stikstofgevoelige Natura 2000-habitattypen (blauwgraslanden 

en vochtige heiden) is er een toename van de depositie variërend van 0,5-2 mol.  Omdat 
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sprake is van een toename van meer dan 0 mol en er in de bestaande situatie reeds een 

substantiële overschrijding is van de KDW, is er bij de Alde Feanen sprake van een significant  

 

 
 

Figuur 4.1. Ammoniakdepositie contouren op de Natura 2000-gebieden gelegen in een straal van 30 km rondom het 

bestemmingsplangebied. Aangegeven is de toename in ammoniakdepositie als gevolg van het voornemen. 
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negatief effect. Het alternatief wordt daarom als sterk negatief (--) beoordeeld. 

 

Bij de overige stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is er een toename van de 

ammoniakdepositie tot 6 mol. Hier is dus ook sprake van een significant negatief effect (zie 

tabel 4.4). Ook met betrekking tot de overige Natura 2000-gebieden wordt dit alternatief als 

sterk negatief (--) beoordeeld. 

 

Tabel 4.3. Berekende hoogste toename van de ammoniakdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in de Alde 

Feanen als gevolg van het voornemen en alternatief 2. Verder is per habitattype de huidige depositie aangegeven 

(bron: Aerius 1.5, www.aerius-app.nl), alsmede de KDW. Verder is nagegaan of er sprake is van een kans op een 

significant negatief (zie tekst voor uitleg). 

 
Code Habitattype KDW 

(mol/ha/jaar) 
Bestaande N-
depositie 
(mol/ha/jaar) 

Grootste toename  
NH3-depositie (mol/ha/jaar) 

Kans op significant negatief 
effect  

    Voornemen Alternatief 2 Voornemen Alternatief 2 

H3150 Meren met 
Krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

2143 1095-1387 56 2-3 Nee Nee 

H4010b Vochtige heiden 
(laagveengebied) 

786 1147-1232 17 0,5-1 Ja Ja 

H6410 Blauwgraslanden 1071 1075-1496 47 1-2 Ja Ja 

H7140b Overgangs- en 
trilveen 
(veenmosrietlanden) 

714 1054-1600 62 2-3 Ja Ja 

H7210 Galigaanmoerassen 1571 1200 18 0,5-1 Nee Nee 

H91D0 Hoogveenbossen 1786 1159-1444 47 1-2 Nee Nee 

 

Tabel 4.4. Berekende toename van de ammoniakdepositie op de grens van de Natura 2000-gebieden als gevolg van 

het voornemen en alternatief 2. Aangegeven zijn ook de huidige stikstofdepositiewaarden en de KDW van de meest 

kritische habitattypen in de  betreffende Natura 2000-gebieden. Aangegeven is of er ook sprake is van een significant 

negatief effect als gevolg van de toename van de ammoniakdepositie (zie tekst voor uitleg). 
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     Voornemen Alternatief 2 Voornemen Alternatief 2 

Groote Wielen 0 Nee NVT NVT >40 0,6-5 Nee Nee 

Alde Feanen 4 Ja 714 1054-1600 17-62 3 Ja Ja 

Sneekermeergebied 8 Nee NVT NVT 3-11 0-0,5 Nee Nee 

Waddenzee 9 Ja 714 866-1496 0-20 0-0,5 Ja Ja 

Deelen 12 Nee NVT NVT 4-8 0-0,5 Nee Nee 

Witte en Zwarte 

Brekken 

14 Nee NVT NVT 2-4 0-0,5 Nee Nee 
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Van Oordt's Mersken 15 Ja 714 1288-1522 4-12 0-0,5 Ja Ja 

Oudegaasterbrekken, 

Fluessen e.o. 

19 Ja 2143 1115-1271 1-7 0-0,5 Nee Nee 

Lauwersmeer 21 Nee NVT NVT 0-5 0-0,5 Nee Nee 

Wijnjeterper Schar 22 Ja 714 1302-1450 4-9 0-0,5 Ja Ja 

Duinen Ameland 23 Ja 714 1025-1480 1-18 0,6-5 Ja Ja 

Noordzeekustzone 24 Ja 1429 509-1136 0-5 0-0,5 Nee Nee 

IJsselmeer 25 Ja 1214 834-1125 0-5 0-0,5 Nee Nee 

Duinen Terschelling 26 Ja 714 835-1191 2-8 0-0,5 Ja Ja 

Rottige Meenthe & 

Brandemeer 

27 Ja 714 1090-1265 1-3 0-0,5 Ja Ja 

Bakkeveense duinen 29 Ja 714 1466-2091 3-8 0-0,5 Ja Ja 

 

 

Overige effecten 

Naast de effecten van ammoniakdepositie is mogelijk sprake van overige effecten vanuit het 

plangebied op omliggende Natura 2000-gebieden. Deze effecten zijn reeds beoordeeld in een 

eerdere rapportage (Greve & De Vries 2012). Hieruit blijkt dat bij enkele deelgebieden sprake 

is van een mogelijke ecologische relatie tussen het plangebied en Natura 2000-gebieden: 

 

 Deelgebied ‘Vliegbasis en omgeving’: mogelijk maakt de Meervleermuis, een 

kwalificerende soort voor Natura 2000-gebied Groote Wielen, gebruik van dit 

deelgebied, evenals een aantal kwalificerende niet-broedvogels (Smient, ganzen). 

 Deelgebied ‘Groote Wielen en omgeving’: dit deelgebied overlapt met de Groote 

Wielen. De Meervleermuis en enkele kwalificerende watervogels maken gebruik van 

het deelgebied. 

 Deelgebied ‘Omgeving Wirdum/Wytgaard’: mogelijk maakt de Meervleermuis gebruik 

van dit deelgebied, evenals een aantal kwalificerende watervogels (Smient, ganzen) 

van zowel de Groote Wielen als de Alde Feanen. 

 

Voor de watervogels is binnen de Natura 2000-begrenzing voldoende areaal en grasland 

aanwezig, waardoor de percelen binnen de deelgebieden niet van belang zijn voor het behalen 

van de instandhoudingsdoelen (Greve & De Vries 2012).  Significant negatieve effecten op 

kwalificerende niet-broedvogels kunnen worden uitgesloten. Het effect wordt daarom als nihil 

(0) beoordeeld. Dit geldt zowel voor het voornemen als beide alternatieven. 

Voor de Meervleermuis geldt dat in het bestemmingsplangebied mogelijk vliegroutes en 

verblijfplaatsen liggen van meervleermuizen (Greve & De Vries 2012). Bij het uitvoeren van 

sloopwerkzaamheden is de mogelijke aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen in gebouwen 
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een aandachtspunt. Dit betekent dat vooraf aan de sloop moet worden onderzocht of het 

gebouw verblijfplaatsen bevat. Ook bij ruimtelijke ontwikkelingen langs oevers en lijnvormige 

elementen in het landschap is het van belang om rekening te houden met vliegroutes van 

meervleermuizen. Ook hier geldt dat er dan in eerste instantie onderzoek moet worden gedaan 

naar de aanwezigheid van vliegroutes. Op basis van een dergelijk onderzoek en kennis 

omtrent de ingreep, zal vervolgens kunnen worden bepaald hoe groot de effecten zullen zijn 

en/of mitigerende en compenserende maatregelen moeten worden genomen. Bij een dergelijk 

onderzoek zal aandacht moeten worden besteed aan lichtuitstraling op oevers en de mate 

waarin de lijnvormige elementen in het landschap worden aangetast. 

De alternatieven 1 en 2 zijn geformuleerd onder voorwaarden dat er geen (significant) 

negatieve effecten op meervleermuizen zullen optreden. Deze alternatieven scoren derhalve 

nihil (0). Dergelijke voorwaarden gelden niet voor het voornemen, zodat hier significant 

negatieve effecten op meervleermuizen niet zijn uit te sluiten. Het voornemen scoort hiermee 

sterk negatief (--). 

 

4.3 Flora- en faunawet 

Ammoniakdepositie 

Ammoniakdepositie kan leiden tot het verdringen van kwetsbare plantensoorten door 

stikstofminnende, snelgroeiende soorten zoals grassen. Stikstofgevoelige beschermde 

plantensoorten in het buitengebied zijn o.a. Spaanse ruiter en Brede orchis. De aanzienlijke 

toename van de ammoniakdepositie bij het voornemen kan leiden tot een aantasting van de 

kwaliteit van vegetatietypen als blauwgrasland, het biotoop van o.a. Spaanse ruiter. Het effect 

van het voornemen op beschermde, stikstofgevoelige plantensoorten wordt daarom als sterk 

negatief (--) beoordeeld.  

 

Ook bij alternatief 2 is er sprake van een toename van de ammoniakdepositie en ook hier zijn 

negatieve effecten op wettelijk beschermde stikstofgevoelige plantensoorten mogelijk. De 

depositietoename is lager is dan bij het voornemen. Alternatief 2 scoort daarom negatief (-). Bij 

alternatief 1 is er geen sprake van een toename van de ammoniakdepositie in Natura 2000-

gebieden. Lokaal buiten de Natura 2000-gebieden is echter een lichte toename van de 

ammoniakdepositie niet uit te sluiten. Omdat ook buiten de Natura 2000-gebieden 

stikstofgevoelige planten groeien (Greve & De Vries 2012), zijn negatieve effecten niet uit te 

sluiten. Mogelijke effecten zijn geringer dan bij alternatief 2. Alternatief 1 scoort daarom nihil tot 

negatief (0/-). 

.  

Overige effecten (ruimtebeslag, verstoring, aantasting) 

Als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan buitengebied kunnen effecten optreden 

door bijvoorbeeld ruimtebeslag, verstoring bij werkzaamheden, of aantasting van leefgebied. 

Deze effecten worden hierna besproken. Hierbij moet worden benadrukt dat het op het moment 

van schrijven nog niet duidelijk is of en waar ruimtelijke ingrepen zijn voorzien. Het is daarom 

nodig om voorafgaand aan de werkzaamheden aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar 

de aanwezigheid van (middel)zwaar beschermde soorten op de betreffende locatie. In deze 

beoordeling wordt uitgegaan van een scenario waarbij beschermde soorten inderdaad 

aanwezig zijn. 

 

Licht beschermde soorten 

In alle deelgebieden komt een aantal licht beschermde soorten (tabel 1 Flora- en faunawet) 

voor, zoals diverse planten, amfibieën en muizensoorten. Voor deze soorten geldt een 
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vrijstelling van ontheffing bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke 

ingrepen die mogelijk zijn binnen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan veroorzaken 

daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van licht beschermde soorten uit 

de genoemde soortgroepen. De effecten worden als nihil (0) beoordeeld. 

 

Middelzwaar beschermde soorten 

Binnen het bestemmingsplangebied komt een aantal middelzwaar beschermde soorten voor, 

namelijk enkele plantensoorten (Daslook, Waterdrieblad, Spaanse ruiter, Rietorchis, Brede 

orchis, Wilde gagel, Wilde marjolein), vissen (Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad) en 

Steenmarter.  

 

Indien bij toekomstige ingrepen werkzaamheden aan groenstructuren en watergangen worden 

uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat groeiplaatsen van middelzwaar beschermde 

planten worden aangetast. In dat geval ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en 

faunawet. Voorafgaand aan dergelijke ruimtelijke ingrepen dient daarom te worden vastgesteld 

of er groeiplaatsen van middelzwaar beschermde planten aanwezig (kunnen) zijn. In het geval 

dat dergelijke groeiplaatsen worden aangetroffen, zijn er twee mogelijkheden. Als de 

werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een door het ministerie van EZ goedgekeurde 

gedragscode (bijvoorbeeld Gedragscode Provinciale Infrastructuur), veroorzaken deze 

werkzaamheden geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van planten. Indien niet 

kan worden gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, dan dient een ontheffing ex 

artikel 75C van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Op dit moment kunnen 

negatieve effecten niet worden uitgesloten. Zowel het voornemen als beide alternatieven 

scoren daarom nihil tot negatief (0/-). 

