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Samenvatting

Aanleiding

Omdat het huidige bestemmingsplan buitengebied niet meer voldoet aan de wettelijk verplichte eisen
voor digitalisering van het plan, moet er voor 1 juli 2013 een geactualiseerd, digitaal bestemmingsplan
Buitengebied Kampen zijn vastgesteld waarin de gevoerde vrijstelling- en ontheffingsprocedures
verwerkt zijn. Daarnaast dient het bestemmingsplan te worden aangepast conform de IMRO-standaard
2012.

Het huidige bestemmingsplan komt daarmee te vervallen en daarvoor in de plaats moet een
geactualiseerd en gedigitaliseerd bestemmingsplan worden opgesteld. De in de loop van de tijd
gevoerde vrijstelling- en ontheffingsprocedures zijn hierin verwerkt. Met het nieuwe plan beschikt de
gemeente over een actueel plan voor haar buitengebied en wordt er voldaan aan de wettelijke eis dat
bestemmingsplannen elke tien jaar moet worden herzien.

Het bestemmingsplan biedt het kader voor uitbreiding van de veehouderijen. De maximale omvang van
de uitbreidingsmogelijkheden is 2 hectare. Deze uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijen zijn
mogelijk groter dan de betreffende drempelwaarden in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit
milieueffectrapportage, Bijlage, onderdeel D, categorie D14). Vanwege dit kaderstellende karakter van
het bestemmingsplan is er de plicht om een planMER op te stellen.

Voorafgaand aan het opstellen van het planMER is bepaald of significante gevolgen voor de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden binnen de gemeente Kampen en in de
omgeving kunnen worden verwacht. Omdat significante effecten op voorhand niet uitgesloten kunnen
worden, is een passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet uitgevoerd. Deze
passende beoordeling maakt integraal onderdeel uit van dit MER en is opgenomen in bijlage 2.

Procedure
Het planMER en het ontwerp bestemmingsplan worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Gedurende een
periode van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan en het
bijbehorende planMER indienen. In deze periode wordt het ontwerp bestemmingsplan en planMER ook
aangeboden aan verschillende bestuursorganen, zoals de provincie en de waterschappen. Daarnaast
wordt het planMER ter toetsing voorgelegd aan de Commissie m.e.r.

Na afloop van de ter inzagelegging zullen de ontvangen reacties van een inhoudelijke beantwoording
worden voorzien in de Nota zienswijzen Bestemmingsplan & MER. Indien nodig wordt het MER en/of
het bestemmingsplan aangepast. Vervolgens wordt het bestemmingsplan met het planMER ter
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Kampen. Na vaststelling bestaat de mogelijkheid tot
het indienen van beroep tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Plangebied
Het plangebied van het MER bestaat uit het buitengebied van de gemeente Kampen. Er kan onderscheid
gemaakt worden in het Nationaal Landschap IJsseldelta (deel gemeente Kampen) en Kampen-Zuid (zie
onderstaande figuur a) . Beide gebieden worden bestemd in één plan: het bestemmingsplan
Buitengebied.
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Figuur a: Plangebied bestemmingplan Buitengebied gemeente Kampen

Voorgenomen activiteiten
Het op stellen bestemmingsplan is een conserverend plan. Het ontwikkelingsperspectief voor het
Nationaal Landschap IJsseldelta , het Landschap Ontwikkelingsplan en de Omgevingsvisie Overijssel zijn
belangrijke vertrekpunten geweest voor de uitgangspunten voor het bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan wordt een evenwicht vastgelegd tussen ruimtelijke kwaliteit en bedrijfsontwikkeling
voor de landbouw. Verdere verstening en verdichting dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
Ontwikkelingsruimte voor grote bedrijven wordt op maat toegekend, terwijl de afbouwende bedrijven
beperkte uitbreidingsruimte overhouden. Per saldo zal het totaal aan vierkante meters bouwvlak in zijn
totaliteit afnemen ten opzichte van de vigerende plannen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vigerende bestemmingplannen zijn:

 Bestaande bedrijven met onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden kunnen met het nieuwe
bestemmingsplan behulp van maatwerk uitbreiden naar een omvang van maximaal 2 hectare (in de
vigerende plannen wordt uitbreidingsmogelijkheden geboden tot 4 hectare).

 Maatregelen die bijdragen aan het realiseren van het beleid is dat nieuwvestiging op nieuwe
locaties niet is toegestaan; alleen hervestiging op bestaande agrarische bouwpercelen.

 Verder is omschakeling van grondgebonden naar intensieve veehouderij of een intensieve neventak
niet toegestaan.

 De boerderijen die in de afgelopen periode hun (volwaardige) agrarische functie hebben verloren
krijgen, daar waar dat aangrenzende bedrijven niet hindert, in het nieuwe bestemmingsplan voor
het eerst een woonbestemming. Daarbij wordt het bouwvlak aangepast. Nieuw is ook de
aanduiding 'plattelandswoning'.

Effectbeschrijving
In het kader van de m.e.r. zijn de effecten van de volgende scenario's onderzocht: referentiesituatie
(huidige en autonoom), het maximale scenario en het scenario maatregelen. In het kader van het
onderzoek naar stikstofdepositie is de feitelijke situatie (als huidige situatie) onderzocht.

Het maximale scenario houdt in: een maximale mogelijkheden die agrariërs kunnen benutten inclusief
de uitbreidingsmogelijkheden uit wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan.

Kampen

Nationaal Landschap
IJsseldelta (NLIJ)

Kampen-Zuid
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Het scenario maatregelen houdt in: een scenario waarbij de stikstofdepositie op kwetsbare habitattypen
niet zal toenemen ('depositie stand-still). Een 'depositie stand-still' betekent niet dat
veehouderijbedrijven geen mogelijkheden meer hebben om hun bedrijf uit te breiden in het aantal
dieren. De essentie is dat door gebruik te maken van ammoniakemissie reducerende stalsystemen of
technieken (bijvoorbeeld end-of-pipe) mogelijkheden ontstaan om, binnen het geldende
emissieplafond, meer dieren te mogen houden.

Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit het MER samengevat.

Natuur

Stikstofdepositie
Binnen 10 kilometer van het plangebied liggen acht Natura 2000-gebieden, waarvan Zwarte Meer, De
Wieden, Olde Maten, Zwarte Water en Vecht, Uiterwaarden en IJssel en Veluwe habitats hebben die
gevoelig zijn voor stikstofdepositie. De kritische depositiewaarden van die habitats wordt overschreden.
Zes Natura 2000-gebieden zijn gelegen op minder dan 10 kilometer afstand van het plangebied
waarmee door middel van dit bestemmingsplan uitbreiding van de veehouderijen mogelijk worden
gemaakt. Omdat significante effecten op Natura 2000 gebieden als gevolg van het plan niet uitgesloten
kunnen worden, is een passende beoordeling opgesteld.

Uit de berekeningen van de stikstofdepositie als onderdeel van de passende beoordeling blijkt dat
indien ervan uitgegaan wordt dat de bestemmingsplancapaciteit, zonder verdere restricties, volledig
wordt benut, de agrarische bedrijven in het plangebied ten minste 250 mol N per hectare per jaar
bijdragen op gevoelige habitats als glanshaverhooilanden in de Uiterwaarden IJssel. Daarnaast is de
bijdrage tussen de 100 en 250, dan wel meer dan 250 mol stikstof in de andere Natura 2000-gebieden
waar ook gevoelige habitattypen liggen.

Uit de berekeningen voor de planbijdrage (verschil maximale scenario en feitelijke situatie) blijkt dat het
plan (de voorgenomen ontwikkeling) minimaal 250 mol per hectare per jaar in het plangebied bijdraagt
aan de totale stikstofdepositie in Uiterwaarden IJssel. Berekeningen van het "scenario maatregelen",
waarbij gebruik wordt gemaakt van bewezen technieken om de emissie van ammoniak en stikstof te
reduceren tonen aan dat huidige stikstofemissies in de bedrijven zelfs kunnen worden teruggebracht.

De resultaten laten zien dat er als gevolg van het maximale scenario op alle Natura 2000-gebieden (en
Wav-gebieden) een toename van de depositie plaatsvindt binnen de onderzochte contour van 10 km
rondom het plangebied. Daarbij wordt de gespannen stikstofsituatie zoals die nu al bestaat in het
merendeel van de Natura 2000 gebieden nog verder aangetast in geval de in het bestemmingsplan
opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden maximaal zouden worden ingevuld. Het bestemmingsplan
wordt op dit punt uitvoerbaar geacht omdat wordt aangetoond dat het plan het optreden van
significante effecten op Natura 2000-gebieden uitsluit. Dit gegeven leidt tot de conclusie dat er geen
toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden mag zijn.

Dat betekent dat er op grond van het bestemmingsplan geen toename van stikstofemissie mag
plaatsvinden (stand-still). Dat betekent dat het scenario maatregelen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van zogenaamde end-of-pipe technieken (bewezen emissiearme technieken), leidt tot een situatie
waarbij stikstofemissies in de bedrijven wordt teruggebracht. De situatie verbeterd ten opzichte van de
feitelijke situatie. Anders gesteld: door het toepassen van emissiearme technieken ontstaat de
mogelijkheid om, binnen het geldende emissieplafond meer dieren te mogen houden.

Landschap en cultuurhistorie
Uitbreiding van stallen (tot maximaal 2 hectare) kan leiden tot aantasting van kenmerkende
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van deze gebieden en aantasting van de openheid door
uitbreiding van bijvoorbeeld stallen. In vergelijking tot het vigerende plan waarbij
uitbreidingsmogelijkheden tot maximaal 4 hectare en grondgebonden naar intensieve veehouderij was
toegestaan (wat in dit plan niet meer mogelijk is, is de impact op de landschappelijke waarden ten
opzichte van de referentiesituatie in beide scenario's minder negatief omdat die maatregelen leiden tot
minder 'verstening' in het buitengebied.
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Overige milieuaspecten
De overige beschouwde milieuaspecten, waaronder geluid, luchtkwaliteit en geurhinder, leidt niet tot
een verslechtering van het won- en leefklimaat in en in de omgeving van het plangebied. Gesteld kan
worden dat doordat ondermeer er geen omschakelingen zijn naar intensieve veehouderij en de omvang
van het bouwvlak in het totaal in teruggebracht, de kwaliteit van de leefomgeving niet zal verslechteren.

Conclusie
Het MER heeft aangetoond dat de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied gepaard gaat met
milieueffecten die weinig tot geen verslechtering laten zien van de kwaliteit van de leefomgeving.
Wanneer uitbreidingen gerealiseerd worden zal dit effecten kunnen hebben op het landschap. Voorts
zijn vanuit het beleid maatregelen genomen om verstening en verdichting in het Buitengebied tegen te
gaan. Het in dit MER doorgerekende scenario maatregelen laat zien dat de situatie ten aanzien van
stikstofdepositie niet verslechterd ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. Het bestemmingsplan
Buitengebied is derhalve uitvoerbaar. In de planregels van het bestemmingsplan wordt 'stikstof
neutraal'.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Deze milieueffectrapportage (MER) is opgesteld in het kader van het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied van de gemeente Kampen. Met het nieuwe bestemmingsplan beschikt de gemeente over
een actueel plan voor het buitengebied. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke eis dat
bestemmingsplannen elke tien jaar moeten worden herzien.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied in de gemeente Kampen.
Het gebied wordt begrenst door de randmeren aan de noordzijde, de gemeentegrens van Zwarte
Waterland aan de oostzijde, het Vossenmeer en het Drontermeer aan de westzijde. Verder grenst het
plangebied aan de gemeentegrenzen van de gemeentes Oldebroek en Hattem aan de zuidzijde en
Zwolle aan de zuidoostzijde.

Het betreft een groot plangebied, waarvoor één planMER opgesteld wordt. In onderstaande afbeelding
is het plangebied weergegeven met de kleuren geel en groen De kernen van Kampen en IJsselmuiden,
het (glas) tuinbouwgebied Koekoekspolder en het gebied van de Bypass met watergang De Reeve en het
toekomstig woongebied De Reeve vallen buiten het plangebied.

Figuur 1.1: overzicht van het plangebied (geel: Nationaal Landschap IJsseldelta en groen: Kampen Zuid)

Kampen

IJsselmuiden

Koekoekspolder

Bypass

Nationaal Landschap
IJsseldelta (gele gebied)

Kampen Zuid
(groene gebied)
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1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 is de aanleiding van het doorlopen van m.e.r.-procedure beschreven alsmede het doel
van een milieueffectraportage (MER). In dit hoofdstuk is eveneens het vertrekpunt van deze MER
beschreven. Benadrukt is dat het hier gaat om een plan van conserverende aard, waar
ontwikkelingsruimte voor grote bedrijven wordt op maat toegekend, maar dat per saldo het totaal aan
vierkante meters bouwvlak binnen het bestemmingsplan afneemt.

In hoofdstuk 2 is geeft in feite een inleiding op de beschrijving van de huidige situatie, waarna in
hoofdstuk 3 de huidige situatie voor het thema landbouw beschreven is. Daarbij is de referentiesituatie
en de feitelijke situatie uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het landschap en de
cultuurhistorie in het plangebied, waarna hoofdstuk 5 de huidige situatie beschrijft van de
bodemkwaliteit en de archeologisch waardevolle elementen in het plangebied. In hoofdstuk 6 wordt
een beschrijving gegeven van de natuur in het plangebied. Daarbij wordt ingegaan op Natura 2000-
gebieden, de Ecologische hoofdstructuur en overige kwetsbare gebieden. In het kader van de passende
beoordeling is inzichtelijk gemaakt wat het niveau aan stikstofdepositie in de referentiesituatie. In
hoofdstuk 7 is het thema water behandeld, waarbij het waterbeleid is beschreven. In hoofdstuk 8 is
vervolgens wordt op een beknopte wijze de thema's wonen, werken en recreëren in het gebied
beschreven en het beleid wat daarvoor geldt. Hoofdstuk 9 beschrijft de huidige verkeersstructuur en de
ontsluiting van het plangebied, waarna in hoofdstuk 10 de huidige situatie ten aanzien van het woon- en
leefmilieu is beschreven. In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens invulling gegeven aan de thema's:
geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en geurhinder. In hoofdstuk 11 is het thema ruimtelijke
kwaliteit beschreven, waarin ingegaan is op de invulling van het thema ruimtelijke kwaliteit vanuit
provinciaal en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 12 is beschreven op welke concrete ontwikkelingen er
zich in het plangebeid voordoen ten aanzien van energie en duurzaamheid.

In hoofdstuk 13 zijn de uitgangspunten beschreven van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van
de gemeente Kampen. De uitgangspunten kunnen worden gezien als zijnde de voorgenomen
ontwikkeling. De scenario's de in dit MER beschouwd zijn, zijn beschreven in hoofdstuk 14, waarbij
tevens is aangegeven op welke wijze de effecten worden beoordeeld. De effectbeschrijving van de
voorgenomen ontwikkeling is beschreven in hoofdstuk 15 en 16. In hoofdstuk 15 zijn de effecten van de
voorgenomen ontwikkeling op de natuur beschreven, waarbij effecten als gevolg van de
'stikstofdepositie' een inzichtelijk zijn gemaakt voor het maximale scenario en het scenario
'maatregelen'. In hoofdstuk 16 zijn de effecten beschreven op de thema's die verband houden met
leefbaarheid en gezondheid, waaronder: geurhinder, fijnstof en gezondheid.
hoofdstuk 17 geeft een samenvatting van de effecten weer en beschrijft de belangrijkste conclusies uit
de effecten die in dit MER zijn beschouwd.

1.3 Plan-m.e.r.-plicht

Uitbreidingsmogelijkheden bouwvlakken voor agrarische bedrijven
De m.e.r.‐plicht volgt uit het feit dat binnen het plangebied van het op te stellen bestemmingsplan de 
bestaande agrarische bouwblokken worden opgenomen en er ruimte wordt geboden voor de
vergroting van bouwvlakken (tot maximaal 2 hectare) voor grondgebonden agrarische bedrijven.

In Onderdeel D. activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de m.e.r.‐procedure (Besluit 
milieueffectrapportage) van toepassing is, zijn categorieën van activiteiten aangegeven, waaraan
drempelwaarden zijn gekoppeld. Indien deze drempelwaarden overschreden worden geldt een
m.e.r.‐beoordelingsplicht. Onderdeel D.14 bepaalt dat voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van
een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren boven bepaalde aantallen
m.e.r.‐beoordelingsplicht van toepassing is. Aangezien enkele bedrijven binnen het plangebied deze 
drempelwaarden overschrijden geldt een m.e.r.‐ (beoordelings)plicht. 

De Wet milieubeheer verplicht om bij bestemmingsplannen met een kaderstellend karakter, die
m.e.r.‐(beoordelings)plichtige activiteiten mogelijk maken een plan‐m.e.r.‐procedure te 
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doorlopen. Dit betekent dat het opstellen van een plan‐MER
1

en het doorlopen van de bijbehorende
procedure verplicht is voor de hierboven genoemd bestemmingsplan.

Mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden (Passende Beoordeling)
In de omgeving van het plangebied liggen een aantal Natura 2000-gebieden. In eerste instantie is
uitgegaan van een ruim gebied rond het plangebied, namelijk een zone tot een afstand van 10 km van
de plangrens. De gebieden IJsseldelta en Kampen Zuid worden omringd door de volgende Natura 2000-
gebieden: De Wieden, De Weerribben, Olde Maten, Uiterwaarden IJssel, Veluwe, Zwartemeer,
Veluwerandmeren, Uiterwaarden Zwarte water & Vecht. In de genoemde Natura 2000-gebieden zijn
habitattypen aanwezig die gevoelig zijn voor de depositie van stikstof vanuit de lucht én waarvan de
KDW erg laag zijn. Dat betekent dat we te maken hebben met een situatie waarbij negatieve effecten op
de soorten en habitattypen in omringende Natura 2000-gebieden niet worden uitgesloten. Op basis
hiervan is een passende beoordeling noodzakelijk. Dit leidt tot een plicht om een plan-m.e.r. te
doorlopen.

1.4 Doel van het planMER

Algemeen

Het algemene doel van een m.e.r.-procedure is om het milieubelang vroegtijdig en volwaardig in de
plan- en besluitvorming te betrekken. Het milieueffectrapport (MER) geeft inzicht in de (mogelijke)
milieueffecten van een activiteit. Door deze milieueffecten in een vroeg stadium in beeld te brengen is
het mogelijk om verschillende alternatieven af te wegen en keuzes te maken. Hierdoor krijgt het
milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Doel planMER

Het buitengebied krijgt een actueel, digitaal bestemmingsplan voor de komende tien jaar. Het streven is
om in 2013 een door de Raad vastgesteld nieuw bestemmingsplan te hebben. Het belang van het
nieuwe bestemmingsplan bestaat uit:

 Actualisatie van bestemmingen, zodat ze weer zoveel mogelijk overeen komen met het feitelijk
gebruik;

 Goede facilitering van de dynamiek die de komende 10 jaar in het gebied wordt verwacht, en
daarbij recht doen aan ruimtelijke kwaliteiten en het bieden van mogelijkheden op maat;

 Invulling van de afspraken over het actualiseren van bestemmingsplannen, tussen provincie
Overijssel en de gemeente (“De ruimte op orde”, 2002);

 Een digitaal raadpleegbaar bestemmingplan volgens vereisten uit de Wet ruimtelijke ordening.

1.5 Vertrekpunt

Nota's van uitgangspunten
Voor het bestemmingsplan NLIJ heeft de gemeenteraad op 30 juni 2011 een nota van uitgangspunten
vastgesteld. De nota geeft de beleidskeuzes weer voor het nieuwe bestemmingsplan. Gezamenlijk met
de oplegnotitie (2011), waarin de wijzigingen en aanvullingen op de nota van uitgangspunten zijn
omschreven, vormt dit het kader voor het bestemmingsplan buitengebied NLIJ. Voor het gebied Kampen
Zuid is eveneens een nota van uitgangspunten opgesteld waarvan de inhoud in exact de zelfde lijn ligt
met de nota van uitgangspunten voor het NLIJ. Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Kampen
de Nota van uitgangspunten 'Bestemmingsplan buitengebied Kampen Zuid' vastgesteld. De
uitgangspunten van het Bestemmingsplan buitengebied Kampen Zuid sluiten aan bij de uitgangspunten
van het Bestemmingsplan NLIJ. De uitgangspunten uit de Nota's vormen de basis voor het nieuw op te
stellen integrale bestemmingsplan buitengebied voor gemeente Kampen.

1
In dit rapport worden de termen MER en m.e.r. gebruikt. MER staat voor het milieueffectrapport, m.e.r. staat voor de procedure

van de milieueffectrapportage als geheel.
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Conserverend plan
Het op stellen bestemmingsplan is een conserverend plan. Het ontwikkelingsperspectief voor het NLIJ ,
het Landschap Ontwikkelingsplan en de Omgevingsvisie Overijssel zijn belangrijke vertrekpunten
geweest voor de uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Ruimtelijk vertaald betekent dit dat het
bestemmingsplan verdere verstening en verdichting wil voorkomen. In het bestemmingsplan wordt een
evenwicht vastgelegd tussen ruimtelijke kwaliteit en bedrijfsontwikkeling voor de landbouw.
Ontwikkelingsruimte voor grote bedrijven wordt op maat toegekend, terwijl de afbouwende bedrijven
beperkte uitbreidingsruimte overhouden. Per saldo zal het totaal aan vierkante meters bouwvlak binnen
het bestemmingsplan afnemen.

1.6 Notitie Reikwijdte en detailniveau

De procedure voor het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan moet vergezeld gaan van een
planMER-studie (zie paragraaf 1.2). In de m.e.r.-procedure is raadpleging van de belanghebbenden over
de inhoud (reikwijdte en detailniveau) van het milieueffectrapport verplicht. In de notitie zijn de kaders
van, en de onderzoeksmethodiek voor, het planMER beschreven. De notitie is voorgelegd aan de te
raadplegen instanties. De Notitie Reikwijdte en detailniveau heeft ter inzage gelegen van 27 februari
2013 tot en met 10 april 2013. De openbare kennisgeving en publicatie van de notitie reikwijdte en
detailniveau is de start geweest van de m.e.r.-procedure. OP de reikwijdte en detailniveau van het MER
zijn een vijftal reacties binnengekomen, te weten: Gemeente Oldenbroek, Provincie Gelderland,
Provincie Overijssel, Vereniging Ijsseldelta Kampen en Waterschap Groot Salland.

1.7 De procedure

Het planMER en het ontwerp bestemmingsplan worden gelijktijdig ter visie gelegd. Gedurende een
periode van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan en het
bijbehorende planMER indienen. In deze periode wordt het ontwerp bestemmingsplan en planMER ook
aangeboden aan verschillende bestuursorganen, zoals de provincie en de waterschappen. Daarnaast
wordt het planMER ter toetsing voorgelegd aan de Commissie m.e.r.

Na afloop van de ter visielegging zullen de ontvangen reacties van een inhoudelijke beantwoording
worden voorzien in de Nota zienswijzen Bestemmingsplan & MER. Indien nodig wordt het
bestemmingsplan aangepast of het planMER op bepaalde punten aangepast of aangevuld. Vervolgens
wordt het bestemmingsplan met het planMER ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van
Kampen.

Na vaststelling bestaat de mogelijkheid tot het indienen van beroep tegen de vastgestelde
bestemmingsplannen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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2 Beschrijving van de huidige situatie

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de relevante milieuaspecten van de huidige situatie beschreven. Er wordt ook
ingegaan op de ontwikkeling van de milieuaspecten bij autonome ontwikkeling. Dit houdt de
toekomstige situatie in, zonder de realisatie van de ontwikkelingsmogelijkheden die in het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied worden geregeld. Als referentiejaar wordt 2023 aangehouden, de
planperiode van het bestemmingsplan. Een beschrijving van de huidige situatie en de autonome
ontwikkelingen (referentiesituatie) is relevant om het planeffect van de voorgenomen ontwikkeling
inzichtelijk te maken. De hoofdonderwerpen in dit MER zoals deze terugkomen in de effectbeschrijving
zijn:

 natuur, (hoofdstuk 15);

 landschap en cultuurhistorie: de invloed op de landschappelijke karakteristieken in het
buitengebied (hoofdstuk 16);

 leefbaarheid en gezondheid (hoofdstuk 17).

2.2 Te beschouwen gebieden

Het plangebied van het MER bestaat uit het buitengebied van de gemeente Kampen. Er kan onderscheid
gemaakt worden in het Nationaal Landschap IJsseldelta (gemeente Kampen) en Kampen-Zuid (zie figuur
1.1). Beide gebieden worden bestemd in één plan: het bestemmingsplan Buitengebied. In dit MER
worden beide gebieden beschouwd en indien relevant worden de gebieden apart van elkaar
beschreven. De uitgangspunten zoals beschreven in de Nota's van uitgangspunten voor het IJsseldelta
en Kampen-Zuid, zijn nagenoeg gelijk. Het verschil zit 'm vooral in een aantal gebiedsspecifieke
kenmerken.

Het gebied is begrenst door de randmeren aan de noordzijde, de gemeentegrens van Zwarte Waterland
aan de oostzijde, het Vossenmeer en het Drontermeer aan de westzijde. Verder grenst het plangebied
aan de gemeentegrenzen van de gemeentes Oldebroek en Hattem aan de zuidzijde en Zwolle aan de
zuidoostzijde.

In de navolgende hoofdstukken is de huidige situatie en de autonome ontwikkeling per thema
beschreven, waarbij tevens het relevante beleid per thema beschreven.

3 Landbouw

3.1 Inleiding

Agrarische activiteiten zijn voor het karakter van het buitengebied van grote betekenis. Generaties lang
hebben landbouwers vorm gegeven aan de inrichting van het landschap. Landbouw is ook economisch
en sociaal gezien een gewenste activiteit in het buitengebied. Omdat de landbouw zo van belang is,
krijgt de sector in deze analyse extra veel aandacht. Naast de beschrijving van de huidige situatie, het
bestaande beleid en de markttrends en ontwikkelingen die de komende 10 jaar te verwachten zijn,
komen bij een aantal specifieke aandachtspunten overwegingen aan bod.

3.2 Huidige status landbouw

Het plangebied wordt beschouwd als een deel van de Noordelijke veenweidegebieden. Van oudsher
bestaat in het plangebied een agrarische traditie en het gebied is hier volledig op ingericht. Er is sprake
van grote melkveehouderijbedrijven met voldoende toekomstperspectief. Door waterpeilverlaging
klinkt de veenbodem steeds verder in. Door de relatieve grootschaligheid van het landschap kan
efficiënt worden geproduceerd en groeien bedrijven nog steeds. De algemene trend in Nederland is dat
over 10 jaar nog ongeveer een kwart tot de helft van de ‘volwaardige’ bedrijven bestaan. Daardoor zal
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een aantal van de in het plangebied aanwezige bedrijven juist doorgroeien tot grootschalige
landbouwbedrijven.

De grond in de gemeente Kampen wordt vooral door de melkveehouderij (60% van de oppervlakte) en
schapenhouders (20%) gebruikt. Voor akkerbouw wordt ongeveer 12% van de cultuurgrond ingezet.
Sinds 2009 is het aantal koeien in het buitengebied afgenomen met 11%. Langzamerhand worden
schapen vervangen door geiten. Van de agrarische bedrijven is ongeveer 90% een melkveebedrijf. Het
aantal bedrijven is in Kampen tussen 1983 en 2003 met een kwart gedaald, de
werkgelegenheid liep terug van 383 naar 256 voltijdbanen in dezelfde periode. Het aantal
bedrijfsopvolgers in Kampen is landelijk gezien hoog (92%). Wel heeft één vijfde van de agrarische
bedrijven een ouder bedrijfshoofd zonder opvolging en met een benedengemiddeld inkomen. Het LEI
(Landbouw Economisch Instituut) verwacht dat deze bedrijven veel 'afbouwers' zal kennen.

Bedrijfsomvang
De Dienst Regelingen (DLG, 2011) geeft aan dat de gemiddelde bedrijfsomvang in Kampen 232 SO is,
o.b.v. 365 bedrijven in het complete buitengebied, inclusief de Koekoek en zuidelijke IJsseldelta (o.a.
Kamperveen). Het merendeel van de bedrijven heeft een bedrijfsomvang van meer dan 94 SO
en kan concurrerend opereren. De 46 bedrijven met een bedrijfsomvang tussen de 23 en 94 SO zijn op
het oog bedrijven die moeilijk mee kunnen komen met de schaalvergroting en lijken op papier niet de
beste overlevingskansen op de wereldmarkt te hebben. Echter, andere factoren zoals neveninkomsten
uit ander werk, eigen vermogen en bedrijfsstijl zijn ook van grote invloed.
Bijna een kwart van de agrarische bestemmingen heeft betrekking op een bedrijfsomvang van 23 SO of
minder. 23 SE komt overeen met minder dan 10 melkkoeien, en dit betreft dus kleinschalig houden van
vee ofwel 'hobbyboeren'.

3.3 Referentiesituatie

De vergelijkingsbasis waarmee in het planMER het voornemen en de alternatieven/scenario's worden
vergelijken heet de referentiesituatie. Deze wordt gevormd door feitelijk aanwezige situatie aangevuld
met autonome ontwikkelingen. Ten behoeve van het opstellen van de passende beoordeling in verband
met stikstofdepositie, is de feitelijke situatie de situatie waar van uit gegaan moet worden. Om die
reden is in dit hoofdstuk de feitelijke situatie beschreven.

3.3.1 Feitelijke situatie

Voor agrarische bedrijven is het niet eenvoudig om de feitelijke situatie, de feitelijke veebezetting, vast
te stellen. De bedrijven beschikken weliswaar over een omgevingsvergunning (toestemming milieu) of
melding (Activiteitenbesluit), maar de daadwerkelijk aanwezige veebezetting wijkt vaak af van deze
'vergunde' aantallen. Zo is bekend dat bedrijven veelal minder dieren houden als waarvoor de
vergunning/melding is afgegeven, de zogenaamde onderbezetting. Landelijke vergelijkingen laten zien
dat 25 tot 40% minder dieren worden gehouden als waarvoor een vergunning/melding is afgegeven. Bij
intensieve bedrijven speelt daarnaast de situatie dat deze sterk kunnen fluctueren: de zogenaamde
functionele leegstand. Dit ontstaat door het afleveren van dieren en schoonmaken van stalruimtes
waardoor deze tijdelijk leeg staan.
Om te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de feitelijke veebezetting zijn de
volgende stappen ondernomen:

1. alle dossiers van agrarische bedrijven zijn gelicht en de vergunde/gemelde veebezetting is
vastgesteld;

2. op basis van verslagen van (milieu)handhavingsbezoeken is, voor zover daarin vermeld, de
waargenomen veebezettingen vastgesteld;

3. het vergunde/gemelde veebestand is vergeleken met de CBS-gegevens over de totale
veebezetting binnen de gemeente Kampen in het jaar 2011;

4. informatie uit de uitgevoerde enquête onder agrarische bedrijven (januari 2013) is vergeleken
met de aantallen dieren die gehanteerd zijn na toepassing van voorgaande stappen.
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Voor niet alle diersoorten kon uit de rapportages van milieuhandhaving worden herleid welke dieren
daadwerkelijk aanwezig waren. Eveneens zijn niet bij ieder handhavingsbezoek dieraantallen vastgelegd.
Slechts voor melkkoeien en vrouwelijk jongvee kon een representatieve verhouding tussen vergund en
werkelijk worden bepaald. Bij ieder agrarisch bedrijf waar melkkoeien en vrouwelijk jongvee wordt
gehouden is deze verhouding toegepast om te komen te de feitelijke veebezetting.
Voor de overige diersoorten is een vergelijking met LEI-DLO (CBS) cijfers gemaakt. Een verhouding is
bepaald door alle vergunde dieren per diercategorie af te zetten tegen de gegevens van het LEI- DLO. De
vergunde dieren zijn met behulp van deze verhoudingsgetallen gecorrigeerd naar feitelijk aanwezige
dieren.

Voor de diercategorie vleeskalveren (tot 8 maanden) en vleesstieren (van 8 tot 24 maanden) gaf het CBS
duidelijk afwijkende aantallen ten opzichte van de vergunde aantallen aan. Voor deze diercategorie is
gekeken naar de door ondernemers ingevulde enquête. De door ondernemers ingevulde dieraantallen
bij laatst genoemde diersoorten komt in redelijke mate overeen met de vergunde/gemelde dieren.
Omdat voor de overige diersoorten de gegevens uit de enquête redelijk overeen komt met de in het
kader van dit onderzoek benaderde feitelijke veebezetting, is voor de diercategorieën vleeskalveren en
vleesstieren als feitelijke veebezetting uitgegaan van de vergunde veebezetting.

Autonome ontwikkelingen
Een tot voor kort belangrijke autonome ontwikkeling binnen veehouderijbedrijven is dat de
huisvestingssystemen van de dieren moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden volgens het
Besluit huisvesting. Ieder afzonderlijk huisvestingssysteem moet hieraan voldoen, dan wel het bedrijf
veroorzaakt in zijn geheel niet meer emissie als ware het dat alle vergunde dieren zijn gehuisvest op een
systeem dat voldoet aan de maximale emissiewaarde.
Ondernemers hadden tot 1 april de mogelijkheid om hieraan te voldoen. Intensieve bedrijven konden
met behulp van het Bedrijfsontwikkelplan (Bop) aangeven op welke wijze ze hieraan gingen voldoen.
Nu komen er binnen gemeente Kampen relatief weinig intensieve veehouderij bedrijven voor, circa 35
van de in totaal ca. 375 bedrijven. Deze moeten vanaf 1 april voldoen aan het Besluit huisvesting.
Mochten enkele bedrijven hier (nog) niet aan voldoen dan is de schattig dat het verschil in emissie
tussen feitelijke veebezetting en 'maximale emissiewaarden' dermate gering is dat dit nauwelijks effect
heeft op resultaten van de berekening.
Voor de melkrundveehouderij bedrijven binnen het plangebied geldt dat deze, op misschien een enkele
uitzondering na, de dieren huisvest op een huisvestingssysteem wat voldoet aan de 'maximale
emissiewaarde', zijn traditionele huisvesting inclusief beweiden.

Op grond van voorgaande overwegingen kan de feitelijke situatie (veebezetting) als vergelijkingsbasis
voor de passende beoordeling, gelijk gesteld worden aan de referentiesituatie van het planMER.

3.4 Beleid op hoofdlijnen

De gemeente Kampen vindt de kwaliteit van het buitengebied zeer belangrijk. De in het buitengebied
voorkomende productierichtingen (voornamelijk melkveehouderij) moeten in hun bedrijfsontwikkeling
zo veel mogelijk door kunnen gaan, maar moeten daarbij wel rekening houden met de waarden van de
groene en blauwe omgeving: strategische visie, 2004. Het beleid van Kampen ten aanzien van de
landbouw staat onder meer in de Kadernotitie Agrarische bedrijven, september 2003, aanvulling 2004.

De Kadernotitie onderscheidt grondgebonden en intensieve landbouwvormen, maar constateert ook
dat een vergelijking tussen de twee agrarische bedrijfstypen steeds minder verschillen in ruimtegebruik
en karakter geeft. Nieuwvestiging op nieuwe locaties worden in principe niet toegestaan. In ieder geval
moet hiervoor een aparte bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In het verlengde hiervan is
bedrijfssplitsing alleen mogelijk als het nieuwe bedrijf op dezelfde locatie gevestigd blijft of verplaatst
naar een bestaand bouwperceel. Hervestiging van landbouwbedrijven in Kampen is mogelijk, bij
voorkeur op erven van vrijkomende landbouwbedrijven, op voorwaarde dat alle bebouwing
uitgezonderd karakteristieke op de oude locatie wordt gesloopt. Hervestigers blijven een agrarische
bedrijfsvoering voortzetten en zijn daardoor uitgesloten van deelname aan de Rood voor Rood regeling.
Er wordt geprobeerd om op deze manier verstening van het buitengebied tegen te gaan. Hervestiging
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dient aan te sluiten bij de terp- dorps- of lintbebouwing. Nieuwe agrarische bebouwing mag dus in
principe niet buiten de bestaande landschapsstructuren en ontginningsbases gebouwd worden.
Hervestiging is alleen mogelijk indien bestaande landschapskarakteristieken worden versterkt. Een
voorbeeld hiervan is landschappelijke inpassing van stallen en streekeigen gevels. Hervestiging op
minder dan 250 meter rondom woongebieden en grootschalige dag- en verblijfsrecreatie terreinen is
niet toegestaan.

De provincie Overijssel wil in de Omgevingsverordening van Overijssel verstening van het buitengebied
tegengaan en de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en versterken. Het plangebied is
in het nieuwe omgevingsbeleid niet aangewezen als landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s).
Bestaande agrarische ondernemers kunnen in principe gewoon uitbreiden.

Nieuwvestiging kan alleen op bestaande agrarische bouwpercelen; de provincie wil uitbreiding van het
aantal agrarische bedrijfslocaties ontmoedigen. Volgens dit salderingsprincipe wordt verstening van het
open gebied tegen gegaan. Uitzonderingen kunnen ontstaan als een ondernemer zijn bedrijf verplaatst
om publieke belangen doorgang te laten vinden. Hetzelfde geldt als een ondernemer zijn bedrijf
uitplaatst naar een locatie met beter ontwikkelingsmogelijkheden. Omschakeling van grondgebonden
agrarische bedrijven naar intensieve veehouderij is hier niet toegestaan. Nieuwvestiging en uitbreiding
van grootschalige functies in de Groene omgeving kan enkel plaatsvinden indien hier 1) sociaal-
economische of maatschappelijke redenen voor zijn en 2) verlies in ecologische en landschappelijke
waarden wordt gecompenseerd door versterking van de ruimtelijke kwaliteit. In dit kader gelden de
Provinciale kaders ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en de principes van zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik en dat de nieuwvestiging en uitbreiding niet opgevangen kan worden binnen bestaand
stedelijk gebied (volgens de SER-ladder).

3.5 Markt & toekomst trends

Agrariërs hebben te maken met trends in de wereldmarkt en met wisselend (Europees) landbouwbeleid.
Ze hanteren verschillende ondernemersstrategieën om daar op in te spelen, variërend van
rationalisering en specialisatie tot verbreding van de activiteiten. In het gebied komt veel
melkveehouderij voor, een sector die de afgelopen tijd relatief sterk was en ook in de nabije toekomst
een gezonde ontwikkeling tegemoet lijkt te gaan. Van de mogelijke ondernemersstrategieën lijkt dan
ook de eerste, rationalisering, het meest in de praktijk plaats te vinden. Toch kunnen de andere
ontwikkelingen zich de komende tien jaar ook meer gaan voordoen in het gebied. Het bestemmingsplan
moet daarom flexibel zijn, om ondernemers de ruimte te geven voor de diverse ontwikkelingen.

Schaalvergroting
In het buitengebied is de gemiddelde agrarische onderneming een melkveebedrijf met ca. 60 koeien.
Hoewel er een tendens naar schaalvergroting zeker zichtbaar is, wordt niet verwacht dat bedrijven
zullen doorgroeien tot het formaat van megabedrijven. De afgelopen jaren hebben melkveehouders
veel moeten investeren in hun melkquotum, terwijl dat landelijk elk jaar met 2% kromp. Als in 2015 het
melkquotum weer verdwijnt, verwachten de agrarische ondernemers dat ze weer meer dan voorheen
kunnen investeren in nieuwe stallen.

De nieuwe mestwet kan een mogelijke beperking voor schaalvergroting gaan vormen. Door de
wetswijziging wordt een nieuw stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking
ingevoerd

2
. Veehouders mogen straks niet meer mest produceren dan ze op eigen grond en via vaste

contracten kwijt kunnen. Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt
kan, wordt verplicht een deel van de overschotmest te laten verwerken tot een product dat geen
dierlijke mest meer is (bijvoorbeeld kunstmestvervangers) of te exporteren (al dan niet na bewerking).
De jaarlijkse mestproductie en de mestplaatsingsruimte worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat.
De bedoeling is hierdoor een duurzaam evenwicht te realiseren tussen mestproductie en mestafzet. Het
systeem is uitgewerkt in overleg met de Land en Tuinbouworganisatie Nederland en de Nederlandse
Vakbond Varkenshouders. Het kabinet vindt dat het huidige systeem van productierechten voor dieren

1.
2

Bron: Ministerie van economische Zaken, persbericht 23-03-2012
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het bedrijfsleven onvoldoende uitdaagt en te weinig impulsen biedt voor innovatie op het vlak van
milieu en duurzaamheid. Het is de bedoeling dat het nieuwe stelsel op 1 januari 2013 in werking treedt.
De omvang van het te verwerken deel van de mest wordt bepaald door de staatssecretaris van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Over de percentages voor 2013 zal de Tweede Kamer in
april/mei worden geïnformeerd. De boeren komen relatief goed door de wereldwijde crisis heen. Juist
omdat de boerderijen en de grond een goed onderpand vormen, zijn banken niet terughoudend met
financiële ondersteuning van investeringen.

Biologische landbouw
De groei van de biologische landbouw komt aan het eind van de zestiger jaren van de vorige eeuw op
gang als steeds meer mensen zich zorgen beginnen te maken over de wijze waarop met het milieu
wordt omgegaan. De biologische landbouw lijkt daarvoor alternatieven te kunnen bieden. In de
tachtiger jaren komt de nadruk meer te liggen op 'gezond leven' en op 'milieuvriendelijke producten'.
Biologische land- en tuinbouwproducten worden doorgaans energiezuiniger geproduceerd dan
gangbare landbouwproducten. De biologische veehouderij gebruikt zoveel mogelijk zelf geproduceerd
veevoer en importeert niet, zoals in de gangbare veehouderij gebruikelijk is, grote hoeveelheden uit het
buitenland, vanwege de energiekosten van het transport3. Tegenwoordig krijgt de kwaliteit weer meer
aandacht. In Nederland is het marktaandeel nog niet zo groot. Het uitgangspunt is dat biologische
landbouw een goede gebiedsafhankelijke bedrijfsvorm is.

Verdieping (bijzondere agrarische teelten)
Een aantal boeren speelt in op nichemarkten en specialiseert zich in voorheen soms ongewone teelten.
De pootaardappels en bijbehorende kennisindustrie zijn een goed voorbeeld, waarin Nederlandse
boeren zich in positieve zin hebben onderscheiden. Andere voorbeelden van bijzondere teelten
dooragrarisch ondernemers zijn bijvoorbeeld artisjokken, asperges, eetbare bloemen
en nieuw typen snijbloemen, bloembollen, viskwekerijen.

Verbreding met (niet-)agrarische nevenactiviteiten
De inkomsten uit agrarische activiteiten komen door concurrentie op de vrije markt steeds meer onder
druk te staan. De Europese Unie bouwt het landbouwbeleid steeds verder af. Agrariërs zoeken daarom
naar verbreding van hun activiteitenpakket, zodat een nieuwe inkomstenbron ontstaat. Dat kan een
agrarische activiteit zijn zoals vleeskalveren naast het melkvee. Het kan ook gaan om het bewerken van
eigen producten en/ of de verkoop ervan. Ook kunnen ze slim inspelen op nieuwe markten zoals zorg en
recreatie op het platteland. De toenemende kansen in de recreatieve sector hebben geleid tot
verkoop van streekambachtelijke en eigen boerderijproducten direct aan huis of boerderij.
In de zorgsector is het gezonde, rustgevende aspect van het leven op het platteland ontdekt en ingezet
voor de opvang van zorgbehoevende doelgroepen. Nevenactiviteiten kunnen de leefbaarheid van het
platteland vergroten.

2.
3

www.agriholland.nl, 18 mei 2010
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4 Landschap en cultuurhistorie
In dit hoofdstuk is de analyse van het landschap en de cultuurhistorie beschreven, waarbij onderscheid
gemaakt is tussen het Nationaal Landschap IJsseldelta en Kampen Zuid. In paragraaf 4.1 is de huidige
situatie beschreven van het Nationaal Landschap IJsseldelta en in paragraaf 4.2 de huidige situatie van
Kampen Zuid.

4.1 Nationaal Landschap IJsseldelta

4.1.1 Polder Mastenbroek

Ontstaansgeschiedenis
Van oorsprong was Polder Mastenbroek een nat en moerassig gebied tussen de twee Delta armen IJssel
en Zwartewater. In de 14e eeuw is een begin gemaakt met de veenontginning met daarna het gebruik
als landbouwgebied. De randen van de polder worden gemarkeerd door dijken. Het gridpatroon loopt
echter niet altijd tot de dijk maar op plekken ook over in een grillige blokverkaveling, met name in de
overgangszone naar bebouwing in (dijk)linten of kernen. De noordelijk en oostelijke overgang wordt
gekenmerkt door een patroon van oude veenkreken. Aan de randen van de polder liggen verschillende
kolken.

Cultuurhistorie
Polder Mastenbroek is uniek omdat het de oudste rationele, geometrische verkaveling van Nederland
heeft. Vanaf 1362 is de polder ontgonnen volgens een voor de middeleeuwen uniek patroon, gebaseerd
op drie evenwijdig gegraven weteringen. De polder kenmerkt zich door weidsheid vanwege de
vergezichten en maatvoering. Deze weidsheid wordt versterkt door het contrast met de drie rechte
noord-zuid bebouwingslinten. De verkaveling is streng geometrisch met blokverkaveling en
Bajonetkruisingen. Toch liggen de wegen vanwege hun ouderdom niet kaarsrecht in het land. Wegen en
weteringen liggen steeds naast elkaar waardoor een achterlijn ontbreekt. Hierdoor liggen de
achterzijden van erven niet op één lijn. Veel boerderijen -vrijwel allemaal op terpen- zijn bereikbaar
middels een brug over de wetering. De wegen zijn niet beplant. Veel boerderijen zijn staan op hoge
terpen of huisbelten. In het kader van 'Streekeigen huis en erf' (mei 2004) zijn de voorkomende
boerderijtypen beschreven. De erven worden gekenmerkt door singels fruitbomen (windkering) en
solitaire bomen.

4.1.2 Kampereiland en buitenpolders

Ontstaansgeschiedenis
Op een satellietfoto is goed te zien dat het Kampereiland oorspronkelijk heeft bestaan uit een reeks
eilandjes die tussen de strengen en stroomgeulen van de IJssel lagen. . De 14 eilanden die door de
deltavorming ontstonden werden in 1363 aan de stad Kampen geschonken door Jan van Arkel, de
bisschop van Utrecht, in ruil voor de rechten op Mastenbroek.

Cultuurhistorie
Het is niet duidelijk of er ten tijde van de schenking van de eilanden aan Kampen reeds sprake was van
bewoning. Veel belten op de regelmatig door de IJssel of de zee overstroomde eilanden zijn echter al
voor 1682 opgeworpen en regelmatig verhoogd. Kenmerkend zijn de hooibergen die aan de
Zuiderzeekant van de belten zijn geplaatst als buffer voor drijvend wrakhout, zodat de boerderijen zelf
werden gespaard. Door de verzanding van de IJssel en het proces van bedijking konden de eilanden aan
elkaar worden verbonden door inpoldering. Openheid is een kernkwaliteit van Kampereiland. Deze
openheid krijgt vorm door het panorama van puntsgewijs verspreid liggende verdichtingen van
huisbelten en andere erven. Tot aan de afsluiting van de Zuiderzee werden alle boerderijen op
verhogingen gebouwd. De oudste belten zijn te vinden op de oeverwallen in het zuidelijke gedeelte. Het
kavelpatroon van bochtige wegen en kavelgrenzen volgt het reliëf van de deltaondergrond bestaande
uit oude (drooggevallen, ingepolderd of afgedamde) kreken en stroomgeulen. De Zuiderzeepolder heeft
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een rechte verkavelingstructuur. Van een groot aantal oude dijken is het dijklichaam nog zichtbaar in
het landschap, bijvoorbeeld als loop van een weg of perceelsscheiding. Verspreid liggen diverse
kolken als gevolg van dijkdoorbraken. De boerderijen zijn te verdelen in twee categorieën: de oude
terpboerderijen en nieuwe ruilverkaveling boerderijen. De oude hebben hun oorsprong in de 17e en 18e
eeuw en staan 1 tot 3 meter hoog. Op en rond de belt staan veelal fruitbomen, sierbomen en
windhagen en singels. De bebouwing bestaat uit een lage, rietgedekte boerderij met topgevel en een
asymmetrische voorgevel. Meestal staat er een stal en soms nog een hooiberg. De
ruilverkavelingboerderijen uit de jaren ’50 zit meer variatie in verband met de moderne bedrijfsvoering.
De boerderijen zijn hoog en hebben nauwelijks bijgebouwen. De erfbeplanting bestaat voornamelijk uit
essen.

4.1.3 Rivierenlandschap

Ontstaansgeschiedenis
De deltavorming startte pas in de twaalfde eeuw en beslaat dus een relatief korte periode. De IJssel
herstelde zich als zijtak van de Rijn en stroomde meanderend haar weg zoekend tussen de hoogten van
de Veluwe en het hoger gelegen Salland om noordelijk uit te monden in de Zuiderzee. Nadat dit
landschap door de mens in gebruik is genomen is het stroomdal van de IJssel met haar zijstromen steeds
verder vastgelegd door de aanleg van dijken, om de overstromingen van het vruchtbare land te
beperken. Naast de aanvoer van zoet water stond de delta onder invloed van de getijden, waardoor
strengen in het landschap ontstonden. De geulen en strengen zijn nu nog steeds goed zichtbaar in het
landschap. Het Noorddiep,de Goot, het Ganzediep en het Zwartewater zijn de nu nog overgebleven
open delen (met water) van de oorspronkelijke delta. De rand van het Zwarte Meer is een
aaneengesloten rustig en weids gebied met brede rietkragen. Westelijk in het plangebied IJsseldelta ligt
een buitendijkse moeraszone met zes nieuwe eilanden waar zich een zeer gevarieerde rivierdelta
ontwikkelt. Op het oudere Keteleiland bevind zich een natuurlijk bos.

Cultuurhistorie
De eerste bewoning vond vooral plaats op de hoger gelegen delen in de delta: zandopduikingen uit de
IJstijd en oeverwallen, uit deze nederzettingen ontwikkelden zich later dorpen en vestingstadjes
(Kampen, Zwolle, Hasselt en Zwartsluis). De oeverwallen verder voornamelijk gebruikt voor akkerbouw
en fruitteelt, de uiterwaarden voor vee. De komgronden waren in gebruik als griend, weide- of
hooiland en speelden een rol bij de kleiwinning. Door de steeds voortgaande bedijkingen en
dijkverhogingen nam de invloed van IJssel en zee steeds verder af. Door regelmatige overstromingen
bleef de aanleg van huisbelten echter noodzakelijk. De vele kolken en kronkelige dijken zijn hier een
overblijfsel van. Vanaf 1862 werden de dijken sterk verhoogd waardoor overstromingen nog maar
minder dan eenmaal per twee jaar voorkwamen. Kenmerkend voor het Rivierenlandschap zijn de
bochtige dijken, kolken en huisbelten. Het kleinschalige landschap kent een brede slingerende rivierdijk.

De uiterwaarden zijn soms dichtgegroeid met riet en struweel, vooral rondom oude rivierarmen. Aan de
flanken van de dijk ligt een open landschap met eenheden zoals dorpen, buurtschappen, een
eendenkooi. De oeverwallen langs de IJssel kennen een onregelmatig wegenpatroon en blokverkaveling.
De bebouwing bestaat uit oude boerderijen en moderne agrarische bedrijven. Op sommige erven zijn de
oude fruitboomgaarden nog herkenbaar. Vooral rondom Wilsum is kenmerkende bebouwing te zien.
Het buitengebied rondom Zalk is kleinschalig van opzet. Hier zijn onder andere boerenerven en rijen
knotwilgen langs de wegen en perceelranden kenmerkend. De identiteit en kenmerken van het
Rivierenlandschap zijn sterk bepalend voor de beleving en de ligging van de historische kernen in de
IJsseldelta. Het profiel van deze kernen zijn vanuit het landschap, o.a. via zichtlijnen, goed herkenbaar.
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4.1.4 Monumenten

In het Nationaal Landschap (gemeente Kampen) liggen 15 Rijksmonumenten (Monumentenwet 1988)
en 9 Gemeentelijke monumenten (Monumentenverordening Kampen 2002). Het zijn met name
boerderijen en waterwerken (sluizen, gemalen). Maar ook zijn twee dijkpalen, een hoefslagpaal en een
gedenkteken beschermd.

