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Aanleiding 
De gemeente Midden-Drenthe gaat een nieuw woongebied ontwikkelen aan de oostkant van de kern Beilen. Hiertoe 
moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het voornemen is daarbij om een flexibele regeling op te nemen 
met een globale eindbestemming en alle woningen (maximaal 150) bij recht mogelijk te maken.  
 
Het gaat om een nieuw woongebied, Lievingerveld, dat organisch ontwikkeld wordt. Dit betekent dat er geen sprake is 
van een fasering van de planvorming. Duurzaamheid staat daarnaast hoog in het vaandel. De rol van de gemeente 
beperkt zich tot de hoofdlijnen: zij formuleert de ambities voor het gebied en verzorgt het raamwerk, de voorwaarden 
en de spelregels. De gebiedsregisseur is de facilitator die namens de gemeente initiatiefnemers ontvangt en voorziet 
van de benodigde informatie, plannen beoordeelt en aanwijzingen geeft om tot een volwaardige vergunningaanvraag 
te komen. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan de (planologische) ruimte moet bieden, met inachtneming van de 
voorwaarden en spelregels. De  betreffende planlocatie is weergegeven in de volgende figuur. 

 
Figuur 1: ligging plangebied 
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Om de geplande nieuwbouw van het Lievingerveld te Beilen mogelijk te maken doorloopt de gemeente Midden-Drenthe 
een ruimtelijke procedure. Ten behoeve van deze ruimtelijke procedure is een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzake-
lijk. 
 
Toetsingskader 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan 
planm.e.r.-plichtig, projectm.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit 
m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Ook wanneer de drempelwaarden niet worden overschreden moet het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zie 
aanleiding geven om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Daarbij moet worden gelet op de omstandigheden 
als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
- de kenmerken van de projecten; 
- de plaats van de projecten; 
- de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
In de bijlage van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het de ruimtelijke onderbouwing 
planm.e.r.-plichtig (onderdelen C en D), projectm.e.r.-plichtig (onderdeel C) of m.e.r.-beoordelingsplichtig (onderdeel 
D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. In de bijlage van het Besluit m.e.r. 
is in categorie (D11.2) de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. De drem-
pelwaarde voor een formele m.e.r.-beoordeling in het Besluit m.e.r. ligt op:  
- een oppervlakte van 100 hectare of meer; 
- een aaneengesloten gebied met 2000 of meer woningen; 
- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
 
In de ruimtelijke procedure worden maximaal 150 wooneenheden gerealiseerd. De ruimtelijke ontwikkeling ligt daar-
mee ruimschoots onder de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. en is daarmee niet rechtstreeks planm.e.r.-, pro-
jectm.e.r. of m.e.r.-beoordelingsplichtig.  
 
Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat ook voor projecten 
die zijn opgenomen in onderdeel D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een apart besluit moet worden genomen 
of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan – ondanks dat het ruim onder  de drempelwaarde blijft 
- mogelijk toch belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde omstandigheden. Dit is 
een “vormvrije” m.e.r.-beoordeling. 
 
Systematiek 
Deze notitie is opgesteld om, vooruitlopend op het ruimtelijke plan, een besluit te nemen over de noodzaak voor het 
opstellen en procedureel doorlopen van een milieueffectrapportage. Op basis van de omvang van de ontwikkeling, de 
ligging van het plangebied en de reeds uitgevoerde sectorale onderzoeken voor de ruimtelijke procedure wordt in deze 
notitie een beoordeling gegeven van de kenmerken, de plaats en de potentiële effecten van de ontwikkeling. 
 