 

Bij toekomstige ingrepen aan watergangen ontstaan mogelijk negatieve effecten op het 

leefgebied van de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad. Bij 

dergelijke ingrepen dient vooraf te worden vastgesteld of de genoemde vissoorten aanwezig 

zijn in de betreffende watergangen. Uit dat onderzoek moet blijken welke vervolgstappen 

noodzakelijk zijn en of via een gedragscode kan worden gewerkt. Op dit moment kunnen 

negatieve effecten niet worden uitgesloten. Zowel het voornemen als beide alternatieven 

scoren daarom nihil tot negatief (0/-).  

 

De middelzwaar beschermde Steenmarter heeft verblijfplaatsen in onder andere gebouwen. 

Steenmarters maken de laatste decennia een opmars binnen de provincie Fryslân 

(www.zoogdieratlas.nl). Het is daarom mogelijk dat het bestemmingsplangebied deel uitmaakt 

van het foerageergebied van deze soort. Ook kunnen in gebouwen en bosschages binnen het 

bestemmingsplangebied verblijfplaatsen aanwezig zijn. Bij sloop van gebouwen en kap van 

bosschages dient daarom rekening te worden gehouden met deze soort. Dit betekent dat 

wanneer mogelijk verblijfplaatsen worden aangetast onderzoek noodzakelijk is of met een 

gedragscode kan worden gewerkt. Indien dat niet mogelijk is moet ontheffing worden 

aangevraagd. Op dit moment kunnen negatieve effecten niet worden uitgesloten. Zowel het 

voornemen als beide alternatieven scoren daarom nihil tot negatief (0/-). 

 

Zwaar beschermde soorten 

Binnen het bestemmingsplangebied komt een aantal zwaar beschermde soorten voor, namelijk 

Groene glazenmaker, Bittervoorn, Rivierprik, Heikikker, Rugstreeppad, verschillende 

vleermuizen, Waterspitsmuis en Noordse woelmuis (tabel 3.2).  
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Libellen 

In het natuurgebied de Groote Wielen is in het verleden de zwaar beschermde Groene 

glazenmaker aangetroffen. Deze soort is voor zijn voortplanting afhankelijk van wateren met 

goed ontwikkelde Krabbenscheervegetaties. Bij aantasting van deze vegetaties kunnen 

negatieve effecten optreden op de Groene glazenmaker. Het deelgebied ten oosten van het 

Ouddeel maakt deel uit van de EHS en heeft als bestemming ‘natuur’. Door deze bestemming 

zijn geen ingrepen toegestaan die de ecologische waarden van het gebied aantasten. 

Negatieve effecten op de Groene glazenmaker worden daarom niet waarschijnlijk geacht. Het 

effect wordt daarom als nihil (0) beoordeeld. Dit geldt zowel voor het voornemen als beide 

alternatieven. 

 

Vissen 

In sommige wateren van het plangebied komen de zwaar beschermde Bittervoorn en Rivierprik 

voor. Ingrepen aan watergangen waar deze soorten voorkomen kunnen leiden tot een 

aantasting van het leefgebied van deze soorten. In dat geval is een ontheffing in het kader van 

de Flora- en faunawet nodig. Op dit moment kunnen negatieve effecten niet worden 

uitgesloten. Zowel het voornemen als beide alternatieven scoren daarom nihil tot negatief (0/-). 

 

Amfibieën 

In het natuurgebied Groote Wielen zijn de zwaar beschermde amfibieënsoorten Heikikker en 

Rugstreeppad waargenomen. Vanaf 2002 is de Heikikker echter niet meer waargenomen 

(Biezenaar & Miedema 2011). De Rugstreeppad wordt enkel waargenomen in het oostelijke 

deel van het Groote Wielengebied, in de Ryptsjerkerpolder (Ouwehand 2005, Provinsje Fryslân 

2009). Dit gebied heeft de bestemming ‘natuur’ waardoor geen ingrepen met onevenredige 

negatieve ecologische effecten mogelijk zijn. Het effect wordt als nihil (0) beoordeeld. Dit geldt 

zowel voor het voornemen als beide alternatieven. 

 

Zoogdieren 

Voor vrijwel alle ruimtelijke ingrepen binnen het bestemmingsplangebied kan worden 

geconcludeerd dat ze geen negatief effect op de Waterspitsmuis en Noordse woelmuis 

opleveren, omdat geschikt habitat op veel plaatsen ontbreekt of omdat de bestemming van het 

gebied geen aantasting van de natuurlijke waarden toelaat. De Noordse woelmuis komt voor in 

natte graslanden en geschikte oevervegetatie in de Groote Wielen. Dit gebied heeft de 

bestemming ‘natuur’ en is gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

natuurlijke, landschappelijke en ecologische waarden van het gebied. Voor deze gronden is 

een omgevingsvergunning slechts mogelijk indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt 

van de ecologische waarden. De Waterspitsmuis komt voor in de rietoevers van het Zijlsterrak, 

de Bullepolder, het natuurgebied Groote Wielen en plas-drassituaties in de Tjaarderpolder. Ook 

de Tjaarderpolder heeft de bestemming ‘natuur’, de Bullepolder heeft een dubbelbestemming 

‘waarde – natuur’, en het Zijlsterrak heeft de bestemming ‘water’. Bij ruimtelijke ingrepen aan 

goed ontwikkelde rietoevers van het Zijlsterrak kan nader onderzoek nodig zijn naar de 

aanwezigheid van Waterspitsmuis om te bepalen hoe de betreffende ingreep zich verhoudt tot 

de Flora- en faunawet.  

 

Door de bestemming van bovenstaande gebieden zijn ingrepen met negatieve effecten in de 

meeste gevallen op voorhand uit te sluiten. Het effect wordt daarom als nihil (0) beoordeeld. Dit 

geldt voor zowel het voornemen als beide alternatieven.  

 

Vleermuizen 

Effecten op vleermuizen treden mogelijk op wanneer sprake is van ingrepen aan 

verblijfplaatsen, foerageergebied of vliegroutes. Bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in het 
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deelgebied waarbij sloop, renovatie van gebouwen, kap van bomen, aantasting van lijnvormige 

elementen en ingrijpende werkzaamheden aan groenstructuren aan de orde zijn, geldt dat zij 

mogelijk negatieve effecten veroorzaken op vleermuizen. Bij bovengenoemde ingrepen dient 

daarom vooraf middels aanvullend onderzoek te worden vastgesteld of effecten kunnen 

optreden voor vleermuizen. Indien dit het geval is, zijn vervolgstappen noodzakelijk om een 

conflict met de Flora- en faunawet te voorkomen. Deze vervolgstappen kunnen bestaan uit het 

treffen van mitigerende maatregelen en/of het aanvragen van een ontheffing. Op dit moment 

kunnen negatieve effecten niet worden uitgesloten. Zowel het voornemen als beide 

alternatieven scoren daarom nihil tot negatief (0/-). 

 

Broedvogels 

Aangezien alle deelgebieden mogelijkheden tot broeden van vogelsoorten bieden, moet bij 

ruimtelijke ontwikkelingen volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met 

broedende vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. 

Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van broedgevallen 

is niet toegestaan en hiervoor wordt ook geen ontheffing verleend. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden (bijvoorbeeld het bouwrijp maken van het 

terrein of het slopen van de aanwezige bebouwing) buiten het broedseizoen uitvoeren, is de 

meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen 

te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de verstoring 

tijdens de werkzaamheden. Ook kunnen buiten het broedseizoen eventueel geschikte 

broedplaatsen worden verwijderd. Tenslotte kunnen broedgevallen worden voorkomen door 

geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan tijdens de werkzaamheden, door 

bijvoorbeeld zandhopen of kap- en snoeihout niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch 

vogels tot broeden komen en kunnen deze door de werkzaamheden worden verstoord, dan 

ontstaat er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden 

gestaakt worden tot na de broedperiode van de betreffende soort(en). 

 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bij ingrepen verstoring van 

broedende vogels en hun nesten dient te worden voorkomen, zodat daardoor een conflict met 

de Flora- en faunawet ten aanzien van broedvogels wordt vermeden. Met inachtneming van 

deze randvoorwaarden wordt het effect als nihil (0) beoordeeld. Dit geldt zowel voor het 

voornemen als beide alternatieven. 

 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de 

Flora- en faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik 

van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele 

leefomgeving daarvan worden daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 

geldt een aangepaste lijst van soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen, die indicatief is 

en niet uitputtend. Soorten van deze lijst die binnen het bestemmingsplangebied voorkomen 

zijn o.a. Buizerd, Havik, Sperwer, Gierzwaluw, Kerkuil, Ransuil, Roek en Huismus. 

 

Indien aanwezige nestplaatsen en/of de functionele leefomgeving daarvan door ruimtelijke 

ingrepen verdwijnen of ongeschikt worden, ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en 

faunawet. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het deelgebied dient te worden bepaald 

of negatieve effecten optreden op jaarrond beschermde nestplaatsen en/of de functionele 

leefomgeving daarvan. Als dit het geval is, dient een deskundige te bepalen welke 

vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Op dit moment kunnen 
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negatieve effecten niet worden uitgesloten. Zowel het voornemen als beide alternatieven 

scoren daarom nihil tot negatief (0/-). 

4.4 Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

Van de drie deelgebieden overlapt alleen deelgebied ‘Groote Wielen en omgeving’ met de 

Provinciale EHS. Daarnaast ligt EHS grondgebied buiten de begrenzing van het plangebied, 

maar binnen de invloedssfeer van ammoniakdepositie. De bepaling van effecten op de EHS 

wordt voor een groot deel ingevuld door de Passende Beoordeling, aangezien de betreffende 

Natura 2000-gebieden ook onderdeel van de EHS uitmaken.  

 

Als gevolg van het voornemen en alternatief 2 neemt de ammoniakdepositie toe (figuur 4.1). 

Analoog aan de beoordeling voor Natura 2000 wordt deze toename bij het voornemen als zeer 

negatief (--) en bij alternatief 2 als negatief (-) beoordeeld. 

 

Onder alternatief 1 kunnen negatieve effecten van ammoniakdepositie op Natura 2000-

gebieden worden uitgesloten. Buiten de Natura 2000-gebieden is bij dit alternatief mogelijk wel 

sprake van een lichte toename van de depositie. Afhankelijk van de stikstofgevoeligheid van de 

vegetaties in de EHS buiten Natura 2000-gebieden, zijn hier negatieve effecten niet uit te 

sluiten. Het effect wordt bij dit alternatief daarom als nihil tot negatief (0/-) beoordeeld.  

 

Zoals hierboven beschreven valt een deel van de EHS binnen het bestemmingsplangebied. Dit 

gebied heeft als bestemming ‘natuur’, waardoor geen ruimtelijke ingrepen met negatieve 

effecten op de ecologische waarden van het gebied zijn toegestaan. Het effect van ruimtelijke 

ingrepen wordt daarom als nihil (0) beoordeeld. 

4.5 Overige gebiedsbescherming 

'Gebieden van openheid en rust' en provinciale weidevogelbescherming 

Weidevogels zijn in Nederland beschermd onder de Flora- en faunawet. Deze bescherming 

betreft vaste rust- en verblijfplaatsen (de nesten), maar niet de broedgebieden (met 

uitzondering van beschermde natuurgebieden). Echter, in het Streekplan van de provincie 

Fryslân is vastgelegd, dat bij ‘noodzakelijke ingrepen van openbaar belang’ 

weidevogelbelangen als zelfstandig belang in de afweging dienen te worden meegenomen. 