4.2 Kampen Zuid

4.2.1 De natuurlijke laag

Het gebied ingesloten tussen IJssel en voormalige Zuiderzee (nu Drontermeer) is relatief laaggelegen en
kent weinig reliëf. Opvallend is de overwegend noord-zuid gerichte structuur van de landschappelijke
ondergrond. Langs de IJssel liggen oeverwalafzettingen in een strook min of meer parallel
aan de rivier. Ook de oude IJsselarmen volgen hier de noord-zuid gerichtheid van de rivier. Aan de
voormalige Zuiderzeezijde liggen parallel aan de vroegere kustlijn walachtige verhogingen, ontstaan in
het sedimentatiedek door de getijdenwerking. Afwijkend is hier de gerichtheid van de oude
getijdengeulen; deze staan haaks op de vroegere kustlijn. Dit heeft bij de Enk geleidt tot een
onderbreking in de noord-zuid gerichte structuur van de bodemlaag; hier bevinden zich min of meer
oost-west gerichte zandafzettingen. In het landschap zijn nog restanten van de oude getijdengeul
zichtbaar. In het noordelijk deel van het plangebied, op de grens van IJssel en voormalige Zuiderzee, is
een onregelmatiger patroon te zien. De IJssel vertakte zich hier in een aantal ‘Diepen’ waartussen kleine
eilanden, de zogenaamde ‘Waarden’, ontstonden die in de loop der tijd door verzanding van de geulen
aaneengegroeid zijn. In het landschap zijn nog enkele geulen herkenbaar. De Reve, een van oorsprong
natuurlijke waterloop, is in het verleden uitgediept, verbreed en rechtgetrokken en als zodanig niet
meer in z’n oorspronkelijke vorm, maar nog wel als waterloop te herkennen.

Rivierenlandschap
Kenmerkend voor het Rivierenlandschap zijn de bochtige dijken, kolken en huisbelten. Het kleinschalige
landschap kent een brede slingerende rivierdijk. De uiterwaarden zijn soms dichtgegroeid met riet en
struweel, vooral rondom oude rivierarmen. Aan de flanken van de dijk ligt een open landschap met
eenheden zoals dorpen, buurtschappen, een eendenkooi. De oeverwallen langs de IJssel kennen een
onregelmatig wegenpatroon en blokverkaveling. De bebouwing bestaat uit oude boerderijen en
moderne agrarische bedrijven. Op sommige erven zijn de oude fruitboomgaarden nog herkenbaar.
Boerenerven en rijen knotwilgen langs de wegen en perceelranden kenmerkend.

De identiteit en kenmerken van het Rivierenlandschap zijn sterk bepalend voor de beleving en de ligging
van de historische kernen. Het profiel van deze kernen zijn vanuit het landschap,o.a. via zichtlijnen, goed
herkenbaar.

4.2.2 De laag van de agrarisch cultuurlandschappen

De onregelmatige structuur van de natuurlijke ondergrond in het noordelijk deel van het plangebied is
leesbaar in de onregelmatige structuur van het agrarisch landschap ter plekke; de noord-zuid oriëntatie
van de natuurlijke laag in het
zuidelijk deel van het plangebied leesbaar in de noord-zuid gerichte structuren aldaar. Veel van deze
structuren zijn dan ook ontstaan in de tijd dat de occupatie van het landschap met name bepaald werd
door de verscheidenheid in bodem, reliëf en waterhuishouding. De natuurlijke hoogt en vormden de
basis voor de eerste bewoning in het plangebied; bij het opwerpen van de terpen werd gebruik gemaakt
van de hoogste plekken in het landschap die, tot op zekere hoogte,een natuurlijke bescherming tegen
het water boden. Ook voor de dijkaanleg werd aansluiting gezocht bij de hoger gelegen delen in het
landschap. In een groot deel van het plangebied vormen de dijken vanouds de structuurdragers van het
landschap: vanaf de dijk werd het gebied verkaveld, aan of op de dijk ontstond de eerste bebouwing. De
oude dijken zijn daarmee verankerd in het landschap; er is sprake van een sterke samenhang tussen de
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natuurlijke ondergrond, dijk, terpen, bebouwing, opgaande beplanting, bermsloten en
verkavelingstructuren.

Bij de Zwartendijk, Venedijk en Schansdijk is deze samenhang en het daarbij behorende karakteristieke
dijkprofiel heel herkenbaar. Door recente (infrastructurele) ingrepen in het landschap is dit bij de Slaper
nog slechts op delen het geval. De bedoeling is echter dat dit – in het
kader van de landschappelijke inpassing van de Hanzelijn, op korte termijn waar mogelijk hersteld
wordt. De Wilgenweg is niet meer als dijk herkenbaar in het landschap. De oorspronkelijke ligging is af
te lezen aan een afwijkende maat in de verkaveling. Bijzonder is het verschil in uiterlijk tussen de oude
dijkringen en de jongere dijken. De Zwartendijk, Venedijk, Schansdijk en Slaper worden begeleid met
opgaande beplantingen op de dijk; bij de jongere dijken, zoals de Buitendijks- en Kardoezenweg,
ontbreekt dit. Verder kennen de oude dijken een typische kronkelstructuur; een gevolg van de diverse
dijkdoorbraken. De samenhang tussen kolk en bocht in de dijk is in veel gevallen nog zichtbaar; een
enkele kolk is dichtgegroeid of gedempt. In het noordelijk deel van het plangebied dateert de
ingebruikname van het landschap van vóór de dijkaanleg. De huisbelten liggen hier verspreid in het
landschap; de oudste op de hoogte plekken. Vanaf de hoger gelegen delen van het landschap is het
omliggende lager gelegen landschap in gebruik genomen en verkaveld.

Karakteristiek voor de noordelijk gelegen gronden bij de monding van de IJssel is de onregelmatige
blokverkaveling die samenhangt met het subtiele reliëf en onregelmatige patroon van geulen en
waarden. De waarden, de hoger gelegen delen, zijn al eeuwen in gebruik als weide en hooiland. De
veengronden ten oosten van de Zwartendijk zijn waarschijnlijk al vanaf de 12e eeuw in gebruik als weide
en hooiland. Karakteristiek is hier de lage ligging en, in het vroegere deel van de Maten, de verkaveling
in ‘maten’ grond en het patroon van slootjes haaks op de dijk. De slootjes zorgen voor de noodzakelijke
afwatering van het gebied en vormden in vroeger tijden tegelijkertijd de perceel of eigendomgrenzen.
Het gebied van de vroegere stadsweiden ten noorden van de Wilgenweg kende lang een
gemeenschappelijk gebruik. Het eigendom was in handen van de stad Kampen en de indeling
grofmaziger. Ook nu nog kent dit gebied een afwijkende - grofmaziger - verkaveling. De Melm, een
noordelijker gelegen voormalige stadsweide, kent sinds 1936 een regelmatige strokenverkaveling. Ook
een strokenverkaveling, maar niet altijd even regelmatig, kennen de Zuiderzee(klei)polders Dronthen,
Buitendijks en Zevenhuizen. De polder Zeeburg kent een meer blokvormige verkaveling.

Bij de ruilverkaveling in de eerste helft van de 20e eeuw is de oorspronkelijke verkaveling van het
plangebied gerationaliseerd, maar de diversiteit in verkavelingspatronen én een groot deel van de
landschappelijke karakteristieken zijn behouden. Waardevolle structuren in het agrarische
cultuurlandschap zijn met name de oude dijken en broekswegen, maar ook watergangen als de oude
Reve en het afwateringskanaal. Waardevol is ook het herkenbare onderscheid tussen de ruimtelijke
verschijningsvorm van het noordelijk deel van het plangebied, waar de erven als verdichte eilanden
verstrooid in het open landschap liggen, en het zuidelijk daarvan gelegen deel van het plangebied, waar
de oude dijken als verdichte linten de ruggengraten van het landschap vormen.

4.2.3 De stedelijke laag

Ten westen van de N50 bestaat de aanwezige bebouwing nog grotendeels uit agrarische of voormalige
agrarische erven; verdichting met andere bebouwing heeft nauwelijks plaatsgevonden. Het gebied heeft
daarmee een uitgesproken agrarisch karakter.
De kenmerkende erfstructuur kent een onderscheid tussen voor- en achter: de voorkanten met
woonfuncties aan de openbare weg, de achterkanten met bedrijfsfuncties aan het landschap. De erven
zijn voorzien van stevige erfbeplantingen. Bij de Zwartendijk is de sterke relatie met de dijk zichtbaar. De
bebouwing bevindt zich hoofdzakelijk op verhoogde woonplateaus of terpen aan of op de dijk en de
woningen kennen een oriëntatie op de dijk. De meest voorkomende kaprichting is haaks op de dijk. Het
feit dat het hooiland een belangrijke inkomstenbron was voor de boeren aan de Zwartendijk, is nu nog
herkenbaar aan de vele hooibergen. Bijna ieder erf kent één, sommigen zelfs twee hooibergen.
Bij de Buitendijksweg kennen de oude erven een zelfde opzet en relatie met de dijk, ook al is de oude
dijk hier nauwelijks meer als zodanig herkenbaar. De nieuwe erven, bijvoorbeeld in de polder Dronthen,
onderscheiden zich duidelijk van de oude erven; de erven liggen niet meer op een terp en een hooiberg



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 21

ontbreekt. In het noordelijk deel van het plangebied liggen de erven onregelmatig verspreid, zowel
direct aan de openbare weg als op enige afstand ervan aan een doodlopende ‘oprijweg’. De boerderijen
zijn hier vanouds laag gehouden in verband met de wind. Daarbij is de zijde met voordeur en ramen op
het oosten gericht, zodat de woonkant het minst last heeft van de wind. De nieuwe erven liggen alle, op
regelmatige afstand van elkaar, georganiseerd aan de Melmerweg.

De aanleg van bovenregionale infrastructuur (denk aan N307, N50 en Hanzelijn, maar ook de aanleg van
de Verlegde Niersallee) heeft tot gevolg gehad dat oude lijnen in het landschap - de Slaper, Venedijk,
Zwartendijk en (Boven)broeksweg(en) - zijn doorsneden. Soms alleen in het platte vlak; er is in dat geval
nog sprake van een visuele relatie tussen de beide delen. De doorsnijding van de Zwartendijk door de
Hanzelijn is hiervan een voorbeeld. In andere gevallen zorgde de doorsnijding voor een onderbreking in
de ruimtelijke continuïteit van de oude lijn. De doorsnijding van de Slaper door de dijklichamen van N50
en Hanzelijn is hiervan een voorbeeld. De nieuwe lijnen in het landschap hebben geen relatie met de
onderliggende natuurlijke ondergrond en met bestaande landschapspatronen; bereikbaarheid is de
belangrijkste kwaliteit van N50, N307 en Hanzelijn. Onlosmakelijk daaraan verbonden is de
gestroomlijnde technische vormgeving en het knooppunt van bijbehorende op- en afritten. Het
bovenregionale, doorgaande karakter maakt dat auto(snel)weg en spoor moeilijk te kruisen lijnen in het
landschap vormen en een barrière zijn voor water, mens, plant en dier. Zo vormt de N50 aan de
westzijde van Kampen een vrij harde stadsrand.

Op dit moment is de N50 de scheidslijn tussen het open agrarische cultuurlandschap (ten westen) en het
bebouwde, stedelijke gebied van Kampen (ten oosten). Waardevolle structuren als de oude dijken en
broekswegen zijn (of worden binnen afzienbare tijd) in het tot stedelijk gebied getransformeerde
oostelijke deel opgenomen als belangrijke dragers van het groene raamwerk waarbinnen de woonwijken
zijn ingebed; binnen het Onderdijks wordt ruimte gegeven aan de Oude IJsselarm. De woonwijken
kennen ieder hun eigen karakter en ruimtelijke opbouw.

4.2.4 De lust & leisurelaag

Met de komst van de nieuwe lijnen in het landschap is een nieuw perspectief toegevoegd aan de
beleving van dat landschap: sneller, van grotere hoogte. De nieuwe dijklichamen van N50 en Hanzelijn
fungeren door hun hoogte min of meer als balkons; vanaf de Hanzelijn en de N50 heb je enerzijds zicht
op de stad, anderzijds op of ‘over’ het omliggende landschap. De omgeving van het nieuwe station met
de knoop van infrastructuur is in deze ‘snelwegwereld’ een speciale plek. Het gezicht van de knoop (of
kloof ) wordt op dit moment nog het meest bepaald door groene ‘snippers’ en dijklichamen. Het nieuwe
station in aanbouw vormt daarin een mooi oriëntatiepunt. Zichten op de Molenbrug en de toren van de
Bovenkerk vormen de visuele verbindingen met de stad. Oude lijnen verknopen het stedelijk gebied van
Kampen met het landschap ten westen van de N50. Met name de oude broekswegen vormen te voet en
op de fiets de snelste verbindingen tussen binnenstad, buitenwijken en landschap en vervullen daarmee
een belangrijke functie in het netwerk van langzaam verkeer. De dijken vormen de ‘scenic routes’; vanaf
de dijken beleef je het landschap van de IJsseldelta. De verschillende fasen van inpoldering zijn daarbij af
te lezen aan de verschillen tussen de oude en de nieuwe dijken; de oude zeedijken vormen besloten en
kleinschalige lijnen in de open polders waar de nieuwe dijklichamen de ruimte van het oude agrarische
cultuurlandschap begrenzen.

Het landschap van de IJsseldelta vertegenwoordigt hier een bijzondere toeristische en recreatieve
potentie en vormt een belangrijk onderdeel van de cultuur en identiteit van de gemeente Kampen.
Beeldbepalende cultuurhistorische elementen en plekken in het landschap als de oude zeedijken, de
boerderijen op een terp of een bocht in de dijk om een kolk vertellen het verhaal van het gebied en zijn
belangrijk voor de identiteit van de plek en de mensen die hier wonen, werken en recreëren.
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4.3 Beleid

4.3.1 Landschap

Omgevingsvisie Overijssel
De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en
milieubeleidsplan samengevoegd tot één omgevingsvisie. Op 1 juli 2009 is dit plan door de Provinciale
Staten vastgesteld. In de Omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie op de ontwikkeling van de
fysieke leefomgeving tot 2030 geschetst. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit vormen de rode draad
bij de beleidskeuzes en de ontwikkelingsvisie. Deze worden in de Omgevingsvisie vertaald in
onze beleidsambities en kwaliteitsambities. De gebieden Kampereiland en Mastenbroekerpolder
aangegeven als Cultuurlandschappen, met als doelstelling “Versterken karakteristieke landschappelijke
kwaliteit”. De uiterwaarden van de IJssel en het Ganzendiep staan aangegeven als ecologische
hoofdstructuur. De overgang van de Koekoekspolder (glastuinbouwgebied) naar Polder Mastenbroek
wordt aangeduid als groene overgangszone naar het Nationaal Landschap

Omgevingsverordening Overijssel
De provincie heeft de omgevingsverordening vastgesteld om de doorwerking van bepaalde
onderwerpen uit de Omgevingsvisie juridisch te kunnen waarborgen. De verordening voorziet ten
opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de
verordening als juridisch instrument is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van
algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan
wettelijke verplichtingen.

Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap IJsseldelta
De gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland werken samen aan behoud en versterking van de
kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Het Uitvoeringsprogramma geeft concreet
vorm en prioriteit aan de inzet. Het Ontwikkelingsperspectief onderscheidt drie deelgebieden:

 Polder Mastenbroek

 Kampereiland en buitenpolders

 Rivierenlandschap.

Het Nationaal Landschap vormt een gebied met een geheel eigen karakter. De landschappelijke,
cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten bestaan uit elementen en structuren die samen de
wordingsgeschiedenis weer geven, en daaraan gerelateerd de identiteit en beleving van het gebied.
Fysiek ruimtelijke en economische ontwikkelingen moeten hier zo goed mogelijk op inspelen.
Toeristische activiteiten kunnen hiervan gebruik maken.

Bron: Ontwikkelingsperspectief nationaal Landschap IJsseldelta

De natuurlijke kwaliteiten geven per deelgebied aan welke bijzondere dier- en plantensoorten hier
kunnen leven en wat die gunstige omstandigheden inhouden. Sommige soorten planten of dieren zijn
bijzonder omdat ze in Nederland weinig meer voorkomen, sinds ons land steeds verder verstedelijkt en
ontsloten raakt. Andere dieren en planten hebben een speciale positie in Europees verband, waar

Deelgebied Hoofdkenmerken Structuur

Polder Mastenbroek Weidsheid - Geometrie
- Lange linten en weteringen
- Ontbrekende wegbeplanting
- Contrastrijke randen

Kampereiland, Mandjeswaard,
Polder de Pieper, Zuiderzeepolder

Openheid - Reliëf
- Onregelmatige vormen
- Rivierarmen
- Dijken

Rivierenlandschap Kleinschaligheid en
openheid

- Meanderende rivieren
- Uiterwaarden
- Contrastrijke randen
- Dijken
- Historische kernen



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 23

de leefgebieden rond riviermondingen bijzonder zijn. Elk deelgebied heeft weer zijn specifieke
leefgebieden. De variatie gaat van natte, moerassige tot droge gebieden, van open graslanden tot meer
besloten gebieden met riet of dijken. De dynamiek van de rivieren en groter open water is groter dan
die van sloten of kolken. En de IJsseldelta kent relatief sterk geïsoleerde gebieden waar de rust de grote
aantrekkingsfactor voor flora en fauna is.

Nationale Landschappen zijn landschappen met een bijzondere combinatie van landelijke en
cultuurhistorische elementen. In het Ontwikkelingsperspectief zijn de cultuurhistorische waarden ook
benoemd als kernkwaliteit. Vertaling in het bestemmingsplan is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Landschapsontwikkelingsplan
De drie betrokken gemeenten (Kampen, Zwartewaterland en Zwolle) hebben hun visie voor toekomstige
ontwikkeling van het landschap in de IJsseldelta vastgelegd in een landschapsontwikkelingsplan (LOP).
Het LOP is gericht op behoud en versterking van de kenmerkende gebiedswaarden in de verschillende
IJsseldeltalandschappen. Uitgangspunt hierbij is de doorontwikkeling van de beeldstructuur in vlakken
(polders), lijnen (dijken en wateren) en punten (kernen, woon- en werkgebieden, infrastructuur).
Zwakke plekken moeten weer worden verstevigd en samenhang in verscheidenheid aangebracht door
middel van beheer, herstel en nieuwe aanleg van landschapselementen.

Gebiedsindelingen Ontwikkelingsperspectief en LOP:

IJsseldelta en Zwartewaterland Detaillering Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Polder Mastenbroek Veenpolder Mastenbroek

Kampereiland en buitenpolders Terpenlandschap Kampereiland en Mandjeswaard

Rietlanden en landmeren

Rivierenlandschap Rivier, zeedijken en occupatiezones aan de dijkvoet

IJsseluiterwaarden buitendijks

IJsselstroomruggen en zwaardere IJsselklei

Dekzandruggenlandschap Zwartewater- en Vecht

Slagen- en Kraggenlandschap Laagveenontginningen

Kraggenlandschap De Wieden

Nota Belvedère
In de nota Belvedère zijn de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden en steden in Nederland
aangegeven. Doel van de Nota is om de cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend te laten zijn
voor de inrichting van de ruimte. In de IJsseldelta liggen de volgende gebieden die vallen onder het
Belvedèrebeleid: Kampereiland, Polder Mastenbroek, De Wieden, Hasselt, Kampen en Zwolle zijn
aangewezen als cultuurhistorisch belangrijke steden. De Barsbekerbinnenpolder, de landen achter Het
Singel, de Stouwerlanden en het Veldiger Binnenland vallen onder de Belvedèregebieden de Wieden en
Staphorst.

Gemeentelijk beleid cultuurhistorie
Het beleid van de gemeente Kampen ten aanzien van cultuurhistorie is vastgelegd in de Kadernota
Monumentenbeleid 2002. Doelstelling hierin is kennisontwikkeling en bescherming van
cultuurhistorische waarden.
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5 Bodem en archeologie

5.1 Bodemkwaliteit

De gemeente Kampen heeft een vastgestelde Bodemfunctiekaart. Daarin staan de verschillende functies
van de bodem in het kader van hergebruik van grond. Voor het buitengebied is er sprake van de functie
landbouw en natuur en de functie AW 2000.

5.2 Archeologie

In het gebied zijn diverse archeologische monumenten te vinden:

 tientallen middeleeuwse huisterpen (Kampereiland)

 2 middeleeuwse nederzettingen ten oosten van Wilsum en een nederzetting uit het paleolithicum
aan de zuidrand van Wilsum zelf

 Diverse waardevolle terpen (Kampereiland: archeologische monumentenkaart voor Overijssel)

 Klooster Oosterholt

 Buurtschap Zwartewatersklooster, kerkhof en omgeving (archeologisch monument van nationaal
belang: voormalig klooster “nigra aqua”, gesticht in 1233.

 Havezate ten zuidoosten van Zalk

Het grondgebied van de gemeente Kampen bevat bekende vindplaatsen, die als topografische
eenheden duidelijk te identificeren zijn: de stadskern, de dorpskernen, de havezatenterreinen, twee
voormalige kerklocaties, meerdere prehistorische vindplaatsen en meer dan 200 terpen. Afgezien van
de dorpskernen zijn deze vindplaatsen geregistreerd op de Archeologische Monumenten Kaart. Voor het
overige gemeentelijke grondgebied gelden verwachtingswaarden die variëren van laag, middelmatig tot
hoog. Verwachte objecten in het ‘overige gebied’ betreffen objecten zoals boerderijen,
waterbouwkundige werken (bijv. sluizen), scheepswrakken, etc. waarvan sporen in het bodemarchief
kunnen zijn opgenomen. Een belangrijke categorie verwachtingswaarden betreffen de prehistorische
vindplaatsen

4
. De trefkans voor archeologisch waardevolle objecten is het hoogst wanneer het gaat om

terpen en huisbelten, in en langs oude bebouwingslinten langs ontginnings- en uitvalswegen en in en
nabij de historische kernen op natuurlijke hoogten. Daarnaast is er een verhoogde kans in de relatief
hogere delen en oude oevers. Aangenomen wordt dat historische vondsten niet veel verder teruggaan
dan de eerste bewoning rond 1200.

5.2.1 Beleid

Monumentenwet
Archeologische monumenten worden beschermd door de Monumentenwet, die met behulp van de
Wamz (Wet op de archeologische monumentenzorg) in 2007 is aangepast op het onderdeel archeologie.
Met deze aanpassingswet is het onderdeel archeologie van de Monumentenwet 1988 gewijzigd.
De wetswijziging sluit aan bij regelgeving op Europees niveau. In 1992 is namens Nederland, als lid van
de Raad van Europa, het Verdrag van Malta ondertekend, waarmee het belang van het geheel aan
bodemkundig erfgoed is erkend. Het voornaamste uitgangspunt is behoud van het archeologisch
erfgoed door het in de bodem te bewaren of de gegevens ervan te verzamelen door documentatie in de
vorm van een bodemkundig onderzoek. De Nota Belvedère benadrukt het belang van een integrale
benadering van landschappelijke en cultureel-historische gebiedskwaliteiten, waaronder archeologie. De
ruimtelijke planvorming moet vanuit deze integrale benadering anticiperen op ruimtelijke
ontwikkelingen (behoud door ontwikkeling). Monumentenzorg wordt onderdeel van ruimtelijke
plannen. Er wordt niet meer alleen naar het monument gekeken, maar ook naar de omgeving van het
monument. Daarbij gaat het om de zichtbare omgeving van een monument. Opdrachtgevers mogen dan
bijvoorbeeld niet zomaar torenflat bouwen naast een historische molen. Maar ook archeologische
vindplaatsen moeten worden beschermd. Het streven van de Rijksoverheid is dat gemeenten in

3.
4

Bron: adviesnota B&W Kampen 19 oktober 2009
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bestemmingsplannen rekening houden met al deze cultuurhistorische waarden. Dit moet al in een vroeg
stadium gebeuren en niet meer achteraf nadat alle plannen al zijn gemaakt.

Provinciaal beleid
Het provinciale uitgangspunt is om het archeologische erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) te
bewaren. De verstoorder van de bodem is verantwoordelijk voor het behoud van de archeologische
resten. Daar waar behoud in situ niet mogelijk is, betaalt deze het archeologisch onderzoek en mogelijke
opgravingen.

Gemeentelijk beleid
In 2009 heeft de gemeente Kampen een kadernota voor archeologische monumentenzorg vastgesteld
en is de archeologische waardenkaart tot stand gekomen die een volledig overzicht verschaft van de
aanwezige vindplaatsen (monumenten) en verwachtingswaarden binnen het gemeentelijk grondgebied.

 Eigen gemeentelijk archeologiebeleid wordt in 2012 vastgesteld; tot zolang vigeert rijksbeleid.

 De Archeologienota is nog niet vastgesteld.

 Archeologie is in Kampen deel van de Erfgoedverordening. Deze is in de zomer van 2011
vastgesteld.

 Daarnaast noemt de Monumentenverordening ook “graafcriteria”

Daarnaast is bij het uitvoeren van maatregelen in de nabijheid van huiskavels / terpen speciale aandacht
vereist voor de potentiële archeologische waarde van deze oude terpen.
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6 Natuur

6.1 Beschrijving natuur per deelgebied

6.1.1 Polder Mastenbroek

De belangrijkste natuurfunctie van het oude polderlandschap van Mastenbroek bestaat uit de waarde
voor weidevogels. In het broedseizoen vormen de natte graslanden belangrijke broedgebieden voor o.a.
de grutto, tureluur, kievit, scholekster, graspieper en de veldleeuwerik. In de winter is het een
pleisterplaatsvoor grote aantallen overwinterende ganzen. De vegetatie is het oude polderlandschap is
waardevol vanwege de vochtige graslanden. In het oostelijke deel van de Mastenbroeker polder liggen
drie voormalige strengen van het Zwartewater. Eén daarvan ligt in het waardevolle weidevogelreservaat
Boven-Jutjesriet. Open, natte voedselrijke graslanden met water, moeras, verlandingsvegetaties,
ruigten, hakhoutbosjes en vochtige esseniepenboskes vormen samen een vegetatierijk leefgebied. Langs
de Zwolse Dijk aan de zuidelijke zijde van de polder komen enkele loofbosjes voor. In Polder
Mastenbroek komen diverse kolken voor, overblijfselen van dijkdoorbraken. Deze zijn vooral te vinden
aan de Kamper Zeedijk en Mastenbroekerdijk. De kolken variëren in diepte. De oeverbegroeiing bestaat
uit vochtige graslanden en riet. De kolken hebben een belangrijke waarde voor amfibieën zoals de kleine
watersalamander en de gevarieerde randen vormen rijke habitats voor kleine zoogdieren zoals de rosse
woelmuis en aardmuis. Een aantal gebieden zijn aangewezen als beheersgebied (de zogenaamde
IJsseldelta-weidevogelgebieden) , gericht op weidevogels. Het betreft Lammetjesslag, Schaapsteeg,
Kamperzeedijk-Oost, Nieuwe Wetering, Grote Blok, Diezerslag en Stegerslag, in totaal 185 ha.

6.1.2 Kampereiland en buitenpolders

De graslanden in de randpolders van het Zwarte Meer zijn belangrijke rust- en broedplaatsen voor
weidevogels en overwinterende soorten. De meest voorkomende weidevogels in dit landschap zijn de
grutto, tureluur en kemphaan. Overwinterende soorten zijn onder andere de slobeend, zomertaling,
krakeend, veldleeuwerik, kolgans, grauwe gans en goudplevier. Polder Mastenbroek heeft belangrijke
botanische waarden, met name wat betreft graslandpercelen met verschillende vegetatietypen zoals
Kamgrasweiden, Beemdgras-raaigrasweiden met Grote Vossenstaart en natte grasladen
(Moeraszoutgras en Fioringras). Langs de oevers van het Zwarte Meer en enkele slootkanten komen
lokaal Smalbladige fonteinkruiden voor. Kampereiland en de buitenpolders kennen de volgende
gebieden met specifiek natuurbeleid, met name op weidevogels:

Randpolders Zwarte Meer

 Reservaatgebied De Heuvel (BP Genemuiden)

 Beheersgebied De Biesvelden, met tevens beheer op wintergasten en

 perceelsranden (BP Genemuiden)

 Beheersgebied Biesvelden-Zuid (BP Genemuiden)

IJsseldelta-weidevogelbeheersgebieden

 Zuiderzeepolder

 Achtermaat

 Genemuidermaat

 Polder de Pieper

 Slaperdijk
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6.1.3 Rivierenlandschap

Zwarte Water
De belangrijkste natuurwaarden in het rivierenlandschap liggen in het buitendijkse gebied van het
Zwarte Water. Het Zwarte Water en haar uiterwaarden zijn door hun hoge natuurwaarden aangewezen
als Wetland van internationale betekenis voor planten en dieren. Het is daarom opgenomen in de EHS
en Natura2000. De moerassen en rietvegetaties in het Wetland Zwarte Water zijn met name van
belang als broed- en pleisterplaats voor watervogels en steltlopers. Hier voorkomende bedreigde en
karakteristieke soorten zijn de roerdomp, zomertaling, bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning,
watersnip, grutto, tureluur, zwarte stern, rietzanger, grote karekiet, grasmus en het baardmannetje. De
uiterwaarden zijn van betekenis voor de kleine zwaan en kolgans en landelijk gezien voor diverse
zwemeenden en steltlopers. Het Holter buitenland is een broedplaats voor de zwarte stern en visdief. In
droge jaren broeden er grote aantallen weidevogels. Het Zwarte Water is tevens van belang als leef- en
voortplantingsgebied voor de zeldzame amfibieën rugstreeppad en heikikker. Het microreliëf in de
uiterwaarden brengt hoger gelegen overwinteringsplaatsen (zandgronden) en laaggelegen
voortplantingsterrein samen als ideaal leefgebied. Veel graslanden hebben nog een halfnatuurlijk
karakter met als meest bijzondere vegetatie de kievitsbloemgraslanden, die zelden in Europa op een
dergelijke schaal voorkomen. De veel voorkomende rietmoerassen herbergen een aantal karakteristieke
soorten moeraskruid en bittere veldkers. Bij Zwartewaterklooster zijn twee eendenkooien. De meeste
uiterwaarden van het Zwarte Water zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. Overige delen zijn in gebruik
en natuurbeheer bij agrariërs. Deze beheersgebieden liggen in de oeverlanden. Ten noorden van Hasselt
ligt het reservaatgebied Kievitsnest (15,5 ha).

IJssel
De meanderende IJssel en haar uiterwaarden zijn rijk aan flora en fauna. De moerassen, vochtige
graslanden, uiterwaarden en oude geulen vormen samen met kolken en dijken waardevolle
leefgebieden voor bijzondere planten zoals rivierfonteinkruid, margriet, cichorei, bitterkruid en
kievitsbloem. Bijzonder vogels zijn de kwartelkoning, ijsvogel, wilde- en klein zwaan, kolhans, meerkoet,
smient, slobeend en grutto. Daarnaast komt ook de watervleermuis lang de IJssel voor.

6.1.4 Slagenlandschap

De gebieden rond Baarlo, de Stouwerlanden en het Veldigerbinnenland zijn met name belangrijk als
broedgebied voor weidevogels als de scholekster, kievit, grutto, wulp en tureluur. Internationaal is het
rustige en open gebied van belang voor grote aantallen overwinterende riet- en kolganzen. De
Barsbekerbinnenpolder is één van de beste weidevogelgebieden van Overijssel. Zeldzame hier
broedende soorten zijn de zomertaling en kemphaan. In de nazomer is het een landelijk belangrijk
ruigebied voor de kemphanen. In herfst en winter internationaal van betekenis voor kolganzen en kleine
zwanen. In Holtenerbroek/Gennegerbroek bevinden zich twee eendenkooien en loofbosjes, deze
vormen een broedplaats voor zangvogels. De meest waardevolle vegetatie in dit landschap bevindt zich
in de lijnvormige elementen als watergangen, perceelsranden en wegbermen. Zo zijn er enkele droge
bermbegroeiingen. Het Stouwerland en Veldigerbinnenland zijn twee beheersgebieden.

6.1.5 Kraggenlandschap

Een krag of kragge is een door verlanding ontstaan vlechtwerk van wortels en wortelstokken van
drijvende planten. Meestal zit de kragge op een of meer plaatsen aan de zijkant vast aan de vaste grond.
Deze massa kan op den duur de ondergrond vormen van trilveen, hooiland, rietland of moerasbos. Het
kraggengebied de Landen achter het Singel maakt deel uit van het wetland De Wieden.

Wetland De Wieden
De Wieden is van internationale betekenis en vormt samen met de Weerribben en het aanliggende
natte Friese gebied één van de meest uitgestrekte en fraaiste laagveenmoerassen van West-Europa.
Zeer zeldzaam maar goed ontwikkeld zijn de Krabbescheer- en Trilveenvegetaties. Bedreigde en/of
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karakteristieke vogelsoorten als aalscholvers, purperreigers, zomertaling, bruine kiekendief,
porseleinhoen, kemphaan, watersnip, grutto, tureluur, zwarte stern, rietzanger, gekraagde roodstaart,
grote karekiet en grasmus broeden in het gebied.

Het Ketelmeer
Het Ketelmeer is een pleisterplaats voor waterwild, met name voor duikeenden, ganzen, zwanen en
meerkoeten. Deze en andere vogels die hun voedsel in vrij diep water verzamelen, komen in sommige
perioden in duizenden exemplaren voor. Daarmee vormt het Ketelmeer een belangrijke schakel in de
internationale migratieroute voor waterwild. Fonteinkruiden en plantaardig plankton in het water
zorgen voor een belangrijke voedselbron voor vogels en vissen. De betekenis voor flora is door de lange
dijken met name beperkt aan de oevers van de Flevopolders. De rietlanden aan de oevers van het
Kampereiland en richting de monding van het Zwartewater zijn soortenrijker. Met name in de oostelijke
delen vormen de ondiepere gedeelten bieden een belangrijke habitat.

6.2 Natura 2000 gebieden

6.2.1 Beschrijving Natura 2000 gebieden

In de passende beoordeling (zie bijlage 2) is ingegaan op de Natura 2000-gebieden binnen het
plangebied en de Natura 2000-gebieden binnen een straal van 10 kilometer van het plangebied.

Binnen/nabij het plangebied liggen de volgende Natura 2000-gebieden:

 Ketelmeer & Vossemeer

 Zwarte Meer

 De Wieden

 Olde Maten & Veerslootslanden

 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

 Uiterwaarden IJssel

 Veluwerandmeren

 Veluwe

Ketelmeer & Vossemeer
Het gebied Ketelmeer en Vossemeer bestaat uit een uitgestrekt zoetwatermeer, zand- en
modderbanken en moerasvegetatie. De meren kregen in 1957 hun huidige vorm na de aanleg van de
dijken rond Oostelijk Flevoland. Het Ketelmeer heeft een gemiddelde diepte van 2.9 meter -NAP en
heeft een slib- en zavelrijke bodem. Het is daarmee relatief diep en heeft alleen in het oostelijk deel
omvangrijke ondiepten met waterplanten. In het oosten van het gebied is sprake van grote
peildynamiek als gevolg van op- en afwaaiing. Daardoor kon de oorspronkelijke land-waterovergang met
uitgestrekte zones waterriet gedeeltelijk in stand blijven. In het oostelijke deel zijn in 1997 en 2002
eilandjes aangelegd, het geheel bestaat nu uit zand- en slikplaten, rietvelden en geulen. Het Vossemeer
vormt een verbinding tussen het Ketelmeer en de Veluwerandmeren, en ontvangt het meeste water via
de Roggebotsluis uit het Drontermeer. Het Vossemeer is veel zandiger dan het Ketelmeer en is buiten de
vaargeul grotendeels minder dan een meter diep. In 1997 is er een moeraszone aangelegd.
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Figuur 6.1: Ketelmeer en Vossemeer

Zwarte Meer
Status: definitief aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.

Het Zwarte Meer ligt in de voormalige IJsseldelta tussen de Noordoostpolder en het Kampereiland. Het
is een groot, ondiep randmeer dat grotendeels bestaat uit open water met lokaal watervegetaties van
voedselrijke milieus. Aan de zuidkant ligt een groot rietmoeras, in het oostelijk deel een kunstmatig
eiland (het Vogeleiland) en enkele restanten van biezenvelden. Langs de oevers zijn brede rietkragen en
moerasvegetaties aanwezig. Plaatselijk komen grote zeggenmoerassen van voedselrijke milieus voor. De
graslanden bestaan voor een groot deel uit typen van (matig) voedselrijke standplaatsen,
overstromingsgraslanden met kievietsbloemen, kamgrasweiden en glanshaverhooilanden.

Zwarte Meer
Status: definitief aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.

Het Zwarte Meer ligt in de voormalige IJsseldelta tussen de Noordoostpolder en het Kampereiland. Het
is een groot, ondiep randmeer dat grotendeels bestaat uit open water met lokaal watervegetaties van
voedselrijke milieus. Aan de zuidkant ligt een groot rietmoeras, in het oostelijk deel een kunstmatig
eiland (het Vogeleiland) en enkele restanten van biezenvelden. Langs de oevers zijn brede rietkragen en
moerasvegetaties aanwezig. Plaatselijk komen grote zeggenmoerassen van voedselrijke milieus voor. De
graslanden bestaan voor een groot deel uit typen van (matig) voedselrijke standplaatsen,
verstromingsgraslanden met kievietsbloemen, kamgrasweiden en glanshaverhooilanden.

Figuur 6.2: Zwartemeer

De Wieden
Status: voorlopige aanwijzing als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.
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Het gebied Wieden is een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen met daartussen natte
graslanden, natte heiden, trilvenen, galigaanmoerassen, rietland en moerasbos. Het gebied is een
restant van het laagveengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Fryslân uitstrekte. Een groot deel
bestaat uit uitgeveende petgaten.Alle successiestadia van open water tot en met moerasheide en
veenbos zijn aanwezig. Het gebied Wieden is beïnvloed door het oude rivierstelsel van de Overijsselse
Vecht. Er komen ondiepe kleiafzettingen voor. Door vervening, met bredere petgaten, zijn de grote
meren ontstaan. Het Giethoornse- en Duiningermeer zijn natuurlijke meren.

Figuur 6.3: De Wieden

Olde Maten & Veerslootslanden
Status: voorlopige aanwijzing als Habitatrichtlijngebied

De Olde Maten & Veerslootslanden omvatten thans een van de laatst bewaard gebleven
restanten van onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse laagveengebied. De
bodemkundige en hydrologische situatie zijn gunstig voor herstel waar de kwaliteit achteruit
gegaan is. Het uitgebreide slotenpatroon in het gebied is een van de belangrijkste leefgebieden
van de grote modderkruiper in ons land.

Figuur 6.4: Olde Maten & Veerslootslanden

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Status: voorlopige aanwijzing als Vogel- en Habitatrichtlijngebied

De uiterwaarden Zwarte Water en Vecht betreffen het geheel aan uiterwaarden ten noorden van Zwolle
waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. De Vecht is een regenrivier die in
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Duitsland ontspringt. Het gedeelte van de Vecht, dat in dit gebied is opgenomen, kronkelt sterk door het
landschap. Een deel van de uiterwaarden wordt soms tot laat in het voorjaar onregelmatig overstroomd.
Op de met steenslag beschermde oevers van de zomerdijk groeit vaak riet, ruigte of wilgenstruweel. De
uiterwaarden bestaan uit buitendijkse graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en
hakhoutbosjes voorkomen. Langs het Zwarte Water komen nattere graslanden voor. Dit gebied herbergt
veel kievitsbloemgraslanden. Daarnaast komt in het gebied een aantal hardhoutooibosjes voor. Ook
komen relicten van blauwgraslanden voor. Op hoger liggende zandige ruggen en langs en op de dijken
komen lokaal goed ontwikkelde glanshaverhooilanden voor. Lokaal zijn abelen-iepenbossen aanwezig.

Figuur 6.5: Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Uiterwaarden IJssel
Status: voorlopige aanwijzing als Vogel- en Habitatrichtlijngebied

De uiterwaarden IJssel omvatten het merendeel van de buitendijkse delen van het rivierengebieden van
de IJssel; de hoofdstroom zelf is niet in het richtlijngebied meebegrensd. Een beperkt deel hiervan is
aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Een aantal vrijwel onvergraven en reliëfrijke uiterwaarden zoals
Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, vormt hier een kleinschalig oud
cultuurlandschap met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en glanshaverhooilanden.
Andere reliëfrijke delen en gebieden die aansluiten op de zandgronden zijn van belang vanwege
hardhoutooibos. De IJsselmonding is van belang voor rivierfonteinkruid. De uiterwaarden IJssel is een
belangrijk broedgebied voor soorten van natte, ruige graslanden (porseleinhoen, kwartelkoning) en
drijvende waterplantenvegetaties (zwarte stern). En is daarnaast van enig belang voor soorten van
bosrijke watergebieden met voldoende vis (aalscholver, ijsvogel). Ook is het gebied belangrijk als rust-
en foerageergebied voor aalscholver, kleine zwaan, wilde zwaan, kolgans, smient, slobeend, tafeleend,
nonnetje, grote zaagbek, meerkoet, kievit, grutto en reuzenstern en van belang voor fuut, kleine
zilverreiger, lepelaar, grauwe gans, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, kuifeend, visarend,
slechtvalk, scholekster en tureluur. Voor de wilde zwaan, kolgans, kievit en de grutto is het één van de
belangrijkste gebieden in Nederland.

Veluwerandmeren
Status: definitief aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied

De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957. Ze
betreffen de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw die
gemiddeld ruim een meter en op sommige plekken tot 5 meter diep zijn. Ze ontvangen hun water vanuit
de Flevopolders en een aantal Veluwse beken en wateren aan de noordoostzijde via de Roggebotsluis af
op het Vossemeer en in het zuidwesten via de Nijkerkersluis op het Nijkerkernauw/Eemmeer. Het
gebied heeft een slecht ontwikkelde land-water overgang in verband met een gefixeerd, tegennatuurlijk
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waterpeil. De Gelderse oever is grotendeels begroeid met een smalle rietkraag; alleen bij Elburg ligt een
rietmoeras (Korte Waarden) dat relatief groot is voor de randmeren. In de 90-er jaren zijn op de
Gelderse oevers een aantal nieuwe moerasgebieden aangelegd. In 2000 is gestart met de aanleg van
een aantal eilanden tussen het Harderbroek in Flevoland en de Hierdense beek in Gelderland. Ter
hoogte van Horst bij Harderwijk is in het Wolderwijd met behulp van enige dammen kunstmatige luwte
gecreëerd voor watervogels en ter bevordering van de groei van waterplanten.

Figuur 6.6: Veluwerandmeren

Veluwe
Status: voorlopig aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied

De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden. In de
voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwden de ijslobben van het landijs enorme hoeveelheden
door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo de stuwwallen. Hoewel
de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, reiken de hoogste delen van de
Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot 1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied.
Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de
grootste actieve stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten
bij Staverden) of droge (o.a. Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte
heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en Staverdense Beek
worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe ontspringen de (sprengen)beken,
waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen voorkomen.

Figuur 6.7: Veluwe
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6.2.2 Stikstofdepositie (referentiesituatie)

In figuur 6.8 is de huidige bijdrage van de veehouderij (stallen en mestopslagen) in Kampen aan de
stikstofdepositie weergegeven, gebaseerd op de feitelijke situatie.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de bijdrage van agrarische activiteiten in Kampen aan de
stikstofdepositie van de Natura 2000-gebieden in (de nabijheid van) het plangebied 100 tot 250 mol
stikstof per hectare per jaar bedraagt.

figuur 6.8: de optredende stikstofdepositie gebaseerd op
de feitelijke situatie in de gemeente Kampen

6.2.3 Autonome ontwikkeling stikstofdepositie

Landelijke trend
De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie is sinds het begin van de metingen in 1993 met 25%
afgenomen (www.mnp.nl). De laatste jaren is geen verdere daling opgetreden. De hoogste
concentraties zijn te vinden in de grotere emissiegebieden, voornamelijk de gebieden met intensieve
veehouderij. Dit neemt niet weg dat in veel gebieden de stikstofbelasting nog boven de kritische
depositiewaarden voor een aantal (zeer) gevoelige habitattypen ligt. De genoemde kritische
depositiewaarden zullen veelal niet op korte termijn bereikt kunnen worden. Ook kleinere verlagingen
van de depositie kunnen echter wel een positief effect hebben en leiden tot verbetering van de staat
van instandhouding van de gevoelige habitats. Dit is geconstateerd naar aanleiding van de algehele
verbetering in de periode 1990-2004 waarin de depositie van ammoniak merkbaar is gedaald (Van
Dobben, Alterra, mondelinge mededeling).

De Nederlandse agrarische sector levert, vergeleken met andere economische sectoren, met 46% de
grootste bijdrage aan de totale stikstofdepositie op Nederland. Deze depositie bestaat vrijwel alleen uit
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ammoniak. De totale bijdrage van alle Nederlandse bronnen aan de totale stikstofdepositie is 64%. Dit
betekent dat de agrarische sector voor 72% van de totale Nederlandse bijdrage aan de stikstofdepositie
verantwoordelijk is. De ammoniakemissies leveren met 70% de grootste bijdrage aan de totale
stikstofdepositie. De buitenlandse bijdrage aan de stikstofdepositie is ongeveer een derde van de totale
stikstofdepositie (bron: website Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en informatie voormalig milieu-
en natuurplanbureau, MNP).

Trend in Overijssel
In 2006 bedroeg de totale stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden in Overijssel gemiddeld 2240 mol
per hectare per jaar. De depositie van stikstof (N) kan neerslaan in de vorm van ammoniak (NH3)
grotendeels afkomstig van veehouderijen en NOx, grotendeels afkomstig van verkeer en industrie.
Om te bepalen wat de bijdrage is van veehouderijen met een direct effect op Natura 2000 gebieden
(causaal verband tussen bron en depositie) is een zoekgebied van 10 kilometer gehanteerd.
Veehouderijen in deze zone dragen gemiddeld 35 % bij aan de totale stikstofdepositie (781 mol N / ha /
jr). De achtergronddepositie is gemiddeld ca 65% (1459 mol N / ha / jaar) (bron: beleidskader Natura
2000 en stikstof en veehouderijen, april 2010).

6.2.4 Achtergronddepositie

In bijlage 2 van de passende beoordeling zijn de achtergronddeposities voor de jaren 2011, 2020 en
2030 ter hoogte van alle Natura 2000-gebieden gegeven.
(bron:www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Kaarten/ Milieu_ Leefomgeving /
GDN_depositiekaartbestanden). De waarden (bandbreedte) voor 2011 zijn opgenomen in de tabellen
met KDW waarden.

Uit tabel 4.1 van de passende beoordeling blijkt dat de achtergrondwaarden op de gevoelige habitats in
2011 tot maximaal 2420 mol N per hectare per jaar bedragen. Dit is hoger dan de kritische
depositiewaarden voor deze habitats. Door de hoge achtergrondconcentratie verkeren de habitats in
een overspannen situatie. De achtergrondconcentratie daalt wel in de toekomst, maar dit leidt niet tot
een concentratie onder de kritische depositiewaarde.

6.2.5 Aanleiding passende beoordeling

Binnen 10 kilometer van het plangebied liggen acht Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor
stikstofdepositie. De kritische depositiewaarden van die habitats wordt overschreden. Omdat het
bestemmingsplan ruimte biedt aan uitbreiding van een deel van de veehouderijen en de zes Natura
2000-gebieden op minder dan 10 kilometer afstand van de veehouderijen in het plangebied liggen,
wordt dit onderwerp nader uitgewerkt in hoofdstuk 15. Voor de andere twee Natura 2000-gebieden,
Ketelmeer & Vossemeer en Veluwerandmeren, kan geconcludeerd worden dat geen gevoelige habitats
binnen 10 kilometer van het plangebied zijn gelegen en dat deze gebieden niet aangewezen zijn voor
soorten met gevoelige leefgebieden voor stikstof. Het plangebied ligt voorts op zodanige afstand dat
geen andere verstoringseffecten zijn te verwachten op genoemde Natura 2000-gebieden.

6.3 Beschermde en Rode lijst soorten

Er heeft in het kader van bestemmingsplan Buitengebied Kampen geen inventarisatie van beschermde
plant- en diersoorten plaatsgevonden. De beschrijving in dit MER is gebaseerd op bestaande gegevens.
In de gemeente Kampen zijn meerdere inventarisaties naar beschermde dier- en plantensoorten op
deelniveau uitgevoerd die samen met gegevens uit andere bronnen (zoals landelijke databank
waarneming.nl) als basis hebben gediend voor deze beschrijving.
In deze paragraaf wordt per soortgroep aangegeven waar de belangrijkste leefgebieden voorkomen en,
indien mogelijk, waar beschermde soorten zijn waargenomen. Rode lijstsoorten zijn niet wettelijk
beschermd, tenzij ze ook in de Flora- en faunawet zijn opgenomen.



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 35

Flora
Van de 350 soorten planten die in de periode 2000-2013 zijn waargenomen (waarneming.nl) is alleen
Daslook een tabel 2 beschermde soort. Van de overige plantensoorten zijn Dotterbloem, Gewone
vogelmelk, Grasklokje, Grote kaardenbol, Kleine maagdenpalm en Zwanebloem algemeen beschermd
(tabel 1 soort) op grond van de Flora- en faunawet. De overige aangetroffen soorten zijn niet
beschermd, waarvan enkele weer op de Rode lijst-soort staan, zoals Gewone agrimone, Duifkruid,
Bolderik en Bosaardbei, Karwijvarkenskervel, Veldgerst, Wilde kievitsbloem, Rode ogentroost e.d. (in
totaal minder dan 1% van het totale aantal waargenomen soorten).

Vogels
Tabel 6.1 geeft een overzicht van waarnemingen van broedvogels binnen het plangebied en status wat
betreft Rode Lijst (RL) soort. Het gaat in totaal om 37 soorten waarvan 10 roofvogelsoorten (Tauw,
2012

5
) en de rest soorten met de typische vertegenwoordigers van een afwisselend agrarisch landschap

(Atlas Provincie Overijssel). De roofvogelsoorten die via quickscan.nl in beeld zijn gebracht, kwamen
binnen een kilometer van Zalkerbosch en Vreugderijkerwaard voor (DHV, 2013

6
).

Tabel 6.1: broedvogelsoorten (indicatief) die in het plangebied voorkomen met RL-status (KW=kwetsbaar,
GE=gevoelig en BE=bedreigd)

Soort Rode Lijst

Boomvalk KW IJsvogel -

Buizerd - Koolmees -

Havik - Pimpelmees -

Kerkuil KW Spreeuw -

Ransuil KW Zwarte kraai -

Steenuil KW Kievit -

Wespendief - Grutto GE

Zwarte wouw - Scholekster -

Sperwer - Boomkruiper -

Slechtvalk GE Blauwe reiger -

Roek - Boerenzwaluw GE

Grote gele
kwikstaart

- Grote bonte specht -

Ooievaar - Wulp -

Gierzwaluw - Graspieper -

Huismus GE Tureluur GE

Bonte vliegenvanger - Watersnip BE

Boomklever - Veldleeuwerik GE

Torenvalk - Slobeend GE

Koekoek KW Zwarte stern BE

Kwartelkoning KW

De roofvogels in het plangebied zijn soorten waarvan de nesten op grond van de Flora- en faunawet
(categorie 1 t/m 4) jaarrond beschermd zijn. Het zijn de typische bewoners van een afwisselend open
landschap (weilanden en akkerland) met hagen en houtwallen, bos, bomensingels en oude gebouwtjes.
Daartoe behoren ook de categorie 5 soorten als Boomkruiper, Grote bonte specht en Zwarte kraai,
waarvan de nesten alleen in de broedperiode beschermd zijn. Op en rond het boerenerf en in de
boerderij kunnen Huismus, Kerkuil, Steenuil, Ransuil en eventueel Buizerd voorkomen. Steenuil (> 100
exemplaren) is vooral bekend in het agrarische gebied dat oostelijk van de stedelijke bebouwing van
Kampen ligt en de Ransuil (ca. 24 exemplaren) meer ten zuiden ervan (waarneming.nl).
Voor alle nesten van deze soorten, die door een ruimtelijke ingreep zouden kunnen verdwijnen, is een
ontheffing van de Flora- en faunawet nodig en dienen te worden gecompenseerd.