Beoordeling 
Kenmerken van het project 
Het plan omvat de realisatie van een nieuw woongebied met maximaal 150 eenheden aan de oostkant van de kern 
Beilen, in het buitengebied. De ontwikkeling van het woningbouwplan ‘Beilen-Oost’ is bijzonder vanwege het feit dat 
bewoners zelf verantwoordelijke zijn voor de inrichting van hun toekomstige leefomgeving. De ligging van het plange-
bied (binnen het beekdal) stelt ten aanzien van waterveiligheid, eisen aan de te ontwikkelen woningen. De exacte struc-
turen van de kavels, het aanleggen van riolering, de interne wegen, aansluiting op de Lieving en dergelijke binnen het 
plangebied staan daarom nog niet vast en zijn mede afhankelijk van de organische groei van het gebied. Het totale 
project beslaat een oppervlakte van circa 22.000 m2. De omvang van het project is relatief klein, zowel in relatie tot de 
genoemde drempelwaarden in het Besluit m.e.r. als in relatie tot het buitengebied van Beilen waar de ontwikkeling 
plaatsvindt.  
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Plaats van het project 
Het plangebied is gelegen ten oosten van de plaats Beilen. In de huidige situatie bestaat het terrein uit braakliggend 
grasland. Het plangebied is gelegen binnen het beekdal van de Beilerstroom. Bouwen binnen een beekdal is toegestaan 
mist de karakteristieke kenmerken en de waterbergingscapaciteit met het bestemmingsplan worden geborgd. Het noor-
delijk deel van het plangebied is gelegen binnen het grondwaterbeschermingsgebied ten behoeve van drinkwaterwin-
ning. Hiervoor gelden richtlijnen waaraan moet worden voldaan om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. 
Op basis van de Provinciale Omgevingsverordening gelden binnen dit gebied beperkingen voor wat betreft bebouwing 
en het toelaten van (milieubelastende) activiteiten. Binnen het bestemmingsplan worden geen bedrijfsmatige activitei-
ten toegestaan en zal met de realisatie van de woningen, specifieke maatregelen nodig zijn met betrekking tot, graaf-
werkzaamheden, riolering, verharding, regenwaterbeheer en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het 
plangebied maakt geen onderdeel uit van een gevoelig gebied, zoals een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 
Drenthe. Het plangebied ligt op grote afstand van Natura 2000-gebieden, het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied de 
Dwingelderveld ligt op circa vier kilometer afstand. Binnen het plangebied zijn twee archeologisch waardevolle (Arche-
ologie 1' en Waarde - Archeologie 2) gebieden aanwezig. Binnen Archeologie 1' geldt een vrijstelling wanneer een bo-
demverstorende activiteiten plaatsvindt tot 30 cm diepte en kleiner dan 100 m2.  Voor het gebied met de Waarde - 
Archeologie 2 geldt een vrijstelling bij bodemverstorende activiteiten tot 30 cm diepte en kleiner dan 1000 m2 . Er zijn 
geen stiltegebieden of andere milieugerelateerde aandachtgebieden in de directe omgeving gelegen. 
 
 
Kenmerken potentiële effecten 
In deze paragraaf worden de belangrijkste milieueffecten van de ontwikkeling beschreven. De effectbeoordeling in deze 
paragraaf is gebaseerd op de sectorale onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van het ruimtelijke plan. 
 
Verkeer  
De ontwikkeling voorziet in het mogelijk maken van maximaal 150 woningen aan de oostkant van de kern Beilen, in het 
buitengebied. De ontwikkeling van het woningbouwplan ‘Beilen-Oost’ is bijzonder vanwege het feit dat bewoners zelf 
verantwoordelijke zijn voor de inrichting van hun toekomstige leefomgeving. De exacte structuren van de interne wegen 
binnen het plangebied staan daarom nog niet vast en zijn mede afhankelijk van de organische groei van het gebied. Wel 
is duidelijk dat het plangebied in zijn geheel ontsloten wordt via het buiten de bebouwde kom gelegen deel van de 
Lieving, zie figuur 2. Deze weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Conform de principes 
van Duurzaam & Veilig (landelijke richtlijnen weginrichting NL) is de maximaal toegestane snelheid hier 60 km/u. Der-
gelijke erftoegangswegen kunnen doorgaans 5.000 – 6.000 motorvoertuigen(mvt)/etmaal naar behoren afwikkelen. 
Echter, de Lieving kent een zeer smal wegprofiel van circa 3,5 meter breed. Deze inrichting past bij het gebruik als 
plattelandsweg. Omdat de weg in de huidige situatie enkel dient ter ontsluiting van de veelal agrarische percelen, kent 
de weg een lage verkeersintensiteit.  
 