Deze bescherming is verder concreet vormgegeven in het Werkplan Weidevogels uit 2007, 

waarin is gesteld dat indien aantasting van de aanwezige weidevogelstand optreedt, verlies 

aan weidevogelareaal (zijnde de 'gebieden van openheid en rust', zie figuur 3.4 ) vanaf 0,5 ha 

gecompenseerd dient te worden. 

 

Realisatie verblijfsrecreatieve voorzieningen (niet-agrarische ontwikkelingen) 

In de afwijkingsregels is bepaald dat een omgevingsvergunning voor de aanleg van 

‘voorzieningen voor dagrecreatief medegebruik groter dan 5.000 m
2
' alleen wordt verleend 

'indien er geen sprake is van strijd met het provinciaal weidevogelbeleid. In de overlegreactie 

van de provincie Fryslân op het voorontwerpbestemmingsplan is door de provincie opgemerkt 

dat voor ‘minicampings aansluitend op het erf van een woning of bedrijf (zijnde een 

niet-agrarische ontwikkelingen) groter dan 0,5 hectare weidevogelcompensatie aan de orde is’. 

Omdat voornoemde afwijkingsregels gelden bij beide alternatieven (zie 

alternatievenbeschrijving planMER) scoren deze nihil (0). Bij het voornemen worden de 

voornoemde afwijkingsregels echter niet gehanteerd. Het voornemen scoort daarom nihil tot 

negatief (0/-).   
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Agrarische ontwikkelingen 

De door de provincie aangewezen 'gebieden van openheid en rust' hebben vaak een 

agrarische bestemming. Dit betekent dat binnen deze gebieden reeds agrarische activiteiten 

plaatsvinden die een zekere mate van verstoring teweeg brengen. De provincie Fryslân stelt 

daarom in haar weidevogelbeleid dat de 'gebieden van openheid en rust', vanwege het reeds 

bestaande agrarische gebruik, geen effecten zullen ondervinden van agrarische 

ontwikkelingen. Uitgaande van dit toetsingskader scoren zowel het voornemen als beide 

alternatieven daarom nihil (0).  

 

Overigens is het vanuit ecologisch oogpunt maar de vraag of negatieve effecten als gevolg van 

agrarische ontwikkelingen altijd kunnen worden uitgesloten. Dit geldt vooral indien er sprake is 

van grootschalige agrarische ontwikkelingen in goed ontwikkelde weidevogelgebieden met een 

beperkt agrarisch gebruik. Hier kan als gevolg van agrarische schaalvergroting wel degelijk een 

toename van de verstoring optreden, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van goed 

ontwikkelde weidevogelgebieden. 

 

Ganzenfoerageergebied 

Binnen het bestemmingsplangebied ligt aangewezen ganzenfoerageergebied uitsluitend in het 

deelgebied ‘Groote Wielen en omgeving’. Dit gebied heeft een dubbelbestemming met 

Waarde-Natuur. Dit betekent dat de aangewezen gronden, en dus ook het 

ganzenfoerageergebied, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen(en), mede 

bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuurlijke waarden van 

weidevogel- en ganzenfoerageergebieden. Onder deze voorwaarden zijn negatieve effecten 

daarom uitgesloten. Zowel het voornemen en beide alternatieven scoren daarom nihil (0). 

4.6 Samenvatting effecten 

In onderstaande tabel is een samenvatting gepresenteerd van de beoordeling van het 

voornemen en de verschillende alternatieven. 

 

Tabel 4.5. Samenvatting van de beoordeling van effecten. 0: effect nihil, -: negatief effect, :  - - sterk negatief effect. 

 Voornemen Alternatief 1 Alternatief 2 

Natura 2000-gebieden    

Ammoniakdepositie Natura 2000-gebied Alde Feanen - - 0 - - 

Ammoniakdepositie overige Natura 2000-gebieden  - - 0 - - 

Effecten meervleermuis - - 0 0 

Effecten overige Natura 2000-waarden  0 0 0 

Beschermde soorten (Flora en faunawet)    

Effecten als gevolg van toename ammoniakdepositie - - 0/- - 

Overige effecten 0/- 0/- 0/- 

Overige Gebiedsbescherming    

Ecologische Hoofdstructuur (buiten Natura 2000-gebieden); 

effecten ammoniakdepositie 

- - 0/- - 

Ecologische Hoofdstructuur; overige effecten 0 0 0 

Gebieden van openheid en rust 0/- 0 0 

Ganzenfoerageergebieden 0 0 0 
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5 Conclusies 

 

Natuurbeschermingswet 

 Door uitvoering van het voornemen zal de ammoniakdepositie in veel Natura 2000-

gebieden fors toenemen. Deze toename is bij de Alde Feanen maximaal 62 mol/ha/jaar en 

bij de overige Natura 2000-gebieden in de omgeving maximaal 20 mol/ha/jaar. Door de 

drempelwaarde van 0 mol/ha/jaar wordt iedere depositietoename als significant negatief 

beoordeeld. Om deze reden kan worden geconcludeerd dat uitvoering van het voornemen 

zal leiden tot een significant negatief effect op de omliggende Natura 2000-gebieden. Het 

voornemen scoort hierin sterk negatief (--). 

 

 Door de beperkingen die zijn gesteld in alternatief 1, leidt dit alternatief per definitie niet tot 

een toename van ammoniakdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Significant 

negatieve effecten kunnen bij dit alternatief daarom worden uitgesloten. Dit alternatief scoort 

nihil (0). 

 

 De depositie als gevolg van alternatief 2 neemt in de Alde Feanen toe met maximaal 3 

mol/ha/jaar. Hier is er dus sprake van een significant negatief effect. Ook in de overige 

Natura 2000-gebieden is er een toename van de ammoniakdepositie. Ook hier is er een 

significant negatief effect. Alternatief 2 scoort daarmee sterk negatief (--). 

 

 De deelgebieden zijn (deels) van belang voor de Meervleermuis, vanwege de aanwezigheid 

van verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied. De alternatieven 1 en 2 zijn 

geformuleerd onder voorwaarden dat er geen (significant) negatieve effecten op 

meervleermuizen zullen optreden. Ze scoren daarom nihil (0). Dergelijke voorwaarde gelden 

niet voor het voornemen, zodat hier significant negatieve effecten op Meervleermuizen niet 

zijn uit te sluiten. Het voornemen scoort daarom sterk negatief (--). 

 

 Overige effecten op Natura 2000-gebieden zijn er niet te verwachten. Hierin scoren het 

voornemen en beide alternatieven nihil (0). 

 

Flora- en faunawet 

 Binnen het bestemmingsplangebied komt een verscheidenheid aan beschermde dier- en 

plantensoorten voor. Voor de licht beschermde soorten (tabel 1) geldt een vrijstelling van 

enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet bij projecten in het kader van 

ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtelijke ingrepen in het plangebied veroorzaken daarom geen 

conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van aanwezige licht beschermde soorten.  

 

 De toenemende ammoniakdepositie bij het voornemen en alternatief 2 kan leiden tot 

aantasting van het biotoop van kwetsbare wettelijk beschermde plantensoorten, zoals 

Spaanse ruiter en orchideeën. Het effect van het voornemen en alternatief 2 op 

beschermde, stikstofgevoelige plantensoorten, wordt daarom respectievelijk als sterk 

negatief (--) tot negatief (-) beoordeeld. Bij alternatief 1 is er geen sprake van een toename 

van de ammoniakdepositie binnen Natura 2000-gebieden, maar is er mogelijk lokaal wel 

een lichte toename van de ammoniakdepositie te verwachten buiten deze gebieden. Omdat 

ook buiten de Natura 2000-gebieden stikstofgevoelige plantensoorten groeien, zijn 

negatieve effecten niet uit te sluiten. Alternatief 1 scoort daarom nihil tot negatief (0/-). 
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 In het buitengebied komen verschillende (middel)zwaar beschermde soorten uit tabel 2 of 3 

van de Flora- en faunawet voor. Daarnaast komen in het plangebied waarschijnlijk jaarrond 

beschermde nestplaatsen voor. Het is op het moment van schrijven niet duidelijk of en waar 

ruimtelijke ingrepen zijn voorzien. Verschillende gebieden hebben als bestemming ‘natuur’ 

en hier zijn überhaupt geen ingrepen toegestaan die de ecologische waarden onevenredig 

aantasten. Op locaties waar wel ruimtelijke ingrepen zullen worden uitgevoerd, is het nodig 

om voorafgaand aan de werkzaamheden aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar de 

aanwezigheid van (middel)zwaar beschermde soorten. Op basis van de resultaten van dat 

onderzoek kan worden bepaald of en welke vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet 

noodzakelijk zijn. De effecten worden voor het voornemen en beide alternatieven als nihil tot 

negatief (0/-) beoordeeld. 

 

Ecologische hoofdstructuur 

 Van de drie deelgebieden overlapt een groot deel van het deelgebied ‘Groote Wielen en 

omgeving’ met de Provinciale EHS. Daarnaast ligt EHS grondgebied buiten de begrenzing 

van het plangebied, maar binnen de invloedssfeer van ammoniakdepositie.  

 

 Analoog aan de beoordeling voor Natura 2000 wordt de toename van de 

ammoniakdepositie onder het voornemen en alternatief 2 als respectievelijk zeer negatief  

(--) tot negatief (-) beoordeeld.  

 

 Bij alternatief 1 is er geen sprake van een toename van de ammoniakdepositie in Natura 

2000-gebieden, maar is er mogelijk lokaal wel een toename te verwachten in de EHS buiten 

de Natura 2000-gebieden. Omdat ook hier stikstofgevoelige vegetaties liggen, zijn 

negatieve effecten niet uit te sluiten. Alternatief 1 scoort derhalve nihil tot negatief (0/-). 

 

 De Groote Wielen heeft als bestemming ‘natuur’ waardoor geen ruimtelijke ingrepen met 

negatieve effecten op de ecologische waarden van het gebied zijn toegestaan. Het effect 

van ruimtelijke ingrepen wordt daarom als nihil (0) beoordeeld. Dit geldt zowel voor het 

voornemen als beide alternatieven 

 

Overige gebiedsbescherming 

 

 Gebieden van openheid en rust (weidevogelgebieden) 

Binnen alle deelgebieden zijn door de Provincie omvangrijke percelen aangewezen als 

'gebieden van openheid en rust'. Het betreft hier gebieden die van belang zijn voor 

weidevogels. In het ontwerpbestemmingsplan, en de daarop gebaseerde alternatieven, zijn 

regels opgenomen op grond waarvan effecten op deze gebieden zijn uitgesloten. Dit geldt 

dan voor toeristische ontwikkelingen op (voormalige) agrarische bedrijven. De alternatieven 

scoren daarom  nihil (0). De regels gelden niet voor het voornemen. Daarom scoort het 

voornemen nihil tot negatief (0/-). 

 

De Provincie Fryslân hanteert in haar weidevogelbeleid de regel dat van agrarische 

ontwikkelingen geen effecten zijn te verwachten op 'gebieden van openheid en rust', 

aangezien in deze gebieden al sprake is van een agrarische bestemming met de daarbij 

horende agrarische activiteiten. Met betrekking tot agrarische ontwikkelingen scoren het 

voornemen en de alternatieven daarom nihil (0). 