5 Tauw, Haskoning, Witteveen & Bos, Natuurinventarisatie IJsseldelta-Zuid, 17 augustus 2012)
6 DHV, Zomerbedverlaging Beneden IJssel, toetsing aan de Flora en Faunawet, januari 2013.
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Op de meer agrarische percelen komen de weidevogels voor. Hiervan behoeven vooral de kwetsbare
RL-soorten (KW) speciale aandacht omdat ze in aantal afnemen en (zeer) zeldzaam zijn. Het gehele
plangebied is geschikt is voor weidevogels en ganzen. De laatste tien jaar zijn 238 soorten waargenomen
(waarneming.nl) waarvan er vele op de Rode lijst voorkomen.

Zoogdieren
Op grond van natuurinventarisaties in het gebied IJsseldelta Zuid (Tauw, 2012) zijn de volgende
vleermuissoorten aangetroffen: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Ruige
dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Tweekleurige vleermuis, Rosse vleermuis en
Watervleermuis. Met uitzondering van de Watervleermuis en Rosse vleermuis komen alle soorten in
ieder geval voor in de bebouwde omgeving.

In Scherenwelle (rietpercelen en graslanden) is de Bever aangetroffen (DHV, 2013). Verder is verspreid
een aantal exemplaren van de steenmarter waargenomen (waarneming.nl) en rond IJsselmuiden is een
exemplaar van de boommarter aangetroffen. Naast Steenmarter is ook een andere tabel 2 soort
waargenomen, namelijk de Eekhoorn.
Daarnaast komen verspreid in het buitengebied algemeen beschermde zoogdiersoorten voor als Ree,
Gewone bosspitsmuis, Vos, Hermelijn, Wezel, Konijn, Rosse woelmuis, Egel, e.d..

Amfibieën en reptielen
In de buurt van Wilsum is de strikt beschermde Rugstreeppad waargenomen (tabel 3 soort) en verspreid
over Kampereiland de algemeen beschermde Kleine watersalamander (waarneming.nl).
Tijdens inventarisaties (Tauw, 2012) zijn alleen algemeen beschermde amfibiesoorten (tabel 1 van de
Flora- en faunawet) waargenomen, waaronder de Gewone Pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en
Meerkikker.

Vissen
Naast algemene soorten zoals Baars en Blankvoorn, zijn in het plangebied de beschermde soorten Kleine
modderkruiper en Rivierdonderpad bekend (waarneming.nl). Op grond van natuurinventarisaties in het
gebied IJsseldelta Zuid (Tauw, 2012) is in de uiterwaarden ook de Grote modderkruiper bekend (DHV,
2013).

Libellen en overige insecten
Het buitengebied van Kampen is vanwege de drassige en waterrijke biotopen rijk aan libellen. Op
waarneming.nl zijn in totaal 28 soorten de laatste tien jaar waargenomen, waaronder de Rivierrombout.
Ook komen er vele soorten bijen, wespen en vliegen voor.
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6.4 Ecologische hoofdstructuur

6.4.1 Beschrijving Ecologische hoofdstructuur

De EHS is op onderstaande figuur aangegeven. In het plangebied vormen de uiterwaarden langs de IJssel
met hun rijk geschakeerde natuur (zie eerdere beschrijving in dit hoofdstuk) een EHS zone. Naast de
kenmerkende natuurwaarden fungeert het tevens als ecologische verbindingszone. Verder fungeren de
rietlanden langs het Zwarte meer op Kampereiland en de randgebieden langs het Ketelmeer &
Vossemeer als belangrijke natuurgebieden (EHS-natuur). De polders Noorder- en Zuiderwaard, ten
noorden van Kampen vormen een EHS-beheersgebied. Ter hoogte van de Bypass, die buiten het
bestemmingsplan ligt, wordt in het kader van Ruimte voor de Rivier, nieuwe natuur gerealiseerd.

Figuur 6.9: EHS buitengebied Kampen (bron: Atlas Provincie Overijssel)

6.4.2 Autonome ontwikkeling

Onderdelen van het bestuursakkoord 2011-2015 zijn de decentralisatie van het natuurbeleid (kerntaken
liggen bij provincies) en de herijking van de EHS. De herijkte EHS zou mede invulling moeten geven aan
de internationale biodiversiteitsverplichtingen. Voor Kampen betekent het recente beleid geen
wezenlijke wijziging in de ontwikkeling van natuurgebieden of ecologische verbindingszones in het
bestemmingsplangebied.

6.5 Overige zeer kwetsbare gebieden in de EHS (Wav-gebieden)

Delen van de ecologische hoofdstructuur kunnen zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van
stikstofbelasting via de lucht. Dit zijn de zeer kwetsbare gebieden die zijn aangewezen in het kader van
de Wet ammoniak en veehouderij (de gebieden worden daarom vaak aangeduid met de term 'Wav-
gebieden').
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Figuur 6.10: stikstofdepositie in de referentiesituatie op de Wav-gebieden

6.6 Natuurbeleid

6.6.1 Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een landelijk netwerk van waardevolle natuurgebieden en
agrarische landschappen met hoge natuurwaarden. De EHS biedt zowel rust en bescherming voor de
natuur als een groene long voor de mens wanneer het gaat om toerisme en recreatie. De gebieden die
toebehoren aan de EHS sluiten in Nederland zoveel mogelijk aan elkaar aan. Waar dat niet het geval is,
is het beleid gericht op het creëren van robuuste verbindingszones en “stepping stones”. In het
plangebied worden geen robuuste verbindingzones gerealiseerd. In 2018 moet de EHS voltooid zijn. De
EHS sluit op zijn beurt weer aan bij het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura2000). Binnen
gebieden van de EHS, Natura 2000, Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn gelden beperkingen ten aanzien van
de agrarische bedrijfsvoering en andere economische activiteiten. Deze beperkingen zijn wettelijk
vastgelegd in de Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Boswet, Natuurschoonwet en Crisis en
Herstelwet. Het betreft beperkingen ten aanzien van o.a. stikstofdepositie, geluidhinder, waterbeheer,
bedrijfsuitbreiding en CO2 uitstoot. Dit krijgt zijn uitwerking in de planMER.

6.6.2 Provinciaal beleid

Foerageergebieden
Een belangrijk speerpunt in het provinciaal beleid is de bescherming van weidevogels en ganzen. De
provincie heeft de volgende foerageergebieden in het plangebied aangewezen: de
Basbekerbinnenpolder, het noordelijk deel van het Kampereiland, de Mandjeswaard en de
Zuiderzeepolder, Cellemuiden en het westelijk deel van de uiterwaarden van het Zwartewater. Voor de
foerageergebieden is beheerbeleid ontwikkeld. Hieruit komen echter geen ruimtelijke beperkingen
voort. Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) In aanvulling op het landelijk en Europees beleid
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heeft de provincie Overijssel en Provinciale Ecologische Hoofdstructuur vastgelegd. De begrenzing
hiervan is breder dan de landelijk hiervoor aangewezen gebieden. De PEHS sluit aan op de EHS.

6.6.3 Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van de meeste Natura 2000-gebieden en
vertaalt deze bescherming naar de Nederlandse regelgeving. Op basis van de Natuurbeschermingswet
worden in Nederland de Natura 2000-gebieden aangewezen. Deze worden door een ministeriële
aanwijzing vastgelegd. Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd, die
door provincies in beheerplannen moeten worden uitgewerkt. Bij gebieden die onder beide richtlijnen
vallen, worden de aanwijzingen gecombineerd in één aanwijzing als Natura 2000-gebied. In het
voorliggende planMER wordt aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-
gebieden binnen de gemeente en in een ruime zone daaromheen. Het gaat om gebieden waarvoor
ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn genomen, voor geen van de gebieden is de aanwijzing definitief.
De rechtsgevolgen van de Natuurbeschermingswet 1998 gelden echter wel voor al deze gebieden, ook
al zijn de aanwijzingsbesluiten nog niet definitief. Een plan kan alleen doorgang vinden indien het -gelet
op de instandhoudingsdoelstellingen - niet leidt tot significant negatieve gevolgen voor de natuurlijke
kenmerken van het gebied die in het kader van de Natuurbeschermingswet van belang zijn, tenzij er
sprake is van een dwingende reden van openbaar belang en er geen alternatieven zijn.

Natuurbeschermingswet, 1998, Artikel 19j

1. Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de
instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een
Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan
verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen,
ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening
a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en
b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde beheerplan voor zover dat

betrekking heeft op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel
10a, derde lid.

2. Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van
een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan alvorens het plan vast te
stellen een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de
instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van dat
gebied.

3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, alleen genomen indien is
voldaan aan de voorwaarden, genoemd in de artikelen 19g en 19h.

4. De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter zake van die plannen voorgeschreven
milieueffectrapportage.

5. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de voorbereiding van een plan als bedoeld in het
tweede lid geldt niet in gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project ten aanzien
waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs
geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan.

6. Het eerste tot en met derde lid en het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op projectbesluiten als
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet ruimtelijke ordening.
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7 Water

7.1 Beleid Waterschap Groot Salland

Waterbeheersplan 2010-2015
Het beleid van het Waterschap Groot Salland staat beschreven in het Waterbeheersplan (WBP) 2010 -
2015, de beleidsnota Leven met Water in Stedelijk Gebied, Strategische Nota Rioleringsbeleid 2007,
Visie Beheer en Onderhoud 2050 en het Beleidskader Recreatief Medegebruik. Daarnaast is de Keur van
het Waterschap Groot Salland een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen
rekening moet worden gehouden. Op gemeentelijk niveau zijn de in overleg met het waterschap
opgestelde gemeentelijke Waterplannen en de (verbrede) gemeentelijke Rioleringsplannen
(GRP) van belang.

'Ruimte om te leven met Water'
Het waterschap Groot Salland staat voor een aantal (beleids)opgaven, namelijk het Waterbeleid 21e
eeuw (WB21), de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het Gewenste Grond- en
oppervlaktewaterregime (GGOR), Waternood, en de implementatie van de visie beheer en onderhoud
van het waterschap. In het programma 'Ruimte om te leven met Water' worden deze opgaven
gezamenlijk opgepakt voor de 35 waterlichamen die vanuit de KRW zijn aangewezen. Deze
waterlichamen worden zo heringericht dat ze na uitvoering voldoen aan de opgaven vanuit WB21
(voorkoming van wateroverlast), GGOR en Waternood (watersysteem gericht normeren en ontwerpen)
en aan de KRW (een inrichting gebaseerd op het verkrijgen van een goede ecologische en chemische
toestand). De waterlichamen moeten in 2015 voldoen aan de WB21- en KRW-doelstellingen met een
mogelijkheid tot uitstel tot 2027.

7.2 Europees waterbeleid

Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (22 december 2000) gaat uit van een stroomgebiedbenadering waarin
het opstellen van beheersplannen per stroomgebied of deelstroomgebied centraal staat. Per
stroomgebied moeten ook de ecologische doelstellingen worden bepaald en wateren moeten
onderscheiden worden in één van de drie typen wateren: natuurlijke wateren, sterk veranderde
wateren of kunstmatige wateren. De onderscheiden wateren worden ook wel waterlichamen genoemd.
Aan alle waterlichamen worden haalbare (ecologische) doelen gesteld die in 2015 bereikt dienen te zijn
met een (onderbouwde) uitstelmogelijkheden tot uiterlijk 2027. In het beheersgebied van Waterschap
Groot Salland zijn 35 wateren aangemerkt als waterlichaam.

7.3 Nationaal beleid

4e Nota Waterhuishouding en Nationaal Bestuursakkoord Water
De Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) legt de belangrijkste beleidsdoelstellingen voor waterbeheer
vast voor met name de periode 1998- 2006. Het Rijk geeft in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4)
aan dat in zowel het landelijk als stedelijk gebied het zogenaamde gewenste grondwaterregime moet
worden vastgesteld. Dit gewenste grondwaterregime is gekoppeld aan de toegekende functies natuur,
landbouw en bebouwd gebied.

Het grondwaterregime is de bandbreedte waarbinnen het grondwater zich in de loop van een jaar
beweegt. Het grondwater kan beïnvloed worden door het oppervlaktewaterbeheer (peilbeheer). De
mate van beïnvloeding van het grondwater door het oppervlaktewaterbeheer verschilt van gebied tot
gebied. Door het peilbeheer te richten op het realiseren van het gewenste grondwaterregime hoopt het
Rijk verdroging en bodemdaling te beperken. Het begrip ‘gewenst grondwaterregime’ is sinds het
verschijnen van de Vierde Nota Waterhuishouding ontwikkeld tot het begrip 'gewenst grond- en
oppervlaktewaterregime' (GGOR).

Daarbij wordt naast het gewenste grondwaterregime ook het gewenste oppervlaktewaterregime
onderscheiden. In de Vierde Nota Waterhuishouding legde het Rijk de verantwoordelijkheid voor de
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vaststelling van het GGOR bij de provincies. Later is in het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003,
geactualiseerd in 2008), waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen van het
watersysteem wordt benadrukt, afgesproken dat de waterschappen het GGOR vaststellen en dat de
provincies uiterlijk in 2005 de kaders voor het GGOR opstellen, die ontleend zijn aan provinciale streek-
en beleidsplannen. Daarnaast is in het Nationaal Bestuursakkoord Water afgesproken dat de provincies
de procesgang voor het opstellen van het GGOR coördineren en bewaken.

Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan vervangt sinds eind 2009 de Vierde Nota Waterhuishouding. Het is de nieuwe
planvorm op Rijksniveau op basis van de nieuwe Waterwet. Het Nationaal Waterplan vervangt alle
voorgaande Nota's Waterhuishouding, waarbij veel van het ingezette beleid in deze nota's wordt
voortgezet, zoals het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering
vanuit de NW4. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid,
waarbij wordt ingezet op "Een veilige leefbare delta, nu en in de toekomst". Het huidige beleid op het
gebied van waterveiligheid wordt in het Nationaal Waterplan voortgezet en geactualiseerd, waarbij
wordt ingezet op een 'meerlaagsveiligheid'.

Belangrijke beleidsthema's van het nieuwe waterplan zijn: waterveiligheid; watertekort en
zoetwatervoorziening; wateroverlast; waterkwaliteit; en gebruik van het water. Uitgangspunten voor
deze beleidsthema's van het Nationaal Waterplan zijn onder andere de afspraken uit het
(geactualiseerde) Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel (2008) en de KRW. Met de herinrichting van
de waterlichamen wordt door het Waterschap Groot Salland gestreefd naar een waterhuishoudkundige
situatie die zo goed mogelijk is afgestemd op alle functies in het gebied. Door het Waterschap Groot
Salland wordt daarmee uitvoering gegeven aan de Vierde Nota Waterhuishouding van het Rijk en de
gemaakte afspraken vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Daarnaast wordt met de herinrichting
uitvoering gegeven aan het stroomgebiedbeheersplan Rijn-Oost en daarmee aan het Nationaal
Waterplan.

Waterbeleid 21e Eeuw (WB21)
Net als de Kaderrichtlijn Water (kwaliteit) richt het Waterbeleid 21e Eeuw zich op het jaar 2015 om het
watersysteem (kwantiteit) op orde te brengen. Met de herinrichting van (onder andere) de
waterlichamen wordt door het Waterschap Groot Salland uitvoering gegeven aan WB21. Water wordt
door de herinrichting langer vastgehouden in het stroomgebied van de waterlichamen en minder snel
afgevoerd. De noodzaak tot de inlaat van gebiedsvreemd water wordt daarmee beperkt, hetgeen de
waterkwaliteit ten goede komt.

Beleidsregels Grote Rivieren
In het kader van een goede afvoer van het rivierwater en het borgen van de bergingscapaciteit van
overtollig water heeft het Rijk beleidsregels ontwikkeld die gelden voor het rivierbed van de grote
rivieren. In het plangebied betreft dit het water en de uiterwaarden (buitendijks gebied) van de IJssel.
Samenvattend betreft dit:

 Bestaande bebouwing mag eenmalig met 10% worden uitgebreid;

 Nieuwbouw is niet toegestaan indien het functies betreft die niet specifiek rivier- of waterberging-
gebonden zijn. Echter:
- Functieverandering binnen de bestaande bebouwing is toegestaan. Vervangende nieuwbouw niet.
- Voorzieningen voor recreatie(toer)vaart zijn wel toegestaan. Dit betreft jachthavens, losse
aanlegplaatsen, bootreparatie- en servicebedrijven en bunkerstations.
- Zwaarwegend bedrijfseconomisch belang van grondgebonden agrarische bedrijven is een grond
voor het toestaan van nieuwe, gerelateerde activiteiten in het rivierbed, mits elders niet mogelijk.
Voor alle nieuwe functies geldt dat deze niet minder ruimte voor de rivier opleveren. Deze ruimte
mag gecompenseerd worden. De waterveiligheid en het veilig functioneren van waterstaatswerken
(waterkeringen) mogen niet in gevaar komen.



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 42

7.4 Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

7.4.1 Provinciale omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke leefmilieu in Overijssel. De
Omgevingsvisie Overijssel bevat het provinciale waterbeleid en is daarmee ook het Regionaal Waterplan
op basis van de nieuwe Waterwet. Het waterbeleid uit de Omgevingsvisie heeft consequenties voor de
ruimtelijke ordening. In sommige gebieden zullen op grond van een goed waterbeheer bepaalde
ontwikkelingen ongewenst zijn, of nadrukkelijk tegen het belang van het water moeten worden
afgewogen. Het waterbeleid werkt dus door naar de ruimtelijke ordening. De Waterwet schrijft voor dat
deze ruimtelijke aspecten in het waterplan (Omgevingsvisie) vastgelegd worden. Op die punten fungeert
het waterplan als structuurvisie in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.

Functies van water
De Omgevingsvisie Overijssel onderscheidt twee samenhangende types functies waarvoor water van
belang is:

 De gebruiksfuncties van het watersysteem. De Omgevingsvisie Overijssel geeft deze aan op de
functiekaart water.

 De gebiedsgebonden functies, die afhankelijk zijn van het (oppervlakte)water die zich uit in de
behoefte aan een bepaalde grondwaterstand. De Omgevingsvisie Overijssel geeft deze aan op de
kaart Ontwikkelingsperspectieven. De functietoekenning is het kader waarbinnen waterschappen
het waterbeheer voeren. Het laat zien op welke functies het beheer moet zijn afgestemd en met
welke belangen rekening gehouden moet worden. De functietoekenning dient ook voor de
afstemming met en doorwerking naar andere beleidsterreinen.

Gebruiksfuncties
De directe gebruiksfuncties van het watersysteem zijn de waterafvoer en water
veiligheid, waterkwaliteit en ecologie, en waterberging. Ze staan verbeeld op onderstaande
‘Functiekaart water’.

Figuur 7.1: uitsnede uit de functiekaart water (Omgevingsvisie
Overijssel, juli 2009)

Waterafvoer en veiligheid
Bij waterveiligheid gaat het om het voorkomen van dijkdoorbraken en overstromingen met mogelijk
grote aantallen slachtoffers, omvangrijke economische schade en maatschappelijke ontwrichting als
gevolg.
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Buitendijks gebied en primaire keringen: kaderstellend
Hoofdsysteem (IJssel) met buitendijkse gebieden/uiterwaarden en primaire keringen:
Voor deze wateren met bijbehorende (buitendijkse) gebieden en dijken zijn de
aspecten waterafvoer en bescherming tegen overstroming van het hoogste
belang.
Deze aspecten zijn daarmee kaderstellend voor het beheer, de inrichting en de
verdere ontwikkeling. Ontwikkelingen die de genoemde aspecten belemmeren
worden geweerd. In de Omgevingsvisie wordt genoemd dat maatregelen die
voor deze aspecten noodzakelijk zijn, voorrang hebben op andere ontwikkelingen. Daarbij wordt wel
gezocht naar synergie met andere ontwikkelingen of maatregelen, en naar versterking van ruimtelijke
kwaliteit.

Regionale waterkeringen: kaderstellend
Ook de regionale keringen hebben een functie voor de bescherming tegen overstroming en
wateroverlast en zijn van het hoogste belang. Daarom is het behoud van deze functie kaderstellend. Er
kan sprake zijn van medegebruik door landbouw en/of recreatie.

Essentiële waterlopen: zwaarwegend
Alle watergangen die een afwateringsfunctie hebben voor gebieden groter dan circa 5.000 ha, hebben
een vitale afvoerfunctie en zijn in de Omgevingsvisie aangegeven als essentiële waterlopen. Het belang
van deze watergangen voor de afvoer en berging van water is zwaarwegend. Waterbeheer, inrichting en
ontwikkeling worden hierop afgestemd. Aan weerszijde van deze waterlopen dient bij nieuwbouw of
uitbreiding van bestaande bebouwing zo veel mogelijk rekening te worden gehouden met de huidige en
toekomstige functie van waterafvoer en waterberging. Aangezien de kenmerken per watergang sterk
kunnen variëren, kan overleg met de waterbeheerder hier invulling aan geven. Essentiële watergangen
hebben naast de waterafvoerende functie mogelijkheden voor recreatie, natuurontwikkeling en
ecologie, ruimtelijke kwaliteit en versterking van gebiedskenmerken.

Dijkringgebied: zwaarwegend
De Functiekaart Water uit de Omgevingsvisie geeft dijkringgebieden (lage delen van Overijssel die door
dijkringen worden beschermd) aan, waar bij verdere ontwikkeling of herinrichting aandacht nodig is
voor voorzieningen die bij overstroming het aantal slachtoffers en de omvang van schade kunnen
beperken.

Waterkwaliteit en ecologie
Oppervlaktewaterlichamen KRW: kaderstellend Doel van de KRW is het bereiken van een goede
ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Langs deze wateren is onder meer ruimte
nodig voor herinrichting van oevers en voor de aanleg van vispassages. De aanwezige situatie mag niet
zodanig verslechteren dat het betreffende water in een lagere beoordelingklasse terecht komt (stand
still-vereiste). Hier zijn geen nieuwe functies toegestaan die herinrichting onmogelijk maken of de
ecologische kwaliteit aantasten.

Gebiedsgebonden functies
Een belangrijke functie van oppervlaktewateren is ook om de grondwaterstand in het omliggende
gebied te reguleren. Door het instellen van een bepaald peil in het oppervlaktewater wordt de
grondwaterstand in een gebied gestuurd. Het oppervlaktewatersysteem heeft daarmee de functie om
bepaalde watercondities in een gebied te realiseren. De gewenste condities zijn afhankelijk van het
grondgebruik. In stedelijk gebied, in landbouwgebied of in natte natuurgebieden worden verschillende
grondwaterstanden nagestreefd, die nogal eens door het jaar heen variëren. Het oppervlaktewater
heeft zo ook een functie die gericht is op het omringende gebied. Dit wordt de ‘gebiedsgebonden
functie’ genoemd. Deze worden aangegeven op de kaart Ontwikkelingsperspectieven, zodat zichtbaar is
welke gebiedsgebonden functies zijn toegekend aan het watersysteem.

Landbouw
Op de kaart Ontwikkelingsperspectieven Omgevingsvisie is het plangebied voor het bestemmingsplan
buitengebied met name aangewezen met de functie landbouw. Er is sprake van “buitengebied, accent
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productie”. In deze gebieden is het landbouwkundig gebruik leidend voor het waterbeheer. Voor het
groot deel van het plangebied is sprake van veenweidegebieden. Het peilbeheer moet daarom worden
afgestemd op het gebruik als grasland. Diepere ontwatering is niet toegestaan. Het belang van het
water is hier zwaarwegend. Het waterbelang is dienend aan de landbouwfunctie. Voor de inrichting en
de waterkwaliteit gelden de normen voor wateroverlast uit het (geactualiseerde) Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW, 2008) en de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water als ondergrens.

Natuur
Het beheer van het oppervlaktewater en het grondwater wordt afgestemd op de natuurdoelen, die
gelden voor de specifieke gebieden binnen de EHS. Het waterbeheer is daarmee dienend aan de
natuurfunctie in deze gebieden. Dat betreft zowel de inrichting van het watersysteem, het peilbeheer
als de waterkwaliteit. Voor de inrichting en waterkwaliteit gelden de eisen vanuit de Kaderrichtlijn
Water als ondergrens. In de ecologische verbindingszones wordt het waterlopenstelsel optimaal
ingericht voor het ecologische functioneren. Het peilbeheer kan worden afgestemd op het gebruik van
de aanliggende gronden voor zover dat het functioneren als verbindingszone niet belemmert.

Mixlandschap
De functie geldt in de gebieden waar sprake is van “buitengebied, accent op veelzijdige gebruiksruimte”.
In deze gebieden geldt als uitgangspunt dat het waterbeheer (inrichting watersysteem, peilbeheer en
waterkwaliteit) wordt afgestemd op het aanwezige grondgebruik. Voor de inrichting en waterkwaliteit
gelden de normen voor wateroverlast en de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water als ondergrens.
Kenmerkend voor deze gebieden is echter een ontwikkelingsgerichte inzet naar een meer natuurlijk,
veerkrachtig en landschappelijk ingepast watersysteem. Gebiedsontwikkelingen en andere kansen
worden aangegrepen om naar deze meer natuurlijke situatie toe te groeien, om de zichtbaarheid van de
waterlopen te vergroten en de gebiedskenmerken die te maken hebben met wateraspecten te
versterken. Bijzondere aandacht heeft daarbij het behoud en de ontwikkeling van kleine wateren. Deze
wateren hebben een hoge waarde en potentie voor de kwaliteit van water en natuur. Verbeteringen
aan het watersysteem kunnen een positieve bijdrage leveren aan het bereiken van de KRW-
doelstellingen in de benedenstrooms gelegen oppervlaktewaterlichamen.

Stedelijk gebied
De functie stedelijk gebied geldt binnen het bebouwde gebied van steden en dorpen. In het bebouwde
gebied is bescherming tegen overstroming en het voorkomen van wateroverlast belangrijk. Bij de keuze
en inrichting van nieuwe stedelijke locaties of herstructurering en beheer van bestaand stedelijk gebied
dient het waterbeheer expliciet te worden betrokken. Het belang van een goed waterbeheer is deels
zwaarwegend, deels medeordenend. Relevante aspecten zijn: veiligheid tegen overstroming,
bescherming tegen wateroverlast, afkoppeling van regenwater, zoveel mogelijk beperken van
riooloverstorten, niet afwentelen op benedenstrooms gebied, kwaliteit van het binnenstedelijk water,
herinrichting van watergangen en het daarmee gepaard gaande ruimtebeslag.

7.4.2 Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening zijn bepaalde regels voor de planologische bescherming van
waterbelangen opgenomen. Niet alle kaderstellende, zwaarwegende en medeordenende aspecten
behoeven regelgeving. Daarnaast worden bepaalde functies ook via regelgeving van rijk, gemeente of
waterschap (in de Keur) planologisch beschermd. Voor het bestemmingsplan buitengebied Kampen en
het NLIJ is de Omgevingsverordening Overijssel 2013 relevant:

 in kaderstellende zin voor:

 de primaire watergebieden;

 waterbergingsgebieden (de polders ten noorden van de Kamperzeedijk)

 de 26 gebieden waar grondwater voor drinkwater aan de bodem wordt onttrokken i.c. de
intrekgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones;

 in zwaarwegende zin voor:

 de gebieden die beschermd worden door de dijkringen Mastenbroek en IJsseldelta;

 zones langs “essentiële waterlopen”;

 veenweidegebieden en beekdalen.
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8 Wonen, werken en recreëren

8.1 Wonen

Wonen in het buitengebied in het algemeen is bij velen geliefd. Ook het buitengebied van Kampen is
aantrekkelijk om te wonen. Je kunt er ‘recreatief wonen’ op korte afstand van steden en dorpen. De rust
en ruimte van het platteland vormen een contramal van het bruisende leven in de steden en
kernen. Van oorsprong is wonen een bij het buitengebied behorende functie, enerzijds als nederzetting
op strategische locaties in het landschap, anderzijds gekoppeld aan agrarische activiteiten. In het
buitengebied, dus buiten de bebouwde kom, zijn de meeste woningen gesitueerd in de bedrijfswoning
bij landbouwbedrijven, in vrijgekomen boerderijen, in buurtschappen en in lintbebouwing. Enkele
woningen zijn daarbuiten gebouwd. De belangstelling om ‘buiten’ te wonen wordt groter naarmate
mensen mobieler worden en grotere afstanden afleggen. Toch is nieuwbouw in principe ongewenst,
omdat dit tot extra verdichting leidt. De gemeente Kampen vertaalt de open en landelijke kwaliteiten
van het buitengebied Kampen Zuid in het uitgangspunt dat er in principe geen verstening bij mag
komen.

8.1.1 Beleid

Provinciaal beleid
Uit het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik geldt dat de woonfunctie in stedelijk gebied
veelal beter past dan in het buitengebied. De Provincie Overijssel beschouwt de uitbreiding van het
wonen in het plangebied dan ook niet als passend. Slechts indien de ruimtelijke kwaliteit aantoonbaar
verbeterd kan worden –in aansluiting op de waarden zoals genoemd in de Catalogus
Gebiedskenmerken- kan nieuwbouw in het buitengebied onder voorwaarden mogelijk zijn. In het
algemeen gaat het hier om uitzonderingen waarbij verplaatsing nodig waarmee op de oude plek een
maatschappelijk belang
gediend is.

Gemeentelijk beleid
Gemeente Kampen geeft in de Woonvisie 2010 – 2020 een strategie met betrekking tot de kernen in het
buitengebied aan: in de kernen in het buitengebied dient maatwerk geleverd te worden. De bouw van
starterswoningen wordt toegesneden naar de omvang van de kern. Voor de dorpskernen worden aparte
bestemmingsplannen gemaakt. Het vigerende bestemmingsplan buitengebied van de voormalige
gemeente IJsselmuiden kent een woonbestemming. Bij de desbetreffende aanduidingen zijn bij een
woonbestemming ook (vee)handelsdoeleinden, dierenpensions, hoveniersbedrijven en opslag.
Woningen mogen enkel vrijstaand worden gebouwd. Het Bestemmingsplan buitengebied van voormalig
Kampen bevat alleen ‘woonbestemming voor toekomstige woningen op agrarische grond’.

Karakteristieke en streekeigen bebouwing
Voor de inpassing van woningen en erven is een kader geschetst in het Belvedèreprogramma
Streekeigen Huis en Erf. De waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen op en rond
de erven zijn voor elk gebied in woord en beeld vastgelegd in een handboek. De handboeken helpen bij
zorgvuldige ontwikkeling van erven en in/om karakteristieke bebouwing. Een cultuurhistorische
inventarisatie (door 'Het Oversticht' ) geeft ook aan wel woningen als karakteristiek worden beoordeeld.

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
Door ontwikkelingen in de landbouwsector komen steeds meer voormalige bedrijfswoningen van
boerderijen vrij voor een woonfunctie of bedrijfsmatige activiteit. Hiervoor is beleid ontwikkeld.

Nevenactiviteiten vanuit de woonfunctie
In het buitengebied komt het voor dat bij de woning diverse andere, aan het buitengebied te relateren
activiteiten en functies voorkomen. Hieronder vallen:

 Opslag (op het erf, in schuren en bijgebouwen)

 Inwoning en mantelzorg

 Hobbymatig houden van dieren

 Dierenpensions
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 Aan huis gebonden beroepen/ ambachten/ kunstnijverheid

 Detailhandel vanuit huisverkoop

 Paardenbakken, omheiningen en tredmolens en lichtmasten

 Kleinschalige recreatieve activiteiten (minicamping, B&B’s, etc.)

8.2 Werken (overige bedrijvigheid)

Naast agrarische bedrijvigheid zijn er ook andere ondernemingen in het buitengebied aanwezig. Zij zijn
van belang voor de sociale en economische vitaliteit van het platteland. Sommige bedrijven zijn direct
gerelateerd aan het gebied, zoals een loonbedrijf of rietdekkersbedrijf. Andere commerciële activiteiten
kunnen in ook in mindere mate van het gebied afhankelijk zijn, doordat ze producten of diensten buiten
het gebied betrekken of afzetten. Zolang er geen overlast voor omliggen de functies bestaat, biedt het
bestemmingsplan de niet-agrarische activiteiten ruimte.

8.2.1 Beleid

Bestaande vergunde agrarisch aanverwante bedrijven krijgen een specifieke bestemming. Loonbedrijven
zullen worden specifiek beoordeeld. Sommige bedrijven hebben op de huidige locatie al een
eindsituatie’ bereikt (onder meer na recente uitbreidingen). Voor deze bedrijven worden geen
uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. Daarnaast is er ook een aantal bedrijven gevestigd die geen
binding hebben met de agrarische sector of anderszins aan het buitengebied verbonden zijn.
Het betreft hier onder meer composteerbedrijven, caravanstallingen en loodsen voor opslag.

8.3 Recreatie

Het buitengebied van de gemeente Kampen is een uitloopgebied vanuit de stad, en ook een
bestemming voor bezoekers van verder weg. De aantrekkingskracht bestaat uit de combinatie van de
rust en ruimte op het platteland en de directe nabijheid van interessante historische kernen met diverse
publiekstrekkers. Daarnaast liggen in de nabije omgeving de Veluwe, de Randmeren en De Wieden &
Weerribben. Het buitengebied is daarmee een aantrekkelijk gebied om te verkennen en tussendoor te
verpozen in landelijke accommodaties of horecagelegenheden.

De gemeente Kampen ontving in 2008 zo’n 297.000 bezoekers (bron: gemeente Kampen). Sinds 2006
steeg het aantal bezoekers met 27%, fors meer dan landelijk.

8.3.1 Beleid

In het kader van het Uitvoeringsprogramma IJsseldelta willen Kampen, Zwolle en Zwartewaterland het
nationaal landschap toegankelijker maken voor inwoners en toeristen. Het landschap wordt meer
beleefbaar gemaakt door de vestiging van kleinschalige recreatie, bed & breakfasts en minicampings te
bevorderen. Verbetering van de ontsluiting krijgt vorm in de realisatie van routestructuren zoals
een fietspadennetwerk, rustpunten, wandel- en kanoroutes. Ook is aandacht voor de totstandkoming
van lokale ommetjes. Naast een toeristisch-recreatieve functie heeft de IJsseldelta tevens de functie een
uitloopgebied voor de kernen en steden.

De vele kernen in het gebied, zowel de grotere steden als kleinere dorpen, vormen pleisterplaatsen van
waaruit de IJsseldelta kan worden beleefd. Hier worden de grotere voorzieningen zoals horecapleinen,
campings en jachthavens geconcentreerd. In de uiterwaarden is de ontwikkeling van struinnatuur
mogelijk. Toerisme en recreatie moeten bij voorkeur aansluiten bij de gebiedskenmerken. Hoe meer
recreanten het landschap beleven en er over te weten krijgen, des te groter is het draagvlak en daarmee
behoud en duurzame ontwikkeling van de kernkwaliteiten.

In gebieden met een sterke agrarische economie genieten vooral extensievere recreatievormen zoals
het kleinschalige kamperen bij de boer, bed & breakfast en dergelijke de voorkeur. In natuurgebieden
kunnen bepaalde recreatieve activiteiten in de minst kwetsbare zones onder voorwarden plaatsvinden.
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Intensievere vormen van recreatie kunnen een plek krijgen in de nabijheid van en met voldoende
ontsluiting op de grotere kernen zoals Kampen.

9 Verkeer en vervoer

9.1 Huidige ontsluiting

De ontsluiting van de IJsseldelta liep van oudsher over het water. De IJssel, het Zwartewater, de kleinere
rivierarmen, prielen en het Zwartemeer vormden de verkeersaders. Nu zijn de (auto)wegen vooral van
belang. De wegenstructuur geeft nog altijd een goed beeld van de verkavelingsstructuur die door de
eeuwen heen ontstaan is in de verschillende landschappen. Binnen het hoofdwegennet wordt
onderscheid gemaakt tussen interne ontsluitingen (binnen het plangebied) en externe ontsluitingen
(vanuit het plangebied). De interne ontsluiting van het gebied bestaat uit de verbindingen tussen de
verschillende steden:

 de N331 van Zwolle naar Hasselt en Zwartsluis;

 de oude Kamperzeedijk (N760) van Kampen/ IJsselmuiden naar Genemuiden

 de N759 of de ‘Nieuwe Weg’: van Genemuiden naar Hasselt

 de N764 of de Zwolseweg: de oude weg van Zwolle naar Kampen

 de N765 Kampen – Ens/ Emmeloord

Het veerpontje van Genemuiden naar Zwartsluis vormt een belangrijke aanvulling op dit wegennet. Het
is ook een veelgebruikte directe verbinding voor scholieren op de fiets. Voor toeristen is er het voetveer
tussen Zalk en Veecaten. De verbindingswegen tussen de steden lopen vooral langs de randen van het
gebied. In de Mastenbroekerpolder lopen de drie grote Weteringen en met haaks daarop, via een
bajonetkruising, ook interne ontsluitingswegen. Op de Kamper- en andere eilanden is de ontsluiting
vooral intern gericht, de wegen steken het water van het Ganzediep en Grootdiep niet over.
De externe ontsluiting van het gebied bestaat uit de volgende wegen:

 N50 vanuit Zwolle via Kampen naar Emmeloord, met verbindingen naar de

 snelwegen: bij Zwolle de A28 (Amersfoort / Groningen) en de A50 (richting

 Apeldoorn) en bij Emmeloord de A6 (Lelystad / Joure);

 N307 vanuit Kampen richting Dronten / Lelystad

 N377 vanuit Hasselt richting Lichtmis (A28)

 N375 vanuit Zwartsluis richting Meppel, en via de N334 richting Steenwijk

 N763 Kampen – De Zande – Wezep

Aansluitend op het hoofdwegennet zijn in het buitengebied voornamelijk de erfontsluitingswegen van
belang voor het bereikbaar houden van boerderijen, bedrijven en woningen. De IJsseldelta typeert zich
in algemene zin als gebied dat in de luwte van het landelijke snelwegennet ligt.

De gemeenten Zwolle en Kampen wensen op dit traject een hoogwaardige openbaar
vervoersvoorziening te handhaven. In december 2012 is de Hanzelijn, de nieuwe verbinding tussen
Zwolle en de Randstad geopend. Het landelijk spoorwegnetwerk is met dit nieuwe deel tussen Zwolle,
Kampen, Dronten en Lelystad, uitgebreid. Bestemmingen in het westen zijn met de Hanzelijn aanzienlijk
sneller bereisbaar. Op het traject rijdt de intercity tussen Zwolle en Lelystad v.v. en de sprinter rijdt de
stopverbinding tussen Zwolle, Dronten en Lelystad v.v.

De ontsluiting voor langzaam verkeer staat verbeeld op de kaarten met de recreatieve routes uit het
Uitvoeringsprogramma bij het Ontwikkelingsperspectief NLIJ. Het gaat om recreatieve wandelroutes,
fietspaden en pontjes en een kanoroutenetwerk. Zowel de huidige infrastructuur als de toekomstige,
gewenste verbindingen zijn aangeven. De fietspaden worden gebruikt door recreanten en door ‘utilitair
verkeer’ (bijvoorbeeld scholieren en woon/werkverkeer). Voor het fietsverkeer zijn veilige en snelle
fietspaden vanuit het buitengebied naar de voorzieningen in de steden van belang. De fietspaden voor
utilitair verkeer zijn vaak langer dan de kritische afstand van 7,5 km.
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Openbaar vervoer
In het plangebied is er een busnetwerk dat het openbaar vervoer verzorgt tussen de steden onderling
en de dorpen. De provincie is de concessieverlener van dit openbaar vervoer.
Mede door de nieuwe Hanzelijn zijn er verbinding geschrapt om te voorkomen dat er parallelliteit in het
vervoer ontstaat. Een bus en een trein op hetzelfde traject is n iet de bedoeling.
Het busvervoer in het buitengebied is uit kostenoverwegingen zeer beperkt. De vervoervraag staat vaak
niet in verhouding tot de kosten.

In het plangebied is er een buurtbus die door inzet van vrijwilligers als vervoersvoorziening tussen
Wilsum en Zalk in stand wordt gehouden.

Landbouwverkeer
In het plangebied zijn er veel bestemmingen die een relatie hebben met de landbouw, akkerbouw en
veeteeltbedrijven. Het is belangrijk om rekening te houden met landbouwverkeer. Veelal vinden de
verkeersbewegingen van het landbouwverkeer plaats buiten de bebouwde kom. De combinatie van
langzaam fietsverkeer en landbouwverkeer is vaak een knelpunt bij smallere wegen in het buitengebied.
Een optimalisatie van de routering van landbouwverkeer bij die knelpunten verdient aandacht.

Het platteland is volop in ontwikkeling. Schaalvergroting in de landbouw, een lager
voorzieningenniveau op het platteland en de toename van recreatie en toerisme leiden tot andere
verplaatsingen en een andersoortig gebruik van de wegen in het buitengebied. Landbouwvoertuigen
worden steeds groter en zwaarder. Daarnaast worden de wegen op het platteland steeds meer gebruikt
door recreatieve fietsers en wandelaars. Deze ontwikkelingen rond ruimte en mobiliteit beïnvloeden de
leefbaarheid en verkeersveiligheid. Nieuwe ontwikkelingen leiden tot grote drukte op het wegennet in
het buitengebied. Deze wegen zijn niet ingericht op intensief gebruik met onveilige situaties als gevolg.
De verkeersveiligheid op plattelandswegen is een belangrijk aandachtspunt.

Er ontstaan nieuwe of nevenfuncties die een verkeersaantrekkende werking hebben en er is dan meer
ruimte nodig is om te kunnen voldoen aan de parkeervraag. Voorbeelden zijn agrarische
kinderdagverblijven, zorgfuncties, campings, museumboerderij.

9.1.1 Beleid en toekomstige ontwikkelingen

Rijksbeleid
In het kader van het tracébesluit N50 Ramspol - Ens is in 2012 aan een nieuwe Ramspolbrug met een
2x2 autoweg, tussen Kampen en Ens, aangelegd. De Frieseweg is als gebiedsontsluitingsweg een
parallelle verbinding geworden en heeft een aansluiting op de N50 bij Ens.. Ontsluit het Kampereiland.

Provinciaal beleid
Het Provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVP) uit 2005 is nu vervangen door de Omgevingsvisie. De
provincie Overijssel werkt aan een optimaal verkeer- en vervoerssysteem, dat onder veilige
omstandigheden personen en goederen een betrouwbaar bereikbaarheidsniveau biedt voor de
verschillende functies in het gebied, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de bereikbaarheid van
economische centra in stedelijke netwerken. De Provincie heeft de wegen gecategoriseerd in een
Categoriseringsplan. Een bepaalde categorie geeft de functie en het beoogde gebruik aan. De inrichting
moet in overeenstemming zijn met het gebruik. De Provincie is voornemens om de N760(Genemuiden –
Kampen) en de N763 (Kampen – De Zande – Wezep) af te waarderen. De aansluiting van de Frieseweg
(N765) op de N50 komt te vervallen en daarmee opgewaardeerd van erftoegangsweg (60 km/u) tot
gebiedsontsluitingsweg (80 km/u).
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Gemeentelijk beleid
De gemeente Kampen heeft op 3 juni 2010 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
vastgesteld. In vergelijking met het eerste GVVP (2002) waar vooral verkeersveiligheid centraal stond,
zijn in dit plan bereikbaarheid en milieu/leefbaarheid ook belangrijke pijlers. Door fietsgebruik te
stimuleren wordt het milieu ontlast. Dit krijgt o.a. vorm in het Fietsbeleidsplan GVVP gemeente Kampen.
In 2013 valt het besluit over de toekomst van de Kamperlijn. Zeer waarschijnlijk wordt de trein in stand
gehouden weliswaar met een of meer stations op de lijn. Het ontwikkelingsperspectief is 4x per uur met
4 haltes.

10 Woon- en leefmilieu

10.1 Geluid

Geluid kan hinderlijk zijn voor “geluidsgevoelige bestemmingen”, in de praktijk vooral woningen. De Wet
geluidhinder regelt de verplichting tot een akoestisch onderzoek, op basis waarvan een goede afweging
gemakt kan worden. Nieuwe autowegen of bepaalde bedrijvigheid zouden voor een toename van geluid
kunnen leiden. Daarvan is in dit bestemmingsplan geen sprake. Wel zou kunnen blijken dat het
bestemmen van woonfunctie (bijvoorbeeld van VAB’s) of andere “geluidsgevoelige bestemmingen”,
getoetst moet worden aan de verplichtingen van de Wet geluidhinder.

Voor ontwikkelingen die in het op te stellen bestemmingsplan rechtstreeks bestemd worden, dient
direct aan de onderzoeksverplichting voldaan te worden. De onderzoeken zullen dan ook in het kader
van het opstellen van het bestemmingsplan uitgevoerd moeten worden, waarna de resultaten worden
opgenomen in de toelichting (onder andere gezoneerde terreinen, weg- en spoorwegverkeerslawaai);

Indien ontwikkelingen na afweging binnenplans worden toegestaan, wordt in de voorschriften de toets
aan de geluidsaspecten (conform de vigerende wetgeving; Wet Geluidhinder) als randvoorwaarde
opgenomen. De gemeente Kampen heeft een eigen beleid t.a.v. ontheffingen voor geluidsoverlast.

10.2 Luchtkwaliteit

Voor het beoordelen van de luchtkwaliteit in de huidige situatie is aansluiting gezocht bij de in maart
2013 vastgestelde grootschalige achtergrondconcentraties. In figuur 10.1 en 10.2 zijn de vastgestelde
achtergrondconcentraties weergegeven voor de in Nederland relevante stoffen stikstofdioxide (NO2) en
fijn stof (PM10) voor het beoordelingsjaar 2013.

Figuur 10.1: Achtergrondconcentratie NO2 (2013) in μg/m
3
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Uit figuur 10.1 blijkt dat de achtergrondconcentraties NO2 in de Gemeente Kampen in de huidige situatie
minder dan 20 μg/m

3
 bedragen en hiermee ruim onder de maatgevende grenswaarde van 40 μg/m

3

liggen.

Figuur 10.2: Achtergrondconcentratie PM10 (2013) in μg/m
3

Uit figuur 10.2 blijkt dat de achtergrondconcentraties PM10 in de Gemeente Kampen in de huidige
situatie minder dan 25 μg/m

3
bedragen en hiermee ruim onder de maatgevende grenswaarde van 31,2

μg/m
3

liggen
7
. Voor PM2,5 gaat vanaf 1 januari 2015 een grenswaarde gelden. In de Wet milieubeheer is

bepaald dat daar op dit moment nog niet aan getoetst hoeft te worden, ook in het geval dat er na de
genoemde datum gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn. Gelet op de relatie tussen de concentraties PM10

en PM2,5, kan, uitgaande van de huidige kennis over de emissies en concentraties PM2,5 en PM10, worden
gesteld dat als vanaf 2011 voldaan wordt aan de grenswaarden voor PM10 ook aan de grenswaarden
voor PM2,5 zal worden voldaan

8
.

10.2.1 Autonome ontwikkeling

Voor de beoordeling van de autonome ontwikkeling is, net als voor de huidige situatie, aansluiting
gezocht bij de vastgestelde achtergrondconcentraties. In figuur 10.3 en 10.4 zijn de vastgestelde
achtergrondconcentraties weergegeven voor de in Nederland relevante stoffen stikstofdioxide (NO2) en
fijn stof (PM10) voor het toekomstige beoordelingsjaar 2020. In de achtergrondconcentraties voor 2020
is enerzijds rekening gehouden met (autonome) planontwikkelingen in de omgeving en anderzijds met
de effecten van bijvoorbeeld steeds schoner wordende motorvoertuigen en industrie.

4. 7 Bij een jaargemiddelde concentratie PM10 van meer dan 31,2 μg/m3 is sprake van meer dan 35 overschrijdingen

van de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie PM10 (31,2 μg/m3).

5. 8 Velders, G. et al, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland; rapportage 2011 (rapport

680362001/2011), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
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Figuur 10.3: Achtergrondconcentratie NO2 (2020) in μg/m
3

Figuur 10.4: Achtergrondconcentratie PM10 (2020) in μg/m
3

Uit figuur 10.3 blijkt dat de achtergrondconcentraties NO2 in de Gemeente Kampen in 2020 minder dan
15 μg/m

3
 bedragen en hiermee ruim onder de maatgevende grenswaarde van 40 μg/m

3
liggen.

Uit figuur 10.4 blijkt dat de achtergrondconcentraties PM10 in de Gemeente Kampen in 2020 vrijwel in
de gehele gemeente minder dan 20 μg/m

3
bedragen en hiermee ruim onder de maatgevende

grenswaarde van 31,2 μg/m
3

liggen.

10.3 Geurhinder

Geurhinder is vastgelegd in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), die vanaf 1 januari 2007 voor heel
Nederland geldt. Elke gemeente is vrij om voor delen van haar grondgebied ruimer of stringenter
geurbeleid te voeren, maar binnen gegeven bandbreedtes en als daarvoor een onderbouwing in een
structuurvisie gegeven wordt.

In juni 2008 is door SRE Milieudienst, afdeling de Kempen een 'Quick-scan achtergrond geurbelasting'
verder: Quick-scan) opgesteld. Het doel hiervan was om een onderbouwde afweging te kunnen maken
of de gemeente, op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv), over zou moeten gaan
tot het opstellen van een geurgebiedsvisie en geurverordening waardoor ongewenste verslechtering
van de cumulatieve geurbelasting zou kunnen worden voorkomen.

De conclusie uit dit onderzoek was dat rondom Zalk en in het buitengebied in het Slagenlandschap
knelpunten kunnen ontstaan door de aanwezigheid van intensieve veehouderijen (Zalk) en de
mogelijkheden voor omschakeling van extensieve veehouderijen naar intensieve veehouderijen
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(Slagenlandschap). Gesteld kon worden dat reeds opgelegde beperkingen voor de groei van
veehouderijen, dat wil zeggen het verbod op omschakeling en groei buiten het Slagenlandschap en de
scherpe normen voor het niet-concentratiegebied, in de gemeente Kampen er nauwelijks een
verandering van het leefklimaat gaat plaatsvinden. Er was geen aanleiding voor het opstellen van een
geurgebiedsvisie, ten einde over te gaan tot het in verordening vaststellen van een andere normstelling
voor individuele geurbelasting.

Figuur 10.5: achtergrondconcentratie geur in de feitelijke situatie

Achtergrondconcentratie geur
Het grootste deel van de gemeente Kampen volstaat met een leefklimaat variërend tussen 'zeer goed'
en 'goed'. Alleen in de directe omgeving van de intensieve veehouderijen wordt het leefklimaat minder
goed en varieert dan ook van 'redelijk goed' tot 'extreem slecht'. De bebouwde kommen van zowel
Kampen, IJsselmuiden, Wilsum en Grafhorst zijn te omschrijven als 'zeer goed'. Het leefklimaat van de
bebouwde kommen Zalk, 's-Heerenbroek en Mastenbroek is te omschrijven als 'redelijk goed'.

10.4 Externe veiligheid

10.4.1 Beschrijving risicobronnen

Als gevolg van het opstellen van het nieuwe bestemmingplan Buitengebied, moet de gemeente Kampen
de externeveiligheidssituatie toetsen aan de richtlijnen uit de circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen en aan haar eigen externeveiligheidsbeleid. Dit betekent dat de risico's voor het
bestemmingsplan "Buitengebied" moeten worden beschouwd ten aanzien van de risico's van de
N50/A50, de Hanzelijn, de waterwegen, de aardgasbuisleidingen, het LPG-tankstation Zalkerbroek en
het LPG-tankstation 's Heerenbroek. In figuur 10.6 zijn de risicobronnen welke gelegen zijn in het
plangebied inzichtelijk gemaakt.
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Figuur 10.6: Overzicht risicobronnen binnen het plangebied en de directe omgeving (bron: risicokaart.nl)

De volgende risicobronnen zijn in de figuur inzichtelijk gemaakt:
1. vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A50/N50 (blauwe lijn);
2. vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor "Hanzelijn" (roze lijn);
3. transport gevaarlijke stoffen (aardgas) door hogedruk-buisleidingen (rode stippellijn);
4. LPG-tankstation Zalkerbroek aan de Rijksweg N50 (groene vierkant);
5. LPG-tankstation Brandoil, Zwolseweg 50 (rode vierkant);
6. transport gevaarlijke stoffen over het water.