Met de komst van maximaal 150 woningen in de toekomst zal het gebruik van de Lieving veranderen. Op basis van 
CROW publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (CROW, 2012) blijkt dat de verkeersgeneratie voor 150 
woningen 1.230 mvt/etmaal weekdag bedraag. Omrekening naar werkdag (drukste maatgevende moment) komt neer 
op 1.353 mvt/etmaal. Uitgangspunt hierbij is dat volledig wordt uitgegaan van vrijstaande woningen (‘worst case’) en 
een ligging in niet stedelijk buitengebied. Conform het autobezit in de gemeente Midden Drenthe wordt uitgegaan van 
de gemiddelde kencijfers binnen de door het CROW gegeven bandbreedte.   
 
Bij volledige realisatie van het plangebied kunnen er op de Lieving uitdagingen ontstaan. De dagelijkse 1.353 extra mo-
torvoertuigen kunnen elkaar op de Lieving mogelijk niet goed passeren of komen in conflict met landbouwverkeer. 
Daarnaast ontstaat bermschade. Bij een wegbreedte van 3,50 meter zijn maximaal 400 mvt/etmaal gewenst om berm-
schade te voorkomen (Handboek wegontwerp ETW bubeko, CROW 2012). Dit aantal wordt ruimschoots overschreden. 
Hiermee is niet per definitie ook sprake van een slechte verkeersafwikkeling, het komt de doorstroming echter niet ten 
goede. Ook vanuit het perspectief van verkeersveiligheid voor langzaam verkeer (fietsers) is het van belang dat gemo-
toriseerd verkeer en langzaam verkeer elkaar veilig kunnen passeren.  
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De aspecten verkeer en parkeren resulteren vanwege de organische groei op voorhand niet in een belemmering, wel is 
het advies de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op de Lieving naar de toekomst toe te monitoren. 
Op het moment dat zich onwenselijke situaties voordoen kan op een praktische manier een verbetering plaatsvinden, 
bijvoorbeeld door in te zetten op het gebruik van passeerstroken. Parkeren dient opgevangen te worden op eigen ter-
rein. 

 
Figuur 2 
 
Externe veiligheid 
In de directe omgeving van het plangebied zijn volgens de risicokaart geen risicovolle inrichtingen aanwezig die van 
invloed zijn op de veiligheidssituatie ter plaatse.  Ook zijn er geen transportroutes van gevaarlijke stoffen (waaronder 
buisleidingen) aanwezig in de directe omgeving van het plangebied. Binnen het plan worden geen activiteiten toege-
staan die van invloed zijn op de externe veiligheidssituatie in de omgeving.  
 
Wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit 
Van een aantal wegen in de omgeving valt het gebied waar woningen mogen worden gerealiseerd binnen de aandacht-
zone. Dit betreft de zone (200 meter) voor de weg Oosterstraat/Lieving) en 250meter voor de weg: N856 Lieving). Voor 
deze wegen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarvoor de verkeersintensiteiten en verkeerssamenstelling zijn 
overgenomen uit het gemeentelijk verkeersmodel voor het jaar 2030. De ontsluitingsweg (ook genaamd “Lieving”) zal 
een weg zijn waarvoor een maximum snelheid van 30km/h zal gelden; daarmee valt deze weg buiten de werkingssfeer 
van de Wet geluidhinder. Deze wegen veroorzaken meestal geen geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarde.  
De beoogde ontwikkeling heeft een verkeersgeneratie van 1.353 mvt/etmaal (zie onder ‘verkeer’). Uit het akoestisch 
onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege de weg in het gebied onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB blijft.  
In het kader van goede ruimtelijke ordening kan er worden gebouwd op een afstand van 14 meter vanuit de as van de 
weg. Ook de huidige bebouwing aan de Lieving is op voldoende afstand gelegen.  
 



 
 
Memo vormvrije m.e.r.-beoordeling: Bestemmingsplan Lievingerveld 

De het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 150 woningen mogelijk. De beoogde ontwikkeling valt daar-
mee ruimschoots onder de grens van 1.500 woningen, waarmee op voorhand kan worden geconcludeerd dat het plan 
'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 
 
 
Natuur  
Gebiedsbescherming:  
De meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn het Dwingelderveld, Mantingerzand en Elperstroomgebied. Deze ge-
bieden liggen op respectievelijk circa 4 km, 6 km en 6 km van het plangebied. Gezien de afstand van het plangebied tot 
de Natura 2000-gebieden vallen significante effecten op het vlak van versnippering, verstoring, areaalverlies en verdro-
ging van de Natura 2000 op voorhand uit te sluiten. Het enige mogelijke effect op de Natura 2000 is het effect van 
stikstofdepositie als gevolg van een toename aan verkeersbewegingen als gevolg van het de planontwikkeling. Om dit 
inzichtelijk te maken is een stikstofberekening (Bijlage 1) gedaan met Aerius Calculator. Uit de berekening komt naar 
voren dat er geen sprake is van significante effecten op de Natura 2000. De ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden.  
 