 

 Ganzenfoerageergebieden 

 Binnen het deelgebied ‘Groote Wielen en omgeving’ ligt aangewezen 

ganzenfoerageergebied. Dit gebied heeft een dubbelbestemming met Waarde-Natuur. 
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Omdat ingrepen hier niet mogen leiden tot een aantasting van de natuurwaarden worden 

alle alternatieven en het voornemen als nihil (0) beoordeeld. 
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Bijlage 1 Instandhoudingsdoelen 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de instandhoudingsdoelen voor de 

twee nabij gelegen Natura 2000-gebieden, de Groote Wielen en de Alde Feanen. Hierbij is 

tevens aangegeven of het betreffende instandhoudingsdoel (IHD) is gericht op behoud (=) of 

verbetering/uitbreiding (>) van het leefgebied. 

 

 

Groote Wielen 

Kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten voor de Groote Wielen. IHD instandhoudingsdoel, = behoud, > verbetering 

Code Soort IHD omvang 

leefgebied 

IHD kwaliteit 

leefgebied 

IHD omvang populatie 

H1134 Bittervoorn = = = 

H1318 Meervleermuis = = = 

H1340 Noordse woelmuis > > = 

 

 Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten voor de Groote Wielen. NBr niet-broedvogel, Br broedvogel,  IHD 

instandhoudingsdoel, = behoud, > verbetering 

Code Soort IHD omvang 

leefgebied 

IHD kwaliteit 

leefgebied 

IHD omvang populatie 

A041 Kolgans (Nbr) = = 13900 

A045 Brandgans (NBr) = = 11800 

A050 Smient (NBr) = = 1300 

A119 Porseleinhoen (Br) = = 4 

A151 Kemphaan (Br) > > 10 

A156 Grutto (NBr) = = 670 

A295 Rietzanger (Br) = = 220 
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Alde Feanen 

 Kwalificerende Habitattypen voor de Alde Feanen. IHD instandhoudingsdoel, = behoud, > uitbreiding of verbetering 

Code Habitattype IHD oppervlakte IHD kwaliteit 

H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden = > 

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) > > 

H6410 Blauwgraslanden = > 

H7140B Overgangs- en trilveen (veenmosrietlanden) > > 

H7210 Galigaanmoerassen = = 

H91D0 Hoogveenbossen > > 

 

Kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten voor de Alde Feanen. IHD instandhoudingsdoel, = behoud, > verbetering 

Code Soort IHD omvang 

leefgebied 

IHD kwaliteit 

leefgebied 

IHD populatie 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel > > > 

H1134 Bittervoorn = = = 

H1145 Grote modderkruiper = = = 

H1149 Kleine modderkruiper = = = 

H1163 Rivierdonderpad = = = 

H1318 Meervleermuis = = = 

H1340 Noordse woelmuis > > > 

 

Tabel 5-5- Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten voor de Alde Feanen. NBr niet-broedvogel, Br broedvogel,  IHD 

instandhoudingsdoel, = behoud, > verbetering 

Code Soort IHD omvang 

leefgebied 

IHD kwaliteit 

leefgebied 

IHD omvang populatie 

A017 Aalscholver (Br) = = 800 

A017 Aalscholver (NBr) = = 60 

A021 Roerdomp (Br) = = 4 

A029 Purperreiger (Br) > > 20 

A041 Kolgans (NBr) = (<) = 2700 

A045 Brandgans (NBr) = (<) = 430/6100 

A050 Smient (NBr) = (<) = 2700 

A051 Krakeend (NBr) = = 120 

A052 Wintertaling (NBr) = = 140 

A056 Slobeend (NBr) = = 140 

A059 Tafeleend (NBr) = = 90 

A061 Kuifeend (NBr) = = 470 

A068 Nonnetje (NBr) = = 30 

A081 Bruine kiekendief (Br) > > 20 

A119 Porseleinhoen (Br) = = 20 

A151 Kemphaan (Br) = = 10 

A156 Grutto (NBr) = = 90/880 

A197 Zwarte stern (Br) > > 40 

A292 Snor (Br) = = 40 

A295 Rietzanger = = 800 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor het buitengebied van de gemeente Leeuwarden is een nieuw bestemmingsplan in 

voorbereiding, waarin het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied van de gemeente voor de 

komende 10 jaar wordt vastgelegd. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan 

is de ontwikkeling van de veehouderij in het buitengebied. In het recent opgestelde planMER 

zijn het voornemen en twee alternatieven uitgewerkt met betrekking tot de veehouderij, 

waarvoor eventuele effecten op beschermde natuurwaarden in beeld gebracht dienen te 

worden. De mogelijkheden op basis van het voornemen en de alternatieven bieden mogelijk 

ruimte voor een (beperkte) toename van de ammoniakemissie. Omdat een toename in 

ammoniakdepositie kan leiden tot aantasting van natuurwaarden in nabij gelegen Natura 2000-

gebieden, is het van belang om deze effecten te toetsen aan de vigerende natuurwetgeving. 

Op basis van deze toetsing is het mogelijk om te bepalen waar en hoe er sturing kan worden 

gegeven aan de ontwikkelingsmogelijkheden zonder dat sprake is van negatieve effecten.  

 

De gemeente Leeuwarden heeft Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek gevraagd om, in 

het kader van een Passende Beoordeling, de effecten te onderzoeken van het nieuwe 

bestemmingsplan op omliggende Natura 2000-gebieden. De nadruk zal hierbij liggen op de 

depositie van ammoniak. Overige mogelijke effecten, zoals verstoring van kwalificerende 

soorten, zijn reeds beschreven in een eerder opgestelde beoordeling (Greve & De Vries 2012). 

De conclusies uit deze beoordeling, ten aanzien van Natura 2000, zullen in onderhavige 

rapportage beknopt worden weergegeven. 

1.2 Doel 

Het onderzoek dat aan deze rapportage ten grondslag ligt betreft een Passende Beoordeling, 

zoals deze gesteld wordt voor een PlanMER. Deze beoordeling is nodig om na te gaan of een 

verhoging van de ammoniakdepositie kan leiden tot significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied.  

 

Normaal gesproken wordt een Passende Beoordeling voorafgegaan door een Voortoets, 

waarin wordt gekeken of significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Is dit niet 

het geval, dan moet een Passende Beoordeling worden uitgevoerd. Aangezien op basis van de 

al eerder uitgevoerde ammoniakberekeningen al duidelijk sprake was van potentieel forse 

toenames in ammoniakdepositie, is de voortoets overgeslagen en is direct een Passende 

Beoordeling uitgevoerd. 

1.3 Aanpak 

Voor de uitwerking van de Passende Beoordeling is het volgende stappenplan aangehouden: 

 

1. Beschrijving van de Natura 2000-gebieden 

De reeds eerder uitgevoerde depositieberekeningen tonen aan dat in het worst-case scenario 

de depositie tot ver buiten de gemeente reikt. Binnen deze invloedssfeer liggen meerdere 

Natura 2000-gebieden, waarvan de Alde Feanen het meest dichtbij gelegen gebied is. In dit 

Natura 2000-gebied ligt een aantal habitattypen dat zeer gevoelig is voor ammoniakdepositie. 

Vanwege de korte afstand tot het bestemmingsplangebied en de gevoeligheid van de 

habitattypen, wordt in onderhavige Passende Beoordeling de Alde Feanen als ‘modelgebied’ 
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gebruikt. Dit houdt in dat voor alle stikstofgevoelige habitattypen binnen dit gebied de toename 

van de ammoniakdepositie nauwkeurig in beeld wordt gebracht en geïllustreerd aan de hand 

van GIS kaarten (zie stap 2 en 3). 

Om de Passende Beoordeling hanteerbaar te houden, worden de overige Natura 2000-

gebieden die in de omgeving van het bestemmingsplangebied liggen, alleen globaal 

beschreven.  Immers, indien significant negatieve effecten op de Alde Feanen kunnen worden 

uitgesloten, geldt dit ook voor de overige Natura 2000-gebieden die minder of net zo 

stikstofgevoelig zijn als de Alde Feanen. Voor deze gebieden wordt alleen in tabelvorm een 

overzicht gegeven van de habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie, de bijbehorende 

kritische depositiewaarden en de depositietoename op basis van de uitgevoerde berekeningen. 

Stap 2: Visualisering en beschrijving depositiewaarden 

Met behulp van het verspreidingsmodel OPS-Pro 2012 is op basis van de 

ammoniakemissiewaarden uit het bestemmingsplangebied berekend hoe hoog de 

ammoniakdepositie zal zijn in de omgeving. Hierbij is een straal van 30 kilometer rondom het 

plangebied aangehouden. De uitgevoerde berekeningen geven dus aan wat de 

ammoniakdepositie is op een bepaalde afstand van de bron. De berekende depositiewaarden 

worden vervolgens in depositiekaarten gevisualiseerd en met behulp van GIS geprojecteerd op 

de kaart met Natura 2000-gebieden. Hierdoor wordt duidelijk wat de ammoniakdepositie is in 

de verschillende stikstofgevoelige habitattypen. Dit zal in de rapportage worden geïllustreerd 

aan de hand van gedetailleerde GIS kaarten. 

Stap 3: Effecten en beoordeling 

Op basis van de depositieberekeningen wordt vervolgens nagegaan of de toename van de 

ammoniakdepositie zal leiden tot een aantasting van de instandhoudingsdoelen van het 

betreffende Natura 2000-gebied. Bij de beoordeling of sprake is van significant negatieve 

effecten, wordt uitgegaan van een drempelwaarde van 0 mol/ha/jr. 

Uitgangspunten en randvoorwaarden van de Passende Beoordeling 

Bij het uitvoeren van de Passende Beoordeling zijn de volgende uitgangspunten en 

randvoorwaarden gehanteerd: 

 

 De verwachte toename in ammoniakdepositie is met een ammoniakmodel berekend. Bij 

deze berekeningen is uitgegaan van een ‘worst-case’ scenario, waarbij binnen alle nog niet 

volledig bezette agrarische bouwvlakken, zoals die op grond van het voorontwerp 

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, de vestiging van een modelbedrijf is voorzien 

die een vaste hoeveelheid ammoniak uitstoot. 

 

 De toename van de ammoniakdepositie is berekend ten opzichte van de bestaande situatie. 

Onder de bestaande situatie wordt verstaan de huidige feitelijke veebezetting van de 

veehouderijen en de hierdoor veroorzaakte ammoniakemissies. 

 

 Uit de praktijk blijkt dat de effecten van ammoniakemissie nog op een afstand van 30 

kilometer kunnen worden waargenomen, met name als de emissie substantieel is. Op basis 

van dit gegeven is de keuze gemaakt om het onderzoeksgebied te beperken tot het 

bestemmingsplangebied en een zone van 30 kilometer direct om het plangebied.  

 

 Bij het bepalen van effecten van verhoogde ammoniakdepositie op de Natura 2000-

gebieden, zijn alleen de aangewezen stikstofgevoelige Natura 2000-habitattypen betrokken 

bij het onderzoek. Aangewezen habitatrichtlijn- en vogelrichtlijnsoorten die (mogelijk) 
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gevoelig zijn voor stikstofdepositie, zijn buiten beschouwing gelaten. Reden hiervoor is dat 

de leefgebieden van de aangewezen soorten veelal deels de Natura 2000-habitattypen als 

leefgebied hebben en vaak ook voorkomen in milieus die minder stikstofgevoelig zijn. 

Daarnaast zijn de soorten minder gevoelig voor stikstofdepositie dan de habitattypen. Dit 

betekent dat indien er geen negatieve effecten zijn te verwachten op habitattypen, de 

effecten ook niet optreden op de hier levende aangewezen Natura 2000-soorten. 