10.4.2 Wet- en regelgeving

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke
stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes (buisleidingen, spoor,
weg en water). Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Hieronder
wordt per categorie de belangrijkste wet- en regelgeving gegeven. Vervolgens worden de twee
kernbegrippen verder uitgewerkt: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Inrichtingen (LPG-tankstation)
Voor inrichtingen is externe veiligheid vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Met externe veiligheid wordt gedoeld op de grootte
van het overlijdensrisico voor personen als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het
overlijdensrisico wordt veroorzaakt door branden en/of explosies van brandbare gassen en vloeistoffen
en door giftige gas- of dampwolken als gevolg van ontsnappingen van giftige vloeistoffen of gassen. Ook
branden met giftige rookgassen kunnen een oorzaak zijn. De mate van externe veiligheid wordt bepaald
door het PR en het GR.

Spoor, Weg en Water
Het huidige landelijke beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire
'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRnvgs) die op termijn vervangen zal worden door het
'Besluit transportroutes externe veiligheid' (Btev). Sinds de laatste wijziging van de cRnvgs van
31 juli 2012 is sprake van:

 vaste veiligheidszones;

 vaste vervoershoeveelheden waarop een groepsrisicoberekening gebaseerd moet zijn;

 toepassen van de rekenmethodiek 'Handleiding Risicoanalyse Transport' (HART).
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Buisleidingen
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het besluit
regelt onder meer de externeveiligheidsaspecten van buisleidingen. In het toetsingskader wordt
aangesloten bij de systematiek van een PR en een GR. Hiermee wordt de systematiek voor buisleidingen
in lijn gebracht met het Bevi en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs).

Voor buisleidingen geldt verder dat er een belemmeringenstrook in het bestemmingsplan gereserveerd
moet worden. Deze belemmeringenstrook is noodzakelijk voor onderhoud aan de leiding en is minimaal
4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod en een aanlegvergunningenstelsel.
Deze afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding. Voor hogedruk-aardgasleiding vallend onder
het Bevb, met een druk van 16 bar tot 40 bar, geldt een belemmeringenstrook van 4 meter. Voor de
overige leidingen geldt een belemmeringenstrook van 5 meter.

Plaatsgebonden risico (PR)
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die permanent en onbeschermd zou
verblijven in de directe omgeving van een risicobron, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon ongeval met die risicobron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van
contouren rond een risicobron. De omvang van het PR is geheel afhankelijk van de aard en hoeveelheid
stoffen die bij de bron aanwezig zijn. Voor een individu geeft het PR een kwantitatieve indicatie van het
risico dat hij loopt wanneer hij zich in de omgeving van een risicobron bevindt. Het PR wordt visueel
weergegeven door een contour. Daarbij worden op basis van de kans van optreden van de diverse
ongevalsscenario's resulterende gelijke overlijdensrisico's op een topografische kaart met elkaar
verbonden. Binnen de 10

-6
jr

-1
-contour geldt dat de kans van overlijden ten gevolge van een ongeval met

gevaarlijke stoffen minimaal één op één miljoen jaar bedraagt.

Normering
Voor nieuwe ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen, geldt dat het plaatsgebonden risico voor
kwetsbare objecten en voor bestemmingen die kwetsbaar objecten mogelijk maken mag niet hoger zijn
dan 10

-6
per jaar: dit is een grenswaarde

9
. Voor nieuwe ruimtelijke besluiten geldt dat de

10
-6

/jr-contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare objecten en voor bestemmingen die beperkt
kwetsbare objecten mogelijk maken. Voor afwijking van deze richtwaarde geldt een motivatieplicht.

Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is in feite een vertaling van het plaatsgebonden risico. Het groepsrisico houdt wel
rekening met de daadwerkelijke aanwezigheid van personen en geeft de kans dat een bepaalde groep
personen tegelijkertijd het slachtoffer zou kunnen worden. Het voor een situatie berekende groepsrisico
wordt in een grafiek weergegeven, waarin op de horizontale as het berekende aantal slachtoffers en op
de verticale as de cumulatieve frequentie daarvan is weergegeven. Het ijkpunt voor het groepsrisico
wordt aangeduid als oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde van het groepsrisico voor bedrijven is
10

-3
/N

2
met N het aantal slachtoffers.

Normering
Het groepsrisico kent geen rijksnormering zoals het plaatsgebonden risico. Het is het bevoegd gezag dat
zich een mening moet vormen over de mate waarin het groepsrisico acceptabel is of niet. Daarbij is de
in de groepsrisicoberekening ingetekende oriëntatiewaarde mogelijk behulpzaam. Om een groepsrisico
voor het bevoegd gezag acceptabel te maken kunnen in veel gevallen aanvullende maatregelen
genomen worden: deze komen aan de orde bij de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat uiteindelijk in
de verantwoordingsplicht het finale oordeel van het bevoegd gezag over dit project wordt geveld. is het
externe veiligheidsrisico inclusief eventueel te nemen maatregelen acceptabel of niet.

9. Uitzondering hierop vormt de cRnvgs. Dit betreft een circulaire en is geen besluit. Hierdoor is de
risicocontour van 10

-6
per jaar volgens cRnvgs geen 'harde' grenswaarde. Bij in werking treden van het

Btev komt dit onderscheid te vervallen.
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11 Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit heeft betrekking op alle sectorale ontwikkelingen die in de voorgaande
hoofdstukken beschreven. Het moet als het ware verankerd zijn in de wijze waarop de voornoemde
sectoren zich –onderling- ontwikkelen. Ruimtelijke kwaliteit is een resultante van een zorgvuldig
ontwikkelingsproces. Het belang van ruimtelijke kwaliteit is groot en daarom verdient het ook apart
aandacht in dit hoofdstuk.

11.1 Ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat in de beleving van mensen en is het resultaat van menselijk handelen en
natuurlijke processen. De IJssel en de Zuiderzee hebben het gebied in de loop der eeuwen vormgegeven
waarna het door mensen in cultuur is gebracht. De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door
gebruikswaarde, belevingswaarde en het toekomstig waardepotentieel. Waar nodig structureert het
bestemmingsplan buitengebied de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van plekken. Voor het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het leggen van verbindingen tussen bestaande
gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen.

11.1.1 Kwaliteit in Provinciaal Omgevingsbeleid

De nieuwe Omgevingsverordening Overijssel 2013 vraagt gemeenteraden om in elk bestemmingsplan te
onderbouwen dat de beoogde ontwikkeling bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De
provincie richt zich daarmee op het resultaat (doel) en niet op het middel. Richtinggevende uitspraken
van de Provincie geven aan hoe kwaliteitsambities van provinciaal belang gerealiseerd kunnen worden.
Gemeenteraden kunnen hier echter gemotiveerd van afwijken mits aannemelijk is gemaakt dat met het
alternatief van de gemeente de Provinciale kwaliteitsambities even goed of zelfs beter worden
gerealiseerd.

Bestemmingsplannen moet conform de Omgevingsverordening onderbouwen:
1. dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de
geldende gebiedskenmerken.
2. op welke wijze de Vierlagenbenadering en Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke
inpassing.

De provinciale principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik vragen initiatiefnemers van nieuwe
ontwikkelingen in het buitengebied tevens:
1. aannemelijk te maken dat dit niet plaats kan vinden in bestaand bebouwd gebied, dat meervoudig
ruimtegebruik binnen bestaand bebouwd gebied niet mogelijk is en dat mogelijkheden voor combinatie
van functies op bestaande erven optimaal zijn benut (principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik).
2. dat ze passen in het provinciale ontwikkelingsperspectief.

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
De Provincie Overijssel hanteert een “uitvoeringsmodel” om haar ambities zoals gesteld in de
Omgevingsvisie te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat alles kan, mits passend binnen de Provinciale
kaders. Voor nieuwe ontwikkelingen dienen volgens het uitvoeringsmodel onderstaande stappen in
ogenschouw te worden genomen:

1) Beoogde nieuwe ontwikkelingen mogen niet in strijd zijn met bestaande normen (EHS,
drinkwaterbescherming, etc.)
2) Het buitengebied valt onder het Provinciaal beleid ten aanzien van de Ontwikkelperspectieven
Groene omgeving (zie figuur 11.1). Ontwikkelingen moeten passen bij het door de Provincie beoogde
ontwikkelperspectieven. In het Buitengebied IJsseldelta en overig Zwartewaterland zijn dit:

 Realisatie groene en blauwe hoofdstructuur (langs de IJssel, het Ketelmeer en de nieuwe bypass).
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 Buitengebied accent productie: schoonheid van de moderne landbouw

 Buitengebied accent veelzijdig ruimtegebruik: mixlandschap met landbouw, natuur, water en
wonen als goede buren (kleine oppervlakten, langs bypass en IJssel zuidelijk van Zalk.

Figuur 11.1: ontwikkelingsperspectieven Groene omgeving

Ontwikkelingsperspectieven Groene Omgeving
3) Tenslotte dient bezien te worden of de beoogde ontwikkelingen goed in te passen zijn en aansluiten
bij de gebiedskenmerken. Deze gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal
richtinggevend of inspirerend. De Provincie onderscheidt 4 lagen:
1) Natuurlijke laag (in en op de bodem)
2) Agrarisch cultuurlandschap
3) Stedelijke laag
4) Lust & leisure laag
In de analyse van het landschap is de ontstaansgeschiedenis en de huidige kenmerken beschreven aan
de hand van deze lagen.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Als concrete uitwerking van het provinciaal omgevingsbeleid (O2) heeft de provincie Overijssel het
Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving ontwikkeld. Hiermee is het eerdere detailkader van Rood
voor Rood, Rood voor Groen en Nieuwe landgoederen vervallen. Uitgangspunten zijn dat
ontwikkelingsruimte en (ruimtelijke) kwaliteitsprestaties in evenwicht moeten zijn (1) en dat elke
ontwikkeling bij dient te dragen aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit (2) – conform de
benoemde gebiedskwaliteiten. Voor nieuwe en grootschalig functies in het buitengebied geldt dat
indien deze kwaliteitsverbetering niet op “eigen erf” kan worden bereikt (via landschappelijke
inpassing), compensatie in de omgeving moet worden gerealiseerd. Grootschalig is:

 De uitbreiding van een agrarisch bouwperceel groter dan 1,5 ha;

 Een gebiedsvreemde functie (qua functionaliteit en verschijningsvorm);

 Een uitbreiding die geen recht doet aan de gebiedskwaliteiten en/of strijdig is met de
beleidsdoelstellingen (ontwikkelingsperspectief) van een gebied. Voor elke nieuwe ontwikkeling
wordt een basisinspanning gevraagd, namelijk ten minste landschappelijke inpassing. Ruimtelijke
inpassing betekent niet dat er historiserend moet worden ontworpen. Compensatie voor
nieuwvestiging en grootschalige ontwikkelingen moet gebiedsconform zijn en kan bestaan uit onder
andere:

 Verbeteren van de landschapskwaliteiten (bijvoorbeeld typerende wegbeplanting)

 Verbeteren van de maatschappelijke waarde

 Verbeteren van de belevingswaarde en/of toegankelijkheid (bijvoorbeeld herstel van
zichtlijnen)
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Gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid
De gemeente omarmt het provinciale streven naar meer ruimtelijke kwaliteit van harte. Nieuwe
initiatieven zullen door de gemeente Kampen worden beoordeeld op de wijze waarop ruimtelijke
kwaliteitswinst wordt beoogd en als de ontwikkelingsruimte voor de nieuwe functie en de verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit in balans zijn. Als dit voldoende is geborgd, wordt medewerking verleend en
de planologische procedure opgestart.

12 Energie en duurzaamheid

12.1 Duurzame energie

Energie en energiegebruik zijn –noodgedwongen- volop in beweging. Beperking van het energiegebruik,
zuiniger omspringen met fossiele brandstoffen en het zoeken naar alternatieve, duurzame
energiebronnen lopen daarbij parallel. Voor het buitengebied zijn de onderstaande ontwikkelingen
ruimtelijk van belang.

12.1.1 Wind- en zonne-energie

Conform de provinciale omgevingsverordening zijn windturbines niet toegestaan binnen de EHS. In het
overige buitengebied mogen windturbines enkel worden opgericht in de vorm van windmolenparken,
tenzij de tiphoogte van een individuele turbine lager is dan 25 meter.

Windturbines in Kampen
Kleinschalige windmolens zijn toegestaan, niet hoger dan 15 meter en alleen voor eigen gebruik.

Zonnepanelen in Kampen
Indien zonnepanelen in het dakvlak van een schuur, stal of woning worden geplaatst is in Kampen geen
bouwvergunning nodig en wil de gemeente alle ruimte geven middels maatwerk. Wat betreft toepassing
op monumenten is de gemeente terughoudend.

12.1.2 Biomassa/mestvergisting

In een biomassa-/ vergistingsinstallatie wordt o.a. biogas (methaan) geproduceerd uit organische stof,
bijvoorbeeld maïs en mest. De opgewekte energie wordt in de praktijk vooral gebruikt op het eigen
agrarisch bedrijf of wordt soms geleverd aan het energiebedrijf. Het restproduct van de maïs en
mest wordt gebruikt op het (agrarisch) bedrijf of wordt eventueel verkocht. Biovergisting bij agrarische
bedrijven wordt alleen toegestaan wanneer de activiteit gekoppeld is aan het agrarische bedrijf.
Hiermee wordt aangesloten bij rijks- en provinciaal beleid.

Biovergisting als ‘nevenactiviteit mestverwerking’ bij een agrarisch bestemming kan via een ontheffing
in het bestemmingsplan worden opgenomen. Daarbij dient de omvang in verhouding te staan tot de
agrarische bedrijfsvoering. Dit betekent dat de geproduceerde energie in hoofdzaak door het eigen
bedrijf wordt gebruikt en/of de grondstoffen voor de installatie in hoofdzaak door het eigen bedrijf
worden aangeleverd. Landschappelijk inpassing met beplanting is van belang. Gebieden met hoge
landschappelijke en natuurlijke waarden worden uitgesloten voor de vestiging van
biovergistingsinstallaties.

Vergisting mag dus niet de hoofdactiviteit van het bedrijf worden. Het uitgroeien tot volwaardige
‘energiefabrieken’ in het buitengebied heeft nadelige effecten voor het landschap. Tevens is het niet
passend in de wens tot concentratie van bedrijven op industrieterreinen en is het een vorm van
concurrentievervalsing ten opzichte van niet-agrarische bedrijven die zich wel op een industrieterrein
vestigen. Voor deze categorie is dus ruimtelijk maatwerk nodig. Een mogelijkheid voor deze categorie is
vestiging op een bedrijventerrein.
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12.1.3 Koude - warmteopslag

De ondergrond staat onder toenemende belangstelling in verband met de steeds betere technieken
voor duurzaam gebruik van energie, zoals voor bijvoorbeeld warmtepompen. De gemeente Kampen
acht de kans op interferentie in de ondergrond in het buitengebied nihil en neemt hiervoor daarom
geen regeling voor op.
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13 Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

13.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied beschreven.
De uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan kunnen worden omschreven als de voorgenomen
ontwikkeling. Het gaat hier om een actualisatie van het bestemmingsplan waar de agrariër
ontwikkelings-/ uitbreidingsmogelijkheden wordt geboden. De voorgenomen ontwikkeling zit hem
vooral in die uitbreidingsmogelijkheden.

De ontwikkelingen in de landbouw zijn voor het planMER de meest bepalende activiteit, waar het gaat
om de effecten van de voorgenomen ontwikkeling. Nagegaan is of ook andere activiteiten relevante
milieueffecten kunnen hebben en moeten worden meegenomen in de beoordeling van de
milieueffecten.

13.2 Landbouw

Bestemming naar bedrijfsomvang:

 Volwaardige agrarische bedrijven groter 10 NGE krijgen de agrarische bestemming.

 Boerderijen onder de 10 NGE zijn geen reëel agrarisch bedrijf en krijgen daarom in principe een
woonbestemming. In principe, want als de woonfunctie een belemmering oplevert voor een
naburige veehouderij (via de milieuregelgeving ofwel “stankcirkels”), dan is
bestemmingswijziging naar wonen niet mogelijk.

 Onderlinge wijziging tussen de functies ‘wonen’ en ‘agrarisch’ kan alleen doorgang vinden als er
daardoor geen nieuwe (milieu)hinder ontstaat. Hiervoor is wel een procedure en een
onderbouwing nodig.

 (voormalige) 2e agrarische bedrijfswoning bij een in werking zijnd bedrijf, krijgen de nieuwe
aanduiding “plattelandswoning”.

Uitbreiding bestaande agrarische bedrijven

Actualisatie bouwvlakken

 De nieuwe bouwvlakken van volwaardige agrarische bedrijven worden zo ingetekend in het
nieuwe bestemmingsplan, dat de bebouwingsmogelijkheden gemiddeld genomen gelijk blijven.

 Als er nu al concrete bedrijfsplannen zijn, dan wordt dit meegenomen in deze actualisatie.

 Voor afbouwende agrarische bedrijven wordt het bouwvlak dat niet is benut, verkleind. Het gaat
om bedrijven waarvan het Landbouw Economisch Instituut (LEI) aangeeft dat die zich zeer
waarschijnlijk niet meer zullen ontwikkelen. Mocht dit toch wel gebeuren, dan kan dit weer
terug worden gewijzigd in een bouwvlak, zoals deze er nu ook ligt.

Uitbreiding na vaststelling bestemmingsplan

 uitbreidingen via wijzigingsplan tot maximaal 2 ha.

 Voor uitbreiding tot meer dan 1,5 hectare geldt de provinciale Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving (vastgesteld op 1 juli 2009).

Eigen bestemmingsplan voor bouwvlak > 2 hectare
Voor groei tot grote agrarische bedrijven, met bouwvlakken van meer dan 2 hectare,
moet een apart (postzegel)bestemmingsplan worden gemaakt.

Geen nieuwvestiging

 In het nieuwe bestemmingsplan is nieuwvestiging (nieuwe bouwvlakken) niet mogelijk. Alleen
bij uitzondering kunnen bijzondere maatschappelijke belangen een nieuw bouwblok



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 60

rechtvaardigen (bijvoorbeeld verplaatsing ter bescherming van een natuurgebied).Hiervoor
dient een aparte procedure doorlopen te worden.

Intensieve en grondgebonden veehouderij
Het bestemmingsplan maakt onderscheid tussen grondgebonden landbouw (o.a. melkvee, akkerbouw)
en intensieve veehouderij (o.a. varkens, pluimvee) door bestaande bedrijven als dusdanig te
bestemmen. Dit onderscheid is relevant, omdat omschakeling naar intensieve veehouderij niet meer
mogelijk is in het nieuwe bestemmingsplan.

 Het bestemmingsplan biedt evenveel ontwikkelingsruimte (voor hun hoofdtak) aan bestaande
grondgebonden en aan intensieve agrarische bedrijven;

 Het bestemmingsplan wijst de bestaande intensieve veehouderijen aan met een aanduiding ‘IV’.

 Omschakeling van grondgebonden naar intensief is niet toegestaan.

Overige agrarische activiteiten
Bij een bestaand agrarisch bedrijf zijn teeltondersteunende voorzieningen (TOV) met maatwerk
mogelijk, in principe op het bouwvlak.

 Realisatie buiten het bouwvlak kan onder voorwaarden (o.a. geen kassen), waarbij onderscheid
bestaat tussen permanente voorzieningen (d.m.v. wijziging) en tijdelijke voorzieningen (d.m.v.
ontheffing of aanlegvergunning)

 Teeltondersteunende kassen zijn alleen toegestaan op het bouwvlak tot een oppervlakte van
maximaal 500m2.

Bloembollenteelt is niet mogelijk onder de agrarische bestemming, i.v.m. aantasting van grondwater,
bodem en natuurwaarden (bestrijdingsmiddelen)

Kwekerijen

 Bestaande kwekerijen worden als zodanig bestemd (evt. met aanduiding).

 Boomkwekerijen zijn niet toegestaan in het plangebied, i.v.m. aantasting van de openheid van
het landschap.

Glastuinbouw

 Het beperkt aantal bestaande volwaardige glastuinbouwbedrijven wordt bestemd als agrarisch
bedrijf met een aanduiding glastuinbouw, waarbij het bestaande bouwvlak de maximum
bedrijfsruimte aangeeft.

 Nieuwvestiging van of omschakeling naar glastuinbouw is niet mogelijk.

 Glastuinbouw als neventak bij een agrarisch bedrijf (dus niet alleen ter ondersteuning van
vollegrondsteelten) is niet toegestaan.

Paardenhouderij

 Een productiegerichte paardenfokkerij wordt bestemd conform grondgebonden agrarische
bedrijvigheid.

 Recreatieve gebruiksgerichte paardenhouderij is alleen mogelijk op een agrarisch bouwvlak
met de aanduiding paardenhouderij en als vervolgfunctie op een vrijkomend agrarisch perceel.

 Maneges: maneges worden bestemd als sportbestemming en mogen bij vergroting maximaal 2
ha beslaan.

 Paardrijbakken voor hobbymatig gebruik zijn binnen het bouwvlak onder voorwaarden mogelijk
bij een woning of agrarisch bedrijf.
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Niet-agrarische nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf
Bestaande (vergunde) nevenactiviteiten worden positief bestemd.

Het nieuwe bestemmingsplan gaat flexibel om met nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven;
randvoorwaarden geven het kader aan waarbinnen verschillende functies mogelijk zijn:

 maximale (cumulatieve) oppervlakte van 250 m² (statische opslag eventueel tot 500 m² );

 landschappelijke kenmerken mogen niet worden aangetast;

 er mogen geen belemmeringen ontstaan voor functies in de omgeving;

 het gaat om activiteiten in een lichte milieucategorie (I en II).

 de bestaande infrastructuur moet berekend zijn op de nieuwe activiteit;

 er mag geen sprake zijn van onevenredige verkeersaantrekkende werking;

 de (nieuwe) activiteit dient inpandig te worden uitgeoefend;

 er mag geen sprake zijn van buitenopslag;

 eventuele parkeerplaatsen moeten worden ingepast in het groen;

 de schuren en het erf moeten hun agrarische uitstraling behouden. Deze uitstraling moet waar
mogelijk worden versterkt;

 er mag alleen sprake zijn van detailhandel als dit kleinschalig en duidelijk ondergeschikt is aan
de 'hoofdactiviteit' en een directe relatie heeft met hoofdactiviteit hebben. Voor detailhandel
geldt een maximum van één derde van de totale bruto vloeroppervlakte van de
bedrijfsgebouwen, maar met een maximum van 100 m² (specifieke gebruiksregels).

Eventuele nevenactiviteiten die niet binnen de randvoorwaarden passen, kunnen altijd nog nader
bekekenen met een aparte planprocedure toegestaan worden. Een neventak kan alleen uitgroeien tot
een hoofdtak als een bedrijfsbestemming via nieuw bestemmingsplan mogelijk is.

Nieuwe activiteiten bij een vrijkomend agrarische bedrijf (VAB)
Gebruik maken van VAB’s wordt gestimuleerd. Daarbij moet het (nieuwe) gebruik en de ruimtelijke
kwaliteit in balans zijn.

 Voor de invulling en uitwerking van de nieuwe functies geldt het Uitvoeringskader VAB als leidraad.
De gebieds- en objectgerichte criteria geven handvatten op hoofdlijnen voor het toestaan van typen
activiteiten in de hoog- en laag-dynamische zones.

 Bij transformatie na bedrijfsbeëindiging kan de provinciale Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (1 juli
2009) ondersteuning bieden bij het realiseren van kwaliteit. Onder de KGO valt o.a. de rood-voor-
rood regeling.

 In de voormalige agrarische bedrijfswoning kan gewoond worden, mits dit geen belemmering
oplevert voor de naburige agrarische bedrijven. De eigenaren moeten zelf hun milieuvergunningen
voor de agrarische bedrijfsvoering intrekken en een functiewijziging aanvragen.

Randvoorwaarden voor nieuwe activiteiten in VAB’s en erven

 Karakteristieke bebouwing wordt in stand houden;

 De uitstraling van de erven moet optimaal zijn en de landschappelijke kwaliteiten zo veel mogelijk
versterken, bijvoorbeeld middels een landschapsplan of erfinrichtingsplan;

 Activiteiten dienen plaats te vinden binnen de bestaande bebouwing, om verstening van het
buitengebied te voorkomen. Nieuwbouw ten behoeve van de nieuwe functie is in principe niet
toegestaan. Indien op voorhand wordt verwacht dat in de toekomst uitbreiding van bebouwing
noodzakelijk is, kan beter direct worden gekeken naar een locatie op een bedrijventerrein en is
vestiging op het vrijkomende agrarische perceel niet geschikt;

 Slopen van niet-karakteristieke agrarische bebouwing (niet functionele bebouwing) en behoud van
waardevolle ensemblewaarde en erfsilhouet is wenselijk (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving);

 Idem voor bedrijfsactiviteiten, mits passend (kader met randvoorwaarden).

 Een extra (bedrijfs)woning is niet toegestaan, ook niet als de bedrijfsbebouwing wordt vervreemd
(bijvoorbeeld door verhuur of verkoop). De voormalige agrarische bedrijfswoning dient als
bedrijfswoning van het nieuwe bedrijf te worden bestemd. Het aantal woningen mag niet
toenemen;

 De functies betreffen een lichte milieucategorie (maximaal 1 en 2);
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 De functies mogen geen onevenredige beperkingen opleveren voor de ontwikkelingsmogelijkheden
van nabij gelegen agrarische bedrijven;

 De functies mogen geen onevenredige overlast veroorzaken in de omgeving (bijvoorbeeld mogelijke
verkeersaantrekkende werking, parkeeroverlast, stofhinder).

 Tijdelijke en permanente opslag en/of uitstalling van materieel, materialen en overige attributen
voor functioneel, bedrijfsmatig gebruik is niet toegestaan.

 De nieuwe functies mogen geen achteruitgang betekenen wat betreft natuur, landschap en milieu
t.o.v. voormalig agrarisch bedrijf.

Uitstraling agrarisch erf

 Vanuit het oogpunt van ruimte en milieu dienen de bedrijfsmatige activiteiten (i.i.g.
bedrijfsgebouwen, bouwwerken, silo’s, verharding en dergelijke) zoveel mogelijk binnen de
bouwvlakken geconcentreerd te worden.

 Kuilvoerplaten/ kuilbalen en sleufsilo’s worden direct aansluitend aan het bouwblok toegestaan
waarbij de afstand tot het bouwperceel gemaximeerd is (met een functieaanduiding opslag).

 Landschappelijke inpassing, erf ensemble en vormgeving van agrarische bouwwerken sluiten zoveel
mogelijk aan bij de resultaten van het Project “Streekeigen Stallenbouw” en bij het LOP.

 Een 2e bedrijfswoning wordt niet toegestaan.

13.3 Landschap en cultuurhistorie

13.3.1 Landschap

Van de in de vorige paragraaf omschreven uitgangspunten zijn er uitgangspunten die als
randvoorwaarden gelden voor vrijkomende agrarische bedrijven en ten aanzien van de uitstraling van
erven. Deze randvoorwaarden hebben duidelijk invloed op het behoud van de kwaliteit van het
karakteristieke landschap in het plangebied.
De algemene uitgangspunten voor landschap zijn als volgt:

 Het bestemmingsplan streeft naar zoveel mogelijk behoud, bescherming en/of herstel van
karakteristieke waarden van bebouwing, landschap en cultuurhistorisch waardevolle structuren en
elementen.

 Landschappelijke patronen in waterlopen, dijken en wegenpatronen, ook wanneer deze hun
primaire functie verliezen, dienen zoveel mogelijk behouden te worden.

 Bij nieuwe ontwikkelingen wordt aansluiting gezocht bij de gebiedskenmerken uit het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Agrarische ondernemers en agrarische natuurverenigingen
betrekken bij landschapsversterking middels groenblauwe diensten.

13.3.2 Cultuurhistorie

Modernisering van de Monumentenzorg en het Besluit Ruimtelijke Ordening stelt gemeenten verplicht
cultuurhistorische waarden (anders dan monumenten) mee te nemen in bestemmingsplannen.
In de praktijk gebeurde dit vaak al. Cultuurhistorie zit deels besloten in het landschap, zoals het
LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) beschrijft. Deels is de cultuurhistorie ook van de bebouwing af te
lezen. Het Oversticht heeft de karakteristieke panden geïnventariseerd in samenhang met het erf en het
omliggende landschap. Het bestemmingsplan signaleert de hoogste karakteristieke waarden.

De algemene uitgangspunten voor cultuurhistorie zijn als volgt:

 Het bestemmingsplan streeft naar zoveel mogelijk behoud, bescherming en/of herstel van
karakteristieke waarden van bebouwing en cultuurhistorisch waardevolle structuren en elementen.

 Het bestemmingsplan neemt een regeling op die de cultuurhistorische waarde van deze bebouwing,
structuren en/of elementen kan behouden, beschermen en/of herstellen middels signalering in een
dubbelbestemming.

 Bouwkundige monumenten (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) worden al
beschermd in de Monumentenwet (gemeentelijke monumenten in de Monumentenverordening).
Het bestemmingsplan duidt monumenten daarom alleen aan ter illustratie.
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13.4 Archeologie

 Gebieden met hoge en middelhoge archeologische verwachtingswaarden krijgen in het nieuwe
bestemmingsplan een hoge respectievelijk middelhoge bescherming middels een
dubbelbestemming. Dit houdt in dat de betreffende gebieden worden bestemd voor de een
bepaalde functie (bijvoorbeeld landbouw, wonen, recreatie) en tevens voor behoud, bescherming
en herstel van de voorkomende archeologische waarden.

 Archeologische monumenten worden in het bestemmingsplan alleen aangeduid ter informatie,
want ze worden al beschermd door landelijke wetgeving.

13.5 Natuur

Het bestemmingsplan bestemt de huidige natuurgebieden in eigendom van natuurbeherende instanties
als zodanig, waardoor een bescherming ontstaat.

 Reserveringen voor toekomstige natuurgebieden, bijvoorbeeld de Ecologische Verbindings Zones
(EVZ’s) worden bestemd volgens hun huidige bestemming. Dit wordt pas gewijzigd bij realisatie van
de nieuwe natuur. Een wijzigingsbevoegdheid maakt het realiseren van natuur in de Ecologische
Hoofdstructuur mogelijk.

 Vrijwillig tijdelijk natuurbeheer op agrarische gronden staat iedereen vrij en kan dus niet leiden tot
bestemmingswijziging.

 Groen-blauwe diensten door agrarische ondernemers kunnen bijdragen aan onderhoud en beheer
van natuur (en landschap, cultuurhistorie, water, etc.).

 Het natuurvriendelijk beheren van dijken en bermen.

 Versterken ecologische waarden langs de waterlopen.

 Erkennen van de natuurlijke waarden op agrarische gronden.

 Bescherming door beleid en wettelijke kaders vanuit de hogere overheden wordt niet (dubbel)
geregeld in het bestemmingsplan.

13.6 Water

Oppervlaktewater

 Hoofdwatergangen en plassen krijgen op basis van de waterlegger een specifieke bestemming
‘water’.

 Kleinere waterlopen vallen in principe binnen de gebiedsbestemmingen, ze zijn dus niet zichtbaar
op de kaart. Vanwege de waterstaatkundige, landschappelijke en ecologische waarde worden
slotenpatronen beschermd in een aanlegvergunningstelsel.

 Ter verbetering van de waterkwaliteit en voor waterberging worden er stroken met een natuurlijk
karakter geprojecteerd langs de waterlichamen die in het kader van de Europese Kader Richtlijn
Water (KRW) zijn aangewezen. Deze stroken kunnen deels hun landbouwkundige functie behouden.
Waar mogelijk combineert het waterschap de stroken met natuurontwikkeling, met de nadere
invulling van de ecologische hoofdstructuur en met recreatieve voorzieningen.

Rivieren

 Op het winterbed van de IJssel is de Beleidslijn ‘Grote Rivieren’ van toepassing. De
beschermingszone van de waterkeringen worden voorzien van een dubbelbestemming met
beschermende regeling.

 Conform de Beleidslijn Grote Rivieren is bouwen in de uiterwaarden c.q. het buitendijks gebied van
de IJssel niet toegestaan. Uitzonderingen zijn:

 Uitbreiding van de bestaande bebouwing met maximaal 10%;

 Voorzieningen voor recreatie(toer)vaart;

 Nieuwe grondgebonden agrarische activiteiten van zwaarwegend bedrijfseconomisch belang,
mits niet binnendijks realiseerbaar

 Waterstaatswerken en overige werken die meer ruimte voor de rivier ten gevolg hebben.
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Potentieel waterintrekgebied

 De provincie Overijssel heeft in de Omgevingsvisie De Koppelerwaard als ‘potentieel
‘waterintrekgebied’ aangewezen. Dit betekent dat het belang van water bij ruimtelijke
ontwikkelingen kaderstellend is. De Omgevingsverordening verwoordt dit concreet door geen
ontwikkelingen toe te staan die de waterintrekfunctie van het gebied belemmeren.

 De provinciale milieuverordening beschermt de drinkwaterwinning tegen vervuilende activiteiten
rondom de waterwinning middels een beschermingszone.

Watertoets

 In het bestemmingsplan is een waterparagraaf opgenomen

 Het bestemmingsplan regelt alleen die watergerelateerde zaken (die het Waterschap ook regelt in
de Keur vanuit waterhuishoudkundig perspectief) die een ruimtelijke afweging vragen. De
beschermingszones van waterkeringen zijn als dubbelbestemming opgenomen binnen het
bestemmingsplan vanwege de signaalfunctie.

13.7 Wonen, werken, recreëren

13.7.1 Wonen

Bestaande woningen krijgen een woonbestemming.

 Activiteiten en functies op het bouwvlak van de woonbestemming worden overgenomen uit de
bestaande bestemmingsplannen voor wat betreft type activiteiten, maatvoering en
randvoorwaarden.

 Het realiseren van nieuwe woningen is in principe niet mogelijk.
Uitzonderingen hierop:

 Realisatie van woningen volgens de methode van de Omgevingsvisie waarbij nieuwe
woonfunctie(s) een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit oplevert;

 Rood-voor-Rood regeling;

 Woonfunctie in de bedrijfswoning van Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

 Woningsplitsing binnen VAB's (binnen bestaande bebouwing)

13.7.2 Werken (niet-agrarische bedrijvigheid)

Bestaande niet-agrarisch bedrijven worden bestemd als bedrijf, waarbij een aanduiding het specifieke
karakter van de activiteit aangeeft.

 Uitbreiding van de hoofdfunctie van bestaande bedrijvigheid is onder voorwaarden toegestaan tot
10% op basis van de bestaande bebouwing.

 Nieuwvestiging van niet-agrarische en agrarisch aanverwante bedrijven in het buitengebied is niet
toegestaan (uitgezonderd nieuwe bedrijven in vrijkomende agrarische bebouwing onder
voorwaarden).

13.7.3 Recreatie

 Bestaande recreatieve functies worden als zodanig bestemd.

 Het bestemmingsplan stimuleert de ontwikkeling van nieuwe recreatieve functies, voor zover
passend bij en ondersteunend aan de gebiedskwaliteiten. Maatwerk is dus vereist, er wordt niet op
voorhand een limitatieve lijst opgesteld van toegestane activiteiten.

 Het bestemmingsplan stimuleert de completering van recreatieve routes en netwerken. In
gebiedsbestemmingen en agrarische bestemmingen wordt onder voorwaarden de realisatie van
ontbrekende schakels of routes mogelijk gemaakt met extensieve routegebonden recreatieve
voorzieningen.

13.8 Verkeer en vervoer

Huidige verkeersbestemmingen en reserveringen worden overgenomen.



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 65

 Bij de verbetering van de huidige infrastructuur en nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden

 gehouden met aanwezige ruimtelijke waarden en wordt gestreefd naar zoveel mogelijk integratie
van verkeersfuncties met andere functies.

 Verkeersroutes zo duurzaam en veilig mogelijk inrichten (principes van Duurzaam Veilig Verkeer).
Behoud en uitbreiding van langzaam verkeersroutes (wandel- en fietsroutes).

 Aandacht voor landbouwverkeer.

13.9 Belangrijkste veranderingen ten opzichte van vigerende bestemmingsplan

In de vorige paragrafen zijn de uitgangspunten voor het bestemmingsplan buitengebied (het
voornemen) beschreven. Er zijn een aantal veranderingen ten opzichte van het huidige
bestemmingsplan. De belangrijkste zijn:

1. Het bestemmingsplan brengt de bestemmingen in overeenstemming met het actuele gebruik.
De boerderijen die in de afgelopen periode hun (volwaardige) agrarische functie hebben
verloren krijgen, daar waar dat aangrenzende bedrijven niet hindert, in het nieuwe
bestemmingsplan voor het eerst een woonbestemming. Daarbij wordt het bouwvlak verkleind.
Nieuw is ook de aanduiding 'plattelandswoning' die bewoning door derden legaliseert in
(voormalige) vaak tweede bedrijfswoningen zonder het in werking zijnde bedrijf
milieuhygiënisch te belemmeren.

2. Bouwvlakken krijgen niet allemaal een standaardomvang, maar ruimte op maat. Een aantal
kleinere, relatief onbebouwde bouwvlakken wordt teruggebracht tot een omvang waarbij nog
steeds bedrijfsontwikkeling mogelijk is en waarbij ruimtelijke kwaliteitswinst mogelijk wordt.
Het totaal oppervlakte aan uitbreidingsmogelijkheden neemt fors af.

3. In het geldende bestemmingsplan van de voormalige gemeente IJsselmuiden is nieuwvestiging
nog wel mogelijk, alleen binnen het slagenlandschap en onder voorwaarden. In de gemeente
Kampen is het creëren van nieuwe agrarische bouwblokken in de afgelopen jaren echter zeer
sporadisch voorgekomen. De gemeente heeft een sterke voorkeur voor hergebruik van
vrijgekomen boerderijen door nieuwvestigers of verplaatsende bedrijven.
Incidentele nieuwe bouwblokken is voortaan alleen nog toegestaan voor bijvoorbeeld
verplaatsing van een bestaand agrarische bedrijf dat tussen burgerwoningen geen
toekomstperspectief meer heeft, door stedelijke uitbreidingen of door natuurontwikkeling, of
voor verplaatsing van een bedrijf dat een zware wissel trekt op nabijgelegen Natura2000-
gebieden. Dit is een apart planproces.

4. Volgens de kadernotitie “agrarische bedrijven” en de aanvulling uit 2004 was omschakeling
naar intensieve veehouderij nog wel mogelijk in het Kamper slagenlandschap. In de rest van het
buitengebied bestond al geen mogelijkheid meer voor omschakeling naar intensieve
veehouderij. Initiatieven voor opvolgfuncties worden op maat bekeken, waarbij
randvoorwaarden voor o.a. ruimtelijke kwaliteit, verkeer, milieuwetgeving etc. bepalen wat
mogelijk is.

14 Scenario's en milieueffecten
Het voorgenomen bestemmingsplan is vertaald in een tweetal scenario's. Het eerste scenario is een
maximaal ('worst case') scenario waarmee de maximale ontwikkelingsmogelijkheden van het
bestemmingsplan worden beoordeeld. Het opnemen van een dergelijk scenario is een juridische
vereiste die voortkomt uit jurisprudentie. Het maximale scenario leidt tot een overschatting van de
effecten die daadwerkelijk op zullen treden.

Daarnaast is het "scenario maatregelen" beschouwd in dit MER. Dit scenario komt voort uit de toename
aan stikstofdepositie wat noopt tot het creëren van een situatie waarmee de depositie van stikstof op
kwetsbare habitattypen niet toeneemt ('depositie stand-still).
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14.1.1 Maximaal scenario

Het bestemmingsplan Buitengebied Kampen maakt geen nieuwvestiging van agrarische bedrijven
mogelijk. Daarnaast is omschakeling van grondgebonden naar intensieve veehouderij uitgesloten,
evenals de 'oprichting' van een neventak 'intensieve veehouderij'.

Wel worden in principe de "reguliere" uitbreidingsmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan in
wijzigingsbevoegdheden overgenomen. Voorwaarden hieraan zijn o.a. dat uitbreiding noodzakelijk is om
de continuïteit van het bedrijf voor langere tijd te waarborgen en dat uitbreiding verantwoord is vanuit
natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of
milieuhygiënische aard. Bij afwijkingsbevoegdheid is (kleinschalige) uitbreiding met nevenactiviteiten
mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn verbrede landbouw, zorgactiviteiten, recreatieve activiteiten, mits
niet belemmerend voor omliggende functies en niet leidend tot (wezenlijke) toename van verkeer.

Uitbreiding veehouderijen samengevat
Voor zowel de intensieve veehouderij als de grondgebonden veehouderij gelden samengevat de
volgende uitbreidingsmogelijkheden:

 Bestaande bedrijven met onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden kunnen met behulp van
maatwerk (wijzigingsbevoegdheid) uitbreiden naar 2 hectare.

 Omschakeling van grondgebonden veehouderij naar intensieve veehouderij is in het gehele
plangebied niet mogelijk.

 Het oprichten (nieuw vestigen) van een intensieve veehouderij of intensieve neventak bij een
bestaande veehouderij is niet toegestaan.

 Binnen het plangebied mogen maximaal per vier agrarische bedrijven onder voorwaarden één co-
vergister oprichten dan wel in gebruik hebben De voorwaarden hierbij zijn:

 Binnen het plangebied mogen maximaal per vier agrarische bedrijven onder voorwaarden één
co-vergistingsinstallatie oprichten dan wel in gebruik hebben.
De voorwaarden hierbij zijn:

1. Co-mestvergisting is alleen toegestaan indien daarbij eigen en van maximaal 3 nabij
gelegen bedrijven geproduceerde mest wordt verwerkt,

2. en eigen of van max. 3 nabij gelegen bedrijven afkomstige co-substraten worden
toegevoegd,

3. en het digestaat op de tot de 3 bedrijven behorende gronden wordt gebruikt met dien
verstande dat de verwerkingscapaciteit niet meer mag bedragen dan 100 ton per dag.

 Co-vergistingsinstallaties moeten gelegen zijn binnen het bouwblok.

 Co-vergistingsinstallaties zijn alleen toegestaan in het deelgebied Kampen Zuid. Gezien het vorige
uitgangspunt komt dit neer op maximaal 29 co-vergistingsinstallaties binnen dit gebied.

 Voor een co-vergistingsinstallatie wordt een ruimtebeslag van 0,5 gehanteerd. Op de locaties waar
een co-vergistingsinstallatie wordt geprojecteerd zal uitbreiding naar 2 ha dieren worden
gecorrigeerd naar een uitbreiding tot 1,5 ha dieren.

De gehanteerde oppervlakten passen, in vergelijking met huidige bestemmingsplannen, beter bij de
huidige agrarische bedrijfsvoering en passen in het algemeen binnen de landschappelijke structuur van
gebieden met de bestemming agrarisch. Hierbij wordt aangetekend dat het hier om
maximumoppervlakte gaat en dat per bouwblok een afweging wordt gemaakt waarbij het streven is dat
maatwerk wordt geleverd met inachtneming van eventuele ontwikkelingen binnen de planperiode en
passend binnen zowel de agrarische bedrijfsvoering als het landschappelijke casco. Bovendien mag bij
bestaande bedrijven slechts één bouwlaag gebruikt worden.

Het bestemmingsplan maakte tevens bedrijfsgerelateerde bebouwing mogelijk, zoals voerkuilen mest-
en voederopslagen. In de praktijk is er al langere tijd weinig tot geen behoefte aan hervestiging om
omschakeling naar intensieve veehouderij.



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 67

14.1.2 Scenario "maatregelen"

In dit MER is de depositie van stikstof berekend en de effecten beschouwd van de toename aan
stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Daartoe is een passende beoordeling
uitgevoerd. De passende beoordeling gaat verder in op mogelijkheden die optreden bij toename van
deposities op voor verzuringgevoelig habitattypen. In het kader van het bestemmingsplan buitengebied
Kampen is sprake is van een situatie waarbij de kritische depositie waarden van deze gevoelige
habitattypen zijn overbelast als gevolg van een te hoge achtergrondbelasting.

In dit planMER is in dat kader het scenario maatregelen doorgerekend en beschouwd. Het scenario
maatregelen is het scenario waarbij de stikstofdepositie op kwetsbare habitattypen niet zal toenemen
('depositie stand-still).

Een 'depositie stand-still' betekent niet dat veehouderijbedrijven geen mogelijkheden meer hebben om
hun bedrijf uit te breiden in het aantal dieren, mits de ondernemers maatregelen treffen voor reductie
van emissie. Hiertoe is het navolgende scenario uitgewerkt en zijn de gevolgen voor stikstofdepositie
doorgerekend. Een 'stand-still' ten aanzien van de stikstofemissie betekent voor veehouderijen niet
automatisch dat de ontwikkelingsmogelijkheden worden ontnomen. Door gebruik te maken van
ammoniakemissie reducerende stalsystemen of technieken (bijvoorbeeld end-of-pipe) ontstaat de
mogelijkheid om, binnen het geldende emissieplafond meer dieren te mogen houden.

In dit MER wordt dit scenario, waarbij wordt uitgaan van het uitbreiden met het aantal dieren door het
toepassen van (algemeen geaccepteerde en zich in de praktijk bewezen) emissiereducerende
technieken, verder uitgewerkt.

14.2 Beoordelingsmethodiek effecten

De effectbeschrijving en -beoordeling richt zich vooral op de effecten van de veehouderij en in mindere
mate de ontwikkelingsmogelijkheden van recreatie. Daarbij ligt de focus van de effecten van de
scenario's op de volgende hoofdthema's:

 Natuur: de mogelijke invloed op de stikstofdepositie die afkomstig is van de landbouw (dit is
vooral ammoniak) op natuurwaarden die gevoelig zijn voor vermesting

 Landschap en cultuurhistorie: de invloed van uitbreiding agrarische bedrijven op de
cultuurhistorisch landschappelijke karakteristieken in het buitengebied;

 Woon- en leefklimaat: dit betreft met name de effecten van geur en fijn stof. Daarnaast is het
aspect gezondheid behandeld.

In tabel 14.1 is het beoordelingskader van de relevante hoofdthema's en bijbehorende milieuaspecten
weergegeven. Daarbij is tevens aangegeven of sprake is van een kwantitatieve benadering (met behulp
van berekeningen) of een kwalitatieve benadering.
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Tabel 14.1: Beoordelingskader relevante milieuaspecten

Hoofdaspect Beoordelingscriterium
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Natuur

Natura 2000-gebieden Mogelijke effecten op instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden
t.o.v. huidige situatie en autonome ontwikkeling

X

Overige zeer kwetsbare gebieden
(Wav-gebieden)

Mogelijke effecten van stikstofdepositie in Wav-gebieden X

EHS Ruimtebeslag
X

Verstoring licht en geluid X

Verstoring kleinschalige recreatie X

Beschermde en RL-soorten Stikstofdepositie X

Uitbreiding bouwvlakken X

Verstoring door licht en geluid X

Kleinschalige recreatieve ontwikkelingen X

Landschap en cultuurhistorie
Landschappelijke waarden XLandschap

Visuele kwaliteit X

Cultuurhistorie Cultuurhistorische waardevolle elementen/ structuren X

Leefbaarheid en gezondheid

Geur Geurbelasting op geurgevoelige objecten X

Luchtkwaliteit Concentratie fijn stof en stikstofoxiden X

Gezondheid X
Overige onderwerpen

Water Effecten op waterhuishouding X

Bodem en archeologie Effecten op bodemkwaliteit X

Effecten op aardkundige waarden X

Verkeer Effecten op de verkeersafwikkeling X

Geluid Effecten op het akoestisch leefklimaat X

Externe veiligheid Effecten op de externe veiligheid (plaatsgebonden en groepsrisico) X

De mogelijke effecten zijn zoveel mogelijk beschreven aan de hand van de toetsbare criteria,
weergegeven in tabel 14.1 en afgezet tegen de autonome ontwikkeling in het gebied (referentiesituatie)
dat in de hoofdstukken 3 tot en met 12 is beschreven.

Tabel 14.2: de wijze van effectbeoordeling

Score Beoordeling

+ + Beoordeling positief in vergelijking met de referentiesituatie

+ Beoordeling enigszins positief in vergelijking met de referentiesituatie

0 Beoordeling neutraal in vergelijking met de referentiesituatie

- Beoordeling enigszins negatief in vergelijking met de referentiesituatie

- - Beoordeling negatief in vergelijking met de referentiesituatie

14.3 Milieueffecten

In de volgende hoofdstukken worden per thema de (mogelijke) effecten beschreven van de
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, waarbij onderscheid is gemaakt in de effecten
van het maximum en het "scenario maatregelen", zoals in dit hoofdstuk beschreven. Basis voor de
effectenbeschrijving en -beoordeling vormt de beoordelingsmethodiek, zoals weergegeven in paragraaf
14.2. Per relevant milieuthema is de aanpak van effectenbeschrijving en -beoordeling nader
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uiteengezet. In dit hoofdstuk worden eerst de effecten van het maximale scenario in beeld gebracht ,
om vervolgens een beschrijving van de effecten te geven voor het realistisch scenario en mogelijke
mitigerende maatregelen.

15 Natuur

15.1 Natura 2000: stikstofdepositie

De basis van de scenario's waarop basis daarvan de stikstofberekeningen zijn uitgevoerd is beschreven
in hoofdstuk 14. De specifieke uitwerking van deze scenario's is beschreven in bijlage 1 van dit MER.

15.1.1 Effecten stikstofdepositie maximale scenario

Uit figuur 15.1 blijkt dat, indien ervan uitgegaan wordt dat de bestemmingsplancapaciteit, zonder
verdere restricties, volledig wordt benut, de agrarische bedrijven in het plangebied ten minste 250 mol
stikstof per hectare per jaar bijdragen op gevoelige habitats als glanshaverhooilanden in de
uiterwaarden van de IJssel en tussen de 100 en 250, dan wel meer dan 250 mol stikstof in de andere
Natura 2000-gebieden waar ook gevoelige habitattypen liggen.

Figuur 15.1: totale bijdrage stikstofdepositie Natura 2000 van het maximale scenario in mol per hectare
per jaar

Figuur 15.2 geeft het verschil tussen de feitelijke en de maximale situatie: de planbijdrage. Hieruit blijkt
dat het plan minimaal 250 mol stikstof per hectare per jaar in het plangebied bijdraagt aan de totale
stikstofdepositie in Uiterwaarden IJssel.
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Figuur 15.2: Verschil tussen bijdrage van het maximale scenario en de feitelijke
situatie in mol per hectare per jaar

15.1.2 Effecten stikstofdepositie 'scenario maatregelen'

Een toename van de stikstofdepositie op reeds 'overbelaste' gevoelige habitats in strijd met de
Natuurbeschermingswet 1998. Het bestemmingsplan zou iedere toename van stikstofdepositie dus
moeten uitsluiten om te voldoen aan het bepaalde in de Natuurbeschermingswet. Bij deze 'emissie
stand-still' situatie zal de vraag opdoemen of het bestemmingsplan wel uitvoer geacht kan worden
omdat de toegestane maximale planologische ruimte wellicht niet ingevuld kan worden voor het
houden van meer dieren.

Gedurende de onderzoeksfase van het planMER is gezocht naar een scenario die de toename van
stikstofdepositie als gevolg van het bestemmingsplan niet mogelijk maakt, maar daarnaast de
mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling niet uitsluit.

Een 'stand-still' ten aanzien van de stikstofemissie betekent voor veehouderijen niet automatisch dat de
ontwikkelingsmogelijkheden worden ontnomen. Door gebruik te maken van ammoniakemissie
reducerende stalsystemen of technieken (bijv. end-of-pipe) ontstaat de mogelijkheid om, binnen het
geldende emissieplafond, meer dieren te mogen houden.