Soortenbescherming 
In 2016 is een quick scan flora en fauna uitgevoerd.  Uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van het voorkomen 
van beschermde planten, vleermuizen, broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (ransuil, buizerd, sperwer en 
havik), amfibieën (heikikker en alpenwatersalamander) en vlinders (grote weerschijnvlinder en veenhooibeestje) niet 
worden uitgesloten, effecten op deze soortengroepen kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Op deze soorten heeft 
gericht nader ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Uit het vervolgonderzoek is geconcludeerd dat de floristische 
waarden van het plangebied niet groot zijn. Soorten van nationaal belang ontbreken. Het broekbosje, gelegen in het 
midden van het plangebied is wel vegetatiekundig mooi ontwikkeld. Het is plaatselijk een gaaf voorbeeld van Elzen-
zegge-Elzenbroek. Ten behoeve van het behoud van het broekbosje is het belangrijk dat deze niet verder verdroogt. 
Vleermuizen (laatvlieger, gewone en ruige dwergvleermuis) komen foeragerend voor. Naast vleermuizen werden roof-
vogels (sperwer, buizerd) en uilen (ransuil) vastgesteld. Er zijn daarnaast diverse algemeen voorkomende (broed)vogels 
waargenomen. Er zijn verder geen beschermde soorten aangetroffen gedurende het veldonderzoek. Wel werden alge-
meen voorkomende beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën waargenomen. 

- In verband met het de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten 
het broedseizoen (maart tot augustus) uit te voeren en/of op een manier te werken dat de vogels niet tot 
broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). 

- In het gebied foerageren en vliegen mogelijk vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen 
deze soorten er blijven foerageren en vliegen. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 

 
Verder kunnen effecten op broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (sperwer, buizerd, ransuil) niet worden uit-
gesloten. Op grond hiervan is een ontheffing Wet natuurbescherming vereist. Een ontheffingsaanvraag dient te worden 
voorzien van een activiteitenplan waarin fasering en maatregelen zijn uitgewerkt. Een ontheffing wordt alleen afgege-
ven onder voorwaarden. Het aanvragen van de ontheffing is momenteel in voorbereiding. De verwachting is dat de 
ontheffing wordt verleend. Het vervolgonderzoek (de Flora- en fauna inventarisatie) is als bijlage 2 opgenomen bij de 
toelichting van dit bestemmingsplan. 
 
 
Archeologie 
Archeologie is een mogelijke belemmering bij (bouw)werkzaamheden in de zones met een middelhoge verwachting. 
Bodemverstoringen in deze zones, dieper dan 30 cm-mv moeten onder archeologische begeleiding geschieden. Om dit 
te borgen is in dit bestemmingsplan een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' opgenomen voor de zones met een 
middelhoge verwachting. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' en Waarde - 
Archeologie 2'.  
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Het veentje (mogelijke pingoruïne) in het westen/centrale deel van het plangebied is onder de bestemming Waarde - 
Archeologie 1 gebracht: bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm-mv maar kleiner dan 100 m2 geldt een onderzoeks-
vrijstelling. Het beekdal in het (noord)westen van het plangebied alsmede de oostelijke helft van de oost-west gerichte 
groenstrook aan de westkant van het plangebied, is onder de bestemming Waarde - Archeologie 2 gebracht. Hier geldt 
bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm-mv maar kleiner dan 1.000 m2 een onderzoeksvrijstelling. 
 