Omgekeerd kan er van worden uitgegaan dat indien er significant negatieve effecten zijn te 

verwachten op Natura 2000-habitattypen, deze ook op kunnen treden op de hier levende 

soorten. Bovenstaande redenering geldt overigens alleen voor Habitatrichtlijngebieden. Bij 

Vogelrichtlijngebieden wordt ervan uitgegaan dat hier geen stikstofgevoelige Natura 2000-

habitattypen en leefgebieden aanwezig zijn en dat de stikstofproblematiek hier dus niet of 

nauwelijks aan de orde is. 
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2 Situatieschets en ontwikkelingen 

2.1 Situatieschets bestemmingsplangebied 

De precieze begrenzing van het bestemmingsplangebied is weergegeven in figuur 3.1. Het 

plangebied bestaat uit 3 deelgebieden: 

 

1. Deelgebied Vliegbasis en omgeving 

Het deelgebied is gelegen ten noordwesten van Leeuwarden, te midden van Beetgumermolen, 

Cornjum, Leeuwarden en Marssum. Aan de oostzijde ligt het Leeuwarderbos en de bebouwde 

kom, aan de zuidzijde de vaart Zijlsterrak. Binnen het deelgebied ligt de vliegbasis Leeuwarden 

met een oppervlakte van ongeveer 400 ha. Een groot deel van deze oppervlakte, ongeveer 

250 ha, wordt ingenomen door graslanden rond de landingsbanen. De overige 150 ha bestaat 

uit de landingsbanen, infrastructuur, bebouwing en circa 20 jaar oude bosaanplanten. De 

graslanden worden onderhouden als schraal grasland en veranderen geleidelijk in relatief 

soortenrijke hooilanden. 

 

2. Deelgebied Groote Wielen en omgeving 

Het deelgebied is gelegen ten noordoosten van Leeuwarden, in de driehoek Gytsjerk, Tytsjerk 

en de bebouwde kom van Leeuwarden. Aan de zuidzijde ligt de N355 Groningerstraatweg en 

de bebouwde kom van Leeuwarden, waaronder de nieuwbouwwijk Blitsaerd. Aan de westzijde 

liggen het Leeuwarderbos en de Dokkumer Ee. Het gebied omvat het natuurgebied Groote 

Wielen en enkele omliggende polders.  

 

3. Omgeving Wirdum/Wytgaard 

Het deelgebied is gelegen ten zuiden van Leeuwarden en aan weerszijde van de rijksweg. De 

noordelijke grens van het deelgebied wordt gevormd door de huidige N31, een deel van de 

Polder het Huizumer- en Goutumer Nieuwland en de toekomstige rondweg Haak om 

Leeuwarden. Dit deelgebied heeft tevens betrekking op een deel van de polder Boksum, 

gelegen ten oosten van Boksum en grenzend aan de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren. De 

dorpen Wirdum en Wytgaard vallen buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan. 

2.2 De alternatieven 

Het nieuwe ruimtelijke beleid van de gemeente zal met name op het beheer van het landelijke 

gebied zijn gericht. Ten aanzien van de agrarische sector zijn in het planMER de volgende 

alternatieven uitgewerkt (voor meer informatie over het voornemen en de alternatieven wordt 

verwezen naar het Bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden en het opgestelde 

planMER): 

 

1. Het voornemen 

Onder het voornemen zijn, conform het huidige bestemmingsplan, de volgende 

ontwikkelingen mogelijk: 

 

 het vestigen van niet-grondgebonden agrarische bedrijven binnen een bestaand 

agrarisch bouwvlak van 0,3 tot 2,0 hectare. 

 het vergroten van een bestaand agrarisch bouwvlak met 5.000 m
2
 om de 

schaalvergroting van agrarische bedrijven mogelijk te maken. 

 het aanbrengen van een nieuw agrarisch bouwvlak van ten hoogste 2 hectare voor 

het vestigen van grondgebonden agrarische bedrijven. Op grond van een 
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wijzigingsmogelijkheid is binnen dit bouwvlak ook de vestiging van een niet-

grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk. 

 

2. Alternatief 1 

Bij dit alternatief is het gebruik van de gronden beperkt tot een gebruik waarbij, 

vanwege het houden van vee, geen sprake is van een “negatief effect” op Natura 

2000-gebieden wat betreft de ammoniakdepositie. Dit betekent dat het aantal stuks 

vee op de agrarische bedrijven in beginsel beperkt moet worden tot het aantal 

overeenkomstig het bestaand gebruik (zoals bedoeld in de gebruiksregel) of het 

gebruik dat op grond van een vergunning op grond van de Nbw mogelijk is. Dit 

betekent dat bij dit alternatief de ammoniakdepositie op de omliggende Natura 2000-

gebieden niet zal toenemen.  

 

Verder gelden bij dit alternatief de regels van het bestemmingsplan, waarin wordt 

bepaald dat het (ver)bouwen van bouwwerken (ook zijnde het slopen), het gebruiken 

van gronden of het uitvoeren van werken en werkzaamheden alleen mogelijk is als 

hierdoor geen sprake is van een “negatief effect” op meervleermuis. Ook zijn in dit 

alternatief regels opgenomen op grond waarvan effecten op 'gebieden van openheid 

en rust' (weidevogelgebieden), in overeenstemming met het beleid van de provincie 

Fryslân, zijn uitgesloten. Dit geldt dan voor toeristische ontwikkelingen op (voormalige) 

agrarische bedrijven. Hiervoor geldt zo nodig een compensatieplicht. 

 

3. Alternatief 2 

Bij dit alternatief is het gebruik van de gronden beperkt tot een gebruik waarbij geen 

sprake is van een toename van de ammoniakemissie van de verleende 

omgevingsvergunningen (onderdeel milieu) of meldingen op grond van een AMvB. Dit 

betekent dat ten hoogste het aantal stuks vee dat op grond van de 

omgevingsvergunningen of meldingen is verleend, op de bedrijven gehouden mag 

worden. Omdat bij meerdere veehouderijen in de bestaande situatie de vergunde 

veebezetting niet geheel is ingevuld, betekent bij dit alternatief dat de 

ammoniakemissie vanuit het bestemmingsplangebied nog iets zal toenemen. Hierdoor 

zal ook de ammoniakdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden beperkt 

toenemen. 

 

Ook bij dit alternatief gelden de regels van het bestemmingsplan, waarin wordt bepaald 

dat het (ver)bouwen van bouwwerken (ook zijnde het slopen), het gebruiken van 

gronden of het uitvoeren van werken en werkzaamheden alleen mogelijk is als hierdoor 

geen sprake is van een “negatief effect” op meervleermuis. Ook zijn in dit alternatief 

regels opgenomen op grond waarvan effecten op 'gebieden van openheid en rust' 

(weidevogelgebieden), in overeenstemming met het beleid van de provincie Fryslân, 

zijn uitgesloten. Dit geldt dan voor toeristische ontwikkelingen op (voormalige) 

agrarische bedrijven. Hiervoor geldt zo nodig een compensatieplicht. 
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3 Wettelijk kader 

In paragraaf 3.1 wordt een overzicht gegeven van het wettelijk kader van de 

Natuurbeschermingswet. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 nagegaan welke Natura 2000-

gebieden er liggen in een straal van 30 km rondom het plangebied. Het meest dichtbij gelegen 

Natura 2000-gebied is het 'modelgebied' de Alde Feanen. Een beschrijving van de 

stikstofgevoeligheid van de afzonderlijke habitattypen van dit Natura 2000-gebied vindt plaats 

in paragraaf 3.3. De resultaten van dit hoofdstuk zijn van belang voor de effectenanalyse en de 

beoordeling van het voornemen en de verschillende alternatieven aan de 

Natuurbeschermingswet in hoofdstuk 4. 

3.1 Natuurbeschermingswet 

Natura 2000  

Natura 2000 is een netwerk van beschermde gebieden in de Europese Unie, dat wordt 

opgebouwd ter behoud en herstel van biodiversiteit. De Nederlandse Natura 2000-gebieden 

vormen een essentiële schakel in de internationale vliegroute van vele soorten trekvogels. Een 

aantal natuurgebieden is van bijzonder internationaal belang, zoals de Waddenzee, de duinen 

en de laagveenmoerassen. Voor een aantal planten- en diersoorten, die meer of minder onder 

druk staan, zoals de Noordse woelmuis, de Grote vuurvlinder en de Groenknolorchis heeft 

Nederland ook een grote internationale verantwoordelijkheid. Met de Nederlandse bijdrage aan 

Natura 2000 wordt voorkomen dat de natuur in Europa verder achteruitgaat. Om dit Natura 

2000-netwerk in Nederland adequaat in stand te houden, te herstellen en te beschermen is het 

nodig om hieraan een wettelijk regime te verbinden: de Natuurbeschermingswet 1998. 

 

Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 in werking getreden. Daarmee 

verankerde Nederland de gebiedsbescherming van de Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn in nationale wetgeving. De Natura 2000-gebieden die in het kader van deze 

richtlijnen zijn vastgesteld, worden ook wel Vogelrichtlijn- c.q. Habitatrichtlijngebieden of 

Speciale beschermingszones genoemd. Handelingen die deze gebieden schaden zijn 

verboden, tenzij de Provincie vergunning verleent. Habitatrichtlijngebieden zijn aangewezen 

vanwege bijzondere habitattypen en soorten. Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen ter 

bescherming van leefgebieden van bedreigde vogels en trekvogels. De soorten en habitattypen 

waarvoor een gebied is aangewezen, worden de ‘kwalificerende waarden’ genoemd. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat er voor ieder Natura 2000-gebied een 

aanwijzingsbesluit moet worden opgesteld waarin heldere instandhoudingsdoelen zijn 

vastgelegd. Op dit moment is nog bij veel Natura 2000-gebieden sprake van een 

ontwerpaanwijzingsbesluit. Op basis daarvan worden de komende jaren beheerplannen 

ontwikkeld. Daarin is vastgelegd hoe habitattypen en soorten in een Natura 2000-gebied 

beschermd worden en welke activiteiten in en om de Natura 2000-gebieden zijn toegestaan. 

Voor een aantal Natura 2000-gebieden is het beheerplan gereed en is het ontwerpbesluit 

omgezet in een aanwijzingsbesluit. 

  

Toetsing volgens de Natuurbeschermingswet 

Als er nieuwe activiteiten in of nabij een Natura 2000-gebied plaatsvinden, moet oriënterend 

onderzoek uitwijzen of er een kans is dat deze significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden hebben. Deze oriëntatie is de Voortoets. 

Er zijn drie uitkomsten daarvan mogelijk: 
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1. Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 nodig is. 

 

2. Er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit 

betekent dat een vergunning moet worden aangevraagd die vergezeld moet gaan van de 

zogenaamde Verslechterings- en verstoringstoets. 

 

3. Er is een kans op een significant negatief effect. Dan moet een vergunningsprocedure 

worden gevolgd die vergezeld moet gaan van een Passende beoordeling. Hiervoor is 

onderzoek nodig op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake. Als op grond 

hiervan wederom blijkt dat niet valt uit te sluiten dat het plan significante gevolgen heeft voor 

het gebied, kan de provincie slechts een vergunning verlenen als voldaan wordt aan de 

zogenaamde ‘ADC-criteria’. Dat wil zeggen dat er geen alternatieven (A) voor het plan zijn, 

er een dwingende reden van groot openbaar belang (D) met het plan is gemoeid en vóór de 

ingreep compensatie van natuurwaarden (C) is gerealiseerd. 

 

3.2 Ligging  Natura 2000 gebieden in de omgeving 

De ligging van de Natura 2000-gebieden ten opzichte van het bestemmingsplangebied is 

weergegeven in figuur 3.1. In tabel 3.1 is aangegeven om welke Natura 2000-gebieden het 

gaat en wat als meest stikstofgevoelig habitattype kan worden aangemerkt. De bestaande 

ammoniakdepositie vanuit het buitengebied is weergegeven in figuur 3.2. 