In bijlage 3 van de passende beoordeling (zie bijlage 2 van dit MER) is uiteengezet hoe gekomen is tot
het scenario 'mitigerende' maatregelen. Hierbij is uitgegaan van het toepassen van emissiearme
staltechnieken die meer reduceren dan de maximale emissiewaarden volgens het Besluit huisvesting.
Gehanteerd hiervoor zijn stalsystemen die algemeen toepasbaar kunnen worden geacht, zich in de
praktijk hebben bewezen en in bestaande stallen ingepast kunnen worden. Per definitie is niet gekozen
voor huisvestingssystemen die de laagste emissie voor de betreffende diercategorie veroorzaken.
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Figuur 15.4 laat de afname van de depositie zien van het scenario waarin mitigerende maatregelen zijn
getroffen ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. De figuur laat zien dat er nog steeds een
stikstofbijdrage vanuit de veehouderijen op de omliggende Natura 2000-gebieden plaats vindt, maar dat
er als gevolg van het treffen van mitigerende maatregelen een aanzienlijke afname kan worden
gerealiseerd. En dat terwijl de heersende achtergronddepositie in veel gevallen al hoger is dan de
Kritische Depositiewaarden (KDW) van de gevoelige habitats binnen de onderzochte Natura 2000-
gebieden.

Figuur 15.3: bijdrage stikstofdepositie Natura 2000: "scenario maatregelen"
in mol per hectare per jaar

De verschilkaart 'mitigerende' maatregelen (zie figuur 15.4) laat de afname van de depositie zien van het
scenario waarin mitigerende maatregelen zijn getroffen ten opzichte van de huidige feitelijke situatie als
gevolg van het inzetten van BBT. De figuur laat zien dat er nog steeds een stikstofbijdrage vanuit de
veehouderijen op de omliggende Natura 2000-gebieden plaats vindt, maar dat er als gevolg van het
treffen van 'mitigerende' maatregelen een aanzienlijke afname kan worden gerealiseerd.
De verschilkaart laat dus de winst zien die je behaalt door toepassing van deze maatregelen, maar niet
de uiteindelijke depositie.

In figuur 15.5 is ingezoomd op het Natura gebied Uiterwaarden IJssel waar de afname van de
ammoniakemissie het grootst is.
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Figuur 15.4: Verschil tussen bijdrage van "scenario maatregelen" en de
feitelijke situatie in mol per hectare per jaar

Figuur 15.5: Verschilkaart 'mitigerende maatregelen', deelgebied Uiterwaarden IJssel
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Figuur 15.5 laat zien dat de afname van de ammoniakdepositie als gevolg van de 'mitigerende
maatregelen tussen 10 en 25 mol /ha/jaar is, met lokaal een afname van 25 tot 50 mol/ha/jaar.

De afname van de depositie ten opzichte van de feitelijke situatie laat zich als volgt verklaren:

De afname van de depositie ten opzichte van de feitelijke situatie laat zich als volgt verklaren:

 Voor verschillende locaties vormt de oppervlakte van de bouwblokken de beperking voor het
houden van het aantal dieren, niet de toegestane (feitelijke) emissie. Bij wijzigingsbevoegdheid
kan dit (onder voorwaarden) in het bestemmingsplan vergroot worden tot 2,0 ha. Op die
locaties waar een covergistingsinstallatie is geprojecteerd bedraagt de maximale omvang van
het bouwvlak voor het houden van dieren 1,5 ha met daarnaast 0,5 ha voor de
covergistingsinstallatie. In onderstaande tabel zijn het maximaal aantal de houden dieren op
een bouwvlak weergegeven:

Maximale veebezetting op een bouwvlak:
Diersoort 2,0 ha dierplaatsen 1,5 ha dierplaatsen + 0,5 ha co-vergisting

Melkkoeien 270 melkkoeien + 190 jongvee 200 melkkoeien + 140 jongvee

Vleeskalveren 3.333 2.500*

Fokzeugen 1.600 1.200*

Vleeskuikens 293.333 220.000*

Legkippen 160.000 120.000*

* Conform het advies van de Commissie van Doorn ('Alle vlees duurzaam')

 Er is in dit scenario het uitgangspunt gehanteerd dat alleen dieren worden gehuisvest op
stalsystemen die voldoen aan de maximale emissiewaarde. Uit het vergunningenbestand blijkt
echter dat dit nog niet voor alle huisvestigingssystemen geldt;

 Door (rekenkundige) afronding worden de emissieruimtes niet volledig worden ingevuld.

De resultaten laten zien dat er als gevolg van de maximale situatie op alle Natura 2000-gebieden (en
Wav-gebieden) een toename van de depositie plaatsvindt binnen de onderzochte contour van 10 km
rondom het plangebied. Daarbij wordt de gespannen stikstofsituatie zoals die nu al bestaat in het
merendeel van de Natura 2000 gebieden nog verder aangetast in geval de in het bestemmingsplan
opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden maximaal zouden worden ingevuld.

Het bestemmingsplan wordt onder andere uitvoerbaar geacht als aangetoond is dat het plan het
optreden van significante effecten op Natura 2000-gebieden uitsluit. Dit gegeven leidt tot de conclusie
dat er geen toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden
mag zijn. Dat betekent dat er op grond van het bestemmingsplan geen toename van stikstofemissie mag
plaatsvinden (stand-still).

15.1.3 Ecologische gevolgen

Alle onderzochte Natura 2000-gebieden hebben habitats die (zeer) gevoelig zijn voor stikstof. Dit
varieert van de zeer gevoelige Overgangs- en trilvenen (KDW = 714 mol N/ha/jaar) in de natuurgebieden
De Wieden en Olde Maten en Stroomdalgraslanden (KDW = 1286 mol N/ha/jaar) langs de IJssel tot de
gevoelige Droge en Vochtige heidevelden op de Veluwe en habitattypen als Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (KDW = 1571 mol N/ha/jaar) in het Natura 2000-gebied Zwarte Water en Vecht.

Voor deze gebieden geldt dat er in het bestemmingsplan vanuit ecologisch oogpunt geen enkele
planbijdrage aan stikstofdepositie meer is toegestaan. Dit zou de gevoelige habitattypen en
biodiversiteit nog verder aantasten. Mede op grond van het feit dat voor veel van de zeer gevoelige
habitattypen er een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling is geformuleerd. Dit houdt in dat er geen
belemmeringen vanuit de omgeving op de instandhoudingsdoelen mogen optreden die de natuurlijke
kenmerken van deze Natura 2000 gebieden aantasten (noch de ontwikkeling ervan belemmeren).
Iedere toename van de stikstofbijdrage zal op de zeer gevoelige habitats (van alle gevoelige
instandhoudingssoorten) in deze natuurgebieden een significant negatief effect hebben. En dat geldt
voor alle onderzochte Natura 2000-gebieden in (de nabijheid van) het plangebied, met uitzondering van
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het Ketelmeer & Vossemeer - waarvoor geen habitattypen zijn aangewezen - en de Veluwerandmeren.
Met inbegrip van het Zwarte Meer waar geen overspannen stikstofsituatie heerst, maar waar wel de
gevoelige Glanshaverhooilanden voorkomen die een verbeter- en uitbreidingsdoel kennen. Ook daar is
op grond van deze verbeterdoelen geen enkele planbijdrage stikstofdepositie toegestaan.

15.2 Overige zeer kwetsbare gebieden in de EHS (Wav-gebieden)

Zoals in dit hoofdstuk is beschreven, is in de modelstudie naar mogelijke gevolgen van de
ontwikkelingsmogelijkheden in de voorgenomen bestemmingsplannen op de stikstofdepositie, ook de
mogelijke invloed op de depositie in de zeer kwetsbare gebieden die geen deel uitmaken van Natura
2000-gebieden meegenomen, de zogenaamde Wav-gebieden. In figuur 15.6 is de bijdrage weergegeven
van het maximale scenario.

Figuur 15.6: bijdrage stikstofdepositie op Wav-gebieden in het maximale scenario
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Figuur 15.7: verschil scenario maximaal (maximale planbijdrage) en de feitelijke situatie

15.3 Effectbeoordeling

Omdat er als gevolg van de huidige bedrijfsvoering al een behoorlijke stikstofdepositie plaats vindt op de
Natura 2000 gebieden en het Wav-gebied Veluwe, hetgeen gepaard gaat met verzuring en vermesting
van de habitats en de daarbij horende planten- en diergemeenschappen, zal uitbreiding van de
bouwvlakken van agrarische bedrijven alleen maar tot een groter negatief effect leiden (--). Het scenario
maatregelen wordt beoordeeld als positief (+), zowel voor Natura 2000-gebieden als het Wav-gebied
Veluwe, omdat de belasting op als gevolg van stikstofdepositie minder wordt, dusdanig dat er een
betere situatie zal ontstaan dan de referentiesituatie.

Tabel 15.1: Samenvatting beoordeling effecten stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en Wav-
gebieden

Criterium Maximaal scenario Scenario maatregelen

Natura 2000, beoordeling stikstofdepositie
ten opzichte van de feitelijke situatie en de
autonome ontwikkeling

- - +

Wav-gebieden - - +
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15.4 Overige natuurwaarden

Beschermde soorten Flora- en faunawet en Rode lijst soorten
Van de in beeld gebrachte beschermde soorten in hoofdstuk 6 zijn als gevolg van de beoogde
bedrijfsontwikkelingen met name mogelijke effecten te verwachten op flora en de faunagroepen
zoogdieren en vogels. Mochten bedrijfsuitbreiding gepaard gaan met het dempen van sloten dan zijn
ook de overige in beeld gebrachte groepen, amfibieën en reptielen, vissen en libellen en overige
insecten, voor de effectbeoordeling van belang.

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat kleinschalige recreatieve nevenactiviteiten op agrarische
bedrijven geen negatief effect op de omgeving zullen hebben. Door de gelijkmatige verspreiding van de
bedrijven over het buitengebied van Kampen en het feit dat marktwerking het aanbod min of meer gaat
reguleren, zal de recreatiedruk op de natuurwaarden in het gebied hoegenaamd niet toenemen. Dit
geldt zowel voor de beschermde soorten als ook de beschermde gebieden (EHS).

Flora
In het buitengebied is alleen de daslook een tabel 2 beschermde soort, die in schaduwrijke bossen met
kalkhoudende ondergrond groeit. Een biotoop dat weinig in het agrarische buitengebied voorkomt.
Indien aangetroffen kan de plant conform een goedgekeurde Gedragscode flora- en faunawet worden
verplaatst naar een eveneens geschikte groeiplaats in de omgeving. Beschermde soorten zullen dus
geen belemmering vormen voor het bestemmingsplan.

Planten met de status van RL-soort zijn niet wettelijk beschermd en vormen ook geen knelpunt. Wel
kunnen de omgevingscondities door een toename van de stikstofdepositie verslechteren - vergrassing
en verruiging van habitats - waardoor deze soorten het zwaarder krijgen.

Vogels
Rond agrarische bedrijven zijn in ieder geval Huismus en de uilensoorten Steenuil, Kerkuil en Ransuil als
beschermde soorten te verwachten. En mogelijk dat in boomgroepen een solitaire buizerd kan nestelen
waarmee bij eventuele uitbreiding rekening dient te worden gehouden.
Alle genoemde soorten behoren tot een van de vier soortcategorieën waarvan de nesten jaarrond
beschermd zijn op grond van de Flora- en faunawet. Dat betekent dat nesten die verwijderd worden
(door eventuele sloop) gecompenseerd moeten worden en dat er een ontheffingsaanvraag bij de Dienst
Regelingen van het ministerie van EZ moet worden ingediend. Compensatie kan bestaan uit het
aanbieden van vervangende nestgelegenheid in de vorm van kasten en eventuele aanvullende
maatregelen in de vorm van een kwaliteitsimpuls aan het bestaande leefgebied van de betreffende
soort (volgt uit omgevingsscan). Dit om de functionaliteit van het leefgebied van de betreffende soorten
in stand te houden. Licht- en geluidshinder zal door de bedrijfsontwikkeling niet veel meer dan het
huidige reguliere niveau bedragen op grond waarvan geen effect (0) wordt verwacht.

Zoals eerder beschreven vormt het buitengebied van Kampen een weidevogel- en ganzengebied.
Uitbreiding van bouwvlakken ten behoeve van bedrijfsontwikkeling kan mogelijke ruimtebeslag op
dergelijke gebied hebben. Binnen weidevogel- en ganzengebieden mag volgens provinciaal beleid geen
waterpeilverlaging of aantasting van de openheid en rust plaats vinden. De beoordeling op een negatief
effect kan niet op voorhand worden bepaald en dient per locatie te worden onderzocht.

Zoogdieren
Van de beschermde soorten op een rond agrarische bedrijven zijn met name vleermuissoorten die een
bebouwde omgeving prefereren, zoals Laatvlieger en gewone dwergvleermuis, en de tabel 2
beschermde soort steenmarter te verwachten.
Indien er gesloopt of gekapt wordt ten behoeve van bedrijfsuitbreiding zijn mogelijke verblijfplaatsen
van genoemde soorten in het geding. In geval van de steenmarter kan dit betekenen dat er mitigerende
maatregelen moeten worden getroffen om de negatieve effecten van de ingreep teniet te doen. Een
ontheffing is niet nodig indien conform een goedgekeurde Gedragscode Flora- en faunawet wordt
gewerkt.
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Voor de strikt beschermde vleermuissoorten (op grond van Bijlage IV Habitatrichtlijn) wordt een
strenger beschermingsregime toegepast. Afhankelijk van de habitatfunctie moeten er naast mitigerende
maatregelen ook compensatie van verblijfplaatsen plaatsvinden. Mochten er aanwijzingen zijn dat zich
vleermuizen op het terrein bevinden, dan moet nader onderzoek uitwijzen welke soorten in het geding
zijn en welke functie het agrarische bedrijf in kwestie voor die soort vervult. Een ontheffingsaanvraag is
altijd aan de orde. Ontheffingsgronden zijn dwingende reden van groot openbaar belang, geen
beschikbare alternatieven voor de voorgestane ontwikkeling en compensatie. Indien dit kan worden
aangetoond zijn er geen belemmeringen vanuit de flora- en faunawet te verwachten. Licht- en
geluidshinder zal door de bedrijfsontwikkeling niet veel meer dan het huidige reguliere niveau bedragen
op grond waarvan geen effect (0) wordt verwacht.

Amfibieën en reptielen
Als gevolg van de uitbreiding van bedrijven kunnen er als gevolg van het dempen of verleggen van
watergangen negatieve effecten optreden op algemeen beschermde soorten amfibieën. Hiervoor geldt
dat conform de zorgplicht uit de Flora- en Faunawet schade aan de soorten zoveel mogelijk moet
worden voorkomen. Er geldt geen ontheffingsverplichting voor deze soorten.
Anders ligt dit voor de rugstreeppad. Dit is een strikt beschermde soort (bijlage 3) waarvoor wel een
ontheffingsaanvraag dient te worden aangevraagd, indien er een negatief effect optreedt. Ook hier
gelden beoordelingscriteria op grond van een wettelijk belang uit het Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantensoorten. Licht en geluidshinder hebben geen effect op deze soortgroepen.

Vissen
Van de beschermde vissoorten kan door de bedrijfsontwikkeling alleen de kleine modderkruiper
mogelijk een negatief effect ondervinden als gevolg van het dempen en of verleggen van watergangen.
De Rivierdonderpad (tabel 2) en Grote modderkruiper (tabel 3 soort) komen naar verwachting niet in de
directe omgeving van agrarische bedrijven voor en zijn bijgevolg uitgesloten van negatieve effecten.
Omdat de kleine modderkruiper een tabel 2 soort is gelden hiervoor geen wettelijke verplichtingen
indien gewerkt wordt conform een goedgekeurde gedragscode. Licht en geluidshinder hebben geen
effect op deze soortgroepen.

Libellen en overige insecten
Van deze diergroep komen geen beschermde soorten in het buitengebied van Kampen voor. Omdat hun
leefgebied tamelijk uitgebreid is zullen er als gevolg van wijzigingen in het bestemmingsplan geen
negatieve effecten op deze soorten optreden.

Ecologische Hoofdstructuur
De EHS valt buiten de effecten van de voorgestane ontwikkelingen, omdat de bedrijven buiten de
uiterwaarden van de IJssel en de oevergebieden van het Zwarte meer liggen. En omdat er geen externe
werking voor de EHS geldt, valt de beoordeling ervan buiten de scope van dit plan.

Beoordeling
De effecten van de beoogde bedrijfsontwikkelingen op EHS en beschermde en rode lijst soorten is
samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 15.2: effectenbeoordeling overige ecologische aspecten (buiten Natura 2000)
Aspect Beoordelingscriterium Maximaal scenario Scenario

maatregelen

EHS Ruimtebeslag 0 0

Verstoring licht en geluid 0 0

Verstoring kleinschalige recreatie 0 0

Beschermde en RL-soorten Stikstofdepositie -- +
Uitbreiding bouwvlakken - -

Verstoring door licht en geluid 0 0

Kleinschalige recreatieve
ontwikkelingen

0 0

1) stikstofdepositie wordt geacht alleen op vegetatie een effect te hebben; broedhabitats worden buiten
beschouwing gelaten
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16 Landschap en cultuurhistorie

16.1 Landschap

16.1.1 Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

De gemeente Kampen vindt de kwaliteit van het buitengebied zeer belangrijk. De kenmerken van de
landschappen in het buitengebied van Kampen Zuid zijn waardevol omdat ze de identiteit en eigenheid
van een bijzonder gebied vertolken. De Mastenbroeker polder met haar grote mate van openheid, haar
kenmerkende manier van verkaveling en de aanwezigheid van boerderijen op terpen of huisbelten
maken dat gebied uniek. Maar ook het Kampereiland is uniek vanwege haar ontstaansgeschiedenis als
een reeks van eilandjes met in de huidige situatie tevens een grote mate van openheid. Het zuidelijk
deel is van grote waarde vanwege het zo kenmerkende rivierenlandschap met ondermeer haar bochtige
dijken, kolken en huisbelten en haar kleinschalige landschap.

De specifieke kenmerken van het Nationaal Landschap IJsseldelta zijn vastgelegd in het
landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het LOP heeft als doel om de landschapsprofielen, -beleving en
ruimtelijke kwaliteit van het gebied te herstellen en te versterken. Daarnaast wordt ingezet op de
instandhouding, het toegankelijk maken en het versterken van de cultuurhistorische identiteit van het
gebied.

De invulling vanuit het oogpunt landschap en cultuurhistorie wordt in het LOP als volgt omschreven:

 Oude dijken worden genoemd als waardevolle cultuurhistorische relicten: "Deze cultuurhistorische
relicten vormen dragers bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen en dienen herkenbaar en beleefbaar
te blijven". Dat geldt eveneens voor de kenmerkende verkavelingspatronen. "Nieuwe dijklichamen
van N50, Hanzelijn en bypass worden niet verborgen door beplantingen, maar zijn robuuste
zichtbare dijklichamen waar de nieuwe infrastructuur zich tentoon stelt". Extra aandacht is er voor
de vormgeving en programmering van de entrees van Kampen, met name nabij de Molenkolk. De
beeldkwaliteit is hierbij van belang.

 De natuur in de IJsseldelta is gericht op het verhogen van de biodiversiteit van de poldersloten en
dijklichamen. Kolken worden hersteld en er vindt natte natuurontwikkeling plaats. Het buitengebied
is van groot belang als weidevogelgebied en ganzenfourageergebied, maar ook voor riet-, water-,
en moerasvogels. Natuurontwikkeling vindt voornamelijk plaats in kreken en oude geulen.

 Stedelijke ontwikkelingen dienen zorgvuldig ingepast te worden in het landschap. De kleine kernen
Kamperveen en Zuideinde worden beschouwd als onderdeel van de landschappelijke linten. Het
noordelijk deel van het plangebied is onderdeel van het terpenlandschap, waar ingezet wordt op
een duurzame toekomst voor de landbouw. Indien schaalvergroting gewenst is, wordt maatwerk
geleverd.

 Voor karakteristieke boerderijen die geen landbouwkundige functie meer vervullen, wordt een
nieuwe duurzame functie gezocht. Daarnaast is de visie gericht op instandhouding en versterking
van het cultuurhistorisch patroon van de karakteristieke onregelmatige verkaveling, de
terpboerderijen en de dijken. Ook de dijken die hun functie hebben verloren worden gekoesterd. Er
wordt ingezet op het herstel van de oude dijken.

 Bij nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld uitbreiding van agrarische bedrijven) wordt aansluiting
gezocht bij de gebiedskenmerken uit het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

 Voor wat betreft cultuurhistorie streeft het bestemmingsplan naar zoveel mogelijk behoud,
bescherming en/of herstel van karakteristieke waarden van bebouwing en cultuurhistorisch
waardevolle structuren en elementen. Indien van toepassing worden de cultuurhistorische waarden
van bebouwing, structuren en/of elementen behouden, beschermen en/of herstelt door middel van
het opnemen van een dubbelbestemming.
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16.1.2 Landbouwbeleid en de impact op landschap

Het beleid van de gemeente Kampen is er op gericht om de in het buitengebied voorkomende
productierichtingen (voornamelijk melkveehouderij) in hun bedrijfsontwikkeling zo veel mogelijk door
kunnen gaan. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de waarden van de groene en blauwe
omgeving zoals omschreven in de strategische visie, 2004. Het beleid van Kampen ten aanzien van de
landbouw staat ondermeer in de Kadernotitie Agrarische bedrijven (2004). De Kadernotitie maakt
onderscheidt grondgebonden en intensieve landbouwvormen. Echter, de bebouwing van de
verschillende bedrijfstypen verschillen ruimtelijk gezien weinig. Voorheen werd met name de intensieve
veehouderij gekenmerkt door veel bebouwing. Nu krijgen ook melkveebedrijven steeds grotere stallen.
Er bestaat dus eigenlijk vanuit de ruimtelijke ordening geen aanleiding meer om onderscheid te maken
tussen intensieve en niet-intensieve landbouw. De gemeente Kampen heeft deze conclusie ook
getrokken in de kadernotitie “Agrarische bedrijven”. Het bestemmingsplan buitengebied maakt daarom
geen onderscheid bij het bieden van uitbreidingsruimte voor bestaande bedrijven.

Nieuwvestiging op nieuwe locaties worden in principe niet toegestaan. In ieder geval moet hiervoor een
aparte bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In het verlengde hiervan is bedrijfssplitsing
alleen mogelijk als het nieuwe bedrijf op dezelfde locatie gevestigd blijft of verplaatst naar een bestaand
bouwperceel. Hervestiging van landbouwbedrijven in Kampen is mogelijk, bij voorkeur op erven van
vrijkomende landbouwbedrijven, op voorwaarde dat alle bebouwing uitgezonderd karakteristieke op de
oude locatie wordt gesloopt. Hervestigers blijven een agrarische bedrijfsvoering voortzetten en zijn
daardoor uitgesloten van deelname aan de Rood voor Rood regeling. Er wordt geprobeerd om op deze
manier verstening van het buitengebied tegen te gaan.

Hervestiging dient aan te sluiten bij de terp- dorps- of lintbebouwing. Nieuwe agrarische bebouwing
mag dus in principe niet buiten de bestaande landschapsstructuren en ontginningsbases gebouwd
worden. Hervestiging is alleen mogelijk indien bestaande landschapskarakteristieken worden versterkt.
Een voorbeeld hiervan is landschappelijke inpassing van stallen en streekeigen gevels. Hervestiging op
minder dan 250 meter rondom woongebieden en grootschalige dag- en verblijfsrecreatie terreinen is
niet toegestaan.

De provincie Overijssel wil in de Omgevingsverordening van Overijssel verstening van het buitengebied
tegengaan en de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en versterken. Vanuit dat beleid is
in plangebied is in het nieuwe omgevingsbeleid niet aangewezen als landbouwontwikkelingsgebieden
(LOG’s). Bestaande agrarische ondernemers kunnen in principe gewoon uitbreiden.

Nieuwvestiging kan alleen op bestaande agrarische bouwpercelen omdat de provincie uitbreiding van
het aantal agrarische bedrijfslocaties wil ontmoedigen. Volgens dit salderingsprincipe wordt verstening
van het open gebied tegen gegaan. Uitzonderingen kunnen ontstaan als een ondernemer zijn bedrijf
verplaatst om publieke belangen doorgang te laten vinden. Hetzelfde geldt als een ondernemer zijn
bedrijf uitplaatst naar een locatie met beter ontwikkelingsmogelijkheden.

Omschakeling van grondgebonden agrarische bedrijven naar intensieve veehouderij is niet toegestaan.
Verder is een nieuwe intensieve neventak bij een grondgebonden bedrijf niet mogelijk in de gemeente
Kampen.

Nieuwvestiging en uitbreiding van grootschalige functies in de 'Groene omgeving' kan enkel
plaatsvinden indien hier:
1) sociaal-economische of maatschappelijke redenen voor zijn;
2) verlies in ecologische en landschappelijke waarden wordt gecompenseerd door versterking van de
ruimtelijke kwaliteit. In dit kader gelden de Provinciale kaders ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en de
principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en dat de nieuwvestiging en uitbreiding niet
opgevangen kan worden binnen bestaand stedelijk gebied (volgens de SER-ladder).



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 80

16.1.3 Effecten op landschappelijke waarden

Maximale scenario
Vanuit het landbouwbeleid zoals in deze paragraaf is beschreven wordt concreet gewerkt aan het
tegengaan van verstening en het bevorderen van de landschappelijke kwaliteiten in het buitengebied.
Het bijzondere landschap met haar grote mate van openheid zoals dat bijvoorbeeld te vinden is op het
Kampereiland en in de Mastenbroekerpolder.

Maatregelen die bijdragen aan het realiseren van het beleid is dat nieuwvestiging op nieuwe locaties
niet is toegestaan; alleen hervestiging op bestaande agrarische bouwpercelen. Verder is omschakeling
van grondgebonden naar intensieve veehouderij alsmede een intensieve neventak niet toegestaan.
Daarnaast zijn maatregelen opgenomen om bij hervestiging aan te sluiten bij bestaande
landschapsstructuren. Het uitgangspunt is dat de landschappelijke waarden dienen te worden versterkt.
Ook de vestiging of uitbreiding in de zogenaamde groene omgeving kan alleen indien dat past binnen de
omschreven randvoorwaarden.

In het maximale scenario, waarbij rekening wordt gehouden met de theoretisch hoogst mogelijke
dynamiek zijn landschappelijke consequenties niet in zijn geheel uit te sluiten.

Uitbreiding tot maximaal 2 hectare is immers wel mogelijk en kan leiden tot enige aantasting van
kenmerkende landschappelijke waarden van deze gebieden en enige aantasting van de openheid door
uitbreiding van bijvoorbeeld stallen. Echter, wat een belangrijk gegeven is dat de hoeveelheid aan
hectares bouwoppervlak ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan in zijn totaliteit afneemt. De
impact op de landschappelijke waarden ten opzichte van de referentiesituatie zal daardoor in het
algemeen minder negatief zijn omdat er minder verstening zal zijn. Derhalve is de beoordeling van het
maximale scenario enigszins negatief (-).

Het nieuwe bestemmingsplan biedt ook de ruimte voor extensieve en kleinschalige recreatie. Ook kan
het recreatieve (mede)gebruik verder worden ontwikkeld door de aanleg van wandel- en fietsroutes. De
ruimtelijke impact van dergelijke vormen van recreatie zijn naar verwachting beperkt mits bij de locatie
en inpassing rekening wordt gehouden met de aanwezige landschappelijke structuren.

"Scenario maatregelen"
De essentie van het zogenaamde "stand still scenario" is dat er door het toepassing van beste
beschikbare technieken (BBT) per saldo minder ammoniak wordt uitgestoten. Dat kan betekenen dat er
mogelijk meer dieren gehouden kunnen worden dan waar in de feitelijke situatie sprake van is, terwijl
de uitstoot aan ammoniak gelijk blijft. Het is in de praktijk dus mogelijk dat agrariërs het areaal aan
dieren uitbreiden en daarbij extra stallen realiseren. De impact op het landschap bij dit scenario is per
definitie niet minder dan het maximaal scenario. Het planeffect wordt net als in het maximale scenario
beoordeeld als enigszins negatief (-).

Verankering maatregelen bestemmingsplan
Een aantal maatregelen vanuit het landbouwbeleid hebben rechtstreeks doorwerking in het nieuwe
bestemmingsplan. De belangrijkste zijn: geen omschakeling naar intensieve veehouderij en geen
intensieve neventak en daarnaast geldt maximale uitbreiding tot 2 hectare. Andere maatregelen, vooral
op het gebied van de bescherming van landschappelijke waarden vanuit het LOP, zullen door middel van
het omgevingsvergunningenstelsel verankerd worden. Dat betekent dat per individuele agrariër
getoetst zal worden of een gewenste uitbreiding past binnen de gestelde landschappelijke
randvoorwaarden.
Door de uitbreidingsmogelijkheden die worden geboden aan huidige agrarische bedrijven treedt een
verdere verdichting op van openheid van het landschap. Door het beleid op het gebied van landbouw
zoals de wordt verstening zoveel mogelijk tegen gegaan. Ook het landschapsbeleid en de koppeling met
het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de impact op de visuele kwaliteit beperkt blijft. Derhalve is de
beoordeling van het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de visuele kwaliteit enigszins negatief
(-).
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16.2 Cultuurhistorie

16.2.1 Effecten op cultuurhistorisch waardevolle structuren en/of elementen

De gemeente Kampen streeft zoveel mogelijk naar behoud, bescherming en herstel van karakteristieke
waarden van bebouwing en cultuurhistorisch waardevolle structuren en elementen.

De in het gebied aanwezige rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten worden reeds beschermd
in de Monumentenwet en respectievelijk de Monumentenverordening). Het zijn met name boerderijen
en waterwerken (sluizen, gemalen). In de Structuurvisie 2030 (vastgesteld 2009) staan de gebieden
Kampereiland en Mastenbroekerpolder aangegeven als Cultuurlandschappen, met als doelstelling
“Versterken karakteristieke landschappelijke kwaliteit”.

Ten aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing is een uitvoeringskader voor vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB) opgesteld. De analyse is ook toepasbaar delen van het buitengebied die
buiten het NLIJ vallen. Het provinciale beleid voor VAB’s en Rood voor Rood (nu opgenomen in de
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) is hierin uitgewerkt. De gemeente Kampen hanteert het VAB-
beleidskader ook als toetsingsinstrument ook voor nevenfuncties bij in functie zijnde boerderijen (bv
kamperen bij de boer). De (on)mogelijkheden van activiteiten in VAB’s worden bepaald op basis van
omgevingscriteria op gebiedsniveau en op basis van criteria op erfniveau (objectgericht)

Eén van de uitgangspunten van het bestemmingsplan die bescherming geeft aan de cultuurhistorische
waarden is dat nieuwbouw van landbouwbedrijven op nieuwe locaties in principe niet mogelijk is.
Hervestiging van landbouwbedrijven in Kampen is wel mogelijk, bij voorkeur op erven van vrijkomende
landbouwbedrijven, op voorwaarde dat alle bebouwing (uitgezonderd karakteristieke bebouwing) op de
oude locatie wordt gesloopt.
De landbouwbedrijven die zich hervestigen dienen aan te sluiten bij bestaande terp- dorps- of
lintbebouwing. Nieuwe agrarische bebouwing mag dus in principe niet buiten de bestaande
landschapsstructuren en ontginningsbases gebouwd worden. Op die manier wordt de cultuurhistorisch
waardevolle ontginnings- en ontsluitingspatronen beschermd.

In het bestemmingsplan wordt de dubbelbestemming 'Waarde - cultuurhistorie' opgenomen bij
cultuurhistorisch waardevolle elementen (structuren en bebouwing). Op die wijze worden de
cultuurhistorisch waardevolle elementen door het bestemmingsplan beschermd. Hoewel het
bestemmingsplan is gericht op bescherming van cultuurhistorische waardevolle objecten en gebouwen
vanuit de Monumentenwet of de Erfgoedverordening worden beschermd, kan aantasting als gevolg van
fysieke uitbreiding (oprichting nieuwe stallen) of recreatieve ontwikkelingen niet in zijn geheel op
voorhand worden uitgesloten. Immers, het oprichten van moderne nieuwe stallen of andere
bouwwerken nabij beschermde dorpsgezichten en/of in waardevol cultuurlandschap kan aantasting
betekenen van historische (stedenbouwkundige) waarden. Samenvattend wordt het effect voor
cultuurhistorie voor beide scenario's als enigszins negatief (-) beoordeeld.

Tabel 16.2: Beoordeling effecten op landschap en cultuurhistorie

Thema Beoordelingscriterium Maximaal scenario Scenario maatregelen

Landschappelijke waarden - -

Visuele kwaliteit - -

Landschap en
cultuurhistorie

Cultuurhistorische waardevolle
elementen/ structuren

- -
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17 Leefbaarheid en gezondheid

17.1 Geur

Uitgangspunten berekeningen
De berekeningen zijn uitgevoerd met het door KEMA in opdracht van het ministerie van VROM
vrijgegeven rekenprogramma V-stack -gebied. Het rekenmodel V-Stacks gebied beveelt een maximale
omvang aan van 5 x 5 kilometer per rekenvak. Daarnaast kent het rekenmodel een invoerbegrenzing
van het aantal geurgevoelige objecten van 2500 per rekenvak. Op basis van deze gegevens is de
gemeente Kampen opgedeeld in 13 vakken (gridverdeling). Op deze manier is de geurbelasting van de
gehele gemeente met voldoende nauwkeurigheid in beeld gebracht.

17.1.1 Effecten

Maximale situatie
Uit figuur 17.1 blijkt dat voor het grootste deel van de gemeente Kampen het leefklimaat varieert tussen
'zeer goed' en 'goed'. Voornamelijk in de directe omgeving van intensieve veehouderijen wordt het
leefklimaat minder goed en varieert van 'redelijk goed' tot 'extreem slecht'. Het leefklimaat van de
bebouwde kommen Kampen, Wilsum en Grafhorst zijn te omschrijven als 'zeer goed'. Het leefklimaat
van de bebouwde kom van IJsselmuiden is te omschrijven als 'goed' en voor de kommen Zalk, 's-
Heerenbroek en Mastenbroek kan 'redelijke goede' tot 'matige' leefkwaliteit worden toegekend.

Figuur 17.1: effecten geur op basis van het maximale scenario

Scenario 'maatregelen'
Op basis van de resultaten van de stikstofdepositie berekeningen en de daaraan te verbinden conclusies
is er voor gekozen om een aanvullend scenario 'maatregelen' door te rekenen. Hierin is voor wat betreft
stikstofdepositie omschreven en berekend dat veehouderijbedrijven weliswaar niet meer ammoniak
mogen uitstoten maar dat deze bedrijven, door toepassen van stikstof reducerende technieken, in staat
zijn om meer dieren te houden. Om verschillende redenen laat dit scenario zien dat, door toepassing
van de reducerende technieken, de emissie (en depositie) van ammoniak (en stikstof) afneemt. Nu
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bestaat er geen lineair verband tussen de afname van ammoniakemissie en de afname van geuremissie,
echter er kan wel gesteld worden dat door het toepassen van ammoniakreducerende technieken er ook
een afname van de geuremissie zal plaatsvinden. Het "scenario maatregelen" zal altijd een afname van
de geuremissie en -belasting laten zien ten opzicht van de maximale scenario.

Beoordeling
Voor de beide doorgerekende scenario`s varieert het leefklimaat op het grootste deel van het
grondgebied van de gemeente Kampen als 'zeer goed' en 'goed'. Alleen in de directe omgeving van de
intensieve veehouderijen verslechterd het leefklimaat. De bebouwde kommen van Kampen, Wilsum en
Grafhorst zijn in beide scenario`s te omschrijven als 'zeer goed'. Voor de kom IJsselmuiden vindt een
verschuiving plaats van het leefklimaat van 'zeer goed' naar 'goed' wanneer de feitelijke situatie
vergeleken wordt met het maximale scenario. Dit geldt ook voor de kommen Zalk, 's-Heerenbroek en
Mastenbroek, waar een verschuiving plaatsvindt van 'redelijk goed' naar 'redelijk goed tot matig'. Het
scenario 'maatregelen' met de technische toepassingen in de stallen om geuruitstoot te reduceren, zal
een verbetering laten zien van de cumulatieve geurbelasting ten opzichte van de 'maximale situatie'.

Tabel 17.1: effectbeoordeling geurhinder

Criterium Maximaal scenario Scenario maatregelen

Geurbelasting op gevoelige objecten - +

17.2 Fijn stof

Het voorgenomen plan is overwegend conserverend van aard en zal om die reden niet of nauwelijks
leiden tot een toename van het gemotoriseerde verkeer (van invloed op de concentraties NO2 en PM10).

Uitbreiding van grondgebonden veehouderijen in het buitengebied zou daarentegen kunnen leiden tot
een toename van de concentraties fijn stof (PM10) in de lucht. De emissie PM10 van grondgebonden
veehouderijen is echter beperkt (in vergelijking met de emissies PM10 bij veel intensieve veehouderijen)
en zal, ook gezien de spreiding van de veehouderijen over het gehele buitengebied, leiden tot een
beperkte toename van de jaargemiddelde concentraties PM10 (ten hoogste enkele microgrammen).

Aangezien het gat tussen de achtergrondconcentraties NO2 en PM10 en de maatgevende grenswaarden
(zeer) ruim is (minimaal 20 μg/m

3
voor NO2 en minimaal 6 μg/m

3
voor PM10) en de effecten van het

voorgenomen plan op de concentraties beperkt zal zijn, is aannemelijk dat ook bij uitvoering van het
voorgenomen plan voldaan zal worden aan de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen
grenswaarden.

Ondanks dat het voorgenomen plan kan leiden tot een beperkte toename van de concentraties NO2 en
PM10 in de lucht worden, gezien het grote gat tussen de achtergrondconcentraties NO2 en PM10 en de
maatgevende grenswaarden, de effecten als neutraal (0) beoordeeld voor beide scenario's.

In tabel 17.2 is de beoordeling ten opzichte van de autonome ontwikkeling samengevat.

Tabel 17.2: Effectenbeoordeling fijn stof

Criterium Maximale scenario Scenario maatregelen

Concentratie fijn stof 0 0



PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Kampen
Projectnr. 257350
10 september 2013 , status definitief

blad 84

17.3 Gezondheid

17.3.1 Effecten

Zoals eerder in dit MER benadrukt, hebben de ontwikkelingen die met het bestemmingsplan
Buitengebied Kampen mogelijk gemaakt worden effecten op leefbaarheidsaspecten voor omwonenden.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de uitbreidingsmogelijkheden (conform het maximaal scenario),
doordat agrarische bedrijven nieuwe stallen bijbouwen dan kan dat hinder tot gevolg hebben en
effecten op de gezondheid kunnen niet worden uitgesloten. Uitbreiding van agrarische bedrijven leidt
niet tot extra hinder in het buitengebied zoals verdere aantasting van het landschap,
verkeersaantrekkende werking, geluid en luchtverontreiniging (fijnstof).

Gesteld kan worden dat de effecten op de (directe) leefomgeving gering zullen zijn. De bijdrage hiervan
aan de verslechtering van de gezondheid van omwonenden (in een straal van ca. 250 - 1.000 meter
waarbinnen verhoogde concentraties van endotoxinen en MRSA meetbaar zijn), zal gering zijn.

Een belangrijk aspect in relatie tot gezondheid is verder dat het oprichten (nieuw vestigen) van een
intensieve veehouderij of intensieve neventak bij een bestaande veehouderij niet meer is toegestaan.
En dat heeft een gunstige werking op de leefomgeving in vergelijking tot de referentiesituatie. Er is geen
aanleiding om specifiek onderzoek te doen naar de afstanden tussen de huidige (intensieve)
veehouderijen en gevoelige bestemmingen, in relatie tot gezondheid.

Een ander gegeven dat van invloed kan zijn op de leefomgeving en daarbij de gezondheid van
omwonenden is, zijn de maximale uitbreidingsmogelijkheden in dit plan versus het vigerende plan.
Gesteld kan worden dat het netto bouwoppervlak in zijn totaliteit minder wordt. Bestaande bedrijven
met onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden kunnen met het nieuwe bestemmingsplan behulp van
maatwerk uitbreiden naar een omvang van maximaal 2 hectare. In het vigerende plan was de maximale
uitbreidingsmogelijkheid tot 4 hectare. Dit zal in zijn algemeenheid positief werken op de gezondheid
van de leefomgeving.

Verder speelt mogelijke lichthinder vanuit glastuinbouw niet in het kader van dit bestemmingsplan.
Glastuinbouw wordt niet mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan. De glastuinbouw in de gemeente
Kampen concentreert zich in het gebied de Koekoekspolder, welke gelegen is in het Nationaal
Landschap IJsseldelta.

Het scenario maatregelen zullen de effecten op de gezondheid beperkt zijn; naar verwachting beter in
vergelijking tot de referentiesituatie. Het toepassen van ammoniakemissie reducerende stalsystemen of
technieken heeft een gunstig effect hebben op de uitstoot aan stikstof/ ammoniak en zal in algemene
zin positief bijdragen aan de gezondheid van de leefomgeving.

Beoordeling
In de onderstaande tabel is de effectenbeoordeling weergegeven. Gezien er geen
omschakelingsmogelijkheden meer zijn naar intensieve veehouderij en de omvang van de uitbreiding
beperkt wordt tot maximaal 2 hectare (in vergelijking tot de 4 hectare in de referentiesituatie) betekent
dit een enigszins positief effect op de gezondheid voor beide scenario's.

Tabel 17.3: Effectenbeoordeling gezondheid

Criterium Maximale scenario Scenario maatregelen

Effecten op de gezondheid van
omwonenden

+ +
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18 Overige thema's (water, bodem, archeologie, verkeer, geluid,
externe veiligheid)
In hoofdstuk 4 is reeds naar voren gekomen dat het bestemmingsplan het kader biedt voor
ontwikkelingen in de landbouw en ontwikkeling van extensieve recreatie. De ontwikkelingsruimte voor
overige activiteiten, zoals uitbreiding aan bestaande woningen, is dusdanig beperkt dat als gevolg
hiervan geen negatieve milieueffecten worden verwacht. Hieronder wordt evenwel kort ingegaan op de
thema's water, bodem, verkeer, geluid en externe veiligheid.

18.1 Water

18.1.1 Effecten op de waterhuishouding

Effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de waterhuishouding in het gebied houden in zijn
algemeenheid voornamelijk verband met een toename van verhard oppervlak in het plangebied.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat planologisch-juridisch gezien het verhard oppervlak in zijn
totaliteit afneemt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn als volgt:

 Bestaande bedrijven met onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden kunnen met het nieuwe
bestemmingsplan behulp van maatwerk uitbreiden naar een omvang van maximaal 2 hectare. In
het referentiesituatie zijn de uitbreidingsmogelijkheden nog maximaal 4 hectare. Planologisch-
juridisch gezien betekent dit dat het verhard oppervlak afneemt;

 Maatregelen die bijdragen aan het realiseren van het beleid is dat nieuwvestiging op nieuwe
locaties niet is toegestaan; alleen hervestiging op bestaande agrarische bouwpercelen. Verder is
omschakeling van grondgebonden naar intensieve veehouderij alsmede een intensieve neventak
niet toegestaan. Planologisch-juridisch gezien betekent dit dat het verhard oppervlak afneemt;

De hoeveelheid aan hectares bouwoppervlak inclusief de uitbreidingsmogelijkheden van agrariërs
neemt ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan in zijn totaliteit af. Dit heeft een positieve
werking op het waterbergend vermogen in het gehele plangebied. Derhalve is de effectbeoordeling
enigszins positief ( + ) voor beide scenario's.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt ook de ruimte voor extensieve en kleinschalige recreatie. Ook kan
het recreatieve (mede)gebruik verder worden ontwikkeld door de aanleg van wandel- en fietsroutes. De
impact op de waterhuishouding van dergelijke relatief kleinschalige ontwikkelingen zijn naar
verwachting beperkt.

Tabel 18.1: Effectenbeoordeling waterhuishouding

Criterium Maximale scenario Scenario maatregelen

Effecten op waterhuishouding + +
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18.2 Bodem en archeologie

18.2.1 Bodem

Het beleid ten aanzien van de bodemkwaliteit is op nationaal niveau vastgelegd in de Wet
bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een
duurzaam bodembeheer.

Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden gemaakt.
Hierbij is van belang te weten of er bodemverontreiniging is die de functiedoelen kan frustreren, of er
gezondheidsrisico’s of ecologische risico’s daardoor zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets
aan te doen. Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht
conform de richtlijnen NEN 5740. Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is, dat de
kwaliteit ervan zodanig dient te zijn dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van
het plangebied voor de beoogde functie.

18.2.1.1 Effecten op de bodemkwaliteit

Onderhavig bestemmingsplan heeft voornamelijk betrekking op het conserveren van een bestaande
situatie. Voor de bestaande situatie is in principe geen bodemonderzoek noodzakelijk. Wanneer binnen
het conserverend bestemmingsplan (incidenteel) nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, dient nader
onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemgesteldheid. Er dient minimaal een historisch
onderzoek van de locatie, die van bestemming verandert en de directe omgeving ervan, te worden
uitgevoerd. Mocht uit het historisch onderzoek blijken dat de locatie verdacht is, kan een nader
bodemonderzoek worden verlangd.

Binnen het gebied zijn de afgelopen jaren diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. De aanleiding voor
het uitvoeren van een bodemonderzoek lopen uiteen. Zo zijn er onderzoeken uitgevoerd naar
aanleiding van een bouwaanvraag (verkennend bodemonderzoek) of vanwege bepalingen uit
vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (nul-situatie/BSB-onderzoek). Uit de rapportages
van deze onderzoeken blijkt dat over het algemeen licht overschrijdingen van de onderzochte
componenten in de grond en in het grondwater worden aangetroffen. Op locaties zoals Boerderij-erven
worden vaak (sterk) verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK’s, minerale olie en/of asbest
aangetroffen. In sommige gevallen kan dit leiden tot het uitvoeren van een bodemsanering.

Bodemkwaliteitskaart
De gemeenten en de waterschappen van de regio IJsselland hebben voor hun gebied een
bodemkwaliteitskaart opgesteld. Daarmee is een actueel en dekkend beeld van de diffuse chemische
bodemkwaliteit in de deelnemende gemeenten verkregen. De deelnemende gemeenten zijn: Dalfsen,
Deventer (deels), Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en
Zwartewaterland. De Waterschappen zijn Waterschap Groot Salland en Waterschap Velt en Vecht.

De achterliggende gedachte is de wens om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die een
bodemkwaliteitskaart voor de betreffende gemeenten biedt: 1) bij het toepassen van grond op en in de
bodem; 2) als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de vrijkomende grond en de ontvangende bodem; 3)
bij het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerstromen.

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten en de Handreiking
opstellen bodemkwaliteitskaarten binnen de regio IJsselland. Dit betekent onder andere dat locaties die
verdacht zijn op een geval van ernstige bodemverontreiniging of uitgezonderd zijn van de
bodemkwaliteitskaart. Zo worden boerderij-erven in het landelijk gebied als verdachte locaties gezien.
Voordat grondverzet op deze locaties plaats gaat vinden, moet altijd eerst onderzoek worden verricht
om de kwaliteit van de grond vast te stellen.

De bodemkwaliteitskaart is een weergave van de feitelijke situatie. Het buitengebied krijgt de
bodemklasse AW2000. Dat wil zeggen dat het buitengebied relatief schoon is en dat er bij grondverzet
ook alleen maar AW2000 grond mag worden toegepast.
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Het bestemmingsplan Buitengebied kent een overwegend conserverend karakter. Met het plan worden
geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarbij de bodem een belemmering kan vormen voor de
uitvoerbaarheid van het plan. Het bestemmingsplan leidt niet tot een verslechtering van de
bodemkwaliteit ten opzichte van de referentiesituatie. Het effect van voor beide scenario's wordt als
neutraal (0). beoordeeld.

Tabel 18.2: effectbeoordeling bodemkwaliteit
Criterium Maximale scenario Scenario maatregelen

Effecten op de bodemkwaliteit 0 0

18.3 Archeologie

Effect op archeologische verwachte waarden

Zoals in paragraaf 5.2 is beschreven bevinden zich in het plangebied een tal van archeologische
monumenten. Delen van het plangebied zijn aangemerkt als gebied met een hoge archeologische
waarde of als gebied met een hoge archeologische verwachting. Binnen deze zones liggen agrarische
bedrijven. Ingrepen in de bodem kunnen leiden tot aantasting van het bodemarchief.

In het gemeentelijk archeologiebeleid is aan elke waarde of verwachtingswaarde een diepte- en
oppervlakte ondergrens gekoppeld. De ondergrenzen geven aan vanaf welke omvang én diepte (altijd in
combinatie) van een bouwplan of het uitvoeren van werken of werkzaamheden (niet zijnde
bouwwerken) er eerst archeologisch onderzoek plaats moet vinden. Op basis van een archeologisch
onderzoek dat door de gemeente is goedgekeurd kan dan vervolgens een omgevingsvergunning worden
verleend. Daarnaast is bij het uitvoeren van maatregelen in de nabijheid van huiskavels / terpen speciale
aandacht vereist voor de potentiële archeologische waarde van deze oude terpen.

De verwachtingszones en gebieden met een archeologische waarde zijn in het bestemmingsplan
opgenomen middels de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’.

Hoewel ingrepen in de bodem door bouwen (bijvoorbeeld het oprichten van nieuwe stallen) kunnen
leiden tot aantasting van het archeologische bodemarchief is het niet de verwachting dat deze effecten
ook daadwerkelijk zullen optreden. Voor deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist die
pas verleend kan worden na het verrichten van een archeologisch onderzoek. Effect op archeologische
waarden kunnen derhalve worden uitgesloten ( 0 ). Dit geldt voor beide scenario's.

Effect op beschermde archeologische monumenten

Er bevinden er zich beschermde archeologische monumenten in het plangebied, maar binnen de
begrenzing van deze monumenten liggen geen agrarische bedrijven. Archeologische waarden die in het
plangebied voorkomen zijn in het bestemmingsplan beschermd met de dubbelbestemming 'Waarde -
Archeologie'. Effecten op archeologische monumenten worden uitgesloten in beide scenario's ( 0 ). In
tabel 18.3: de effecten voor wat betreft archeologie samengevat.

Tabel 18.3: effecten op aardkundige waarden
Criterium Maximale scenario Scenario maatregelen

Effecten op aardkundige waarden 0 0
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18.4 Verkeer

Het bestemmingsplan maakt slechts een beperkte ontwikkeling mogelijk van met name agrarische
bedrijven (oprichten van nieuwe stallen, realiseren van een minicamping). Zelfs wanneer deze
activiteiten zich maximaal zullen voordoen (maximale scenario) zal slechts sprake zijn van een geringe
toename van verkeer. Een toename van het aantal stallen kan leiden tot een toename van
vrachtverkeer. Agrarische nevenactiviteiten in de recreatieve sfeer kunnen eveneens leiden tot meer
verkeer, met name in de zomermaanden. In de regel zal het hierbij gaan om slechts enkele
voertuigbewegingen per bedrijf. Omdat de agrarische bedrijven verspreid liggen in het plangebied zal
zich nergens een sterk geconcentreerd effect voordoen. Er zijn geen effecten te verwachten. Het effect
voor beide scenario's wordt derhalve als neutraal (0) beoordeeld.

Tabel 18.4: effectbeoordeling verkeer

Criterium Maximale scenario Scenario maatregelen

Effecten op de verkeersafwikkeling 0 0

18.5 Geluid

Het voorgenomen bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die een wezenlijke invloed
zullen hebben op de geluidbelasting van de omgeving. De uitbreiding van bestaande agrarische
bedrijven (in het maximale scenario) leidt wel tot een beperkte toename van verkeersbewegingen en
daarmee tot een beperkte toename van geluiduitstoot (wegverkeerslawaai) Deze toename zal echter
naar verwachting niet groter zijn dan 1 dB en zal in de praktijk nauwelijks waarneembaar zijn. Dit neemt
niet weg dat lokaal en tijdelijk, bijvoorbeeld bij het passeren van een vrachtwagen op een rustige weg,
het geluid als hinderlijk ervaren kan worden.

Daarnaast is sprake van geluiduitstoot vanuit bronnen in de landbouw door (uitbreiding van) agrarische
bedrijven, bijvoorbeeld vanuit stalsystemen en verwarmingsinstallaties (zoals warmtekrachtkoppeling).
Dit kan lokaal als hinderlijk worden ervaren. Wet- en regelgeving ten aanzien van geluiduitstoot en
uitstootbeperkende maatregelen borgt echter dat geen sprake is van overschrijding van normen.