Het wordt aanbevolen om bodem verstorende activiteiten dieper dan 30 cm-mv in het adviesgebied, dus de oeverzo-
nes(bufferzone) van het met veen opgevulde beekdal en in de met veen gevulde ovaalvormige laagte en graafwerk-
zaamheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor het veen geldt ook dat ontwatering of sterk samendrukken door het 
opbrengen van grond moet worden voorkomen. Mochten bodemverstoringen in de advieszone onvermijdelijk zijn dan 
wordt aangeraden om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Vondsten in het veen en in de oeverzones ter 
plaatse van beekeerdgronden zijn vaak puntlocaties en niet door middel van booronderzoek op te sporen. Het wordt 
geadviseerd om graafwerkzaamheden in het gebied met een middelhoge archeologisch verwachting archeologisch te 
laten begeleiden. 
 
 
Cultuurhistorie 
In de huidige situatie bestaat het plangebied uit braakliggende gronden zonder waardevolle bebouwing. In het plange-
bied is geen bebouwing aanwezig. Er is dan ook geen sprake van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. De eventueel 
aanwezige cultuurhistorisch van belang zijnde bebouwing direct rondom het plangebied blijft gehandhaafd. Wel kan 
aan de aanwezige wegen- en groenstructuur een cultuurhistorische betekenis worden toegekend. De wegenstructuur 
en de opgaande beplanting langs de Lieving blijven in tact en worden geïntegreerd in de ontwikkeling van het woonge-
bied.  
Ten zuiden van het plangebied is een molenbiotoop gelegen rondom de 'Molen van Makkum' in het buurtschap Mak-
kum. De molenbiotoop overlapt het plangebied echter niet, waardoor dit geen (bouw)beperkingen oplevert ter plaatse 
van het plangebied.  
 
Bodem  
Ten behoeve van het bestemmingsplan is in 2007 een verkennend bodemonderzoek (bijlage 3) uitgevoerd. Uit dit on-
derzoek komt naar voren dat de onderzochte bodem in het plangebied niet geheel vrij is van verontreinigingen. In zowel 
de grond (PAK, EOX en minerale olie) als het grondwater (cadmium, chroom, koper, nikkel, zink, xylenen en naftaleen) 
zijn licht verhoogde waarden gemeten. Deze waarden zijn dusdanig dat geen risico's voor de volksgezondheid of het 
milieu zijn te verwachten. Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek zijn er geen milieuhygiënische bezwaren voor 
de voorgenomen transactie van de gronden. De kwaliteit van de bodem vormt dus geen belemmering voor de voorge-
nomen ontwikkeling. Binnen het bestemmingsplan worden geen bodem verontreinigde activiteiten toegestaan.  
 
Water 
Met het waterschap is overleg gevoerd over de uitgangspunten waaraan het plan en de uiteindelijke bebouwing moet 
voldoen. Om de waterkwantiteit, kwaliteit en veiligheid te borgen van zowel binnen als buiten het plangebied is een 
aantal eisen opgesteld: 
- Het plangebied is gelegen binnen de zone van een beekdal. Hierdoor kan fluctuatie in het waterpeil niet worden 

uitgesloten. De kans op overstromingen binnen het gebied is aanwezig. De toekomstige bewoners moeten met de 
realisatie rekening houden met een fluctuerend waterpeil.  

- Het ophogen van gronden wordt ten sterkste afgeraden omdat dit het waterbergend vermogen van het beekdal 
aantast. Indien er geen andere mogelijkheid bestaat zal compensatie worden geëist. 

- Het voorkomen van overlast door het aanbrengen van verharding: De totale verharding is nog niet bekend. Wel is 
opgenomen dat er 10% watercompensatie plaats vindt per uitgegeven kavel. Dit mag collectief of op eigen perceel 
worden ingevuld.   

- Het huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden van het hemelwater afgevoerd via het te realiseren gemeentelijke 
rioolstelstel en aangeboden voor zuivering. Er is een verbod op het gebruik van IBA’s en dergelijke systemen die de 
waterkwaliteit kunnen aantasten bij mogelijke overstromingen. 
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- Het voorkomen van overlast door hemel- en afvalwater: Het hemelwater wordt zoveel mogelijk opgevangen en 
vertraagd afgevoerd op een infiltratievoorziening waarna het water het oppervlaktewater mag bereiken.  

-  (Grond)waterkwaliteit: Zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase worden geen uitlogende materialen ge-
bruikt. Daarom heeft de ontwikkeling geen negatief effect op de oppervlakte- of grondwaterkwaliteit. 