 

Uit tabel 3.1 en figuur 3.1 kan worden afgeleid dat in een straal van 30 km er 16 Natura 2000-

gebieden liggen. Het gaat hier dan om zowel Vogelrichtlijn- als Habitatrichtlijngebieden, waarbij 

een groot deel als zeer stikstofgevoelig kan worden beschouwd, met kritische 

depositiewaarden tot 714 mol/ha/jaar.  

 

Het meest veraf gelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is Bakkeveense Duinen. Het 

meest dichtbij gelegen stikstofgevoelig Natura 2000-gebied is de Alde Feanen. Dit laatste 

gebied ligt op 4 km afstand van het bestemmingsplangebied. Aangezien de Alde Feanen in 

onderhavige Passende Beoordeling als 'modelgebied' wordt gehanteerd, gaan we in paragraaf 

3.3 hier dieper op in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A&W-rapport 1904  Passende Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 9 

 

Tabel 3.1. Aanwezigheid van de Natura 2000-gebieden in een straal van 30 km rondom het plangebied. Aangegeven 

zijn  de afstanden tot het bestemmingsplangebied en de instandhoudingsdoelen waarvoor de gebieden zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied. Ook is er informatie opgenomen over de stikstofgevoeligheid van de 

afzonderlijke gebieden en de kritische depositiewaarde (KDW) van het meest gevoelige habitattype. 
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Groote Wielen - X X 0 Nee -  

Alde Feanen X X X 4 Ja H7140B Veenmosrietlanden 714 

Sneekermeergebied - - X 8 Nee -  

Waddenzee X X X 9 Ja H2130B Grijze duinen (kalkarm) 714 

Deelen - - X 12 Nee -  

Witte en Zwarte Brekken - - X 14 Nee -  

Van Oordt's Mersken X X X 15 Ja H6230 Heischrale graslanden 714 

Oudegaasterbrekken, 

Fluessen e.o. 

X X X 19 Ja H3150 Meren met krabben-

scheer 

2143 

Lauwersmeer - - X 21 Nee -  

Wijnjeterper Schar X   22 Ja H6230 Heischrale graslanden 714 

Duinen Ameland X X X 23 Ja H2130 Heischrale graslanden 714 

Noordzeekustzone X X X 24 Ja H2110 Embryonale duinen 

H2190B Vochtige duinvalleien 

1429 

IJsselmeer X X X 25 Ja H7140A Trilvenen 1214 

Duinen Terschelling X X X 26 Ja H2130 Heischrale graslanden 714 

Rottige Meenthe & 

Brandemeer 

X X X 27 Ja H7140B Veenmosrietlanden 714 

Bakkeveense duinen X   29 Ja H2330 Zandverstuivingen 714 
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Figuur 3.1. Ligging van het bestemmingsplangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden in de Provinsje Fryslân. 
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Figuur 3.2 Ammoniakdepositie in de bestaande situatie vanuit het buitengebied Leeuwarden 
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3.3 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Alde Feanen 

De instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Alde Feanen omvat een aantal 

habitatrichtlijnsoorten, zoals Grote en Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Rivierdonderpad, 

Meervleermuis, Noordse woelmuis en Gevlekte witsnuitlibel. Een aantal soorten heeft hun 

leefgebied in stikstofgevoelige habitattypen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Bittervoorn, die 

onder andere aangetroffen kan worden in het stikstofgevoelige habitattype Meren met 

Krabbenscheer. Omdat onderhavig onderzoek zich al richt op stikstofgevoelige habitattypen, is 

het niet noodzakelijk om aanvullende effecten op hieraan gelinieerde habitatrichtlijnsoorten in 

beeld te brengen. Habitatrichtlijnsoorten worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

 

Verder is het Natura 2000-gebied aangewezen voor een aantal broedvogelsoorten 

(Aalscholver, Roerdomp, Purperreiger, Bruine kiekendief, Porseleinhoen, Kemphaan, Zwarte 

stern, Snor en Rietzanger) en een aantal niet-broedvogels, zoals Aalscholver, Kolgans, 

Grauwe gans, Brandgans, Smient, Krakeend, Wintertaling Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, 

Nonnetje en Grutto. Deze vogelsoorten maken in het voor- en najaar en de winter gebruik van 

het gebied om te rusten en/of te foerageren. Genoemde soorten zijn niet stikstofgevoelig of 

gebonden aan Natura 2000-habitattypen die hieronder al worden beoordeeld. De 

Vogelrichtlijnsoorten worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

 

Verder zijn de Alde Feanen aangewezen voor een aantal habitattypen die in meer of mindere 

mate kunnen worden beschouwd als stikstofgevoelig. In tabel 3.2 is aangegeven om welke 

habitattypen het gaat, terwijl in figuur 3.3 de verspreiding van de habitattypen in de Alde 

Feanen is weergegeven. In tabel 3.2 staan ook de instandhoudingsdoelen en is aangegeven 

wat de kritische depositiewaarden (KDW) zijn van de habitattypen. Hierbij is de KDW 

gedefinieerd als ‘de grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van 

het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende 

invloed van de atmosferische stikstofdepositie’ (Van Dobben et al. 2012). Uit de tabel kan 

worden afgeleid dat met name het habitattype H7140b (Veenmosrietlanden) met een KDW van 

714 mol/ha/jaar  als zeer stikstofgevoelig kan worden aangemerkt. 

 

Tabel 3.2. Tabel met Natura 2000-habitattypen waarvoor de Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Aangegeven zijn ook de instandhoudingsdoelen voor de habitattypen (zie ontwerpbesluit d.d. 27 november 2006). 

Tevens is van elk habitattype aangegeven wat de kritische depositiewaarde (KDW) is ten aanzien van stikstof (KDW 

volgens Dobben et al. 2012).  Betekenis van symbolen: > uitbreiding omvang of kwaliteit van het habitattype , = behoud 

omvang of kwaliteit van het habitattype. 

 
Code Habitattype Doelstelling 

oppervlakte 
Doelstelling 
kwaliteit 
 

N-gevoelig? KDW 
(mol/ha/jaar) 

H3150 Meren met Krabbenscheer 
en fonteinkruiden 

= > Ja 2143 

H4010b Vochtige heiden > > Ja 786 

H6410 Blauwgraslanden = > Ja 1071 

H7140b Veenmosrietlanden > > Ja 714 

H7210 Galigaanmoerassen = = Ja 1571 

H91D0 Hoogveenbossen > > Ja 1786 
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Figuur 3.3. Verspreiding van Natura 2000-habitattypen in het Natura 2000-gebied Alde Feanen (Plantinga et al. 2012). 
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4 Effectbepaling en beoordeling 

De effectbepaling en beoordeling bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt in paragraaf 4.1 

voor het voornemen en de twee alternatieven nagegaan hoe groot de toename is van 

ammoniakdepositie op de verschillende stikstofgevoelige habitattypen in het Natura 2000-

gebied Alde Feanen. Zoals reeds aangegeven in paragraaf 1.2 (stap 1), wordt dit Natura 2000-

gebied in onderhavige Passende Beoordeling gebruikt als 'modelgebied', aangezien de Alde 

Feanen het meest dichtbij het bestemmingsplangebied ligt en als zeer stikstofgevoelig wordt 

beschouwd. Vervolgens zal in paragraaf 4.2 worden nagegaan wat de toename is van de 

ammoniakdepositie op elk afzonderlijk Natura 2000-gebied in een straal van 30 km rondom het 

bestemmingsplangebied. Het gaat hier dan om de toename van de ammoniakdepositie 

berekend op de grens van het betreffende Natura 2000-gebied. Verder wordt in paragraaf 4.3 

de cumulatieve effecten beschreven als gevolg van ammoniakdepositie. Paragraaf 4.4 

behandelt de overige effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

In paragraaf 4.1 en 4.2  wordt bij de beoordeling of er sprake  is van een significant negatief 

effect een drempelwaarde van 0 mol/ha/jaar gehanteerd. Met andere woorden, ook een 

geringe depositietoename op een stikstofgevoelig habitattype, waarbij reeds sprake is van een 

overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW), wordt als significant negatief 

beoordeeld. In dat geval wordt het initiatief dat de depositie veroorzaakt vergunningplichtig 

gesteld en zal moeten worden voldaan aan de zogenaamde ADC-criteria (zie voor uitleg 

hierover paragraaf 3.1). 

 

4.1 Effecten en beoordeling ammoniakdepositie Natura 2000-gebied Alde Feanen 

Het voornemen 

De toename in ammoniakdepositie op de Alde Feanen onder het voornemen is weergegeven 

in figuur 4.1. Uit deze figuur kan worden afgeleid dat de grootste toename kan worden 

aangetroffen in het noodwestelijk deel van het Natura 2000-gebied, dat is het gebied dat het 

dichtst bij het bestemmingsplangebied ligt. Richting het zuidoosten neemt de afstand tot het 

bestemmingsplangebied toe en neemt de depositietoename evenredig af. Verder is opvallend 

dat hoger gelegen gebieden, bijvoorbeeld het bebouwde gebied in Earnewald, een grotere 

depositietoename laten zien dan de omgeving. 

 

In tabel 4.1 is voor elk habitattype aangegeven wat de bestaande depositie is in de Alde 

Feanen (bron: Aerius 1.5, www.aerius-app.nl). Verder is ook de grootste toename van de 

ammoniakdepositie als gevolg van het voornemen berekend. Uit de tabel kan worden afgeleid 

dat de grootste toename kan worden aangetroffen in het habitattype H7140b 

(Veenmosrietland). Het gaat hier om 62 mol/ha/jaar. Ook in andere zeer stikstofgevoelige 

habitattypen, zoals Vochtige heiden (H4010B) en Blauwgraslanden (H6410), is de toename 

substantieel, variërend van 17-47 mol. Omdat sprake is van een toename van meer dan 0 mol 

en er in de bestaande situatie reeds een substantiële overschrijding is van de KDW, is er hier 

sprake van een significant negatief effect. Het voornemen scoort hiermee sterk negatief (--). 

 

In de Alde Feanen liggen ook minder stikstofgevoelige habitattypen, zoals Meren met 

krabbenscheer (H3150), Galigaanmoerassen (H7210) en Hoogveenbossen (H91DO). Deze 

habitattypen hebben een relatief hoge KDW. Hier is de toename van de ammoniakdepositie 

niet zodanig dat de KDW van de betreffende habitattypen wordt overschreden. Hier is dus 

geen sprake van een significant negatief effect. 
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Alternatief 1 

Zoals genoemd in hoofdstuk 2 wordt bij alternatief 1 het gebruik van de gronden beperkt tot 

een gebruik waarbij per agrarisch bedrijf geen sprake is van een negatief effect op Natura 

2000-gebieden. Dit betekent dat ontwikkelingen waarbij sprake is van een negatief effect op de 

instandhoudingsdoelen van omliggende Natura 2000-gebieden, per definitie niet mogelijk zijn. 

Significant negatieve effecten kunnen daarom bij voorbaat worden uitgesloten. Alternatief 1 

scoort hiermee nihil (0). 

 

Alternatief 2 

In figuur 4.2 is de toename in de Alde Feanen als gevolg van dit alternatief gevisualiseerd. 

Tabel 4.1 presenteert voor elk habitattype de berekende toename. Uit de figuur en de tabel kan 

worden afgeleid dat de depositie in het meest gevoelige habitattype H7140B 

Veenmosrietlanden zal toenemen met 2-3 mol/ha/jaar. Ook bij de andere stikstofgevoelige 

Natura 2000-habitattypen (Blauwgraslanden en Vochtige heiden)  is er een toename van de 

depositie variërend van 0,5-2 mol.  Omdat sprake is van een toename van meer dan 0 mol en 

er in de bestaande situatie reeds een substantiële overschrijding is van de KDW, is er hier 

sprake van een significant negatief effect. Alternatief 2 scoort hiermee sterk negatief (--). 