Het bestemmingsplan leidt niet tot een relevante verslechtering van het akoestisch klimaat. Het effect
van zowel het realistisch scenario als het maximum scenario wordt als neutraal beoordeeld ( 0 ). Dit
geldt voor beide scenario's.

Tabel 18.5: effectbeoordeling geluid

Criterium Maximale scenario Scenario maatregelen

Effecten op het akoestisch leefklimaat 0 0

18.6 Externe veiligheid

De gemeente Kampen is van plan het bestemmingsplan "Buitengebied" te actualiseren. In en in de
directe omgeving van het bestemmingsplan liggen verschillende risicobronnen. In dat kader zijn de
effecten van deze risicobronnen onderzocht. Uit het onderzoek (zie bijlage 3) risico's op het gebied van
externe veiligheid niet relevant zijn voor de IJssel, het Zwartermeer, het Vossemeer en het
Drontermeer. De risico's van de rijksweg N50, de Hanzelijn, de aardgasbuisleidingen en de LPG-
tankstations zijn berekend en beschouwd. In deze paragraaf volgt een samenvatting van de resultaten
van de risicobeschouwing. voor een uitgebreide beschouwing van de risico's wordt verwezen naar het
onderzoeksrapport in bijlage 3.
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18.6.1 Effecten

Provinciale weg N50

Plaatsgebonden risico
Uit de berekening blijkt dat geen plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar wordt berekend.

Groepsrisico
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat de hoogte van het groepsrisico in de huidige situatie
lager is dan de oriëntatiewaarde, in de toekomstige situatie wijzigt het groepsrisico niet. Het
groepsrisico wordt veroorzaakt door bevolking in de bestemmingsplannen IJsseldelta-Zuid en
Stationsgebied.

Hanzelijn

Plaatsgebonden risico
Uit de berekening blijkt dat geen plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar wordt berekend.

Groepsrisico
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat het groepsrisico in de huidige situatie de
oriëntatiewaarde niet overschrijdt, in de toekomstige situatie wijzigt het groepsrisico niet. Het
groepsrisico wordt veroorzaakt door bevolking in de bestemmingsplannen IJsseldelta-Zuid en
Stationsgebied.

Aardgasbuisleidingen

Plaatsgebonden risico
Uit de berekening blijkt dat geen plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar wordt berekend.

Groepsrisico
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat het groepsrisico in de huidige situatie de
oriëntatiewaarde niet overschrijdt, in de toekomstige situatie wijzigt het groepsrisico niet. Het
groepsrisico wordt veroorzaakt door bevolking in het bestemmingsplan Onderdijks.

LPG-tankstation langs de N50

Plaatsgebonden risico
Binnen het voorgeschreven plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar zijn geen (beperkt) kwetsbare
objecten aanwezig en voorzien.

Groepsrisico
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat deze nihil is.

LPG-tankstation Zwolseweg

Plaatsgebonden risico
Binnen het voorgeschreven plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar zijn geen (beperkt) kwetsbare
objecten aanwezig en voorzien.

Groepsrisico
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat deze nihil is.
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Waterwegen
De waterwegen zijn in het kader van de externe veiligheid niet relevant.

Vanwege het conserverende karakter van voorliggend bestemmingsplan worden binnen het
invloedsgebied geen nieuwe risicobronnen mogelijk gemaakt. Ook is er geen sprake van een toename
van gevoelige bestemmingen. De personendichtheid neemt binnen het invloedsgebied van
risicobronnen niet toe, waardoor ook de hoogte van het groepsrisico niet zal toenemen. Er zijn geen
effecten te verwachten; de beoordeling is voor beide scenario's neutraal (0).

Tabel 18.6: Effectenbeoordeling externe veiligheid

Criterium Maximale scenario Scenario maatregelen

Effecten op de externe veiligheid
(plaatsgebonden en groepsrisico)

0 0
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19 Samenvatting effectbeoordeling en conclusies

19.1 Overzicht effectbeoordelingen

In tabel 19.1 is het samenvattend overzicht van de effectbeoordelingen weergegeven.

Tabel 19.1: Overzicht van de effectbeoordeling

Hoofdaspect Criterium

M
ax

im
u

m
sc

en
ar

io

Sc
en

ar
io

m
aa

tr
eg

el
en

Natuur

Natura 2000-gebieden Mogelijke effecten op instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden
t.o.v. huidige situatie en autonome ontwikkeling

- - +

Overige zeer kwetsbare gebieden
(Wav-gebieden)

Mogelijke effecten van stikstofdepositie in Wav-gebieden - - +

EHS Ruimtebeslag 0 0

Verstoring licht en geluid 0 0

Verstoring kleinschalige recreatie 0 0

Beschermde en RL-soorten Stikstofdepositie - - +

Uitbreiding bouwvlakken - -

Verstoring door licht en geluid 0 0

Kleinschalige recreatieve ontwikkelingen 0 0
Landschap en cultuurhistorie

Landschappelijke waarden - -Landschap

Visuele kwaliteit - -

Cultuurhistorie Cultuurhistorische waardevolle elementen/ structuren - -

Leefbaarheid en gezondheid

Geur Geurbelasting op geurgevoelige objecten 0 0
Luchtkwaliteit Concentratie fijn stof en stikstofoxiden 0 0

Gezondheid + +

Overige onderwerpen

Water Effecten op waterhuishouding + +

Bodem en archeologie Effecten op bodemkwaliteit 0 0

Effecten op aardkundige waarden 0 0

Verkeer Effecten op de verkeersafwikkeling 0 0
Geluid Effecten op het akoestisch leefklimaat 0 0

Externe veiligheid Effecten op de externe veiligheid (plaatsgebonden en groepsrisico) 0 0

Score Beoordeling

+ + Beoordeling positief in vergelijking met de autonome ontwikkeling

+ Beoordeling enigszins positief in vergelijking met de autonome ontwikkeling

0 Beoordeling neutraal in vergelijking met de autonome ontwikkeling

- Beoordeling enigszins negatief in vergelijking met de autonome ontwikkeling
- - Beoordeling negatief in vergelijking met de autonome ontwikkeling

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies ten aanzien van de effecten
samengevat weergegeven.
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19.2 Milieueffecten samengevat

Omdat het huidige bestemmingsplan buitengebied niet meer voldoet aan de wettelijk verplichte eisen
voor digitalisering van het plan, wordt een nieuw (digitaal) bestemmingsplan Buitengebied opgesteld.
Een groot deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Het
bestemmingsplan is een overwegend conserverend van aard. Het bestemmingsplan biedt het kader
voor uitbreiding van de veehouderijen binnen de bestaande bouwvlakken (nog niet benutte
uitbreidingsruime), en voor uitbreiding van de grondgebonden veehouderijen via
wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan (bouwvlak teruggebracht tot maximaal 2 hectare). In
het nieuwe bestemmingsplan zijn duidelijke keuzes gemaakt ten aanzien van landbouw, wonen en
recreatie in het gebied. Een belangrijke keuze is ondermeer dat omschakeling naar intensieve
veehouderij niet meer mogelijk is.

In dit MER zijn de effecten van de voorgenomen ontwikkeling onderzocht en beschouwd. De
belangrijkste effecten houden verband met Natuur (als gevolg van stikstofdepositie) en Landschap en
cultuurhistorie. De conclusies van deze onderwerpen zijn hieronder uitgewerkt.

Stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden
De gemeente Kampen is voornemens het bestemmingsplan Buitengebied Kampen vast te stellen. In het
bestemmingsplan wordt onder meer ruimte geboden aan uitbreiding van bestaande veehouderijen
(geen nieuwvestiging) en kleinschalige agrarische nevenactiviteiten. Aangezien er in 5 van de 8 Natura
2000-gebieden binnen de 10 km reeds een gespannen stikstofsituatie bestaat (zie tabel 4.1 passende
beoordeling) zijn als gevolg daarvan significant negatieve effecten niet uit te sluiten. Dat betekent dat er
geen emissietoename is toegestaan boven de feitelijke situatie die nu de praktijk is, omdat dit de
natuurlijke kenmerken ervan zou aantasten.

Dit houdt op zijn beurt niet in dat er geen verdere bedrijfsontwikkelingen mogelijk zijn. Berekeningen
tonen namelijk aan dat door het nemen van zogenaamde 'mitigerende maatregelen' de huidige
stikstofemissies in de bedrijven zelfs kunnen worden teruggebracht. Hierdoor komt de
bedrijfsontwikkeling niet tot stilstand. Door gebruik te maken van ammoniakemissie reducerende
stalsystemen of technieken (bijv. end-of-pipe) ontstaat de mogelijkheid om, binnen het geldende
emissieplafond meer dieren te mogen houden. De berekening laten zien dat er zelfs een afname van de
emissie (en depositie) kan plaatsvinden als veehouders deze emissiearme technieken gaan toepassen.

De afname van de depositie volgens het scenario 'mitigerende maatregelen' is aanvankelijk onlogisch
omdat iedere veehouder binnen zijn bepaalde emissieplafond mag 'opvullen'.

De volgende verklaringen zijn te geven:

 de mogelijkheid om uit te breiden in het aantal dieren wordt gelimiteerd door de maximaal
toegestane omvang van het agrarisch bouwblok

 er is vanuit gegaan dat de huisvestingssystemen op alle bedrijven al voldoen aan BBT. Uit het
vergunningen bestand is af te leiden dat dit nog niet voor alle bedrijven in de vergunning is
vastgelegd waardoor de bedrijfsemissie volgens dit scenario lager komt te liggen dan de thans
vergunde emissie

 afrondingen binnen het rekenmodel zorgt ook voor lagere emissies.

Landschap en cultuurhistorie

Vanuit verschillende beleidsinvalshoeken op zowel provinciaal als gemeentelijk beleid wordt gewerkt
aan het tegengaan van verstening en het bevorderen van de landschappelijke kwaliteiten in het
buitengebied van de gemeente Kampen. De omgevingsverordening van Overijssel en het
landschapsontwikkelingsplan zijn een aantal belangrijke beleidsinstrumenten die hieraan invulling
geven.

Er zijn verschillende maatregelen die bijdragen aan het realiseren van het beleid. Een maatregel die
hieraan bijdraagt is dat agrarische bedrijven op nieuwe locaties niet zijn toegestaan; alleen hervestiging
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op bestaande agrarische bouwpercelen. Verder is omschakeling van grondgebonden naar intensieve
veehouderij alsmede een intensieve neventak niet toegestaan.

Bij hervestiging van agrarische bedrijven kan dat alleen wanneer aangesloten wordt bij bestaande
landschapsstructuren. Het uitgangspunt is dat de landschappelijke waarden dienen te worden versterkt.
Ook de vestiging of uitbreiding van agrarische bedrijven in de zogenaamde groene omgeving kan alleen
indien dat past binnen omschreven randvoorwaarden.

In het maximale scenario, waarbij rekening wordt gehouden met de theoretisch hoogst mogelijke
dynamiek zijn landschappelijke consequenties niet in zijn geheel uit te sluiten.

Uitbreiding tot maximaal 2 hectare is immers wel mogelijk en kan leiden tot enige aantasting van
kenmerkende landschappelijke waarden van deze gebieden en enige aantasting van de openheid door
uitbreiding van bijvoorbeeld stallen. In vergelijking tot de referentiesituatie met
uitbreidingsmogelijkheden tot 4 hectare, is dit gesteld kan worden dat de impact op het landschap en de
visuele kwaliteit als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan minder negatief is, omdat er minder
verstening zal zijn door de beperking van uitbreidingsmogelijkheden tot 2 hectare.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt ook de ruimte voor extensieve en kleinschalige recreatie. Ook kan
het recreatieve (mede)gebruik verder worden ontwikkeld door de aanleg van wandel- en fietsroutes. De
ruimtelijke impact van dergelijke vormen van recreatie is naar verwachting beperkt.

Overige milieuaspecten
De overige beschouwde milieuaspecten, waaronder geluid, luchtkwaliteit en geurhinder, leidt niet tot
een verslechtering van het won- en leefklimaat in en in de omgeving van het plangebied. Gesteld kan
worden dat doordat ondermeer er geen omschakelingen zijn naar intensieve veehouderij en de omvang
van het bouwvlak in het totaal in teruggebracht, de kwaliteit van de leefomgeving niet zal verslechteren.

19.3 Conclusie milieueffecten

Het MER heeft aangetoond dat de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied gepaard gaat met
milieueffecten die weinig tot geen verslechtering laten zien van de kwaliteit van de leefomgeving. Voor
een groot deel houdt dit verband met keuzes die de gemeente Kampen heeft gemaakt. Keuzes in de
beperking van uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven en het niet meer toestaan van
omschakelingen van grondgebonden naar intensieve veehouderij. Door deze keuzes zijn effecten als
gevolg van de actualisatie van het bestemmingsplan ten opzichte van de vigerende plannen voor het
buitengebied beperkt gebleven.

Ten aanzien van stikstof is in het MER laten zien dat het zogenaamde 'scenario maatregelen' (stand-still)
de situatie van stikstofdepositie niet verslechterd ten opzichte van de huidige feitelijke situatie.
technische maatregelen zorgen ervoor dat er een betere situatie kan ontstaan dan de huidige feitelijke
situatie. De planregels van het bestemmingsplan zorgen voor de verankering van het scenario
maatregelen (stand-still principe).

De conclusie van het MER is dat de effecten naar de omgeving toe beperkt zijn gebleven en op basis
daarvan een bestemmingsplan opgesteld wordt voor het Buitengebied dat uitvoerbaar is.
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20 Leemten in kennis en aanzet evaluatieprogramma

20.1 Leemten in kennis

Gezondheid
In 2011 verzocht de toenmalige staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de
staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Gezondheidsraad een beoordelingskader te ontwikkelen
over risico's van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden. Ook werd gevraagd
naar nut en noodzaak van het hanteren van minimumafstanden tussen veehouderijbedrijven en
woongebieden. De Gezondheidsraad komt tot de conclusie dat de huidige wetenschappelijke
gegevensbasis te smal is voor een kwantitatief beoordelingskader, waarin wordt vastgelegd welke
risiconiveaus voor omwonenden maximaal toelaatbaar zijn. Evenmin is bekend tot welke afstand
omwonenden verhoogde gezondheidsrisico's lopen. De Gezondheidsraad acht dat een meer
beleidsmatig gericht beoordelingskader bruikbare aanknopingspunten biedt voor de praktijk. Volgens de
Gezondheidsraad moet deze aanpak op lokaal niveau zijn beslag krijgen, juist omdat de lokale
omstandigheden kunnen variëren. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, met de
GGD in een adviserende functie. Gesteld wordt dat er behoefte is aan aanvullend onderzoek
(Gezondheidsraad, 2012).

20.2 Aanzet evaluatieprogramma

In het bestemmingsplan dient een evaluatieprogramma te worden opgenomen om na te gaan of de in
dit MER voorspelde effecten ook daadwerkelijk optreden, danwel dat aanvullende afweging en/of
maatregelen nodig zijn. In het MER dient een aanzet voor het evaluatieprogramma te worden
opgenomen.

In het kader van een aanzet tot evaluatie het volgende:

De huidige feitelijke situatie van de stikstofdepositie van de agrarische bedrijven is beeld gebracht. Dit
bestand wordt bijgehouden met de uitbreiding van het vergunde dierenaantal en met de afname van
het vergunde dierenaantal, door het intrekken van vergunningen (stoppen van agrarische bedrijven).
Hierdoor kan jaarlijks worden nagegaan of de voorspelde effecten ook daadwerkelijk optreden zoals de
depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura-2000 gebieden welke tot gevolg heeft dat de kritische
depositiewaarde wordt overschreden.
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Bijlage 1 Uitgangspunten stikstof- en geur berekeningen
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Uitgangspunten stikstofberekeningen

Uitbreiding van agrarische bedrijvigheid
Het bestemmingsplan Buitengebied Kampen maakt geen nieuwe, grootschalige ontwikkelingen
mogelijk. Door efficiënt om te gaan met bouwvlakken van agrarische bedrijven ontstaan compacte
bouwvlakken en neemt het aantal m

2
bouwvlak binnen het plangebied (buitengebied) af.

Uitbreiding agrarische bedrijven
Het bestemmingsplan Buitengebied Kampen maakt geen nieuwvestiging van agrarische bedrijven
mogelijk. Daarnaast is omschakeling van grondgebonden naar intensieve veehouderij uitgesloten,
evenals de 'oprichting' van een neventak 'intensieve veehouderij'. Wel worden in principe de "reguliere"
uitbreidingsmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan in wijzigingsbevoegdheden
overgenomen. Voorwaarden hieraan zijn o.a. dat uitbreiding noodzakelijk is om de continuïteit van het
bedrijf voor langere tijd te waarborgen en dat uitbreiding verantwoord is vanuit natuurlijke,
landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische aard. Bij
afwijkingsbevoegdheid is (kleinschalige) uitbreiding met nevenactiviteiten mogelijk. Voorbeelden
hiervan zijn verbrede landbouw, zorgactiviteiten, recreatieve activiteiten, mits niet belemmerend voor
omliggende functies en niet leidend tot (wezenlijke) toename van verkeer.

Veehouderijen
Voor zowel de intensieve veehouderij als de grondgebonden veehouderij gelden samengevat de
volgende uitbreidingsmogelijkheden

 Bestaande bedrijven met onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden kunnen met behulp van
maatwerk (wijzigingsbevoegdheid) uitbreiden naar 2 hectare.

 Omschakeling van grondgebonden veehouderij naar intensieve veehouderij is niet mogelijk.

 Het oprichten (nieuwvestigen) van een intensieve veehouderij of intensieve neventak bij een
bestaande veehouderij is niet toegestaan.

 Binnen het plangebied mogen maximaal per vier agrarische bedrijven onder voorwaarden één co-
vergister oprichten dan wel in gebruik hebben De voorwaarden hierbij zijn:

 Co-mestvergisting is alleen toegestaan indien daarbij eigen en van maximaal 3 nabij gelegen
bedrijven geproduceerde mest wordt verwerkt;

 eigen of van maximaal 3 nabij gelegen bedrijven afkomstige co-substraten worden
toegevoegd;

 het digestaat op de tot de 3 bedrijven behorende gronden wordt gebruikt met dien
verstande dat de verwerkingscapaciteit niet meer mag bedragen dan 100 ton per dag.

 Covergistingsinstallaties moeten gelegen zijn binnen het bouwblok.

 Covergistingsinstallaties zijn alleen toegestaan in het deelgebied Kampen Zuid. Gezien het vorige
uitgangspunt komt dit neer op maximaal 29 co-vergistingsinstallaties binnen dit gebied.

 Voor een co-vergistingsinstallatie wordt een ruimtebeslag van 0,5 gehanteerd. Op de locaties waar
een co-vergistingsinstallatie wordt geprojecteerd zal uitbreiding naar 2 ha dieren worden
gecorrigeerd naar een uitbreiding tot 1,5 ha dieren.

 Bouwen in meerdere bouwlagen wordt uitgesloten.

De gehanteerde oppervlakten passen, in vergelijking met huidige bestemmingsplannen, beter bij de
huidige agrarische bedrijfsvoering en passen in het algemeen binnen de landschappelijke structuur van
gebieden met de bestemming agrarisch. Hierbij wordt aangetekend dat het hier om
maximumoppervlakte gaat en dat per bouwblok een afweging wordt gemaakt waarbij het streven is dat
maatwerk wordt geleverd met inachtneming van eventuele ontwikkelingen binnen de planperiode en
passend binnen zowel de agrarische bedrijfsvoering als het landschappelijke casco. Bovendien mag bij
bestaande bedrijven slechts één bouwlaag gebruikt worden.

Het bestemmingsplan maakte tevens bedrijfsgerelateerde bebouwing mogelijk, zoals voerkuilen mest-
en voederopslagen. In de praktijk is er al langere tijd weinig tot geen behoefte aan hervestiging om
omschakeling naar intensieve veehouderij.
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Voor het inschatten van de emissies die plaats kunnen vinden op een bouwblok van 2,0 ha. zijn de
volgende aannames dan wel uitgangspunten gehanteerd:

Melkkoeien
Op basis van de Verordening Ruimte en Grondgebonden Melkrundveehouderij, Igo adviescommissie
landbouw en milieu (2 mei 2011) kunnen op 1,5 ha 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee tot
2 jaar worden gehouden. Op 2 ha bouwblok komt dit overeen met ongeveer 270 melkkoeien en 190
stuks vrouwelijk jongvee (3.306 kg NH3).
Voor berekening van de maximale situatie (1,5 ha bouwblok + 0,5 ha co-vergistingsinstallatie) wordt
uitgegaan van: 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee (2.446 kg NH3).

(Vlees)varkens
Modelmatig wordt voor locaties waar nu intensieve veehouderij is, gerekend met het houden van
vleesvarkens. Dit omdat vleesvarkens per oppervlakte eenheid de hoogste ammoniakuitstoot hebben.
Voor berekening van de maximale situatie (2,0 ha bouwblok) wordt uitgegaan van:
- 65% van het bruto bouwvlak is bebouwd met stallen
- 90% van de staloppervlak is beschikbaar voor het huisvesten van vleesvarkens
- per vleesvarken geldt 1 m2 vloeroppervlak
11.700 vleesvarkens (16,380 kg NH3 en 269.100 Ou-sec)

Voor berekening van de maximale situatie (1,5 ha bouwblok + 0,5 ha co-vergistingsinstallatie) wordt
uitgegaan van:
- 65% van het bruto bouwvlak is bebouwd met stallen
- 90% van de staloppervlak is beschikbaar voor het huisvesten van vleesvarkens
- per vleesvarken geldt 1 m2 vloeroppervlak
8775 vleesvarkens (12.285 kg NH3 en 201.825 Ou-sec)

Legkippen en ouderdieren
Uitgangspunt is dat intensieve veehouderijen waar legkippen en ouderdieren gehouden worden,
(modelmatig) gelijk geschaard worden met vleesvarkens (16,380 kg NH3 en 269.100 Ou-sec). Op deze
locaties is geen rekening gehouden met co-vergisting.

Schapen en Geiten
Uitgangspunt is dat bedrijven waar schapen en geiten worden gehouden, (modelmatig) in de maximale
situatie dezelfde emissie gaan veroorzaken als melkrundveehouderijen (3,306 kg NH3). Op deze locaties
is geen rekening gehouden met co-vergisting.

Paardenhouderijen
Het betreft hier de Paardenhouderijen en productiegerichte paardenfokkerijen welke in het
bestemmingplan gelijk worden gesteld aan grondgebonden landbouw.
Deze locaties vergroten hun bouwblok naar 2,0 ha en schakelen (in het rekenmodel) om naar een
melkrundveehouderij inclusief vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (3,306 kg NH3).

Emissies covergister
Co-vergisters (vooral de wkk´s) emitteren 1,09 gram NOx, wat omgerekend 34.374,24 kg NOx per jaar is.

De "vertaling"van oppervlakte uitbreiding naar aantallen dieren is afgeleid van het rapport van de
commissie Van Doorn 'Al het vlees duurzaam', De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde
veehouderij in 2020 . van de commissie Van Doorn.
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Uitwerking scenario maatregelen ("stand still")

Het scenario maatregelen is hieronder uitgewerkt.
Een 'stand-still' ten aanzien van de stikstofemissie betekent voor veehouderijen niet automatisch dat de
ontwikkelingsmogelijkheden worden ontnomen. Door gebruik te maken van ammoniakemissie
reducerende stalsystemen of technieken ontstaat de mogelijkheid om, binnen het geldende
emissieplafond meer dieren te mogen houden. Deze memo beschrijft een scenario waarbij wordt
uitgaan van het uitbreiden met het aantal dieren door het toepassen van (algemeen geaccepteerde en
zich in de praktijk bewezen) emissiereducerende technieken. Alle dieren moeten momenteel al
gehuisvest zijn op huisvestingssystemen die voldoen aan de maximale emissiewaarde volgens het
Besluit huisvesting. Dit zijn huisvestingssystemen die een ammoniakuitstoot per dierplaats veroorzaken
die gelijk of lager is dan onderstaande waarden.

Tabel a.
Diercategorie maximale emissiewaarde

(kg NH3/dierplaats/jaar)

Melk- en kalfkoeien 9,5

Biggenopfok (gespeende biggen) 0,23

Vleeskalveren tot 8 maanden 2,5

Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 2,9

Guste en dragende zeugen 2,6

Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden,
opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking

1,4

opfokhennen en hanen van legrassen, jonger dan 18 weken

- batterijhuisvesting
- nageschakelde techniek

0,06
0,010

legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

- batterijhuisvesting
- niet batterijhuisvesting
- nageschakelde techniek

0,013
0,125
0,015

ouderdieren van vleeskuikens
- nageschakelde techniek

0,435
0,015

vleeskuikens 0,045

Er zijn voor de afzonderlijke diersoorten verschillende stalsystemen beschikbaar die een lagere emissie
veroorzaken dan de in tabel a. opgenomen emissies. Bij het bepalen van lagere emissie (ten behoeve
van het rekenmodel) zijn stalsystemen geselecteerd waarvan bekend is dat deze toepasbaar zijn in
veelal bestaande maar zeker nieuw te bouwen stallen. Daarnaast is niet altijd gekozen voor een
stalsysteem die per definitie de laagste emissie veroorzaakt. In tabel b. zijn de maximale
emissiewaarden en de voor dit onderzoek gehanteerde emissiewaarden opgenomen, waarbij tevens is
berekend hoeveel dieren er meer gehouden kunnen worden om binnen het zelfde 'emissieplafond' te
blijven. Verhouding in aantal te houden dieren (per diercategorie)

Tabel b.
Diercategorie Gehanteerde

emissiefactor
(kg NH3/dierplaats/jaar)

maximale
emissiewaarde (kg
NH3/dierplaats/jaar)

Verhouding aantal extra te
houden dieren op emissiearme
huisvestingssystemen.

Melk- en kalfkoeien 6,5 9,5 1,45

Vleeskalveren tot 8 maanden 0,75 2,5 3,33

Biggenopfok (gespeende biggen) 0,11 0,23 2,1

Kraamzeugen (incl. biggen tot
spenen)

1,25 2,9 2,3

Guste en dragende zeugen 0,42 2,6 6,2

Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25
kg tot 7 maanden, opfokzeugen van
ca. 25 kg tot eerste dekking

0,35 1,4 4,0

opfokhennen en hanen van
legrassen, jonger dan 18 weken

0,006 0,06 10

legkippen en (groot-)ouderdieren
van legrassen

0,012 0,125 10,4

ouderdieren van vleeskuikens 0,075 0,435 5,8

Vleeskuikens 0,021 0,045 2,1

nageschakelde techniek 0,001 0,015 PM
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Toelichting op de tabel:
- het feitelijk aantal stuks melkrundvee kan toenemen met een factor 1,45 bij een emissie van 6,5 kg

NH3/dierplaats/jaar;
- het feitelijk aantal vleeskalveren kan toenemen met een factor 3,33 (0,75 kg NH3/dierplaats/jaar);
- bij varkensvermeerderingsbedrijven is voor de uitbreidingsmogelijkheden het aantal te houden

gespeende biggen maatgevend. Dit (feitelijk) aantal neemt toe met een factor 2,1 (0,11 kg
NH3/dierplaats/jaar). Evenzo wordt het aantal kraamzeugen (1,25 kg NH3/dierplaats/jaar) en het
aantal guste en dragende zeugen (0,42 kg NH3/dierplaats/jaar) met een factor 2,1 vermeerderd;

- het feitelijk aantal stuks vleesvarkens neemt toe met een factor 4 (0,35 kg NH3/dierplaats/jaar);
- het feitelijk aantal stuks pluimvee neemt toe met genoemde verhoudingscijfers.

Een limiet voor de uitbreidingsmogelijkheden vormt tevens de (maximale) omvang van het agrarisch
bouwvlak. Bij wijzigingsbevoegdheid kan dit (onder voorwaarden) vergroot worden tot 2,0 ha. Op die
locaties waar een co-vergistingsinstallatie is geprojecteerd bedraagt de maximale omvang van het
bouwvlak voor het houden van dieren 1,5 ha met daarnaast 0,5 ha voor de co-vergistingsinstallatie. In
onderstaande tabel zijn het maximaal aantal de houden dieren op een bouwvlak weergegeven:

Maximale veebezetting op een bouwvlak
Diersoort 2,0 ha dierplaatsen 1,5 ha dierplaatsen + 0,5 ha co-vergisting

Melkkoeien 270 melkkoeien + 190 jongvee 200 melkkoeien + 140 jongvee

Vleeskalveren 3.333 2.500*

Fokzeugen 1.600 1.200*

Vleeskuikens 293.333 220.000*

Legkippen 160.000 120.000*

* Conform het advies van de Commissie van Doorn ('Alle vlees duurzaam)

Uitgangspunten geurberekeningen

De basis voor het uitvoeren van geurberekeningen vormt het door Oranjewoud geïnventariseerde
vergunningenbestand van de gemeente. Uit dit vergunningenbestand zijn de voor geurberekening
relevante data (locaties en emissies) gefilterd en opgenomen in een bronnen bestand. Voor de overige
parameters zijn navolgende defaultwaarden gehanteerd, conform de door het ministerie van VROM
uitgebrachte 'Gebruikshandleiding V-stacks gebied'.

 Gemiddelde gebouwhoogte (gem. GH): 6 meter.

 Emissiepunthoogte natuurlijke ventilatie: 1,5 meter (grondgebonden bedrijven).

 Emissiepunthoogte mechanische ventilatie: 5 meter (IV bedrijven).

 Luchtsnelheid: natuurlijke ventilatie: 0,4 meter per seconde (grondgebonden bedrijven).

 Luchtsnelheid: mechanische ventilatie: 4 meter per seconde (IV bedrijven).

 Diameter uitstroomopening: 0,5 meter.

 Door de gemeente is een bestand aangeleverd met alle voor geurgevoelige objecten binnen de
gemeente en daarbij behorende maximale geurbelasting per object.

Voor de berekening van de maximaal mogelijk optredende geurbelasting is het bronbestand aangepast.
Per bron is ingegeven wat de emissie kan worden bij maximale invulling van bouwblok. Hiervoor zijn
uitgangspunten gehanteerd welke in lijn liggen met de uitgangspunten voor de berekeningen van de
stikstofdepositie.
Voor bedrijven waar intensieve dieren worden gehouden is de maximale geuremissie die kan
plaatsvinden op een bouwblok van 2 ha gerelateerd aan het houden van vleesvarkens omdat
vleesvarkens per oppervlakte-eenheid een hoge ammoniakemissie hebben en binnen de gemeente
nauwelijks pluimveehouderijen voorkomen.

De volgende berekeningswijze is gehanteerd:

 65% van het bruto bouwvlak is bebouwd met stallen

 90% van de staloppervlak is beschikbaar voor het huisvesten van vleesvarkens

 per vleesvarken geldt 1 m2 vloeroppervlak

 11.700 vleesvarkens (269.100 Ou-sec)
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 Voor berekening van de maximale situatie (1,5 ha bouwblok + 0,5 ha covergistingsinstallatie) is
uitgegaan van:

 65% van het bruto bouwvlak is bebouwd met stallen

 90% van de staloppervlak is beschikbaar voor het huisvesten van vleesvarkens

 per vleesvarken geldt 1 m2 vloeroppervlak

 8775 vleesvarkens (201.825 Ou-sec)
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Bijlage 2: Passende beoordeling
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Kampen ontwikkelt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het bestem-
mingsplan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied in de gemeente Kampen.

Afbeelding 1.1: overzicht van het plangebied (gele en groene vlakken)

Binnen 10 kilometer
1

van het plangebied liggen er Natura 2000-gebieden. De voorgenomen ontwikke-
lingen en activiteiten hebben mogelijk een effect op de instandhoudingsdoelen van deze Natura 2000-
gebieden. In deze passende beoordeling worden de gevolgen van de ontwikkelingen en activiteiten bin-
nen het bestemmingsplan getoetst aan de Natuurbeschermingswet.

1.2 Doel en vraagstelling

Omdat in de omgeving van het plangebied een aantal Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-
gebieden) is gelegen, doet zich de vraag voor of de ontwikkelingen die het voorgenomen bestemmings-
plan mogelijk zal maken, negatieve effecten kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen voor deze
gebieden. Als dat het geval is, moet op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het bestem-
mingsplan een passende beoordeling worden uitgevoerd. Dit volgt uit artikel 19j van de Natuurbe-
schermingswet 1998, en de daaraan gerelateerde artikelen (zie kader).

1 Dit is de afstand die de Commissie m.e.r. hanteert als begrenzing van het te beschouwen gebied, evenals de afstand die de Pro-

grammatische aanpak stikstofdepositie hanteert voor agrarische bedrijven.

Kampen

IJsselmuiden

Koekoekspolder

Bypass

Nationaal Landschap IJsseldelta (NLIJ)

Kampen-Zuid
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Het doel van deze passende beoordeling is het in beeld brengen of het bestemmingsplan Buitengebied
Kampen negatieve effecten heeft of kan hebben op de Natura 2000-gebieden.

Natuurbeschermingswet, 1998, Artikel 19j

1. Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de in-
standhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natu-
ra 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren
of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de be-
perkingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening
a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en
b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde beheerplan voor zover dat betrek-

king heeft op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a,
derde lid.

2. Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van
een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevol-
gen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen
een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhou-
dingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van dat gebied.

3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, alleen genomen indien is
voldaan aan de voorwaarden, genoemd in de artikelen 19g en 19h.

4. De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter zake van die plannen voorgeschreven mili-
eueffectrapportage.

5. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de voorbereiding van een plan als bedoeld in het
tweede lid geldt niet in gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project ten aanzien
waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs
geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan.

6. Het eerste tot en met derde lid en het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op projectbesluiten als be-
doeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet ruimtelijke ordening.

In de passende beoordeling wordt de volgende vraag beantwoord:
Kunnen de ontwikkelingen die het voorgenomen bestemmingsplan mogelijk maakt, gelet op de instand-
houdingsdoelstelling voor de Natura 2000-gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habi-
tats van soorten in die gebieden verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten
waarvoor de gebieden zijn aangewezen?

Deze passende beoordeling is ingedeeld in twee onderdelen. In eerste instantie (hoofdstuk 4) wordt na-
gegaan of activiteiten waarop het bestemmingsplan zich richt negatieve gevolgen kunnen hebben voor
de instandhoudingsdoelstelling van de betrokken Natura 2000-gebieden. Vervolgens (hoofdstuk 5)
wordt ingezoomd op het onderdeel stikstofdepositie, aangezien voor dat onderdeel significant negatie-
ve effecten redelijkerwijs bij voorbaat niet uit te sluiten zijn.

Vogel- en Habitatrichtlijn, Natura 2000

De Europese Vogelrichtlijn (vastgesteld in 1979) heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten, hun eieren,
nesten en leefgebieden en de bescherming van trekvogels wat hun broed-, rui- en overwinteringgebieden betreft
en rustplaatsen in hun trekzones. De richtlijn kent twee sporen: algemeen geldende regels voor de bescherming van
de soorten, die overal van toepassing zijn en de instelling (door de lidstaten) van speciale beschermingszones (de
'Vogelrichtlijngebieden') voor vogelsoorten die bijzonder kwetsbaar zijn. Na 1979 is de richtlijn nog diverse malen
aangepast, maar hij is nog altijd van kracht.

In 1992 is naast de Vogelrichtlijn de Habitatrichtlijn opgesteld. De Habitatrichtlijn draagt bij aan het waarborgen van
de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Van zowel
typen habitats als van soorten dieren en planten zijn lijsten opgesteld die in het kader van de richtlijn beschermd
dienen te worden. Ook in deze richtlijn kunnen de genoemde sporen worden onderscheiden: enerzijds de algemene
bescherming van bepaalde soorten, anderzijds de aanwijzing van speciale beschermingszones (de 'Habitatrichtlijn-
gebieden').
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De speciale beschermingszones vormen samen een samenhangend Europees netwerk van natuurgebieden, dit net-
werk wordt aangeduid als Natura 2000. Gezamenlijk vormen deze gebieden de hoeksteen voor behoud en herstel
van biodiversiteit.

In Nederland zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vertaald in de Flora- en faunawet (voor de soortbescher-
ming) en in de Natuurbeschermingswet 1998 (voor de bescherming van de Natura 2000-gebieden).

De aanwijzing van de vogelrichtlijngebieden is in het algemeen definitief. Voor een aantal Habitatrichtlijngebieden
zijn de definitieve aanwijzingen nog niet tot stand gekomen. De bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 om-
trent het uitvoeren van een passende beoordeling zijn voor zowel de definitief als de niet definitief aangewezen ge-
bieden van toepassing. De voorliggende Passende beoordeling is gebaseerd op de ontwerp of definitieve Aanwij-
zingsbesluiten van de betreffende gebieden.
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2 Beschrijving van de ontwikkeling

2.1 Beschrijving plangebied

De gemeente Kampen ligt in de provincie Overijssel. Het plangebied omvat het buitengebied van de ge-
meente dat wordt begrensd door de randmeren aan de noordzijde, de gemeentegrens van Zwarte Wa-
terland aan de oostzijde, het Vossenmeer en het Drontermeer aan de westzijde. Verder grenst het plan-
gebied aan de gemeentegrenzen van de gemeentes Oldebroek en Hattem aan de zuidzijde en Zwolle
aan de zuidoostzijde.
Het plangebied betreft in grote lijnen het buitengebied van de gemeente Kampen waarvoor een plan-
MER opgesteld wordt. In de afbeelding (figuur 2.1) is het plangebied weergegeven met de kleuren geel
en groen. De kernen van Kampen en IJsselmuiden, diverse andere dorpskernen, het (glas) tuinbouwge-
bied Koekoekspolder en het gebied van de Bypass met watergang Het Reeve Diep en het toekomstig
woongebied De Reeve vallen buiten het plangebied.

Afbeelding 2.1: plangebied buitengebied Kampen

Omdat de voorgenomen ontwikkelingen en activiteiten mogelijk als gevolg van stikstof een effect op de
instandhoudingsdoelen van verderop gelegen habitats van Natura 2000-gebieden kunnen hebben, is er
een contour van 10 km afstand rond het plangebied aangebracht (figuur 2.2).
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Figuur 2.2 Overzicht studiegebied Buitengebied Kampen

Binnen dit studiegebied liggen de volgende Natura 2000-gebieden (database EZ): De Wieden, De Weer-
ribben, Olden Maten, Uiterwaarden IJssel, Veluwe, Zwartemeer, Veluwerandmeren, Uiterwaarden
Zwarte water & Vecht.

Algemene karakteristieken van het gebied
Het plangebied bestaat globaal uit twee deelgebieden: het noordelijk gelegen gebied dat onderdeel
uitmaakt van het Nationaal Landschap IJsseldelta (geel) en het zuidelijk deel van het buitengebied dat
verder aangeduid wordt als Kampen Zuid (groen).
Het Nationaal Landschap is een door de Nota Ruimte aangewezen landschap vanwege haar unieke
landschapskwaliteiten. Deze zijn in de Nota Ruimte (globaal) omschreven als:
 de grote mate van openheid
 de oudste rationele, geometrische verkaveling;
 reliëf in de vorm van huisterpen en kreekruggen.

Onderstaand overzicht geeft globaal inzicht in de belangrijkste kernkwaliteiten en de structuren van de
IJsseldelta weer (bron: ontwikkelingsperspectief NLIJ).

Het gebied Kampen Zuid wordt gekenmerkt door een open, agrarisch polderlandschap en veenweide-
landschap. Vanouds vormen de dijken hier de structuurdragers van het landschap: vanaf de dijk werd
het gebied verkaveld, aan of op de dijk ontstond de eerste bebouwing. Dit heeft geresulteerd in karakte-
ristiek dijkprofielen. Het open landschap wordt getypeerd door lange rechte noordoost-zuidwest geori-

Deelgebied Hoofdkenmerken Structuur

Polder Mastenbroek Weidsheid - Geometrie
- Lange linten en weteringen
- Ontbrekende wegbeplanting
- Contrastrijke randen

Kampereiland en de buiten-
polders

Openheid - Reliëf
- Onregelmatige vormen
- Rivierarmen
- Dijken

Rivierenlandschap Kleinschaligheid en openheid - Meanderende rivieren
- Uiterwaarden
- Contrastrijke randen
- Dijken
- Historische kernen
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enteerde kavels, haaks op de dijken, gescheiden door een uitgebreid stelsel van sloten. Langs de (oude)
dijken liggen kolken; de restanten van vroegere dijkdoorbraken. Verspreid in en rond het gebied liggen,
veelal langs dijken, woningen, waarvan een aantal op terp en ingekleed in erfbeplanting. De kleinschali-
ge gesloten huiskavels contrasteren met het omliggende grootschalige en open landschap. Het noord-
westelijk deel van het plangebied is het restant van het zeekleigebied. Het oostelijk deel van het plange-
bied is een uiterwaardengebied langs de IJssel waarvan de verkavelingsstructuur onregelmatig blokvor-
mig is.

2.2 Voorgenomen activiteiten

Het bestemmingsplan Buitengebied Kampen maakt de volgende ontwikkelingen ruimtelijk planologisch
mogelijk, die relevant zijn binnen het onderzoekskader van deze Passende beoordeling.

Het bestemmingsplan Buitengebied Kampen maakt geen nieuwe, grootschalige ontwikkelingen moge-
lijk. Door efficiënt om te gaan met bouwvlakken van agrarische bedrijven ontstaan compacte bouwvlak-
ken en neemt het aantal m

2
bouwvlak binnen het buitengebied af.

Uitbreiding agrarische bedrijven
Het bestemmingsplan Buitengebied Kampen maakt geen nieuwvestiging van agrarische bedrijven moge-
lijk. Daarnaast is omschakeling van grondgebonden naar intensieve veehouderij uitgesloten, evenals de
'oprichting' van een neventak 'intensieve veehouderij'.
Wel worden in principe de "reguliere" uitbreidingsmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan in
wijzigingsbevoegdheden overgenomen. Voorwaarden hieraan zijn o.a. dat uitbreiding noodzakelijk is om
de continuïteit van het bedrijf voor langere tijd te waarborgen en dat uitbreiding verantwoord is vanuit
natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiëni-
sche aard. Bij afwijkingsbevoegdheid is (kleinschalige) uitbreiding met nevenactiviteiten mogelijk. Voor-
beelden hiervan zijn verbrede landbouw, zorgactiviteiten, recreatieve activiteiten, mits niet belemme-
rend voor omliggende functies en niet leidend tot (wezenlijke) toename van verkeer.

Veehouderijen
Voor zowel de intensieve veehouderij als de grondgebonden veehouderij gelden samengevat de volgen-
de uitbreidingsmogelijkheden

 De bouwvlakken worden 'op maat' gemaakt en zodanig vastgelegd dat deze efficiënter ingericht
kunnen worden. Hierdoor ontstaan compacte bouwvlakken en neemt per saldo het aantal m2
bouwvlak af. Bestaande bedrijven met onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden kunnen, met be-
hulp van maatwerk (wijzigingsbevoegdheid), uitbreiden naar 2 hectare bouwvlak.

 Omschakeling van grondgebonden veehouderij naar intensieve veehouderij is niet mogelijk.

 Het oprichten (nieuwvestigen) van een intensieve veehouderij of intensieve neventak bij een be-
staande veehouderij is niet toegestaan.

 Binnen het plangebied mogen maximaal per vier agrarische bedrijven onder voorwaarden één co-
vergister oprichten dan wel in gebruik hebben De voorwaarden hierbij zijn:

 Co-mestvergisting is alleen toegestaan indien daarbij eigen en van maximaal 3 nabij gelegen
bedrijven geproduceerde mest wordt verwerkt, en

 eigen of van maximaal 3 nabij gelegen bedrijven afkomstige cosubstraten worden toegevoegd,
en het digestaat op de tot de 3 bedrijven behorende gronden wordt gebruikt

 dat de verwerkingscapaciteit niet meer mag bedragen dan 100 ton per dag.

 Co-vergistingsinstallaties moeten gelegen zijn binnen het bouwblok.

 Co-vergistingsinstallaties zijn alleen toegestaan in het deelgebied Kampen Zuid. Gezien het vorige
uitgangspunt komt dit neer op maximaal 29 co-vergistingsinstallaties binnen dit gebied.

Voor een co-vergistingsinstallatie wordt een ruimtebeslag van 0,5 ha gehanteerd. Op de locaties waar
een co-vergistingsinstallatie wordt geprojecteerd zal uitbreiding naar 2 ha dieren worden gecorrigeerd
naar een uitbreiding tot 1,5 ha dieren. Bouwen in meerdere bouwlagen wordt uitgesloten.

De gehanteerde oppervlakten passen, in vergelijking met huidige bestemmingsplannen, beter bij de
huidige agrarische bedrijfsvoering en passen in het algemeen binnen de landschappelijke structuur van
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gebieden met de bestemming agrarisch. Hierbij wordt aangetekend dat het hier om maximumopper-
vlakte gaat en dat per bouwblok een afweging wordt gemaakt waarbij het streven is dat maatwerk
wordt geleverd met inachtneming van eventuele ontwikkelingen binnen de planperiode en passend
binnen zowel de agrarische bedrijfsvoering als het landschappelijke casco.

Het bestemmingsplan maakte tevens bedrijfsgerelateerde bebouwing mogelijk, zoals voerkuilen mest-
en voederopslagen. In de praktijk is er al langere tijd weinig tot geen behoefte aan hervestiging om om-
schakeling naar intensieve veehouderij. Voor het inschatten van de emissies die plaats kunnen vinden
op een bouwblok van 2,0 ha. zijn bepaalde aannames dan wel uitgangspunten gehanteerd, welke zijn
opgenomen in de bijlage van het MER.

Niet-agrarische nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland, aan
het inkomen van de boer en daarmee aan voorzetting van het agrarische karakter van het buitengebied.
De belangstelling groeit (economische noodzaak voor neveninkomsten en groeimarkt in toerisme,
dienstverlening, zorg, enzovoort). Nu wordt er een kader (randvoorwaarden) geschapen voor nieuwe
(ondergeschikte) activiteiten bij een agrarisch bedrijf.
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3 Beschermde gebieden
In de omgeving van het plangebied Buitengebied Kampen liggen acht Natura 2000-gebieden. Alle Be-
schermde natuurmonument komen te vervallen bij de definitieve aanwijzing en vallen onder het be-
schermingsregime van het betreffende Natura 2000-gebied. In de volgende paragraaf worden de Natura
2000-gebieden beschreven.

3.1 Natura 2000-gebieden

In deze paragraaf worden de in de passende beoordeling betrokken Natura 2000-gebieden, inclusief in-
standhoudingsdoelen (ISHD), globaal beschreven. Nadere informatie hierover is te raadplegen op de
website van Alterra (www.synbiosys.alterra.nl). De exacte ligging van habitattypen is zoveel mogelijk via
de website van de betreffende provincie achterhaald (Atlas van Gelderland en Overijssel).
Het gaat om de volgende Natura 2000-gebieden:

 Ketelmeer & Vossemeer

 Zwarte Meer

 De Wieden

 Olde Maten & Veerslootslanden

 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

 Uiterwaarden IJssel

 Veluwerandmeren

 Veluwe

Analyse te onderzoeken gebieden
Met name voor de mogelijke gevolgen van stikstofdepositie (vanuit de veehouderij) op daarvoor
gevoelige habitats, is de vraag hoe ver de effecten zich kunnen uitstrekken niet zomaar te be-
antwoorden. Bij het beschouwen van de effecten van stikstofdepositie wordt in de praktijk een
arbitraire afstandsgrens aangehouden die invulling geeft aan het principe dat de bronnen die op
korte afstand van een Natura 2000-gebied liggen een relatief grote invloed hebben op dat ge-
bied. In de praktijk wordt voor agrarische bedrijven een grens gehanteerd van 10 kilometer. De-
ze grens wordt toegepast voor agrarische bedrijven in de Programmatische aanpak stikstof, bij
vergunningverlening door de verschillende provincies en door de Commissie voor de milieuef-
fectrapportage. Het Zwarte Meer, Ketelmeer & Vossemeer en Uiterwaarden Zwarte Water en
Vecht valt geheel binnen die grens gelegen; de overige Natura 2000 gebieden voor een (klein)
deel.

3.1.1 Ketelmeer & Vossemeer

Status: definitief aangewezen als Vogelrichtlijngebied

Het gebied Ketelmeer en Vossemeer bestaat uit een uitgestrekt zoetwatermeer, zand- en mod-
derbanken en moerasvegetatie. De meren kregen in 1957 hun huidige vorm na de aanleg van de
dijken rond Oostelijk Flevoland. Het Ketelmeer heeft een gemiddelde diepte van 2.9 meter -NAP
en heeft een slib- en zavelrijke bodem. Het is daarmee relatief diep en heeft alleen in het ooste-
lijk deel omvangrijke ondiepten met waterplanten. In het oosten van het gebied is sprake van

grote peildynamiek als gevolg van
op- en afwaaiing. Daardoor kon de
oorspronkelijke land-
waterovergang met uitgestrekte
zones waterriet gedeeltelijk in
stand blijven. In het oostelijke deel
zijn in 1997 en 2002 eilandjes aan-
gelegd, het geheel bestaat nu uit
zand- en slikplaten, rietvelden en
geulen. Het Vossemeer vormt een
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verbinding tussen het Ketelmeer en de Veluwerandmeren, en ontvangt het meeste water via de
Roggebotsluis uit het Drontermeer. Het Vossemeer is veel zandiger dan het Ketelmeer en is bui-
ten de vaargeul grotendeels minder dan een meter diep. In 1997 is er een moeraszone aange-
legd.

Het aanwijzingsbesluit kent geen ISHD voor habitat(soorten), maar wel voor broedvogels:

Code Omschrijving SVI Oppervlakte Kwaliteit

Broedvogels

A021 Roerdomp -- > >

A119 Porseleinhoen -- > >

A298 Grote karekiet -- > >

SVI Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongun-
stig, + gunstig)

= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) (Ontwerp-)aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

3.1.2 Zwarte Meer

Status: definitief aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.

Het Zwarte Meer ligt in de voormalige IJsseldelta tussen de Noordoostpolder en het Kamperei-
land. Het is een groot, ondiep randmeer dat grotendeels bestaat uit open water met lokaal wa-
tervegetaties van voedselrijke milieus. Aan de zuidkant ligt een groot rietmoeras, in het oostelijk
deel een kunstmatig eiland (het Vogeleiland) en enkele restanten van biezenvelden. Langs de
oevers zijn brede rietkragen en moerasvegetaties aanwezig. Plaatselijk komen grote zeggen-
moerassen van voedselrijke milieus voor. De graslanden bestaan voor een groot deel uit typen
van (matig) voedselrijke standplaatsen, overstromingsgraslanden met kievietsbloemen, kam-
grasweiden en glanshaverhooilanden.
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Instandhoudingsdoelen Zwarte Meer:

Code Omschrijving SVI Oppervlakte Kwaliteit

Habitattypen

H3150 Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden

- > >

H6430 Ruigten en zomen + = =

H6510 Glanshaver- en vossen-
staart hooilanden

-- > >

Habitatsoorten Land. SvI Omvang Kwaliteit

H1145 Grote modderkruiper - = =

H1149 Kleine modderkruiper + = =

H1163 Rivierdonderpad - = (>) = (>)

H1318 Meervleermuis - = =

Broedvogels Land. SvI Omvang Kwaliteit

A021 Roerdomp -- > >

A029 Purperreiger -- > >

A034 Lepelaar -- > >

A037 Kleine zwaan -- > >

A119 Porseleinhoen - = =

A197 Zwarte stern -- > >

SVI Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongun-
stig, + gunstig)

= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) (Ontwerp-)aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

Figuur 1: habitattypen Zwarte Meer

3.1.3 De Wieden

Status: voorlopige aanwijzing als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.

Het gebied Wieden is een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen met daartussen
natte graslanden, natte heiden, trilvenen, galigaanmoerassen, rietland en moerasbos. Het ge-
bied is een restant van het laagveengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Fryslân uitstrekte.
Een groot deel bestaat uit uitgeveende petgaten.Alle successiestadia van open water tot en met
moerasheide en veenbos zijn aanwezig. Het gebied Wieden is beïnvloed door het oude rivier-
stelsel van de Overijsselse Vecht. Er komen ondiepe kleiafzettingen voor. Door vervening, met
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bredere petgaten, zijn de grote meren ontstaan. Het Giethoornse- en Duiningermeer zijn na-
tuurlijke meren.