- Zone langs de Beilerstroom vrijhouden van bebouwing ten behoeve van mogelijke realisatie KRW doelen. 
Belangrijke nadelige milieugevolgen op het gebied van water kunnen dan ook worden uitgesloten.  
 
Energie en duurzaamheid 
In de uitwerking van het nieuwbouwplan wordt rekening gehouden met duurzaamheid en energiezuinigheid. Zo worden 
de volgende toepassingen en maatregelen nagestreefd: 
- Zelfvoorzienende en klimaatbestendige woningen;  
- Energiebesparende maatregelen; 
- Waterbesparende en compenserende maatregelen; 
- Bij de materialiseren wordt rekening gehouden met de toepassing van materialen van hoge duurzaamheidsklasse; 
 
Mitigerende maatregelen  
In de voorgaande sectorale analyses zijn verschillende randvoorwaarden benoemd die in acht dienen te worden geno-
men met het oog op de mogelijke milieugevolgen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende maatregelen: 
- Het voorzien van voldoende parkeerplaatsen binnen het plangebied. 
- Monitoren verkeer/herinrichten lieving 
- Het verkeersbesluit voor het realiseren van een 30 kilometerzone zal tegelijkertijd met het ontwerpbestemmings-

plan ter inzage worden gelegd. 
- Bij aanvang en tijdens werkzaamheden rekening houden met broedende vogels door de werkzaamheden buiten 

het broedseizoen uit te voeren of wanneer er geen broedgeval aanwezig is.  
- Het voldoen aan het activiteitenplan waarop ontheffing Wet natuurbescherming is verkregen. 
- Het wordt aanbevolen om bodemverstorende activiteiten dieper dan 30 cm-mv in het adviesgebied, dus de oever-

zones(bufferzone) van het met veen opgevulde beekdal en in de met veen gevulde ovaalvormige laagte, en graaf-
werkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor het veen geldt ook dat ontwatering of sterk samendrukken 
door het opbrengen van grond moet worden voorkomen. Mochten bodemverstoringen in de advieszone onvermij-
delijk zijn dan wordt aangeraden om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.  

- Het realiseren van voldoende watercompensatie voor de toename aan oppervlakte verharding, het gescheiden af-
voeren van het huishoudelijk afvalwater/hemelwater, het borgen van het waterbergend vermogen van het beek-
dal, Het realiseren van een bebouwingsvrije zone langs de Beilerstroom i.v.m. KRW doelen, het realiseren van over-
stromingsbestendig bouwen en geen gebruik maken van uitlogende materialen tijdens de bouwfase en de gebruiks-
fase gebruikt. 

 
Cumulatie  
In de omgeving van het beoogde woongebied vinden geen ontwikkelingen plaats die in samenhang met de ontwikke-
lingen binnen het plangebied kunnen leiden tot relevante cumulatie van milieugevolgen.  
 
Conclusie 
Het plan maakt de realisatie mogelijk van maximaal 150 woningen binnen het beekdal van de Beilerstroom. Door te 
voldoen aan de richtlijnen en aanvullende eisen binnen het plangebied op het gebied van waterkwaliteit, kwantiteit en 
veiligheid worden belangrijke negatieve milieugevolgen voorkomen. Gezien de verwachting is dat ontheffing van de 
Wet natuurbeheer wordt verkregen en de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen nade-
lige effecten op Flora en Fauna worden uitgesloten. Indien met de werkzaamheden bodemverstorende activiteiten die-
per dan 30 cm binnen het archeologisch adviesgebied plaats vinden, zal er archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd 
worden. Gelet op de aard en relatieve omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de potentiële 



 
 
Memo vormvrije m.e.r.-beoordeling: Bestemmingsplan Lievingerveld 

effecten kan worden geconcludeerd dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen aan de orde kunnen zijn die het 
doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure rechtvaardigen. 
 