 

Tabel 4.1. Berekende grootste toename van de ammoniakdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in de Alde 

Feanen als gevolg van het voornemen en alternatief 2. Verder is per habitattype de bestaande depositie aangegeven 

(bron: Aerius 1.5, www.aerius-app.nl), alsmede de KDW. Voor ieder habitattype is nagegaan of sprake is van een kans 

op een significant negatief (zie tekst voor uitleg). 

 
Code Habitattype KDW 

(mol/ha/jaar) 
Bestaande N-
depositie 
(mol/ha/jaar) 

Grootste toename  
NH3-depositie (mol/ha/jaar) 

Kans op significant negatief 
effect  

    Voornemen Alternatief 2 Voornemen Alternatief 2 

H3150 Meren met 
Krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

2143 1095-1387 56 2-3 Nee Nee 

H4010b Vochtige heiden 
(laagveengebied) 

786 1147-1232 17 0,5-1 Ja Ja 

H6410 Blauwgraslanden 1071 1075-1496 47 1-2 Ja Ja 

H7140b Overgangs- en 
trilveen 
(veenmosrietlanden) 

714 1054-1600 62 2-3 Ja Ja 

H7210 Galigaanmoerassen 1571 1200 18 0,5-1 Nee Nee 

H91D0 Hoogveenbossen 1786 1159-1444 47 1-2 Nee Nee 

 

Samenvattende conclusie ammoniakdepositie Alde Feanen 

Bij het voornemen is sprake van een aanzienlijke depositietoename. Bij drie aangewezen 

habitattypen in het Natura 2000-gebied Alde Feanen worden de kritische depositiewaarden 

reeds overschreden door de achtergronddepositie. Door uitvoering van het voornemen neemt 

de ammoniakdepositie toe met 17-62 mol/ha/jaar (zie tabel 4.1). Door de drempelwaarde van 0 

mol moet iedere toename in depositie als significant negatief worden beoordeeld. Om deze 

reden kan worden geconcludeerd dat het voornemen zal leiden tot een significant negatief 

effect op aangewezen habitattypen van het Natura 2000-gebied Alde Feanen. Het voornemen 

is hiermee vergunningplichtig.  

 

Door de beperkingen die zijn gesteld in alternatief 1, leidt dit alternatief per definitie niet tot een 

toename van ammoniakdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Significant negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelen van de Alde Feanen kunnen bij dit alternatief daarom 

worden uitgesloten. 

 

Bij alternatief 2 is sprake van een lichte depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen 

van maximaal 3 mol/ha/jaar. Het gaat hier dan met name om het habitattype 

Veenmosrietlanden. Door de drempelwaarde van 0 mol moet iedere toename in depositie als 



 

 

A&W-rapport 1904  Passende Beoordeling Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied 17 

significant negatief worden beoordeeld. Om deze reden kan worden geconcludeerd dat 

alternatief 2 zal leiden tot een significant negatief effect op aangewezen habitattypen van het 

Natura 2000-gebied Alde Feanen. Het voornemen is hiermee vergunningplichtig. 

 

 

 

Figuur 4.1. Toename van de ammoniakdepositie op de Natura 2000-habitattypen in de Alde Feanen als gevolg van het 

voornemen. 
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Figuur 4.2. Toename van de ammoniakdepositie op de Natura 2000-habitattypen in de Alde Feanen als gevolg van 

alternatief 2. 
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4.2 Effecten ammoniakdepositie op overige Natura 2000-gebieden 

Het voornemen 

De toename in depositie voor de gehele Provincie Fryslân als gevolg van het voornemen is 

gevisualiseerd in figuur 4.3. Ook de Natura 2000-gebieden in een straal van 30 km zijn op deze 

kaart weergegeven. Uit de figuur kan worden afgeleid dat de depositietoename als gevolg van 

het voornemen over de gehele provincie meetbaar is. De depositietoename is het grootst in het 

bestemmingsplangebied en neemt af naarmate de afstand tot het bestemmingsplangebied 

toeneemt. Hier en daar zijn in de kaart gebieden aanwezig die een hoge depositie laten zien 

ten opzichte van de omgeving. Deze 'eilandjes' van hoge depositie zijn bosgebieden en/of 

voormalige kwelderruggen die hoger in het landschap liggen en daarom meer ammoniak 

invangen dan de lager gelegen omgeving. Verder is ook het effect van de overheersende 

windrichting op de ammoniakdepositie in de kaart af te lezen. 

 

In tabel 4.2 is per Natura 2000-gebied de toename in ammoniakdepositie weergegeven als 

gevolg van het voornemen. Daarnaast is in de tabel ook de bestaande ammoniakdepositie 

aangegeven op de grens van het Natura 2000-gebied (bron: Aerius 1.5). Op basis van deze 

gegevens is vervolgens nagegaan of sprake is van een (kans op) een significant negatief 

effect. Ook hierbij is de drempelwaarde van 0 mol/ha/jaar aangehouden (zie paragraaf 4.1).  

 

Uit tabel 4.2 kan het volgende worden opgemaakt: 

 

 Bij de meeste Natura 2000-gebieden wordt de KDW van het meest kritische habitattype al 

ruimschoots overschreden door de bestaande ammoniakdepositie. Deze overschrijding 

neemt in de meeste gevallen nog verder toe als gevolg van het voornemen. De toename 

bedraagt 0-20 mol. In deze gebieden is daarom sprake van een significant negatief effect. 

Daarmee scoort het voornemen sterk negatief (--). 

 

 Voor een aantal Natura 2000-gebieden (IJsselmeer, Noordzeekustzone, Oudegaaster-

brekken, Fluessen e.o.) blijft de bestaande ammoniakdepositie onder de KDW van het 

meest kritische habitattype. Hoewel de toename in ammoniakdepositie hier meer bedraagt 

dan de drempelwaarde van 0 mol, zal dit niet leiden tot een overschrijding van de KDW van 

het meest gevoelige habitattype in het gebied. Bij deze Natura 2000-gebieden is er daarom 

geen sprake van een significant negatief effect.  

 

Alternatief 1 

Analoog aan de beoordeling voor de Alde Feanen, geldt voor alternatief 1 dat significant 

negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. Alternatief 1 scoort daarom nihil 

(0). 

 

Alternatief 2 

De toename in depositie voor de gehele Provincie Fryslân als gevolg van alternatief 2 is 

gevisualiseerd in figuur 4.4 en weergegeven in tabel 4.2. Uit de figuur en tabel kan worden 

afgeleid dat de depositietoename in veel Natura 2000-gebieden ligt tussen de 0 en 0,5 mol, 

hoewel in Ameland er hier en daar plekken zijn waar de depositie ligt tussen de 0,6 en 5 mol. 

Hoewel dit een geringe toename betreft, is het in veel gevallen hoger dan 0 mol en is er 

daarom sprake van een significant negatief effect. Alternatief 2 scoort daarom sterk negatief  

(--). 
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Figuur 4.3. Ammoniakdepositie contouren op de Natura 2000-gebieden gelegen in een straal van 30 km rondom het 

bestemmingsplangebied. Aangegeven is de toename in ammoniakdepositie als gevolg van het voornemen. 
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Tabel 4.2. Berekende toename van de ammoniakdepositie op de grens van de Natura 2000-gebieden als gevolg van 

het voornemen en alternatief 2. Aangegeven zijn ook de bestaande ammoniakdepositiewaarden en de KDW van de 

meest kritische habitattypen in de  betreffende Natura 2000-gebieden. Omdat bij veel gebieden de KDW waarden 

worden overschreden door de bestaande depositie en er sprake is van een toename van meer dan 0 mol, is er sprake 

van een significant negatief effect.   
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     Voornemen Alternatief 2 Voornemen Alternatief 2 

Groote Wielen 0 Nee NVT NVT >40 0,6-5 Nee Nee 

Alde Feanen 4 Ja 714 1054-1600 17-62 3 Ja Ja 

Sneekermeergebied 8 Nee NVT NVT 3-11 0-0,5 Nee Nee 

Waddenzee 9 Ja 714 866-1496 0-20 0-0,5 Ja Ja 

Deelen 12 Nee NVT NVT 4-8 0-0,5 Nee Nee 

Witte en Zwarte 

Brekken 

14 Nee NVT NVT 2-4 0-0,5 Nee Nee 

Van Oordt's Mersken 15 Ja 714 1288-1522 4-12 0-0,5 Ja Ja 

Oudegaasterbrekken, 

Fluessen e.o. 

19 Ja 2143 1115-1271 1-7 0-0,5 Nee Nee 

Lauwersmeer 21 Nee NVT NVT 0-5 0-0,5 Nee Nee 

Wijnjeterper Schar 22 Ja 714 1302-1450 4-9 0-0,5 Ja Ja 

Duinen Ameland 23 Ja 714 1025-1480 1-18 0,6-5 Ja Ja 

Noordzeekustzone 24 Ja 1429 509-1136 0-5 0-0,5 Nee Nee 

IJsselmeer 25 Ja 1214 834-1125 0-5 0-0,5 Nee Nee 

Duinen Terschelling 26 Ja 714 835-1191 2-8 0-0,5 Ja Ja 

Rottige Meenthe & 

Brandemeer 

27 Ja 714 1090-1265 1-3 0-0,5 Ja Ja 

Bakkeveense duinen 29 Ja 714 1466-2091 3-8 0-0,5 Ja Ja 
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Figuur 4.4. Ammoniakdepositiecontouren op de Natura 2000-gebieden gelegen in een straal van 30 km rondom het 

bestemmingsplangebied. Aangegeven is de toename in ammoniakdepositie als gevolg van alternatief 2. 
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Samenvattende conclusie ammoniakdepositie 

Bij acht Natura 2000-gebieden (inclusief de Alde Feanen) is reeds sprake van een 

overschrijding van de KDW van het meest kritische habitattype, en neemt onder het 

voornemen de depositie toe met meer dan 0 mol (de significantiegrens). In deze Natura 2000-

gebieden is daarom sprake van een significant negatief effect. Ook alternatief 2 veroorzaakt 

een significant negatief effect op de overige Natura 2000-gebieden als gevolg van een 

toenemende ammoniakdepositie. Alternatief 1 veroorzaakt door de gehanteerde voorwaarden 

geen toenemende ammoniakdepositie. Bij dit alternatief zijn daarom  geen (significant) 

negatieve effecten te verwachten. 

4.3 Cumulatieve effecten door ammoniakdepositie 

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een 

beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende 

zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten op de natuur geen leemten in de kennis 

vastgesteld. Voor een beoordeling op hoofdlijnen is in beginsel voldoende informatie 

beschikbaar. 

 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat uit de omschrijving van de milieueffecten van het 

voornemen en de alternatieven voor wat betreft de verzuring en vermesting blijkt dat effecten 

(van een toename) van de ammoniakemissie over grote afstand nog zijn waar te nemen. Dit 

betekent dat deze effecten door activiteiten op grond van andere plannen en projecten buiten 

het bestemmingsplangebied, zoals bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere 

gemeenten in de omgeving, versterkt of verzwakt kunnen worden. Vaak zullen dergelijke 

bestemmingsplannen overeenkomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische 

bedrijfstak bieden als het Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied. Hierdoor is er in 

beginsel in de betreffende bestemmingsplannen waarschijnlijk ook een sterke toename van de 

ammoniakemissie mogelijk. De effecten van het voornemen en de alternatieven voor wat 

betreft de verzuring en vermesting zullen door de activiteiten op grond van deze 

bestemmingsplannen waarschijnlijk dan ook versterkt worden en niet verzwakt. 