Instandhoudingsdoelen De Wieden:
Code Omschrijving SVI Oppervlakte Kwaliteit

Habitattypen

H3140 Kranswierwateren -- > >

H3150 Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden

- > >

H4010 Vochtige heiden - > =

H6410 Blauwgraslanden -- = >

H6430 Ruigten en zomen + = =

H7140A Overgangs- en trilvenen -- > =

H7140B Overgangs- en trilvenen - = =

H7210 Galigaanmoerassen - > >

H91D0 Hoogveenbossen - = >

Habitatsoorten SVI Omvang Kwaliteit

H1042 Gevlekte witsnuitlibel -- > >

H1060 Grote vuurvlinder -- > >

H1082 Gestreepte waterroofke-
ver

-- > >

H1134 Bittervoorn - = =

H1145 Grote modderkruiper - = =

H1149 Kleine modderkruiper + = =

H1163 Rivierdonderpad - = =

H1318 Meervleermuis - = =

H1393 Geel schorpioenmos -- > >

H1903 Groenknolorchis -- = =

H4056 Platte schijfhoorn - = =

Broedvogels SVI Omvang Kwaliteit

A017 Aalscholver + = =

A021 Roerdomp -- = =

A029 Purperreiger -- = =

A081 Bruine kiekendief + = =

A119 Poseleinhoen -- = =

A122 Kwartelkoning 1 > >

A153 Watersnip -- = =

A197 Zwarte stern -- = =

A275 Paapje -- > >

A292 Snor -- > >

A295 Rietzanger - = =

A298 Grote karekiet -- > >

SVI Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongun-
stig, + gunstig)

= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) (Ontwerp-)aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering
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Figuur 2: uitsnede habitattypenkaart De Wieden (bron: Atlas Overijssel)

3.1.4 Olde Maten & veerslootslanden

Status: voorlopige aanwijzing als Habitatrichtlijngebied

De Olde Maten & Veerslootslanden omvatten thans
een van de laatst bewaard gebleven restanten van
onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse
laagveengebied. De bodemkundige en
hydrologische situatie zijn gunstig voor herstel waar
de kwaliteit achteruit gegaan is. Het uitgebreide
slotenpatroon in het gebied is een van de
belangrijkste leefgebieden van de grote mod-
derkruiper in ons land.
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Instandhoudingsdoelen Olde Maten:

Code Omschrijving SVI Oppervlakte Kwaliteit

Habitattypen

H6410 Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden

- = =

H7140B Blauwgraslanden -- = >

H6510 Overgangs- en trilvenen - > >

Habitatsoorten SVI Omvang Kwaliteit

H1134 Bittervoorn - = =

H1145 Grote modderkruiper - = =

H1149 Kleine modderkruiper + = =

H4056 Platte schijfhoren - = =

SVI Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongun-
stig, + gunstig)

= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) (Ontwerp-)aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

Figuur 3: habitattypen Olde Maten; bron: Programmadirectie Natura 2000 (versie mei 2011)
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3.1.5 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Status: voorlopige aanwijzing als Vogel- en Habitatrichtlijngebied

De uiterwaarden Zwarte Water en Vecht betreffen het geheel aan uiterwaarden ten noorden
van Zwolle waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. De Vecht is een
regenrivier die in Duitsland ontspringt. Het gedeelte van de Vecht, dat in dit gebied is opgeno-
men, kronkelt sterk door het landschap. Een deel van de uiterwaarden wordt soms tot laat in
het voorjaar onregelmatig overstroomd. Op de met steenslag beschermde oevers van de zo-
merdijk groeit vaak riet, ruigte of wilgenstruweel. De uiterwaarden bestaan uit buitendijkse
graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen. Langs het
Zwarte Water komen nattere graslanden voor. Dit gebied herbergt veel kievitsbloemgraslanden.
Daarnaast komt in het gebied een aantal hardhoutooibosjes voor. Ook komen relicten van
blauwgraslanden voor. Op hoger liggende zandige ruggen en langs en op de dijken komen lokaal
goed ontwikkelde glanshaverhooilanden voor. Lokaal zijn abelen-iepenbossen aanwezig.

Instandhoudingsdoelen Zwarte Water en Vecht:

Instandhoudingsdoelen SVI Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Habitattypen

H3150 Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden

- > >

H6430A Ruigten en zomen + = =

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooi-
landen

-- > =

H91F0 Droge hardhoutooibossen -- > >

Habitatsoorten

H1134 Bittervoorn - = =

H1149 Kleine modderkruiper + = =

Broedvogels

A021 Roerdomp -- > >

A119 Porseleinhoen -- = =

A122 Kwartelkoning - = =

A197 Zwarte Stern -- > >

A298 Grote karekiet -- > >

SVI Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongun-
stig, + gunstig)= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) (Ontwerp-)aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering
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Figuur 4: Ligging van het gevoelige habitattype Glanshaverhooilanden in het Natura 2000-gebied Uiter-
waarden Zwarte Water en Vecht (bron: Werkdocument, 31 juli 2009 Provincie Overijssel Natura 2000 Ui-
terwaarden Zwarte Water en Vecht).

3.1.6 Uiterwaarden IJssel

Status: voorlopige aanwijzing als Vogel- en Habitatrichtlijngebied

De uiterwaarden IJssel omvatten het merendeel van de buitendijkse delen van het rivierenge-
bieden van de IJssel; de hoofdstroom zelf is niet in het richtlijngebied meebegrensd. Een be-
perkt deel hiervan is aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Een aantal vrijwel onvergraven en re-
liëfrijke uiterwaarden zoals Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, vormt
hier een kleinschalig oud cultuurlandschap met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooi-
landen en glanshaverhooilanden. Andere reliëfrijke delen en gebieden die aansluiten op de
zandgronden zijn van belang vanwege hardhoutooibos. De IJsselmonding is van belang voor ri-
vierfonteinkruid. De uiterwaarden IJssel is een belangrijk broedgebied voor soorten van natte,
ruige graslanden (porseleinhoen, kwartelkoning) en drijvende waterplantenvegetaties (zwarte
stern). En is daarnaast van enig belang voor soorten van bosrijke watergebieden met voldoende
vis (aalscholver, ijsvogel). Ook is het gebied belangrijk als rust- en foerageergebied voor aal-
scholver, kleine zwaan, wilde zwaan, kolgans, smient, slobeend, tafeleend, nonnetje, grote
zaagbek, meerkoet, kievit, grutto en reuzenstern en van belang voor fuut, kleine zilverreiger, le-
pelaar, grauwe gans, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, kuifeend, visarend, slecht-
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valk, scholekster en tureluur. Voor de wilde zwaan, kolgans, kievit en de grutto is het één van de
belangrijkste gebieden in Nederland.

Figuur 5: habitattypen Uiterwaarden IJssel

Doel
Instandhoudingsdoelen SVI Opp. Kwal.

Habitattypen

H3150 Meren met krabbenscheer - > >

H3260B Beken en rivieren met waterplanten (gr. fonteinkruiden) - > =

H3270 Slikkige rivieroevers - > >

H6120 *Stroomdalgraslanden -- > >

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = =

H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) - = =

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) - > >

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) - > >

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (gr.vossenstaart) -- > >

H91E0A *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) - = =

H91E0B *Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) -- > >

H91F0 Droge hardhoutooibossen -- > >

Habitatsoorten

H1134 Bittervoorn - = =

H1145 Grote modderkruiper - > >

H1149 Kleine modderkruiper + = =

H1163 Rivierdonderpad - = =

H1166 Kamsalamander - > >

H1337 Bever - > >

Broedvogels

A017 Aalscholver + = =

A119 Porseleinhoen -- > >

A122 Kwartelkoning - > >

A197 Zwarte Stern -- = =

A229 IJsvogel + = =

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

= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
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3.1.7 Veluwerandmeren

Status: definitief aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied

De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957.
Ze betreffen de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwemeer en Wolder-
wijd/Nuldernauw die gemiddeld ruim een meter en op sommige plekken tot 5 meter diep zijn.
Ze ontvangen hun water vanuit de Flevopolders en een aantal Veluwse beken en wateren aan
de noordoostzijde via de Roggebotsluis af op het Vossemeer en in het zuidwesten via de Nijker-
kersluis op het Nijkerkernauw/Eemmeer. Het gebied heeft een slecht ontwikkelde land-water

overgang in verband met
een gefixeerd,
tegennatuurlijk waterpeil.
De Gelderse oever is
grotendeels begroeid met
een smalle rietkraag; alleen
bij Elburg ligt een
rietmoeras (Korte Waarden)
dat relatief groot is voor de
randmeren. In de 90-er
jaren zijn op de Gelderse
oevers een aantal nieuwe
moerasgebieden aangelegd.
In 2000 is gestart met de
aanleg van een aantal
eilanden tussen het
Harderbroek in Flevoland

en de Hierdense beek in Gelderland. Ter hoogte van Horst bij Harderwijk is in het Wolderwijd
met behulp van enige dammen kunstmatige luwte gecreëerd voor watervogels en ter bevorde-
ring van de groei van waterplanten.

Instandhoudingsdoelen Veluwerandmeren:

Doel
Instandhoudingsdoelen

SVI Opp.v Kwal.
Habitattypen

H3140 Kranswierwateren -- = =

H3150 Meren met krabbenscheer - = =

Habitatsoorten

H1149 Kleine modderkruiper + = =

H1163 Rivierdonderpad - =(<) =

H1318 Meervleermuis - = =

Broedvogels

A021 Roerdomp -- > >

A298 Grote karekiet -- > >

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

= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

3.1.8 Veluwe

Status: voorlopig aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied
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De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden. In de
voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwden de ijslobben van het landijs enorme hoeveelheden

door de rivieren aangevoerd zand en grond voor
zich uit en opzij en vormden zo de stuwwallen.
Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind
en water zijn afgevlakt, reiken de hoogste delen
van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot
1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt
stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog
1400 hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk
is één van de grootste actieve stuifzandgebieden
van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte
(o.a. Leemputten bij Staverden) of droge (o.a.
Harskamp) heischrale graslanden,
jeneverbesstruwelen, vennen, natte heide en
hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het
beekdal van de Hierdense en Staverdense Beek
worden schraallanden aangetroffen. Langs de
randen van de Veluwe ontspringen de
(sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer

plaatselijk bronbossen voorkomen.

Instandhoudingsdoelen Veluwe:

Doelen

Instandhoudingsdoelen
SVI Doelst.

Opp.vl.
Doelst.
Kwal.

Habitattypen

H2310 Stuifzandheiden met struikhei -- > >

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen - = =

H2330 Zandverstuivingen -- > >

H3130 Zwakgebufferde vennen - = =

H3160 Zure vennen - = >

H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranon-
kels)

- > >

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - > >

H4030 Droge heiden -- > >

H5130 Jeneverbesstruwelen - = >

H6230 *Heischrale graslanden -- > >

H6410 Blauwgraslanden -- > >

H7110B *Actieve hoogvenen (heideveentjes) -- > >

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen - > >

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst - > =

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) -- > =

H9190 Oude eikenbossen - > >

H91E0C *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bos-
sen)

- > >

Habitatsoorten

H1042 Gevlekte witsnuitlibel -- > >

H1083 Vliegend hert - > >

H1096 Beekprik -- > >

H1163 Rivierdonderpad - > =

H1166 Kamsalamander - = =

H1318 Meervleermuis - = =

H1831 Drijvende waterweegbree - = =
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Broedvogels

A072 Wespendief + = =

A224 Nachtzwaluw - = =

A229 IJsvogel + = =

A233 Draaihals -- > >

A236 Zwarte Specht + = =

A246 Boomleeuwerik + = =

A255 Duinpieper -- > >

A276 Roodborsttapuit + = =

A277 Tapuit -- > >

A338 Grauwe Klauwier -- > >

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

= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) (Ontwerp-)aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

4 Effecten
In dit hoofdstuk komen de effecten van de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan Buitengebied
Kampen op de 8 Natura 2000-gebieden aan bod. De effecten worden beschreven voor de (uitbreiding
van) agrarische bedrijven en het ontwikkelen van nevenactiviteiten.

Op te bepalen welke effecten beschouwd moeten worden is gebruik gemaakt van de zogenaamde "ef-
fecten-indicator" voor Natura 2000-gebieden (Min. EZ) Deze geeft aan voor wat voor soort effecten de
instandhoudingsdoelstellingen gevoelig zijn. De effectenindicator geeft gevoeligheidsfactoren in zes
groepen:

 Achteruitgang kwantiteit van habitattype en leefgebied: verlies oppervlak;

 Achteruitgang kwaliteit habitattype en leefgebied: chemische factoren: verzuring, vermesting,
verzoeting, verzilting verontreiniging;

 Achteruitgang kwaliteit habitattype en leefgebied: fysische factoren: verdroging, vernatting ,
verandering stroomsnelheid. verandering overstromingsfrequentie, verandering dynamiek sub-
straat;

 Achteruitgang kwaliteit leefgebied: verstorende factoren: geluid, licht, trillingen, (optische) ver-
storing door mensen, mechanische effecten (bv betreding);

 Achteruitgang kwaliteit leefgebied: ruimtelijke factoren: barrièrewerking, versnippering;

 Introductie of uitbreiding van gebiedsvreemde of genetische gemodificeerde soorten: verbrei-
ding van soorten.

Als deze gevoeligheidsfactoren vergeleken worden met de verwachte effecten van de ontwikkelingen is
duidelijk welke effecten relevant zijn om te beschouwen. Want de ontwikkelingen hebben lang niet op
alle gevoeligheidsfactoren van de Natura 2000-gebieden effect.

4.1 Agrarische activiteiten

4.1.1 Relevante factoren

De ontwikkeling van agrarische bedrijven in bestemmingsplan Buitengebied Kampen heeft betrekking
op uitbreiding van met name veehouderijen. Zie hoofdstuk 2.2 voor een nadere beschrijving van de
ontwikkeling.
Landbouwkundig gebruik kan in principe een breed scala van effecten op de Natura 2000-gebieden ver-
oorzaken. De effectindicator die hiervoor is ontwikkeld (Min. EZ) geeft een eerste indicatie van de facto-
ren die een rol kunnen spelen en de mate van gevoeligheid van habitattypen en beschermde soorten
voor deze factoren.
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Voor mogelijke effecten van (grondgebonden) landbouw worden de volgende factoren genoemd:

 Vermesting en verzuring;

 Verdroging;

 Verontreiniging;

 Verstoring door geluid;

 Verstoring door licht;

 Verlies aan oppervlakte;

 Versnippering;

 Optische verstoring (invloed van aanwezigheid, beweging e.d. op dieren)

 Verstoring door mechanische effecten (bijvoorbeeld betreding);

 Bewuste verandering van de soortensamenstelling (bijvoorbeeld door introductie van exoten).

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor een uitbreiding van het huidige bouwvlak tot max. 2
ha., maar deze is gepland buiten de Natura 2000-gebieden. Verlies aan oppervlakte, toename van ver-
snippering en verstoring door mechanische effecten zijn daardoor niet aan de orde. Omdat het niet gaat
om andere teelten of principieel andere vormen van landbouwgebruik dan gangbaar en bekend zijn in
Nederland, hoeft evenmin een bewuste verandering van de soortensamenstelling van natuurgebieden
te worden verwacht. Wat betreft optische verstoring en verstoring door geluid en licht is geen sprake
van het gebruik van percelen in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden. De kans op optische
verstoring door het gebruik en agrarisch beheer van de percelen verschilt daarom naar verwachting niet
van de mogelijke invloed in de huidige situatie. En tot slot vindt er op grond van de aard van de beoogde
ontwikkelingen geen verontreiniging noch verdroging van Natura 2000-gebieden plaats.

Daarom wordt in hieronder alleen verder ingegaan op vermesting en verzuring.

4.1.2 Vermesting en verzuring via de lucht

Door de mogelijke uitbreiding van agrarische bedrijven in het plangebied is sprake van extra vrijkomen
van stikstofverbindingen naar de lucht.
Ecosystemen die van nature voedselrijk zijn, ondervinden hier weinig tot geen invloed van, maar habi-
tats op voedselarme schrale en zandige bodems zijn wel gevoelig voor extra stikstof.
Dit wordt vooral veroorzaakt door agrarisch bedrijfsbronnen. Daarnaast kan ook sprake zijn van vermes-
ting en verzuring door de toename van verkeer. Dit is echter veel beperkter in omvang en invloedsge-
bied dan de invloed van agrarische bedrijfsbronnen. Onderstaand wordt ingegaan op de invloed van de-
ze bedrijfsbronnen.

4.1.2.1 Achtergrond van de problematiek

De landbouw draagt met name door de uitstoot van ammoniak in belangrijke mate bij aan de vermes-
ting (en in mindere mate de mogelijke verzuring) van natuurgebieden. Een deel van de ammoniak die
vrijkomt uit de stallen en mestopslagen, maar ook vanuit de percelen, zal via de lucht neerkomen in de
natuurgebieden.

Naast stikstof kan ook fosfaat worden gezien als een stof die een belangrijke vermestende werking kan
hebben. Fosfaat kan invloed hebben op de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater, maar ook
grondwaterstromen kunnen een vermestende invloed hebben. Voor de belasting met fosfaat is alleen
de verspreiding via oppervlakte- en grondwater van belang; het verspreidt zich (nagenoeg) niet via de
lucht.

Overmatige depositie van stikstof leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in de bodem en ver-
ontreiniging van het grond- en oppervlaktewater, wat kan leiden tot de achteruitgang of zelfs het ver-
dwijnen van karakteristieke soorten in bossen en natuurterreinen. De hoeveelheid stikstofdepositie die
een habitat nog kan verdragen zonder schade te ondervinden, wordt de kritische depositiewaarde

2

(KDW) genoemd.

2
Zie 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden.' (H. van Dob-

ben en A. van Hinsberg, Alterra, Wageningen 2012). De gevoeligheid van habitattypen voor ammoniak wordt uitgedrukt in kriti-
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4.1.2.2 Huidige en toekomstige stikstofdepositie

De gevoeligheid van habitattypen voor stikstofdepositie (de KDW) is uitgedrukt in mol N/ha/jaar. Hoe
lager de KDW van een habitattype, hoe gevoeliger het habitattype voor atmosferische stikstofdepositie.

Landelijke trend
De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie is sinds het begin van de metingen in 1993 met 25% af-
genomen (www.mnp.nl). De laatste jaren is geen verdere daling opgetreden. De hoogste concentraties
zijn te vinden in de grotere emissiegebieden, voornamelijk de gebieden met intensieve veehouderij. Dit
neemt niet weg dat in veel gebieden de stikstofbelasting nog boven de kritische depositiewaarden voor
een aantal (zeer) gevoelige habitattypen ligt. De genoemde kritische depositiewaarden zullen veelal niet
op korte termijn bereikt kunnen worden. Ook kleinere verlagingen van de depositie kunnen echter wel
een positief effect hebben en leiden tot verbetering van de staat van instandhouding van de gevoelige
habitats. Dit is geconstateerd naar aanleiding van de algehele verbetering in de periode 1990-2004
waarin de depositie van ammoniak merkbaar is gedaald (Van Dobben, Alterra, mondelinge mededeling).

De daling in stikstofdepositie is het gevolg van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als ammoniak.

 De emissie van stikstofoxiden in Nederland daalde sinds 1980 met meer dan 30%. Deze daling is het
resultaat van maatregelen in het verkeer, zoals de invoering van de katalysator aan het eind van de
jaren tachtig, in de industrie en in de energiesector;

 De emissie van ammoniak door agrarische bronnen in Nederland is in dezelfde periode met 40% ge-
daald. Vooral in de periode tot 2002 hebben emissiebeperkende maatregelen voor een daling ge-
zorgd. Tot deze maatregelen behoren verbeterde voersamenstelling, het gebruik van emissiearme
stallen, het afdekken van mestsilo's en het direct onderwerken van mest bij de aanwending. Daar-
naast speelt een rol dat sinds 1985 in de melkrundveehouderij een aanmerkelijke daling van het aan-
tal dieren is opgetreden;

 In 2005 en 2006 is een lichte stijging van met name de ammoniakdepositie opgetreden. Deze is ge-
heel toe te schrijven aan de meteorologische omstandigheden in die jaren.

De Nederlandse agrarische sector levert, vergeleken met andere economische sectoren, met 46% de
grootste bijdrage aan de totale stikstofdepositie op Nederland. Deze depositie bestaat vrijwel alleen uit
ammoniak. De totale bijdrage van alle Nederlandse bronnen aan de totale stikstofdepositie is 64%. Dit
betekent dat de agrarische sector voor 72% van de totale Nederlandse bijdrage aan de stikstofdepositie
verantwoordelijk is. De ammoniakemissies leveren met 70% de grootste bijdrage aan de totale stikstof-
depositie. De buitenlandse bijdrage aan de stikstofdepositie is ongeveer een derde van de totale stik-
stofdepositie (bron: website Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en informatie voormalig milieu-en
natuurplanbureau, MNP).

Trend in Overijssel
De depositie van stikstof (N) kan neerslaan in de vorm van ammoniak (NH3), grotendeels afkomstig van
veehouderijen, en NOx grotendeels afkomstig van verkeer en industrie.

In 2006 bedroeg de totale stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden in Overijssel gemiddeld 2.240 mol
per hectare per jaar.
Voor het bepalen van de bijdrage van veehouderijen, met een direct effect op Natura 2000 gebieden
(causaal verband tussen bron en depositie), wordt in zijn algemeenheid een invloedsgebied (zone) van
10 kilometer gehanteerd. Veehouderijen in deze zone dragen gemiddeld 35 % bij aan de totale stikstof-
depositie (Overijssel: 781 mol N / ha / jr).
De achtergronddepositie bedraagt gemiddeld ca 65% van de totale stikstofdepositie (Overijssel: 1.459
mol N / ha / jaar). Deze achtergronddepositie is als volgt opgebouwd.

 Landbouwbronnen buiten de 10 km zone dragen 863 mol bij aan de totale depositie (38 %).

sche depositiewaarden (KDW) in molN/ha/j. Hoe lager de KDW, hoe gevoeliger het habitattype gemiddeld genomen is voor at-

mosferische depositie van stikstof. De kritische depositiewaarde wordt in het genoemde rapport gedefinieerd als 'de grens waar-

boven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitat significant kan worden aangetast als gevolg van de

verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie".
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 De bijdrage van alle NOx bronnen (verkeer en industrie) binnen en buiten Overijssel bedraagt in
totaal 27%, waarvan het merendeel (23%) afkomstig is van buiten Overijssel. Slechts 4% van de
totale depositie is afkomstig van NOx bronnen uit Overijssel.

Om de depositie te laten dalen tot een ecologisch acceptabel tussenniveau is de verwachting dat een
daling nodig is van gemiddeld 740 mol N/ha/ jaar tot een niveau van circa 1500 mol N / ha / jaar. De
veehouderijen met een directe depositie op Natura 2000 gebieden moeten daar gemiddeld 35 % aan
bijdragen, dat is 258 mol N / ha/ jaar. De opgave verschilt per gebied. Het ecologisch acceptabel niveau
is niet een absoluut vastgesteld niveau, maar geeft wel richting aan de depositiedaling die moet worden
ingezet. Op basis van monitoring van de instandhoudingsdoelstellingen en nieuwe inzichten kan de re-
ductieopgave worden bijgesteld (bron: beleidskader Natura 2000 en stikstof en veehouderijen, april
2010).

4.1.2.3 Gevoeligheid habitattypen voor stikstof

De gevoeligheid van de habitattypen van de Natura 2000-gebieden voor stikstofdepositie is weergege-
ven in tabel 4.1. De waarden zijn overgenomen uit het rapport 'Overzicht van kritische depositiewaar-
den voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden' (Van Dobben & Van Hinsberg,
2012, Alterra, Wageningen).

Tabel 4.1 Gevoeligheid habitats Natura 2000-gebieden (op grond van KDW Van Dobben, 2012)
Habitattypen Zwarte Meer KDW Gevoeligheid Achtergronddepositie Aanwezig j/n

H3150 Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden

>2400 minder/niet
gevoelig

1030 - 1460 ja

H6430 Ruigten en zomen >2400 minder/niet
gevoelig

1030 - 1460 ja

H6510B Glanshaver- en vossen-
staart hooilanden

1571 gevoelig 1030 - 1460 ja

Habitattypen De Wieden KDW Gevoeligheid Achtergronddepositie Aanwezig j/n

H3140 Kranswierwateren 2143 gevoelig 966 - 1840 Ja

H3150 Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden

>2400 minder/niet
gevoelig

966 - 1840 Ja

H4010 Vochtige heiden 786 zeer gevoelig 966 - 1840 Ja

H6410 Blauwgraslanden 1071 zeer gevoelig 966 - 1840 Ja

H6430 Ruigten en zomen >2400 minder/niet
gevoelig

966 - 1840 Ja

H7140A Overgangs- en trilvenen 1214 zeer gevoelig 966 - 1840 Ja

H7140B Overgangs- en trilvenen 714 zeer gevoelig 966 - 1840 ja

H7210 Galigaanmoerassen 1571 gevoelig 966 - 1840

H91D0 Hoogveenbossen 1786 gevoelig 966 - 1840 ja

Habitattypen Olde Maten KDW Gevoeligheid Achtergronddepositie Aanwezig j/n

H3150 Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden

>2400 minder/niet
gevoelig

1500 - 1670

H6410 Blauwgraslanden 1071 gevoelig 1500 - 1670 ja

H7140B Overgangs- en trilvenen 714 zeer gevoelig 1500 - 1670 ja

Habitattypen Zwarte Water en Vecht KDW Gevoeligheid Achtergronddepositie Aanwezig j/n

H3150 Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden

>2400 minder/niet
gevoelig

1470 - 1660 ja

H6430A Ruigten en zomen >2400 minder/niet
gevoelig

1470 - 1660 ja

H6510B Glanshaver- en vossen-
staarthooilanden

1571 gevoelig 1470 - 1660 ja

H91F0 Droge hardhoutooibossen 2071 gevoelig ja
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Habitattypen Uiterwaarden IJssel KDW Gevoeligheid Achtergronddepositie Aanwezig j/n

H3150 Meren met krabbenscheer >2400 minder/niet
gevoelig

1270 - 2100 ja

H3260B Beken en rivieren met
waterplanten (gr. fontein-
kruiden)

>2400 minder/niet
gevoelig

1270 - 2100 ja

H3270 Slikkige rivieroevers >2400 minder/niet
gevoelig

1270 - 2100 ja

H6120 *Stroomdalgraslanden 1286 zeer gevoelig 1270 - 2100 ja

H6430A Ruigten en zomen (moe-
rasspirea)

>2400 minder/niet
gevoelig

1270 - 2100

H6430B Ruigten en zomen (harig
wilgenroosje)

>2400 minder/niet
gevoelig

1270 - 2100

H6430C Ruigten en zomen (droge
bosranden)

1857 gevoelig 1270 - 2100 neen

H6510A Glanshaver- en vossen-
staarthooilanden (glans-

1429 gevoelig 1270 - 2100 ja

H6510B Glanshaver- en vossen-
staarthooilanden

1571 gevoelig 1270 - 2100 ja

H91E0A *Vochtige alluviale bossen
(zachthoutooibossen)

2429 minder/niet
gevoelig

1270 - 2100

H91E0B *Vochtige alluviale bossen
(essen-iepenbossen)

2000 gevoelig 1270 - 2100 ja

H91F0 Droge hardhoutooibossen 2071 gevoelig 1270 - 2100 ja

Habitattypen Veluwerandmeren KDW Gevoeligheid Achtergronddepositie Aanwezig j/n

H3140 Kranswierwateren 2143 gevoelig 1210 - 1680

H3150 Meren met krabbenscheer >2400 minder/niet
gevoelig

1210 - 1680

Habitattypen Veluwe KDW Gevoeligheid Achtergronddepositie Aanwezig j/n

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

1071 gevoelig 1280 - 2420 ja

H2320 Binnenlandse kraaiheibe-
groeiingen

1071 gevoelig 1280 - 2420 ja

H2330 Zandverstuivingen 714 zeer gevoelig 1280 - 2420 ja

H3130 Zwakgebufferde vennen 571 zeer gevoelig

H3160 Zure vennen 714 zeer gevoelig

H3260A Beken en rivieren met
waterplanten (waterra-
nonkels)

>2400 minder/niet
gevoelig

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

1214 gevoelig 1280 - 2420 ja

H4030 Droge heiden 1071 gevoelig 1280 - 2420 ja

H5130 Jeneverbesstruwelen 1071 gevoelig

H6230 *Heischrale graslanden 857 zeer gevoelig

H6410 Blauwgraslanden 1071 gevoelig

H7110B *Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

786 zeer gevoelig

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

1429 gevoelig

H9120 Beuken-eikenbossen met
hulst

1429 gevoelig

H9160A Eiken-haagbeukenbossen
(hogere zandgronden)

1429 gevoelig

H9190 Oude eikenbossen 1071 gevoelig 1280 - 2420 ja

H91E0C *Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bos-
sen)

1857 gevoelig

Naast de gevoeligheid van habitattypen voor stikstofdepositie, kan ook het leefgebied (foerageer- en/of
voortplantingshabitat) van sommige habitatsoorten als Gevlekte witsnuitlibel, Grote Vuurvlinder (De
Wieden) of Grote schijfhoorn (Olde Maten) of het broed- en/of foerageerhabitat van broedvogels in
kwaliteit achteruit gaan door de negatieve effecten van stikstofdepositie (verzuring en vermesting van
habitats).
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Achtergronddepositie
In bijlage 2 zijn de achtergronddeposities voor de jaren 2011, 2020 en 2030 ter hoogte van alle Natura
2000-gebieden gegeven (bron: www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Kaarten/ Milieu_ Leefomge-
ving / GDN_depositiekaartbestanden)
De waarden (bandbreedte) voor 2011 zijn opgenomen in de tabellen met KDW waarden.

Uit tabel 4.1 blijkt dat de achtergrondwaarden op de gevoelige habitats in 2011 tot maximaal 2420 mol
N per hectare per jaar bedragen. Dit is hoger dan de kritische depositiewaardes voor deze habitats (zie
tabel 4.1). Door de hoge achtergrondconcentratie verkeren de habitats in een overspannen situatie. De
achtergrondconcentratie daalt wel in de toekomst, maar dit leidt niet tot een concentratie onder de kri-
tische depositiewaarde.

Toekomstige stikstofdepositie
In het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied Kampen wordt onder andere het vergro-
ten/wijzigen van (bestaande) agrarisch bouwblokken mogelijk gemaakt. Ten opzichte van de vigerende
bestemmingsplannen worden echter minder bouwblokken toegekend en worden bestaande bouwblok-
ken 'op maat' gemaakt waardoor per saldo het oppervlakte bouwblok in het buitengebied afneemt. Ech-
ter vanuit de methodiek van planMER bestaat er nog een mogelijkheid voor uitbreiding van veehoude-
rijen in vergelijking met de huidige feitelijke situatie. Indien deze ruimte (2 ha) zonder verdere restricties
benut wordt, zal sprake zijn van een toename van de stikstofdepositie in het plangebied ten opzichte
van de huidige situatie. De effectbeoordeling op het aspect stikstofdepositie wordt doorgaans geba-
seerd op de analyse of de totale depositie op een habitattype boven of beneden de KDW kan blijven. De
totale depositie bestaat dan uit de achtergronddepositie (vaak boven de KDW) plus de depositietoena-
me als gevolg van het plan (planbijdrage).

Geconcludeerd wordt dat door de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitats, en vanwege het globale
karakter van het provinciale beleid, niet op voorhand kan worden uitgesloten dat het gemeentelijke
ruimtelijke beleid voor de veehouderij, zoals voorgesteld in het voorgenomen bestemmingsplan, signifi-
cant negatieve gevolgen zal hebben voor de Natura 2000-gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelen.
In het MER is omschreven hoe, met het doorvoeren van maatregelen, voorkomen gaat worden dat er
een toename van stikstofdepositie gaat plaatsvinden. Dit wordt eveneens nader uitgewerkt in hoofdstuk
5 en bijlage 3 van deze passende beoordeling.

4.2 Conclusie relevante Natura 2000-gebieden en relevante effecten

In dit hoofdstuk is nagegaan of de ontwikkelingsmogelijkheden die het voorgenomen bestemmingsplan
zal bieden, te weten de geboden uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven, negatieve gevol-
gen kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied.
Gebleken is dat negatieve gevolgen kunnen worden verwacht van de ontwikkeling van de veehouderij
als zonder verdere restricties in de planregels veehouderijen kunnen uitbreiden.

Binnen 10 kilometer van het plangebied liggen acht Natura 2000-gebieden, waarvan Zwarte Meer, De
Wieden, Olde Maten, Zwarte Water en Vecht, Uiterwaarden en IJssel en Veluwe habitats hebben die
gevoelig zijn voor stikstofdepositie. De kritische depositiewaarden van die habitats wordt overschreden.
Omdat het bestemmingsplan ruimte biedt aan uitbreiding van een deel van de veehouderijen en de zes
Natura 2000-gebieden op minder dan 10 kilometer afstand van de veehouderijen in het plangebied lig-
gen, wordt dit onderwerp nader uitgewerkt in hoofdstuk 5. Voor de andere twee Natura 2000-gebieden,
Ketelmeer & Vossemeer en Veluwerandmeren, kan geconcludeerd worden dat geen gevoelige habitats
binnen 10 kilometer van het plangebied zijn gelegen en dat deze gebieden niet aangewezen zijn voor
soorten met gevoelige leefgebieden voor stikstof. Het plangebied ligt voorts op zodanige afstand dat
geen andere verstoringseffecten zijn te verwachten op genoemde Natura 2000-gebieden.
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5 Nadere beschouwing stikstofdepositie
Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie door agrarische
activiteiten (veeteelt) het belangrijkste potentiële negatieve effect vormt op de nabij gelegen Natura
2000-gebieden. Om de effecten van het bestemmingsplan Buitengebied Kampen op de stikstofdepositie
op gevoelige gebieden in dit Natura 2000-gebied in kaart te brengen, zijn berekeningen van de stikstof-
depositie als gevolg van agrarische activiteiten uitgevoerd. Deze berekeningen laten de bijdragen van de
veehouderijen aan de stikstofdepositie in de huidige situatie en de maximale bijdrage op grond van het
voorgenomen bestemmingsplan zien. Het verschil tussen beide betreft de maximale bijdrage van het
plan. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de berekeningen, effecten en zogenaamde 'mitigerende
maatregelen'.

5.1 Uitgangspunten

Algemeen
Gezien de omvang van het plangebied zijn de depositieberekeningen uitgevoerd met het Operationele
Prioritaire Stoffen model versie 4.3.15 (verder: OPS-pro). Dit model is ontwikkeld door het RIVM/MNP.
Met dit model is het mogelijk om het plangebied met haar bronnen in één berekening te vatten en de
begrenzingen van de verschillende gebieden in te voeren als punt waarop de stikstofdepositie wordt be-
rekend. Ten aanzien van de gehanteerde uitgangspunten voor de berekeningen en de standaard instel-
lingen van dit programma wordt verwezen naar bijlage 1.

Bronnen
De basis voor het uitvoeren van de ammoniakberekeningen vormt het vergunningenbestand van de
gemeente. Dit bestand (bronnenlijst) is voor de afzonderlijke scenario's 'op maat gemaakt'.

5.2 Scenario's

Ten behoeve van het opstellen van het planMER Buitengebied Kampen en de Passende beoordeling zijn
stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd.

De volgende scenario's zijn beschouwd:

 Huidige / feitelijke situatie;

 Theoretisch maximale situatie;

 (Mitigerende) maatregelen;

Huidige situatie
Voor agrarische bedrijven is het niet eenvoudige om de feitelijke situatie, de feitelijke veebezetting, vast
te stellen. De bedrijven beschikken weliswaar over een omgevingsvergunning (toestemming milieu) of
melding (Activiteitenbesluit), echter de daadwerkelijk aanwezige veebezetting wijkt vaak af van deze
'vergunde' aantallen. Zo is bekend dat bedrijven veelal minder dieren houden als waarvoor de vergun-
ning/melding is afgegeven, de zogenaamde onderbezetting. Landelijke vergelijkingen laten zien dat 25
tot 40% minder dieren worden gehouden als waarvoor een vergunning/melding is afgegeven. Bij inten-
sieve bedrijven speelt daarnaast de situatie dat ze sterk kunnen fluctueren, de zogenaamde functionele
leegstand. Dit ontstaat door afleveren dieren en schoonmaken van stalruimtes waardoor deze tijdelijk
leeg staan.
Om te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de feitelijke veebezetting zijn de volgen-
de stappen ondernomen:

1. alle dossiers van agrarische bedrijven zijn gelicht en de vergunde/gemelde veebezetting is vast-
gesteld;

2. op basis van verslagen van milieuhandhavingsbezoeken zijn, voor zover daarin vermeld, de
waargenomen veebezettingen vastgesteld;

3. het vergunde/gemelde veebestand is vergeleken met de CBS gegevens over de totale veebezet-
ting binnen de gemeente Kampen in het jaar 2011;
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4. informatie uit de uitgevoerde enquête onder agrarische bedrijven (januari 2013) is vergeleken
met aantallen dieren die gehanteerd zijn na toepassing van voorgaande stappen.

Voor niet alle diersoorten kon uit de rapportages van milieuhandhaving worden herleid welke dieren
daadwerkelijk aanwezig waren. Eveneens zijn niet bij ieder handhavingsbezoek dieraantallen vastgelegd.
Slechts voor melkkoeien en vrouwelijk jongvee kon een representatieve verhouding tussen vergund en
werkelijk worden bepaald. Bij ieder agrarisch bedrijf waar melkkoeien en vrouwelijk jongvee wordt ge-
houden is deze verhouding toegepast om te komen te de feitelijke veebezetting.
Voor de overige diersoorten is een vergelijking met LEI-DLO (CBS) cijfers gemaakt. Een verhouding is be-
paald door alle vergunde dieren per diercategorie af te zetten tegen de gegevens van het LEI- DLO. De
vergunde dieren zijn met behulp van deze verhoudingsgetallen gecorrigeerd naar feitelijk aanwezige
dieren.
Voor de diercategorie vleeskalveren (tot 8 maanden) en vleesstieren (van 8 tot 24 maanden) gaf het CBS
duidelijk afwijkende aantallen ten opzichte van de vergunde aantallen aan. Voor deze diercategorie is
gekeken naar de door ondernemers ingevulde enquête. De door ondernemers ingevulde dieraantallen
bij laatst genoemde diersoorten komt redelijk overeen met de vergunde/gemelde dieren. Omdat voor
de overige diersoorten de gegevens uit de enquête redelijk overeen komt met de in het kader van dit
onderzoek benaderde feitelijke veebezetting, is voor de diercategorieën vleeskalveren en vleesstieren
als feitelijke veebezetting uitgegaan van de vergunde veebezetting.

Maximale mogelijkheden
In dit scenario is het theoretisch maximum in beeld gebracht. Hierbij wordt invulling gegeven aan de
maximale ontwikkelingsruimte die het nieuwe bestemmingsplan mogelijk maakt (2,0 ha). De ruimtelijke
mogelijkheden van het nieuwe bestemmingsplan (inclusief de flexibiliteitbepalingen) vormen hiervoor
het kader. De gehanteerde uitgangspunten voor het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1.
Op basis van dit scenario is de planbijdrage berekend (verschilkaart maximaal en huidig scenario).

(Mitigerende) maatregelen
Bij dit scenario wordt uitgaan van het uitbreiden met het aantal dieren door het toepassen van (alge-
meen geaccepteerde en zich in de praktijk bewezen) emissiereducerende technieken die minder emissie
veroorzaken dat de maximale emissiewaarden volgens het Besluit huisvesting (zie bijlage 3).
De verschilkaart 'mitigerende' maatregelen (zie 5.4) laat de afname van de depositie zien van dit scena-
rio ten opzichte van de huidige feitelijke situatie als gevolg van het inzetten van emissiearme stalsyste-
men. De verschilkaart laat dus de winst zien die je behaalt door toepassing van deze maatregelen, maar
niet de uiteindelijke depositie.

5.3 Resultaten van de scenariostudie naar stikstofdepositie

Huidige situatie
In figuur 5.1 is de huidige bijdrage van de veehouderij (stallen en mestopslagen) in Kampen aan de stik-
stofdepositie weergegeven, gebaseerd op de huidige c.q feitelijke situatie.
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Figuur 5.1: feitelijke situatie

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de bijdrage van agrarische bedrijven in Kampen aan de stikstof-
depositie van de Natura 2000-gebieden in (de nabijheid van) het plangebied 100 tot 250 mol stikstof
per hectare per jaar bedraagt.

Maximale mogelijkheden
In figuur 5.2 is de maximale bijdrage van de veehouderijen in het buitengebied van Kampen aan de stik-
stofdepositie van Natura 2000-gebieden gegeven.



Passende Beoordeling Plan MER Bestemmingsplan Buitengebied Kampen
versie: eindconcept
Projectnr. 257350.00
10 juni 2013

blad 30 van 38

Figuur 5.2: maximale bijdrage stikstofdepositie

Uit figuur blijkt dat, indien ervan uitgegaan wordt dat de bestemmingsplancapaciteit, zonder verdere re-
stricties, volledig wordt benut, de agrarische bedrijven in het plangebied ten minste 250 mol N per hec-
tare per jaar bijdragen op gevoelige habitats als glanshaverhooilanden in de uiterwaarden van de IJssel
en tussen de 100 en 250, dan wel meer dan 250 mol stikstof in de andere Natura 2000-gebieden waar
ook gevoelige habitattypen liggen.

Om inzicht te krijgen in de bijdrage die het nieuwe bestemmingsplan maximaal kan leveren is onder-
staande verschilkaart (figuur 5.3) gemaakt. Deze kaart laat zien welke toename aan stikstofdepositie kan
plaatsvinden in de maximale situatie ten opzichte van de huidige/feitelijke situatie.
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Figuur 5.3: planbijdrage aan stikstofdepositie

Figuur 5.3 geeft het verschil tussen de feitelijke en de maximale situatie: de planbijdrage. Hieruit blijkt
dat het plan minimaal 250 mol per hectare per jaar in het plangebied bijdraagt aan de totale stikstofde-
positie in Uiterwaarden IJssel.

(Mitigerende) maatregelen
Zoals in hoofdstuk 4 is omschreven is een toename van de stikstofdepositie op reeds 'overbelaste' ge-
voelige habitats in strijd met de Natuurbeschermingswet 1998. Het bestemmingsplan zou iedere toe-
name van stikstofdepositie dus moeten uitsluiten om te voldoen aan het bepaalde in de Natuurbe-
schermingswet. Bij deze 'emissie stand-still' situatie zal de vraag opdoemen of het bestemmingsplan wel
uitvoer geacht kan worden omdat de toegestane maximale planologische ruimte wellicht niet ingevuld
kan worden voor het houden van meer dieren.
Gedurende de onderzoeksfase van het planMER is gezocht naar een scenario die de toename van stik-
stofdepositie als gevolg van het bestemmingsplan niet mogelijk maakt, maar daarnaast de mogelijkhe-
den voor bedrijfsontwikkeling niet uitsluit.

Een 'stand-still' ten aanzien van de stikstofemissie betekent voor veehouderijen niet automatisch dat de
ontwikkelingsmogelijkheden worden ontnomen. Door gebruik te maken van ammoniakemissie reduce-
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rende stalsystemen of technieken (bijv. end-of-pipe) ontstaat de mogelijkheid om, binnen het geldende
emissieplafond, meer dieren te mogen houden.
In bijlage 3 is uiteengezet hoe gekomen is tot het scenario 'mitigerende' maatregelen. Hierbij is uitge-
gaan van het toepassen van emissiearme staltechnieken die meer reduceren dan de maximale emissie-
waarden volgens het Besluit huisvesting. Gehanteerd hiervoor zijn stalsystemen die algemeen toepas-
baar kunnen worden geacht, zich in de praktijk hebben bewezen en ook in bestaande stallen ingepast
kunnen worden. Per definitie is niet gekozen voor huisvestingssystemen die de laagste emissie voor de
betreffende diercategorie veroorzaken.

Figuur 5.4: 'mitigerende maatregelen'

Indien er 'mitigerende' maatregelen worden genomen en de consequenties daarvan worden doorgere-
kend (figuur 5.4) dan levert dat een stikstofsituatie op die behoorlijk onder de feitelijke situatie komt te
liggen. Dat komt helder naar voren in de verschilkaart (figuur 5.5) van de feitelijke situatie ten opzichte
van het scenario 'mitigerende maatregelen'.
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Figuur 5.5: verschilkaart feitelijke situatie t.o.v. het scenario 'mitigerende maatregelen'

De verschilkaart 'mitigerende' maatregelen (figuur 5.5) laat de afname van de depositie zien van het sce-
nario waarin mitigerende maatregelen zijn getroffen ten opzichte van de huidige feitelijke situatie als
gevolg van het inzetten van BBT.

De figuur laat zien dat er nog steeds een stikstofbijdrage vanuit de veehouderijen op de omliggende Na-
tura 2000-gebieden plaats vindt, maar dat er als gevolg van het treffen van 'mitigerende' maatregelen
een aanzienlijke afname kan worden gerealiseerd.
De verschilkaart laat dus de winst zien die je behaalt door toepassing van deze maatregelen, maar niet
de uiteindelijke depositie.

In figuur 5.6 is ingezoomd op het Natura gebied Uiterwaarden IJssel waar de afname van de ammoni-
akemissie het grootst is.
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Figuur 5.6: Verschilkaart 'mitigerende maatregelen', deelgebied Uiterwaarden IJssel

Figuur 5.6 laat zien dat de afname van de ammoniakdepositie als gevolg van de 'mitigerende maatrege-
len tussen 10 en 25 mol /ha/jaar is, met lokaal een afname van 25 tot 50 mol/ha/jaar.

De afname van de depositie ten opzichte van de feitelijke situatie laat zich als volgt verklaren:
- Voor verschillende locaties vormt de oppervlakte van de bouwblokken de beperking voor het hou-

den van het aantal dieren, niet de toegestane (feitelijke) emissie. Bij wijzigingsbevoegdheid kan dit
(onder voorwaarden) in het bestemmingsplan vergroot worden tot 2,0 ha. Op die locaties waar een
covergistingsinstallatie is geprojecteerd bedraagt de maximale omvang van het bouwvlak voor het
houden van dieren 1,5 ha met daarnaast 0,5 ha voor de covergistingsinstallatie. In onderstaande ta-
bel zijn het maximaal aantal de houden dieren op een bouwvlak weergegeven:

Maximale veebezetting op een bouwvlak:
Diersoort 2,0 ha dierplaatsen 1,5 ha dierplaatsen + 0,5 ha co-vergisting

Melkkoeien 270 melkkoeien + 190 jongvee 200 melkkoeien + 140 jongvee

Vleeskalveren 3.333 2.500*

Fokzeugen 1.600 1.200*

Vleeskuikens 293.333 220.000*

Legkippen 160.000 120.000*

* Conform het advies van de Commissie van Doorn ('Alle vlees duurzaam)

- Er is in dit scenario het uitgangspunt gehanteerd dat alleen dieren worden gehuisvest op stalsyste-
men die voldoen aan de maximale emissiewaarde. Uit het vergunningenbestand blijkt echter dat dit
nog niet voor alle huisvestigingssystemen geldt;

- Door (rekenkundige) afronding worden de emissieruimtes niet volledig worden ingevuld.
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Conclusies
De resultaten laten zien dat er als gevolg van de maximale situatie op alle Natura 2000-gebieden (en
Wav-gebieden) een toename van de depositie plaatsvindt binnen de onderzochte contour van 10 km
rondom het plangebied. Daarbij wordt de gespannen stikstofsituatie zoals die nu al bestaat in het me-
rendeel van de Natura 2000 gebieden nog verder aangetast in geval de in het bestemmingsplan opge-
nomen ontwikkelingsmogelijkheden maximaal zouden worden ingevuld.

Het bestemmingsplan wordt onder andere uitvoerbaar geacht als aangetoond is dat het plan het optre-
den van significante effecten op Natura 2000-gebieden uitsluit. Dit gegeven leidt tot de conclusie dat er
geen toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden mag
zijn. Dat betekent dat er op grond van het bestemmingsplan geen toename van stikstofemissie mag
plaatsvinden (stand-still).

5.4 Ecologische gevolgen

Alle onderzochte Natura 2000-gebieden hebben habitats die (zeer) gevoelig zijn voor stikstof. Dit vari-
eert van de zeer gevoelige Overgangs- en trilvenen (KDW = 714 mol N/ha/jaar) in de natuurgebieden De
Wieden en Olde Maten en Stroomdalgraslanden (KDW = 1286 mol N/ha/jaar) langs de IJssel tot de ge-
voelige Droge en Vochtige heidevelden op de Veluwe en habitattypen als Glanshaver- en vossenstaart-
hooilanden (KDW = 1571 mol N/ha/jaar) in het Natura 2000-gebied Zwarte Water en Vecht.

Voor deze gebieden geldt dat er in het bestemmingsplan vanuit ecologisch oogpunt geen enkele plan-
bijdrage aan stikstofdepositie meer is toegestaan. Dit zou de gevoelige habitattypen en biodiversiteit
nog verder aantasten. Mede op grond van het feit dat voor veel van de zeer gevoelige habitattypen er
een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling is geformuleerd. Dit houdt in dat er geen belemmeringen van-
uit de omgeving op de instandhoudingsdoelen mogen optreden die de natuurlijke kenmerken van deze
Natura 2000 gebieden aantasten (noch de ontwikkeling ervan belemmeren). Iedere toename van de
stikstofbijdrage zal op de zeer gevoelige habitats (van alle gevoelige instandhoudingssoorten) in deze
natuurgebieden een significant negatief effect hebben. En dat geldt voor alle onderzochte Natura 2000-
gebieden in (de nabijheid van) het plangebied, met uitzondering van het Ketelmeer & Vossemeer -
waarvoor geen habitattypen zijn aangewezen - en de Veluwerandmeren. Met inbegrip van het Zwarte
Meer waar geen overspannen stikstofsituatie heerst, maar waar wel de gevoelige Glanshaverhooilanden
voorkomen die een verbeter- en uitbreidingsdoel kennen. Ook daar is op grond van deze verbeterdoe-
len geen enkele planbijdrage stikstofdepositie toegestaan.
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6 Conclusies en aanbevelingen
De gemeente Kampen is voornemens het bestemmingsplan Buitengebied Kampen vast te stellen. In het
bestemmingsplan wordt onder meer ruimte geboden aan uitbreiding van bestaande veehouderijen
(geen nieuwvestiging) en kleinschalige agrarische nevenactiviteiten. Aangezien er in 5 van de 8 Natura
2000-gebieden binnen de 10 km reeds een gespannen stikstofsituatie bestaat (zie tabel 4.1) zijn als ge-
volg daarvan significant negatieve effecten niet uit te sluiten. Dat betekent dat er geen emissietoename
is toegestaan boven de feitelijke situatie die nu de praktijk is, omdat dit de natuurlijke kenmerken ervan
zou aantasten.

Dit houdt op zijn beurt echter niet in dat er geen verdere bedrijfsontwikkelingen mogelijk zijn. Bereke-
ningen tonen namelijk aan dat door het nemen van zogenaamde 'mitigerende maatregelen' de huidige
stikstofemissies in de bedrijven zelf kunnen worden teruggebracht. Hierdoor komt de bedrijfsontwikke-
ling niet tot stilstand. Door gebruik te maken van ammoniakemissie reducerende stalsystemen of tech-
nieken (bijv. end-of-pipe) ontstaat de mogelijkheid om, binnen het geldende emissieplafond meer die-
ren te mogen houden. De berekening laten zien dat er zelfs een afname van de emissie (en depositie)
kan plaatsvinden als veehouders deze emissiearme technieken gaan toepassen.
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Bijlage 1. Uitwerking uitgangspunten rekenmodel stikstofdepositie

Voor het inschatten van de emissies die plaats kunnen vinden op een bouwblok van 2,0 ha. zijn de vol-
gende aannames dan wel uitgangspunten gehanteerd:

Melkkoeien
Op basis van de Verordening Ruimte en Grondgebonden Melkrundveehouderij, Igo adviescommissie
landbouw en milieu (2 mei 2011) kunnen op 1,5 ha 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee tot
2 jaar worden gehouden. Op 2 ha bouwblok komt dit overeen met ongeveer 270 melkkoeien en 190
stuks vrouwelijk jongvee. (3.306 kg NH3).
Voor berekening van de maximale situatie (1,5 ha bouwblok + 0,5 ha covergistingsinstallatie) wordt uit-
gegaan van: 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee (2.446 kg NH3).