Bijlage 
- Bijlage 1, Stikstofdepositieberekening 
- Bijlage 2, Flora- en fauna inventarisatie 
- Bijlage 3, Verkennend bodemonderzoek 
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RjeRf6GC7UbW (22 november 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

RHO adviseurs Lieving 21, 9411TB beilen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

BP Beilen Oost RjeRf6GC7UbW

Datum berekening Rekenjaar

22 november 2016, 12:54 2016

Totale emissie Situatie 1

NOx 97,91 kg/j

NH3 7,36 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

- -

Situatie 1

-

Toelichting BP Beilen Oost

RjeRf6GC7UbW (22 november 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 231893, 541267
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 32,00 kg/j
NH3 2,40 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.230,0 NOx
NH3

32,00 kg/j
2,40 kg/j
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Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 231618, 541466
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 43,86 kg/j
NH3 3,30 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 615,0 NOx
NH3

43,86 kg/j
3,30 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 231848, 541102
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 22,05 kg/j
NH3 1,66 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 615,0 NOx
NH3

22,05 kg/j
1,66 kg/j

RjeRf6GC7UbW (22 november 2016)Berekening voor
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
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Situatie 1
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vergunningaanvraag
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20161101_e96704b153

Database versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RjeRf6GC7UbW (22 november 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag
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vergunningaanvraag

pagina 6/6



 

BIJLAGE 2 

 





       Quick scan beschermde planten- en diersoorten Beilen-oost. 
Eindrapport november 2016 

 

Adviesbureau Mertens 12 Wageningen 
 

 

  
Figuur 5. Verspreiding van de heikikker volgens waarneming.nl (links) en Creemers & Delft (1999) 
ten opzichte van Beilen-oost (geel).    
 

  
Figuur 5. Verspreiding van de alpenwatersalamander volgens waarneming.nl (links) en 
Creemers & Delft (1999) ten opzichte van Beilen-oost (geel).    
 
 

4.8 Overige 

 
Een tweetal vlinders die beschermd gaan worden via de Nieuwe Natuurwet kunnen in potentie voorkomen 
in het ven en directe omgeving van Belein-oost. Deze soorten zijn tevens bedreigd volgens de Rode lijst. 
Het betreft de grote weerschijnvlinder (Apatura iris) en het veenhooibeestje (Coenonympha tullia). De 
grote weerschijnvlinder  is tot voor kort een zeldzame standvlinder met nog slechts enkele populaties in 
Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant. Sinds de eeuwwisseling breidt hij zich echter weer uit en wordt 
op steeds meer plekken gezien, zoals in laagveenbosjes in NW Overijssel en ZO Friesland 
(www.vlindernet.nl). De soort leeft in oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen 
samenhangende bosjes in beekdalen.  
Het veenhooibeestje  is een uiterst zeldzame standvlinder die nog slechts voorkomt op vier plaatsen in 
Drenthe en Zuidoost-Friesland. De soort leeft in voedselarme plaatsen in moerassen, veengebieden, natte 
heiden en verveende randen langs heidevennen. 

http://www.vlindernet.nl/
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Als gevolg van de extra barrièrewerking e.d. van het plan Beilen-oost die invloed kan hebben op deze 
vlinders, kunnen effecten niet op voorhand worden uitgesloten. 
 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde geleedpotigen en 
mollusken (o.a. brede geelgerande waterroofkever en zeggekorfslak) worden uitgesloten. 
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de voor de realisatie van woningbouw ten oosten van Beilen. Deze activiteit zou 
samen kunnen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een 
verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Er is vastgesteld dat er algemene kleine grondgebonden zoogdieren en amfibieën kunnen voorkomen in 
en direct rond het plangebied. Voor deze soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en 
faunawet. Dit ontheffingenbeleid wordt voorgezet onder de Nieuwe Natuurwet.  Daarnaast komen er 
algemene broedvogels voor. In verband met het voorkomen van deze algemene broedvogels wordt 
aangeraden om te werken buiten het broedseizoen of op een manier dat de vogels niet tot broeden 
komen.  
 
Verder kan het voorkomen van beschermde planten, vleermuizen, broedvogels met vaste rust- en 
verblijfplaatsen (ransuil, buizerd, sperwer en havik), amfibieën (heikikker en alpenwatersalamander) en 
vlinders (grote weerschijnvlinder en veenhooibeestje) niet worden uitgesloten, effecten op deze 
soortgroepen kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie 
van belang om eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na 
afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet 
c.q. de Nieuwe Natuurwet worden overtreden en of ontheffing is vereist.  
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1. PLANGEBIED  
 
 

 

 
 
 
 

N ▲ 



 
 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  
temperatuurwisselingen zijn nihil. 



 
 

 

 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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