 

In het voornemen en alternatief 2 is er echter al sprake van een “significant negatief effect” op 

Natura 2000-gebieden door de toename van de ammoniakemissie in het 

bestemmingsplangebied, op basis waarvan het milieueffect van het voornemen en alternatief 2 

voor wat betreft verzuring en vermesting als (zeer) negatief is beoordeeld. Nu wordt dit effect 

door de ammoniakemissie van andere activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor 

het landelijk gebied van andere gemeenten mogelijk versterkt, maar voor de beoordeling van 

het effect maakt dit geen verschil: er blijft sprake van een “significant negatief effect” dat als 

zeer negatief wordt beoordeeld. 

 

Wat betreft alternatief 1 kan hierover worden opgemerkt dat in dit alternatief door de activiteiten 

op grond van de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere gemeenten er 

weliswaar mogelijk een toename van de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden 

plaatsvindt, maar door het bestemmingsplan Leeuwarden   Buitengebied van de gemeente 

Leeuwarden wordt een bijdrage hiervan door agrarische activiteiten in het 

bestemmingsplangebied voorkomen. Met andere woorden: het bestemmingsplan voorkomt een 

bijdrage aan het stikstofprobleem uit het plangebied. 
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4.4 Overige effecten op Natura 2000-gebieden 

Naast de effecten van ammoniakdepositie is mogelijk sprake van overige effecten vanuit het 

plangebied op omliggende Natura 2000-gebieden. Deze effecten zijn reeds beoordeeld in een 

eerdere rapportage (Greve & De Vries 2012). Hieruit blijkt dat bij enkele deelgebieden sprake 

is van een mogelijke ecologische relatie tussen het plangebied en Natura 2000-gebieden: 

 

Deelgebied ‘Vliegbasis en omgeving’ 

De Meervleermuis is aangewezen als kwalificerende soort voor Natura 2000-gebied Groote 

Wielen. Gezien de actieradius van deze soort valt niet uit te sluiten dat de Meervleermuis 

gebruik maakt van dit deelgebied. Ook maakt een aantal niet-broedvogels gebruik van de 

Ritsumapolder als rustplaats (Van Dullemen 2003). Het gaat hierbij om enkele tientallen 

Smienten die gedurende het winterhalfjaar gebruik maken van de Ritsumapolder. De 

aangewezen ganzensoorten kunnen het agrarische gebied binnen het deelgebied gebruiken 

als foerageergebied. Hierdoor is er mogelijk een ecologische relatie met de Groote Wielen. 

 

Deelgebied ‘Groote Wielen en omgeving’ 

De ligging van dit deelgebied overlapt met Natura 2000-gebied Groote Wielen. Langs de 

Ouddeel, aan de westgrens van het Natura 2000-gebied bevindt zich foerageergebied en een 

vliegroute van de Meervleermuis. Beide dragen substantieel bij aan het voortbestaan van de 

populatie. Ook een aantal kwalificerende niet-broedvogels maakt gebruik van de agrarische 

percelen in het westelijke deel van het deelgebied (Wymenga en Attema 2009, GS 2011).  

 

Deelgebied ‘Omgeving Wirdum/Wytgaard’ 

In dit deelgebied komen de vissoorten Bittervoorn en Kleine modderkruiper voor (Biezenaar & 

Miedema 2011). De eerste soort is aangewezen voor zowel de Alde Feanen als Groote Wielen; 

de laatste soort is aangewezen voor de Alde Feanen. Door de beperkte migratieafstand van 

beide soorten is een ecologische relatie met de Groote Wielen en/of Alde Feanen echter uit te 

sluiten (Brouwer et al. 2008, Brenninkmeijer et al. 2008). 

 

De ganzensoorten en Smienten die zijn aangewezen als niet-broedvogels voor de Alde Feanen 

en/of Groote Wielen foerageren gedurende het winterhalfjaar op de agrarische percelen binnen 

het deelgebied (Van Dullemen 2003). Daarnaast kunnen enkele tientallen eenden gebruik 

maken van de verschillende wateren binnen het gebied als rustplaats. Hierdoor is er mogelijk 

een ecologische relatie tussen het deelgebied 'Omgeving Wirdum/Wytgaard' en beide Natura 

2000-gebieden. 

 

Het is onbekend of Meervleermuis verblijfplaatsen heeft binnen het deelgebied. Deze soort legt 

tussen de verblijfplaats en het foerageergebied afstanden tot 10 à 15 km af. Het is daarom niet 

uit te sluiten dat er een ecologische relatie bestaat tussen eventuele verblijfplaatsen binnen het 

deelgebied en het foerageergebied binnen de Groote Wielen en de Alde Feanen. 

 

Effecten en beoordeling 

Uit de voorgaande analyse blijkt dat sprake is van een (mogelijke) ecologische relatie tussen 

enkele deelgebieden en de Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Groote Wielen. Hieronder 

wordt per groep de effecten op een rij gezet. 

 

Broedvogels en niet-broedvogels 

Het is algemeen bekend dat lage grondwaterpeilen in landbouwgebieden kunnen zorgen voor 

verdroging van weidevogelgebieden in aangrenzende Natura 2000-gebieden.  Uit een studie 

naar het Gewenst Peilbeheer in de Groote Wielen door Wetterskip Fryslân blijkt dat er in de 
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praktijk geen significante invloed is van het peilregime buiten het Natura 2000-gebied op de 

waterhuishouding in het Natura 2000-gebied (zie GS 2011). Negatieve effecten op de 

aangewezen weidevogels Kemphaan (broedvogel) en Grutto (niet-broedvogel) als gevolg van 

eventuele peilaanpassingen buiten het Natura 2000-gebied Groote Wielen  treden dus niet op.  

 

De aangewezen ganzen, Smient en Grutto rusten en foerageren ook in de agrarische percelen 

in de deelgebieden (Wymenga en Attema 2009, GS 2011). Omdat er binnen de Natura 2000-

begrenzing voldoende areaal en grasland is voor de aangewezen soorten, zijn deze percelen 

niet van belang voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen (GS 2011, Greve & De 

Vries 2012). Significant negatieve effecten op ganzen, Smienten en Grutto kunnen daarom 

worden uitgesloten. Zowel het voornemen als beide alternatieven scoren daarom nihil (0). 

 

Meervleermuis 

Voor de Meervleermuis geldt dat in het bestemmingsplangebied mogelijk vliegroutes en 

verblijfplaatsen liggen van Meervleermuizen. Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden is de 

mogelijke aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen in gebouwen een aandachtspunt. Dit 

betekent dat vooraf aan de sloop moet worden onderzocht of het gebouw verblijfplaatsen 

bevat. Ook bij ruimtelijke ontwikkelingen langs oevers en lijnvormige elementen in het 

landschap is het van belang om rekening te houden met vliegroutes van meervleermuizen. Ook 

hier geldt dat er dan in eerste instantie onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid 

van vliegroutes. Op basis van een dergelijk onderzoek en kennis omtrent de ingreep, zal 

vervolgens kunnen worden bepaald hoe groot de effecten zullen zijn. Bij een dergelijk 

onderzoek zal met name aandacht moeten worden besteed aan de lichtuitstraling op oevers en 

de mate waarin de lijnvormige elementen in het landschap worden aangetast. Indien bij 

ruimtelijke ingrepen in het bestemmingsplangebied geen rekening wordt gehouden met de 

aanwezigheid van vliegroutes en verblijfplaatsen van Meervleermuizen, dan zijn significant 

negatieve effecten op het instandhoudingsdoel van de meervleermuis in het Natura 2000-

gebied Groote Wielen en Alde Feanen niet uit te sluiten.  

De alternatieven 1 en 2 zijn geformuleerd onder voorwaarden dat er geen (significant) 

negatieve effecten op Meervleermuizen zullen optreden (zie paragraaf 2.2). Dit betekent dat in 

het bestemmingsplan waarborgen zijn ingebouwd met betrekking tot het uitvoeren van 

onderzoek en het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen indien er sprake is 

van aanwezigheid van Meervleermuizen. Daarom scoren beide alternatieven nihil (0). 

Genoemde voorwaarde geldt niet voor het voornemen, zodat hier significant negatieve effecten 

op het instandhoudingsdoel van de meervleermuis niet zijn uit te sluiten. Dit alternatief scoort 

daarom sterk negatief (--). 
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4.5 Samenvatting effecten 

In onderstaande tabel 4.3 is een samenvatting gepresenteerd van de beoordeling van het 

voornemen en de verschillende alternatieven. 

 

Tabel 4.3. Samenvatting van de beoordeling van effecten. 0: effect nihil, -: negatief effect, :  - - sterk negatief effect. 

 

 Voornemen Alternatief 1 Alternatief 2 

Ammoniakdepositie Natura 2000-gebied Alde Feanen - - 0 - - 

Ammoniakdepositie overige Natura 2000-gebieden  - - 0 - - 

Effecten op meervleermuis - - 0 0 

Effecten op overige Natura 2000-waarden  0 0 0 
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5 Conclusies 

 Bij drie aangewezen stikstofgevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied Alde Feanen, 

overschrijdt de bestaande depositie de kritische depositiewaarden (KDW) van de 

betreffende habitattypen. Een dergelijke overschrijding van de KDW is ook geconstateerd bij 

stikstofgevoelige habitattypen in zeven Natura 2000-gebieden die op grotere afstand liggen 

van het bestemmingsplangebied. 

 

 Door uitvoering van het voornemen zal de ammoniakdepositie in veel Natura 2000-

gebieden fors toenemen. Deze toename is bij de Alde Feanen maximaal 62 mol/ha/jaar en 

bij de overige Natura 2000-gebieden in de omgeving maximaal 20 mol/ha/jaar. Door de 

drempelwaarde van 0 mol/ha/jaar wordt iedere depositietoename als significant negatief 

beoordeeld. Om deze reden kan worden geconcludeerd dat uitvoering van het voornemen  

zal leiden tot een significant negatief effect op de omliggende Natura 2000-gebieden.  

 

 Door de beperkingen die zijn gesteld in alternatief 1, leidt dit alternatief per definitie niet tot 

een toename van ammoniakdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Significant 

negatieve effecten kunnen bij dit alternatief daarom worden uitgesloten. 

 

 De ammoniakdepositie als gevolg van alternatief 2 neemt in de Alde Feanen toe met 

maximaal 3 mol/ha/jaar. Hier is er dus sprake van een significant negatief effect. Ook in de 

meeste overige Natura 2000-gebieden is de depositietoename groter dan 0 mol, zodat ook 

bij deze gebieden er sprake is van een significant negatief effect.  

 

 De deelgebieden zijn (deels) van belang voor de Meervleermuis, vanwege de aanwezigheid 

van verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied. De alternatieven 1 en 2 zijn 

geformuleerd onder voorwaarden dat er geen (significant) negatieve effecten op 

meervleermuizen zullen optreden.  

 

Voornoemde voorwaarden gelden niet voor het voornemen, zodat hier significant negatieve 

effecten op meervleermuizen niet zijn uit te sluiten.  

 

 Omdat bij het voornemen en alternatief 2 in het kader van de Natuurbeschermingswet 

significant negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, moeten ze voldoen aan de 'ADC 

criteria'. Dit betekent dat het voornemen en alternatief 2 alleen mogelijk zijn als er geen 

'Alternatief' is, er sprake is van 'Dwingende redenen van groot openbaar belang' en vooraf 

'Compenserende maatregelen' worden genomen.  
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