(Vlees)varkens
Modelmatig wordt voor locaties waar nu intensieve veehouderij is, gerekend met het houden van vlees-
varkens. Dit omdat vleesvarkens per oppervlakte eenheid de hoogste ammoniakuitstoot hebben.
Voor berekening van de maximale situatie (2,0 ha bouwblok) wordt uitgegaan van:

 65% van het bruto bouwvlak is bebouwd met stallen

 90% van de staloppervlak is beschikbaar voor het huisvesten van vleesvarkens

 per vleesvarken geldt 1 m
2

vloeroppervlak

 11.700 vleesvarkens (16,380 kg NH3 en 269.100 Ou-sec)

Voor berekening van de maximale situatie (1,5 ha bouwblok + 0,5 ha co-vergistingsinstallatie) wordt uit-
gegaan van:

 65% van het bruto bouwvlak is bebouwd met stallen

 90% van de staloppervlak is beschikbaar voor het huisvesten van vleesvarkens

 per vleesvarken geldt 1 m2 vloeroppervlak

 8775 vleesvarkens (12.285 kg NH3 en 201.825 Ou-sec)

Legkippen en ouderdieren
Uitgangspunt is dat intensieve veehouderijen waar legkippen en ouderdieren gehouden worden, (mo-
delmatig) gelijk geschaard worden met vleesvarkens (16,380 kg NH3 en 269.100 Ou-sec). Op deze loca-
ties is geen rekening gehouden met co-vergisting.

Schapen en Geiten
Uitgangspunt is dat bedrijven waar schapen en geiten worden gehouden, (modelmatig) in de maximale
situatie dezelfde emissie gaan veroorzaken als melkrundveehouderijen (3,306 kg NH3). Op deze locaties
is geen rekening gehouden met co-vergisting.

Paardenhouderijen
Het betreft hier de paardenhouderijen en productiegerichte paardenfokkerijen welke in het bestem-
mingplan gelijk worden gesteld aan grondgebonden landbouw.
Deze locaties vergroten hun bouwblok naar 2,0 ha en schakelen (in het rekenmodel) om naar een melk-
rundveehouderij inclusief vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (3,306 kg NH3).

Emissies covergister
Covergisters (vooral de wkk´s) emitteren 1,09 gram NOx, wat omgerekend 34.374,24 kg NOx per jaar is.

De "vertaling"van oppervlakte uitbreiding naar aantallen dieren is afgeleid van het rapport van de com-
missie Van Doorn 'Al het vlees duurzaam', de doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde
veehouderij in 2020.
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Bijlage 2. Achtergrondwaarden stikstofdepositie in 2011, 2020 en 2030
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Achtergrondwaarden stikstofdepositie 2011
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Achtergrondwaarden stikstofdepositie 2020
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Achtergrondwaarden stikstofdepositie 2030
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Bijlage 3. Uitwerking scenario 'mitigerende' maatregelen

Gehanteerde emissiewaarden in het rekenmodel
Alle dieren moeten gehuisvest zijn op huisvestingssystemen die voldoen aan de maximale emissiewaar-
de volgens het Besluit huisvesting. Dit zijn huisvestingssystemen die een ammoniakuitstoot per dier-
plaats veroorzaken die gelijk of lager is dan onderstaande waarden.

Diercategorie Maximale emissiewaarde (kg
NH3/dierplaats/jaar)

Melk- en kalfkoeien 9,5

Biggenopfok (gespeende biggen) 0,23

Vleeskalveren tot 8 maanden 2,5

Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 2,9

Guste en dragende zeugen 2,6

Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen
van ca. 25 kg tot eerste dekking

1,4

opfokhennen en hanen van legrassen, jonger dan 18 weken

- batterijhuisvesting
- nageschakelde techniek

0,06
0,010

legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

- batterijhuisvesting
- niet batterijhuisvesting
- nageschakelde techniek

0,013
0,125
0,015

ouderdieren van vleeskuikens
- nageschakelde techniek

0,435
0,015

vleeskuikens 0,045

Onderstaand worden per diercategorie enkele emissiearme stalsystemen omschreven (met bijbehoren-
de emissiefactor) die binnen dit scenario gehanteerd zou kunnen worden. De emissies geven met name
de range aan waarbinnen voldoende emissiearme stalsystemen beschikbaar en toepasbaar zijn.

Diercategorie Stalsysteem Emissiefactor
(kg NH3/dierplaats/jaar)

Melk- en kalfkoeien ligboxenstal met roostervloer voorzien van een
bolle rubber toplaag (BWL 2010.31.V1), bewei-
den

6,5

mechanisch geventileerde stal met een che-
misch luchtwassysteem (BWL 2012.02), bewei-
den

3,5

Vleeskalveren tot 8 maanden mechanisch geventileerde stal met een gecom-
bineerd luchtwassysteem 85% ammoniak emis-
siereductie (80% fijn stof emissiereductie) met
watergordijn en biologische wasser (BWL
2007.02.V1, BWL 2010.02.V1)3

0,35

mechanisch geventileerde stal met een biolo-
gisch luchtwassysteem 70% emissiereductie
(BWL 2006.01.V1; BWL 2009.13.V1)

0,75

Biggenopfok (gespeende
biggen)

opfokhok met schuine putwand, emitterend
mestoppervlak maximaal 0,07 m2, ongeacht
groepsgrootte (BWL 2001.13.V1)

0,17

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiere-
ductie met watergordijn en biologische wasser
(BWL 2009.12) hokoppervlak groter dan 0,35
m2 3

0,11

Kraamzeugen (incl. biggen tot
spenen)

gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiere-
ductie met waterwasser, biologische wasser en
geurverwijderingssectie (BWL 2011.07)

1,25

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
3 (BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL
2007.05.V3; BWL 2010.26) 3

0,42

Guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of
zeugenvoerstations, zonder strobed, met schui-
ne putwanden in het mestkanaal, met metalen
driekantroosters (BWL 2010.08.V1)

2,3
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gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoni-
akemissiereductie met een combinatie van een
biologische en een chemische wasser en een
biofilter (BWL 2011.08)

0,42

Vleesvarkens, opfokberen van
ca. 25 kg tot 7 maanden,
opfokzeugen van ca. 25 kg tot
eerste dekking

mestkelders met (water- en) mestkanaal; mest-
kanaal met schuine putwand , met metalen
driekantroosters op het mestkanaal, emitterend
mestoppervlak maximaal 0,18 m2, (Groen Label
BB 97.07.056V2; (BWL 2004.03.V1)

1,0

gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoni-
akemissiereductie met een combinatie van een
biologische en een chemische wasser en een
biofilter (BWL 2011.08), hokoppervlak groter
dan 0,8 m2

0,35

opfokhennen en hanen van
legrassen, jonger dan 18 we-
ken

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging,
belucht met 0,4 m3 lucht per opfokhen per uur;
mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan
een droge stofgehalte van minimaal 55% (Groen
Label BB 97.07.058) 6

0,006

biologisch luchtwassysteem 70% ammoniak
emissiereductie en 75% fijn stof emissiereductie
(BWL 2006.03.V1; BWL 2010.27.V1)

0,051

legkippen en (groot-
)ouderdieren van legrassen

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging,
belucht met 0,7 m3 lucht per dier per uur. Mest-
afdraaien per vijf dagen; de mest heeft dan een
droge stofgehalte van minimaal 55%.(Groen
Label BB 97.07.058)

0,012

biologisch luchtwassysteem 70% ammoni-
akemissiereductie
(BWL 2006.03.V1)

0,095

ouderdieren van vleeskuikens stal met luchtmengsysteem voor droging strooi-
sellaag in combinatie met een warmtewisselaar
(BWL 2010.13.V3)

0,158

biologisch luchtwassysteem 70% ammoni-
akemissiereductie (BWL 2009.13.V1; BWL
2010.27.V1) 3

0,075

Vleeskuikens stal met luchtmengsysteem voor droging strooi-
sellaag in combinatie met een warmtewisselaar
(BWL 2010.13.V3)

0,021

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot
19 dagen in stal met etages en vervolghuisves-
ting in E.5.6 (vleeskuikenstal met mixluchtventi-
latie) (BWL 2009.06)

0,033

nageschakelde techniek droogtunnel met geperforeerde banden; 30%
emissiereductie fijn stof (BWL 2005.06.V2)

0,001/0,002

mestopslagloods met chemisch luchtwassys-
teem 90% emissiereductie (BWL 2011.06)

0,003/0,005

De in bovenstaande tabel onderstreepte emissie getallen zijn gehanteerd voor de berekeningen binnen
dit scenario.



Passende Beoordeling Plan MER Bestemmingsplan Buitengebied Kampen
versie: eindconcept
Projectnr. 257350.00
10 juni 2013

blad 10 van 10

In onderstaande tabel 3 zijn de maximale emissiewaarden en de voor dit onderzoek gehanteerde emis-
siewaarden opgenomen, waarbij tevens is berekend hoeveel dieren er meer gehouden kunnen worden
om binnen het zelfde 'emissieplafond' te blijven.

Emissiefactor (kg NH3/dierplaats/jaar)Diercategorie

Gehanteerde emissie-
factor

maximale emis-
siewaarde

Verhouding aantal extra te houden
dieren op emissiearme huisves-
tingssystemen.

Melk- en kalfkoeien 6,5 9,5 1,45

Vleeskalveren tot 8 maanden 0,75 2,5 3,33

Biggenopfok (gespeende biggen) 0,11 0,23 2,1

Kraamzeugen (incl. biggen tot
spenen)

1,25 2,9 2,3

Guste en dragende zeugen 0,42 2,6 6,2

Vleesvarkens, opfokberen van ca.
25 kg tot 7 maanden, opfokzeu-
gen van ca. 25 kg tot eerste
dekking

0,35 1,4 4,0

opfokhennen en hanen van
legrassen, jonger dan 18 weken

0,006 0,06 10

legkippen en (groot-)ouderdieren
van legrassen

0,012 0,125 10,4

ouderdieren van vleeskuikens 0,075 0,435 5,8

Vleeskuikens 0,021 0,045 2,1

nageschakelde techniek 0,001 0,015 PM

Bijvoorbeeld:
Een bedrijf waar momenteel 100 melkkoeien worden gehouden op een huisvestingssysteem met een
emissiefactor van 9,5 kg NH3/dierplaats/jaar veroorzaakt een emissie van 950 kg NH3 per jaar. In geval
de huisvesting wordt gewijzigd naar een systeem met een emissiefactor van 6,5 kg NH3/dierplaats/jaar
kan deze veehouder (950 / 6,5 =) 146 melkkoeien houden binnen hetzelfde plafond van 950 kg NH3/jaar

Vertaling van deze verhoudingen naar het rekenmodel levert de volgende uitgangspunten op:

 het feitelijk aantal stuks melkrundvee neemt toe met een factor 1,45 bij een emissie van 6,5 kg
NH3/dierplaats/jaar;

 het feitelijk aantal vleeskalveren neemt toe met een factor 3,33 (0,75 kg NH3/dierplaats/jaar);

 bij varkensvermeerderingsbedrijven is voor de uitbreidingsmogelijkheden het aantal te houden ge-
speende biggen maatgevend. Dit (feitelijk) aantal neemt toe met een factor 2,1 (0,11 kg NH3/ dier-
plaats/jaar). Evenzo wordt het aantal kraamzeugen (1,25 kg NH3/dierplaats/jaar) en het aantal gus-
te en dragende zeugen (0,42 kg NH3/dierplaats/jaar) met een factor 2,1 vermeerderd;

 het feitelijk aantal stuks vleesvarkens neemt toe met een factor 4 (0,35 kg NH3/dierplaats/jaar);

 het feitelijk aantal stuks pluimvee neemt toe met genoemde verhoudingscijfers.
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Bijlage 3: rapport externe veiligheid
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1 Inleiding 

 
De gemeente Kampen heeft het plan het bestemmingsplan "Buitengebied" te actualiseren. Het 
plangebied betreft het gebied ten westen en zuiden van de gemeente Kampen, zie figuur 1.1. In en in de 
directe omgeving van genoemd plangebied is een aantal potentiële risicobronnen ten aanzien van 
externe veiligheid aanwezig. Omdat het om een actualisatie van het bestemmingsplan gaat, dienen de 
externeveiligheidsaspecten nader onderzocht en getoetst te worden. De gemeente Kampen heeft 
Oranjewoud/Save opdracht gegeven deze aspecten uit te zoeken en te toetsen. 
 
In dit rapport worden de risicobronnen en de effecten van deze bronnen beschreven. De risicoanalyses 
per bron staan in de bijlagen. 
 

 
Figuur 1.1  Het plangebied (beige) 
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2 Wettelijk kader Externe Veiligheid 

 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 
stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes (buisleidingen, spoor, 
weg en water). Op beide categorieën is verschillende wet‐ en regelgeving van toepassing. Hieronder 
wordt per categorie de belangrijkste wet‐ en regelgeving gegeven. Vervolgens worden de twee 
kernbegrippen verder uitgewerkt: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  
 
Inrichtingen (LPG‐tankstation) 
Voor inrichtingen is externe veiligheid vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Met externe veiligheid wordt gedoeld op de grootte 
van het overlijdensrisico voor personen als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het 
overlijdensrisico wordt veroorzaakt door branden en/of explosies van brandbare gassen en vloeistoffen 
en door giftige gas‐ of dampwolken als gevolg van ontsnappingen van giftige vloeistoffen of gassen. Ook 
branden met giftige rookgassen kunnen een oorzaak zijn. De mate van externe veiligheid wordt bepaald 
door het PR en het GR.  
 
Spoor, Weg en Water 
Het huidige landelijke beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire 
'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRnvgs) die op termijn vervangen zal worden door het 
'Besluit transportroutes externe veiligheid' (Btev). Sinds de laatste wijziging van de cRnvgs van  
31 juli 2012 is sprake van: 

 vaste veiligheidszones; 

 vaste vervoershoeveelheden waarop een groepsrisicoberekening gebaseerd moet zijn; 

 toepassen van de rekenmethodiek 'Handleiding Risicoanalyse Transport' (HART). 

 

Buisleidingen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het besluit 
regelt onder meer de externeveiligheidsaspecten van buisleidingen. In het toetsingskader wordt 
aangesloten bij de systematiek van een PR en een GR. Hiermee wordt de systematiek voor buisleidingen 
in lijn gebracht met het Bevi en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs).  
 
Voor buisleidingen geldt verder dat er een belemmeringenstrook in het bestemmingsplan gereserveerd 
moet worden. Deze belemmeringenstrook is noodzakelijk voor onderhoud aan de leiding en is minimaal 
4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod en een aanlegvergunningenstelsel. 
Deze afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding.  
Voor hogedruk‐aardgasleiding vallend onder het Bevb, met een druk van 16 bar tot 40 bar, geldt een 
belemmeringenstrook van 4 meter. Voor de overige leidingen geldt een belemmeringenstrook van 
5 meter.  
 
 

2.1 Plaatsgebonden risico (PR) 

 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die permanent en onbeschermd zou 
verblijven in de directe omgeving van een risicobron, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongewoon ongeval met die risicobron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van 
contouren rond een risicobron. De omvang van het PR is geheel afhankelijk van de aard en hoeveelheid 
stoffen die bij de bron aanwezig zijn. Voor een individu geeft het PR een kwantitatieve indicatie van het 
risico dat hij loopt wanneer hij zich in de omgeving van een risicobron bevindt. Het PR wordt visueel 
weergegeven door een contour. Daarbij worden op basis van de kans van optreden van de diverse 
ongevalsscenario's resulterende gelijke overlijdensrisico's op een topografische kaart met elkaar 
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verbonden. Binnen de 10‐6 jr‐1‐contour geldt dat de kans van overlijden ten gevolge van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen minimaal één op één miljoen jaar bedraagt. Een voorbeeld van 
plaatsgebondenrisicocontouren en de fN‐curve van het groepsrisico zijn weergegeven in figuur 2.1. 
 

 
Figuur 2.1  Plaatsgebondenrisicocontouren en fN‐curve van het groepsrisico 
 
 
Normering 
Voor nieuwe ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen, geldt dat het plaatsgebonden risico voor 
kwetsbare objecten en voor bestemmingen die kwetsbaar objecten mogelijk maken mag niet hoger zijn 
dan 10‐6 per jaar: dit is een grenswaarde1. Voor nieuwe ruimtelijke besluiten geldt dat de  
10‐6/jr‐contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare objecten en voor bestemmingen die beperkt 
kwetsbare objecten mogelijk maken. Voor afwijking van deze richtwaarde geldt een motivatieplicht. 
 
 

2.2 Groepsrisico (GR) 

 
Het groepsrisico is in feite een vertaling van het plaatsgebonden risico. Het groepsrisico houdt wel 
rekening met de daadwerkelijke aanwezigheid van personen en geeft de kans dat een bepaalde groep 
personen tegelijkertijd het slachtoffer zou kunnen worden. Het voor een situatie berekende groepsrisico 
wordt in een grafiek weergegeven, waarin op de horizontale as het berekende aantal slachtoffers en op 
de verticale as de cumulatieve frequentie daarvan is weergegeven. Het ijkpunt voor het groepsrisico 
wordt aangeduid als oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde van het groepsrisico voor bedrijven is  
10‐3/N2 met N het aantal slachtoffers. 
 
Normering 
Het groepsrisico kent geen rijksnormering zoals het plaatsgebonden risico. Het is het bevoegd gezag dat 
zich een mening moet vormen over de mate waarin het groepsrisico acceptabel is of niet. Daarbij is de 
in de groepsrisicoberekening ingetekende oriëntatiewaarde mogelijk behulpzaam. Om een groepsrisico 
voor het bevoegd gezag acceptabel te maken kunnen in veel gevallen aanvullende maatregelen 
genomen worden: deze komen aan de orde bij de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat uiteindelijk in 
de verantwoordingsplicht het finale oordeel van het bevoegd gezag over dit project wordt geveld. is het 
externeveiligheidsrisico inclusief eventueel te nemen maatregelen acceptabel of niet.  
 

                                                                 
1.  Uitzondering hierop vormt de cRnvgs. Dit betreft een circulaire en is geen besluit. Hierdoor is de 

risicocontour van 10
‐6
 per jaar volgens cRnvgs geen 'harde' grenswaarde. Bij in werking treden van het 

Btev komt dit onderscheid te vervallen. 
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2.3 Verantwoordingsplicht 

 
In het Bevi en andere wet‐ en regelgeving is geregeld wanneer het groepsrisico verantwoord moet 
worden. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag (in dit geval de 
Gemeenteraad). Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten verplicht het 
externeveiligheidsaspect mee te laten wegen bij het maken van ruimtelijke beslissingen. De 
verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen, zoals opgesomd in het Bevi artikel 12 
en 13, die aan bod kunnen komen of moeten komen. De uitgewerkte verantwoordingsplicht is 
onderdeel van het ruimtelijke besluit voor het bestemmingsplan. Met het nemen van dit ruimtelijke 
besluit, neemt het bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor het 'restrisico' dat overblijft nadat 
benodigde veiligheidsverhogende maatregelen genomen zijn.  
 
Bij de invulling van de verantwoordingsplicht kunnen de volgende elementen een rol spelen: 
a) het projectkader; 

b) de hoogte en toename van het groepsrisico; 

c) mogelijke bronmaatregelen; 

d) ruimtelijke maatregelen te treffen maatregelen; 

e) mogelijkheden en voorgenomen maatregelen in de nabije toekomst; 

f) mogelijkheden tot bestrijdbaarheid van een calamiteit en de gevolgen daarvan; 

g) mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 

 
In aanvulling op de wet‐ en regelgeving heeft de gemeente Kampen op 29 maart 2007 haar beleid ten 
aanzien van externe veiligheid vastgesteld in het beleidsdocument "Kampen IJsselstreek Veilig. Externe 
Veiligheidsbeleid". In het beleidsdocument sluit gemeente Kampen aan bij de bestaande Wet‐ en 
regelgeving ten aanzien van externe veiligheid en geeft hierbij het volgende aan: 

 Voor bestaande situatie moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde grens‐ en richtwaarden 
(Bevi); 

 In woongebieden worden geen nieuwe risicobronnen toegestaan; 

 Een toename en/of overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet 
toegestaan. Indien dat het geval is moet actief naar een oplossing worden gezocht en moet een 
verantwoording van het groepsrisico plaatsvinden.  

 
 

2.4 Gemeente Kampen 

 
Bij het nemen van een ruimtelijk besluit, waaronder het vaststellen van een bestemmingsplan valt, moet 
de gemeente Kampen de externeveiligheidssituatie toetsen aan de richtlijnen uit de circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en aan haar eigen externeveiligheidsbeleid. Dit betekent dat 
de risico's voor het bestemmingsplan "Buitengebied" moeten worden beschouwd ten aanzien van de 
risico's van de N50/A50, de Hanzelijn, de waterwegen, de aardgasbuisleidingen, het LPG‐tankstation 
Zalkerbroek en het LPG‐tankstation 's Heerenbroek. In dit rapport zijn deze risico's vastgesteld. 
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3 Uitgangspunten risicoanalyse 

 
Voor de risicobronnen die binnen het plangebied zijn gelegen, heeft Oranjewoud/Save onderzoek 
gedaan naar de externeveiligheidsrisico's. De berekeningen zijn uitgevoerd met het RBMII‐rekenpakket 
versie 1.3, SAFETI‐NL versie 6.54 en CAROLA versie 1.2. 
 
 

3.1 Risicobronnen 

 
Binnen het plangebied en de directe omgeving liggen de volgende risicobronnen, zie figuur 3.1: 
1. vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A50/N50 (blauwe lijn); 
2. vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor "Hanzelijn" (roze lijn); 
3. transport gevaarlijke stoffen (aardgas) door hogedruk‐buisleidingen (rode stippellijn); 
4. LPG‐tankstation Zalkerbroek aan de Rijksweg N50 (groene vierkant); 
5. LPG‐tankstation Brandoil, Zwolseweg 50 (rode vierkant); 
6. transport gevaarlijke stoffen over het water. 
 

 
Figuur 3.1  Overzicht risicobronnen binnen het plangebied en de directe omgeving  

(bron: risicokaart.nl) 
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3.1.1 Vervoer gevaarlijke stoffen over de N50 

 
Over de N50 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. In de circulaire cRnvgs zijn de 
vervoersaantallen voor de N50/A50 gepubliceerd, hiermee dient te worden gerekend. Op basis van deze 
vervoersgegevens (tabel 3.1) is de risicoanalyse uitgevoerd. Deze is opgenomen in bijlage 1. 
 
Tabel 3.1  Vervoersgegevens gevaarlijke stoffen N50 

Stofcategorie  Stoftype  Invloedsgebied 1% letaliteit  Aantal tankwagens per jaar 

       
GF3  Brandbaar gas  355 meter  1.500 

 
 

3.1.2 Vervoer gevaarlijke stoffen over de Hanzelijn 

 
Over de Hanzelijn vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. In de circulaire cRnvgs zijn de 
vervoersaantallen voor de Hanzelijn gepubliceerd, hiermee dient te worden gerekend. Op basis van 
deze vervoersgegevens (tabel 3.2) is de risicoanalyse uitgevoerd. Deze is opgenomen in bijlage 2. 
 
Tabel 3.2  Vervoersgegevens gevaarlijke stoffen Hanzelijn 

Stofcategorie  Beschrijving  Aantal wagens 

     
A  brandbare gassen  1.430 
B2  ammoniak  910 
B3  chloor (b3)  0 
C3  zeer brandbare vloeistoffen  5.620 
D3  giftige vloeistoffen  1.100 
D4  zeer toxische vloeistoffen  180 

 
 

3.1.3 Buisleidingen 

 
Door het plangebied lopen de volgende buisleidingen (hogedruk‐aardgasleiding):  

 A‐655‐KR; 

 N‐570‐15;  

 N‐570‐21;  

 N‐570‐22;  

 N‐570‐29. 
 
Het invloedsgebied van deze buisleidingen varieert tussen de 75 en 340 meter. Voor alle buisleidingen is 
het plaatsgebonden risico en groepsrisico berekend. De risicoanalyse is opgenomen in bijlage 3. 
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3.1.4 LPG‐tankstation N50 

 
Aan de N50 ligt LPG‐tankstation Total Zalkerbroek. Het tankstation is vergund voor een doorzet van 
1.000 m3 per jaar. Op het terrein van het tankstation staat ook een bovengrondse propaantank van 
3 m3. De risicoanalyse van het LPG‐tankstation is opgenomen in bijlage 4. 
 

3.1.5 LPG‐tankstation Zwolseweg 

 
Aan de Zwolseweg ligt LPG‐tankstation Brand Oil 's Heerenbroek. Het tankstation is vergund voor een 
doorzet van 1.500 m3 per jaar. Een beschouwing van de risico's van het LPG‐tankstation is opgenomen in 
bijlage 5. 
 
 

3.1.6 Transport gevaarlijke stoffen over het water 

 
Langs het plangebied lopen drie vaarwegen, de IJssel, het Zwartemeer en het Vossemeer/Drontermeer. 
 
De IJssel en het Zwartemeer zijn hoofdvaarwegen met een bevaarbaarheidsklasse van 5 (HART). 
Conform de vuistregels in het HART hebben beide vaarwegen geen 10‐6‐contour. Daarnaast wordt 10% 
van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet overschreden. Conform de cRnvgs kan de berekening 
van het plaatsgebonden risico respectievelijk groepsrisico achterwege blijven.  
Het Vossemeer en Drontermeer hebben een bevaarbaarheidsklasse van 4. Conform de vuistregels in het 
HART hebben het Vossemeer en Drontermeer geen 10‐6‐contour. Daarnaast wordt 10% van de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet overschreden. Conform de cRnvgs kan de berekening van het 
plaatsgebonden risico respectievelijk groepsrisico achterwege blijven.  
 
 

3.2 Bevolking 

 
Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheden binnen de 
invloedsgebieden van de risicobronnen. Conform het HART is voor de N50 de bevolking 
geïnventariseerd tot op 300 meter van de as van de weg. 
 

In vrijwel alle gevallen wordt het groepsrisico bepaald door GF3. Voor de uitkomst van de 
groepsrisicoberekening is het dan voldoende nauwkeurig om de bevolkingsdichtheid te inventariseren 
tot 300 m van de as van de weg d.w.z. toevoegen van bevolking buiten de 300 m levert geen 
wezenlijke verandering meer in het resultaat. 

 
Voor de Hanzelijn is de bevolking conform het HART geïnventariseerd tot op 400 meter van de as van 
het spoor. 
 

In vrijwel alle gevallen wordt het groepsrisico bepaald door stofcategorie A. Voor de uitkomst van 
de groepsrisicoberekening is het dan voldoende nauwkeurig om de bevolkingsdichtheid te 
inventariseren tot 400 m van de as van de spoorbaan d.w.z. toevoegen van bevolking buiten de 
400 m levert geen wezenlijke verandering meer in het resultaat. 

 
Bij de buisleidingen is het invloedsgebied van elke buisleiding berekend. De bevolking is binnen dit 
gebied geïnventariseerd. 
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Voor beide LPG‐tankstations is het invloedsgebied op 150 meter vastgesteld in de Revi. Dit houdt tevens 
in dat de inventarisatie van aanwezigen rondom de tankstations voor GR‐berekeningen kan worden 
beperkt tot dit gebied. Deze afstand van 150 meter dient bepaald te worden vanaf het vulpunt voor LPG 
en vanaf het bovengrondse deel van de opslagtank. 
 
Het door de gemeente Kampen vast te stellen bestemmingsplan "Buitengebied" betreft een actualisatie 
van oudere bestemmingsplannen. Aangezien het om een actualisatie gaat waarbij de bestemmingen 
niet veranderen, is in de berekening van het groepsrisico de bevolking voor de vigerende en 
toekomstige situatie gelijk. De vigerende bestemmingsplannen zijn: 

 Buitengebied, gemeente IJsselmuiden (21 juni 1994); 

 Buitengebied, gemeente Kampen (6 april 1971); 

 Bestemmingsplan Dronthen (29 mei 1975). 
 
De bevolkingsvlakken zijn in de verschillende QRA's in de bijlagen gegeven. 
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4 Resultaten 

 
Voor de risicobronnen zoals benoemd in hoofdstuk 3 zijn onderzoeken gedaan naar de risico's op het 
gebied van externe veiligheid. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de deelonderzoeken gegeven, 
de deelonderzoeken staan in de bijlagen. 
 
 

4.1 N50 

 
Plaatsgebonden risico 
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico wordt geconcludeerd dat het plaatsgebonden risico zich 
beneden het risiconiveau van 10‐6/jaar bevindt, zie figuur 4.1. 
 

 
Figuur 4.1  Plaatsgebondenrisicocontour N50 (10‐7 blauw en 10‐8 groen) 
 
 
Groepsrisico 
Uit de berekeningen volgt de kilometer met het hoogste groepsrisico (GR). Dit GR is gepresenteerd in 
figuur 4.2, de bijbehorende kilometer staat in figuur 4.3. Het GR overschrijdt de oriëntatiewaarde niet. 
Op de overige delen van het traject is het GR lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. In de toekomstige 
situatie is het GR gelijk aan de huidige situatie. Dit is te verklaren doordat de bevolking in de toekomst 
niet wijzigt. 
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Figuur 4.2  Hoogste groepsrisico per kilometer 
 
 

 
Figuur 4.3  Ligging van de kilometer met het hoogste GR 
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4.2 Hanzelijn 

 
Plaatsgebonden risico 
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico wordt geconcludeerd dat het plaatsgebonden risico zich 
beneden het risiconiveau van 10‐6/jaar bevindt, zie figuur 4.4. 
 

 
Figuur 4.4  Plaatsgebondenrisicocontour Hanzelijn (10‐7 blauw en 10‐8 groen) 
 
 
Groepsrisico 
Uit de berekeningen volgt de kilometer met het hoogste GR. Dit GR is gepresenteerd in figuur 4.5, de 
bijbehorende kilometer staat in figuur 4.6. Het GR overschrijdt de oriëntatiewaarde niet. Op de overige 
delen van het traject is het GR lager. In de toekomstige situatie is het GR gelijk aan de huidige situatie. 
Dit is te verklaren doordat de bevolking in de toekomst niet wijzigt. 
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Figuur 4.5  Hoogste GR per kilometer 
 
 

 
Figuur 4.6  Locatie met het hoogste GR per kilometer 
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4.3 Buisleidingen 

 
Plaatsgebonden risico 
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico wordt geconcludeerd dat het plaatsgebonden risico zich 
beneden het risiconiveau van 10‐6/jaar bevindt. In figuur 4.7a t/m 4.7e zijn de locaties van de 
verschillende buisleidingen gegeven met de grootste risicocontouren. 
 

 
Figuur 4.7a  Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding A‐655 te Kampen 
 
 

 
Figuur 4.7b  Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding N‐570‐15 te Kampen  
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Figuur 4.7c  Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding N‐570‐21 te Kampen  
 
 

 
Figuur 4.7d Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding N‐570‐22 te Kampen  
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Figuur 4.7e  Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding N‐570‐29 te Kampen  
 
 
Groepsrisico 
In figuur 4.8 is de hoogte van het groepsrisico van de hogedruk‐aardgasleidingen N‐570‐15 en  
N‐570‐29 gepresenteerd van de kilometer met het hoogste groepsrisico ter hoogte van het beschouwde 
bestemmingsplan. De ligging van deze maatgevende kilometers is weergegeven in figuur 4.9. Van de 
overige buisleidingen is het berekende groepsrisico nihil. 
Uit de berekening volgt dat de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. In de toekomstige situatie is 
het GR gelijk aan de huidige situatie. Dit is te verklaren doordat de bevolking in de toekomst niet wijzigt. 
 

Groepsrisico's buisleidingen
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Figuur 4.8  GR voor de buisleidingen N‐570‐15 (blauw) en N‐570‐29 (groen) 
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Figuur 4.9  Ligging van de kilometer met het hoogste groepsrisico voor de N‐570‐15 en  

N‐570‐29 (geel) 
 
 

4.4 LPG‐tankstation N50 

 
Plaatsgebonden risico 
De volgende categoriale 10‐6/jr‐plaatsgebondenrisicocontouren zijn hier van toepassing, zie figuur 4.9 
(voor nieuwe situaties met een doorzet < 1.000 m3 per jaar, volgens Revi 2004, niet berekend maar 
voorgeschreven):  

 45 meter rondom het  LPG‐vulpunt; 

 25 meter rondom het bovengrondse deel van de ondergrondse LPG‐tank; 

 15 meter rondom het afgifte punt van LPG. 
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Figuur 4.9  Plaatsgebondenrisicocontouren 10‐6/jaar: PR van het vulpunt (rood), PR van de 

ondergrondse tank (groen), PR van het afgiftepunt (blauw) 
 
 
Groepsrisico 
Uit de berekeningen volgt dat het GR nihil is. 
 
 

4.5 LPG‐tankstation Zwolseweg 

 
Plaatsgebonden risico 
De volgende categoriale 10‐6/jr‐plaatsgebondenrisicocontouren zijn hier van toepassing, zie figuur 4.9 
(voor nieuwe situaties met een doorzet > 1.000 m3 per jaar, volgens Revi 2004, niet berekend maar 
voorgeschreven):  

 110 meter rondom het LPG‐vulpunt; 

 120 meter rondom de bovengrondse LPG‐tank; 

 15 meter rondom het afgifte punt van LPG. 
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Figuur 4.9  Plaatsgebonden risicocontouren 10‐6/jaar: PR van het vulpunt (rood), PR van de 

bovengrondse tank (groen), PR van het afgiftepunt (blauw) 
 
 
Groepsrisico 
Aangezien binnen het invloedsgebied van het LPG‐tankstation geen personen aanwezig zijn, is er geen 
groepsrisico. 
 
 



EV Kampen Bestemmingsplan Buitengebied 
 
Projectnr. 250087   130115 ‐ HD72 
14 februari 2013, revisie 02 
 
 

 
 blad 20 van 58 

 

5 Conclusie 

 
De gemeente Kampen is van plan het bestemmingsplan "Buitengebied" te actualiseren. In en in de 
directe omgeving van het bestemmingsplan liggen verschillende risicobronnen. Oranjewoud/Save heeft 
de effecten van deze risicobronnen op het gebied van externe veiligheid onderzocht.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de risico's op het gebied van externe veiligheid niet relevant zijn voor de 
IJssel, het Zwartermeer, het Vossemeer en het Drontermeer. De risico's van de rijksweg N50, de 
Hanzelijn, de aardgasbuisleidingen en de LPG‐tankstations zijn berekend of beschouwd, hieruit volgen 
onderstaande conclusies. 
 
 

5.1 N50 

 
Plaatsgebonden risico  
Uit de berekening blijkt dat geen plaatsgebonden risico van 10‐6 per jaar wordt berekend.  
 
Groepsrisico 
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat de hoogte van het groepsrisico in de huidige situatie 
lager is dan de oriëntatiewaarde, in de toekomstige situatie wijzigt het groepsrisico niet. Het 
groepsrisico wordt veroorzaakt door bevolking in de bestemmingsplannen IJsseldelta‐Zuid en 
Stationsgebied. 
 
 

5.2 Hanzelijn 

 
Plaatsgebonden risico  
Uit de berekening blijkt dat geen plaatsgebonden risico van 10‐6 per jaar wordt berekend.  
 
Groepsrisico 
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat het groepsrisico in de huidige situatie de 
oriëntatiewaarde niet overschrijdt, in de toekomstige situatie wijzigt het groepsrisico niet. Het 
groepsrisico wordt veroorzaakt door bevolking in de bestemmingsplannen IJsseldelta‐Zuid en 
Stationsgebied. 
 
 

5.3 Aardgasbuisleidingen 

 
Plaatsgebonden risico  
Uit de berekening blijkt dat geen plaatsgebonden risico van 10‐6 per jaar wordt berekend.  
 
Groepsrisico 
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat het groepsrisico in de huidige situatie de 
oriëntatiewaarde niet overschrijdt, in de toekomstige situatie wijzigt het groepsrisico niet. Het 
groepsrisico wordt veroorzaakt door bevolking in het bestemmingsplan Onderdijks. 
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5.4 LPG‐tankstation N50 

 
Plaatsgebonden risico 
Binnen het voorgeschreven plaatsgebonden risico van 10‐6 per jaar zijn geen (beperkt) kwetsbare 
objecten aanwezig en voorzien.  
 
Groepsrisico 
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat deze nihil is.  
 
 

5.5 LPG‐tankstation Zwolseweg 

 
Plaatsgebonden risico 
Binnen het voorgeschreven plaatsgebonden risico van 10‐6 per jaar zijn geen (beperkt) kwetsbare 
objecten aanwezig en voorzien.  
 
Groepsrisico 
Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat deze nihil is.  
 
 

5.6 Waterwegen 

 
De waterwegen zijn in het kader van de externe veiligheid niet relevant. 
 
 

5.7 Verantwoordingsplicht 

 
Bij het vaststellen van een bestemmingsplan dient het groepsrisico altijd verantwoord te worden. Uit de 
verschillende deelonderzoeken blijkt dat de groepsrisico's worden veroorzaakt door personen aanwezig 
in andere bestemmingsplannen. De verantwoording voor het bestemmingsplan Buitengebied kan 
daarom beperkt worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de elementen betreffende de hoogte en 
toename van het groepsrisico, de mogelijkheden voor bestrijdbaarheid en beperking van de omvang van 
een ongeval en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid. 
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Bijlage 1 :  QRA transport gevaarlijke stoffen N50 

 

B1.1  Risicoanalyse 

 
Over de N50 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. In de circulaire cRnvgs zijn de 
vervoersaantallen voor de N50/A50 gepubliceerd waarmee dient te worden gerekend. Op basis van 
deze vervoersgegevens (tabel B1.1) is de risicoanalyse uitgevoerd. Voor de verdeling van de 
windsnelheid en weersklasse zijn de gegevens van het meest nabijgelegen weerstation gehanteerd, te 
weten Deelen. 
 
Tabel B1.1  Vervoersgegevens gevaarlijke stoffen N50 

Stofcategorie  Stoftype  Invloedsgebied 1% letaliteit  Aantal tankwagens per jaar 

       
GF3  Brandbaar gas  355 meter  1.500 

 
 
Tabel B1.2  Overzicht trajectgegevens 

Uitgangspunten 
     
Type:   snelweg   

Breedte:   25 meter   

Frequentie traject   8,3 x 10‐8  [1/vtg.km] 

 
 

B1.1.1  Bevolkingsinventarisatie 

 
Conform het HART is het voor het berekenen van het groepsrisico relevant om de bevolking te 
inventariseren tot 300 meter vanuit de as van de weg, het invloedsgebied is 355 meter. Het door de 
gemeente Kampen vast te stellen bestemmingsplan "Buitengebied" betreft een actualisatie van oudere 
bestemmingsplannen. Aangezien het om een actualisatie gaat waarbij de bestemmingen niet 
veranderen, is in de berekening van het groepsrisico de bevolking voor de vigerende en toekomstige 
situatie gelijk.  
 
Binnen 300 meter van de N50 te Kampen liggen de volgende bestemmingsplannen: 

 Buitengebied; 

 Zuiderzeehaven (vastgesteld 29‐1‐2011); 

 Bedrijvenpark rijksweg 50 (vastgesteld 16‐12‐2010); 

 Melmerpark (vastgesteld 28‐4‐2010); 

 Woonwijken Kampen (vastgesteld 21‐7‐2011); 

 IJsseldelta‐Zuid (voorontwerp augustus 2012); 

 Stationsomgeving Hanzelijn (vastgesteld 2‐2‐2012). 
 
Voor de risicoberekening zijn de bevolkingsvlakken binnen de 10‐8 PR nauwkeurig geïnventariseerd, 
daarbuiten is uitgegaan van kentallen. De bevolkingsinventarisatie is (zoveel als mogelijk) gebaseerd op 
aannames uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (2007) en de PGS 1, deel 6. De 
dag/nachtfracties en binnen/buitenfracties zijn gebaseerd op kengetallen zoals standaard vastgelegd. 
De relevante kengetallen zijn in tabel B1.3 weergegeven. In tabel B1.4 t/m B1.6 is de concrete 
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inventarisatie van de bevolking rondom de N50 gegeven. De bijbehorende bevolkingsvlakken zijn in 
figuur B1.1 t/m B1.4 gegeven.  
 
Tabel B1.3  Kengetallen per soort bevolking 

Soort bevolking  Personen  Dag/nacht  Buitenfractie 

Agrarisch/buitengebied  1 persoon per hectare  100%‐100%  0,07‐0,01 

Agrarisch bedrijf  5 personen  100%‐0%  0,07‐0,01 

Bedrijven  100 personen per hectare 
bedrijfsvloeroppervlak (bvo) 

100%‐21%  0,07‐0,01 

Woningen  2,4 personen per woning  50%‐100%  0,07‐0,01 

Woonwijk  80 personen per hectare  50%‐100%  0,07‐0,01 

Hotel middelgroot  50 personen  38%‐93%  0,07‐0,01 
 
 
Tabel B1.4  Inventarisatie bevolking per blok 

Huidige situatie Vak 
nr. 

Soort bevolking 

Personen/ha  Aantal personen 
(maximaal) 

Broninformatie/aanvullende info 

1  Agrarisch  1    Bestemmingsplan buitengebied 

2  Bedrijventerrein  701)    Bestemmingsplan Zuiderzeehaven 

3  Bedrijventerrein  752)    Bestemmingsplan Bedrijvenpark rijksweg 50 

4  Bedrijven  53)    Bestemmingsplan Melmerpark 

5  Detailhandel  80    Bestemmingsplan Melmerpark 
1)  Maximaal 70% bebouwd, met het kental van 100 personen per hectare bvo geeft dit 70 personen per ha. 
2)  Maximaal 75% bebouwd, met het kental van 100 personen per hectare bvo geeft dit 75 personen per ha. 
3)  Maximaal 5% bebouwd, met het kental van 100 personen per hectare bvo geeft dit 5 personen per ha. 

 
 

 
Figuur B1.1 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel B1.4 

5
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Tabel B1.5  Inventarisatie bevolking per blok 
Huidige situatie Vak 

nr. 
Soort bevolking 

Personen/ha  Aantal personen 
(maximaal) 

Bron informatie/aanvullende info 

1  Agrarisch  1    Bestemmingsplan buitengebied 

2  29 woningen    69,6  Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

3  Woonwijk  80    Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

4  Sportvelden  25    Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

5  20 woningen    48  Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

6  Woonwijk  80    Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

7  14 woningen    33,6  Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

8  11 woningen    26,4  Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

9  IJsbaan  5    Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

10  203 woningen    487,2  Eerder onderzoek2 

11  88 woningen    211,2  Eerder onderzoek2 

12  Basisschool    200  Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

13  133 woningen    319,2  Eerder onderzoek2 

14  172 woningen    412,8  Eerder onderzoek2 

15  272 woningen    652,8  Eerder onderzoek2 

16  46 woningen    110,4  Eerder onderzoek2 

17  Woonwijk  80    Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

18  Woonwijk  80    Bestemmingsplan Woonwijken Kampen 

 
 

 
Figuur B1.2 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel B1.5 

                                                                 
2.  Onderzoek externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn en A50 in het kader van de 

bestemmingsplannen "Stationsgebied Kampen" & "IJsseldelta‐Zuid",  
projectnummer 236627   110217 ‐ HB88, 7 maart 2011, revisie 02. 
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Tabel B1.6  Inventarisatie bevolking per blok 
Huidige situatie Vak 

nr. 
Soort bevolking 

Personen/ha  Aantal personen 
(maximaal) 

Bron informatie/aanvullende info 

1  Agrarisch gebied  1     

2  Gemengde functies    1.200  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

3  Informatiecentrum    88  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

4  Agrarisch gebied  1     

5  Agrarisch gebied  1     

6  Agrarisch gebied  1     

7  De kloof    24  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

8  Centrum uitwerken    576  Eerder onderzoek3 

9  Centrum uitwerken    276,5  Eerder onderzoek2 

10  Centrum uitwerken    288  Eerder onderzoek2 

11  Woningen uitwerken    540  Eerder onderzoek2 

12  Woningen uitwerken    420  Eerder onderzoek2 

13  Centrum uitwerken    192  Eerder onderzoek2 

14  Maatschappelijk uitwerken    350  Eerder onderzoek2 

15  Centrum uitwerken    396  Eerder onderzoek2 

16  Woningen uitwerken    96  Eerder onderzoek2 

17  Woningen uitwerken    132  Eerder onderzoek2 

18  Maatschappelijk    1.000  Eerder onderzoek2 

 

   
Figuur B1.3 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel B1.6 

                                                                 
3.  Onderzoek externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn en A50 in het kader van de 

bestemmingsplannen "Stationsgebied Kampen" & "IJsseldelta‐Zuid",  
projectnummer 236627   110217 ‐ HB88, 7 maart 2011, revisie 02. Voor het stationsgebied is uitgegaan 
van een reëel scenario; het stedenbouwkundig plan. 
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Tabel B1.7  Inventarisatie bevolking per blok 
Huidige situatie Vak 

nr. 
Soort bevolking 

Personen/ha  Aantal personen 
(maximaal) 

Bron informatie 
/aanvullende info 

1  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Eerder onderzoek4 

2  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Eerder onderzoek3 

3  Agrarisch/buitengebied  1    Eerder onderzoek3 

4  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Eerder onderzoek3 

5  Agrarisch/buitengebied  1    Eerder onderzoek3 

6  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Eerder onderzoek3 

7  Hotel midden    50  Luchtfoto 

8  Agrarisch/buitengebied  1    Eerder onderzoek3 

9  Agrarisch/buitengebied  1    Eerder onderzoek3 

10  Woning    2,4  Eerder onderzoek3 

11  Woning    2,4  Eerder onderzoek3 

12  Agrarisch/buitengebied  1    Eerder onderzoek3 

13  Woning    2,4  Eerder onderzoek3 

14  Agrarisch/buitengebied  1    Eerder onderzoek3 

15  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Eerder onderzoek3 

16  Agrarisch/buitengebied  1    Eerder onderzoek3 

 
 

 
Figuur B1.4 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel B1.7 
 
 

B1.1.2  Berekeningen RBM II 

 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het RBMII‐rekenpakket, versie 1.3 build 247.  
Het RBMII‐rekenpakket voldoet aan het gestelde in PGS 3. Het RBM‐programma is ontwikkeld voor de 
evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen. 
 
 

B1.2  Resultaten 

 
In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten opgenomen van de berekeningen die zijn uitgevoerd met het 
programma RBM II voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Hanzelijn.  
 

                                                                 
4.  Toetsing conserverend bestemmingsplan "Kamperveen 2012" aan externe veiligheid,  

projectnummer 245626   120017 ‐ HC99, 2 januari 2011, revisie 01. 
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B1.2.1  Plaatsgebonden risico 

 
Uit de RBMII‐berekening (figuur B1.5) blijkt dat geen 10‐6‐contour berekend is. Aangezien het transport 
over de N50/A50 deze waarde niet bereikt, wordt voldaan aan de grens en norm in de cRnvgs dat geen 
(beperkt) kwetsbare objecten binnen deze contour mogen liggen. De 10‐8‐contour ligt op circa 
150 meter.  
 

 
Figuur B1.5 Plaatsgebondenrisicocontour N50 (10‐7 blauw en 10‐8 groen) 
 
 

B1.2.2  Groepsrisico 

 
In figuur B1.6 is het hoogste groepsrisico per kilometer gepresenteerd, de ligging van de bijbehorende 
kilometer staat in figuur B1.7. Het hoogste groepsrisico bedraagt 0,111 keer de oriëntatiewaarde, voor 
343 slachtoffers. Het maximum aantal slachtoffers is 530. 
 



EV Kampen Bestemmingsplan Buitengebied 
 
Projectnr. 250087   130115 ‐ HD72 
14 februari 2013, revisie 02 
 
 

 
 blad 28 van 58 

 

 

 
Figuur B1.6 Hoogste groepsrisico per kilometer  
 
 

 
Figuur B1.7  Ligging van de kilometer met het hoogste GR 
 
 
Het groepsrisico neemt door het vast te stellen bestemmingplan niet toe, dit volgt logischer wijs uit het 
feit dat de bevolking niet wijzigt. Bovendien ligt het groepsrisico beneden de oriëntatiewaarde.  
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Bijlage 2 :  QRA transport gevaarlijke stoffen Hanzelijn 

 

B2.1  Risicoanalyse 

 
Over de Hanzelijn vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. De vervoersaantallen zijn formeel 
vastgelegd in de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs). Op basis van de 
gegevens uit de cRnvgs (tabel B2.1) en de uitgangspunten in tabel B2.2 is het groepsrisico berekend. 
 
Tabel B2.1  Vervoersgegevens gevaarlijke stoffen Hanzelijn 

Stof‐
categorie 

Beschrijving 
 

Aantal 
wagens 

Maximale effectafstand (m) 

       
A  brandbare gassen  1.430  460 
B2  ammoniak  910  995 
B3  chloor (b3)  0  >4.000 
C3  zeer brandbare vloeistoffen  5.620  35 
D3  giftige vloeistoffen  1.100  375 
D4  zeer toxische vloeistoffen  180  >4.000 

 
 
Tabel B2.2  Uitgangspunten Hanzelijn 

Standaardfrequentie   2,2 x 10‐8  [1/vtg.km] 
Type spoorweg: hoge snelheid  x 1,26   
Faalkans spoorweg hoge snelheid  2,772 x 10‐8  [1/vtg.km] 
Wissels: aanwezig  + (3,3 x 10‐8)   
Gelijkvloerse overwegen: niet aanwezig  n.v.t.   

Frequentie traject   6,072 x 10‐8  [1/vtg.km] 

 
 
Overige uitgangspunten: 

 De breedte van het spoor is in de cRnvgs vastgelegd op 9 meter. 

 De baanvaksnelheid is in de cRnvgs vastgelegd. Voor de Hanzelijn geldt een hoge snelheid. 

 De aanwezigheid van wissels is vastgelegd in de cRnvgs. Op een deel van het traject komen wissels 
voor. 

 Het aantal C3 wagons is in de cRnvgs vastgelegd op 0,84. 
 
 

B2.1.1  Bevolkingsinventarisatie 

 
Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheden binnen het 
invloedsgebied van de spoorlijn. Conform de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is de bevolking 
geïnventariseerd tot op 400 meter van de as van het spoor. De bevolking binnen de 10‐8‐contour heeft 
het meeste invloed op het GR, daarom is in dit gebied de bevolking nauwkeurig geïnventariseerd, buiten 
de 10‐8‐contour is uitgegaan van kentallen.  
Het door de gemeente Kampen vast te stellen bestemmingsplan "Buitengebied" betreft een actualisatie 
van oudere bestemmingsplannen. Aangezien het om een actualisatie gaat waarbij de bestemmingen 
niet veranderen is in de berekening van het groepsrisico de bevolking voor de vigerende en toekomstige 
situatie gelijk.  
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Binnen 400 meter van de Hanzelijn te Kampen liggen de volgende bestemmingsplannen: 

 Buitengebied; 

 Woonwijken Kampen (vastgesteld 21‐7‐2011); 

 IJsseldelta‐Zuid (voorontwerp augustus 2012); 

 Stationsomgeving Hanzelijn (vastgesteld 2‐2‐2012). 
 
De bevolkingsinventarisatie is (zoveel als mogelijk) gebaseerd op aannames uit de Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico (2007) en de PGS 1, deel 6. De dag/nachtfracties en 
binnen/buitenfracties zijn gebaseerd op kengetallen zoals standaard vastgelegd. De relevante 
kengetallen zijn in tabel B2.3 weergegeven. In tabel B2.4 is de concrete inventarisatie van de bevolking 
rondom de Hanzelijn weergegeven. De bijbehorende bevolkingsvlakken zijn in figuur B2.1 weergegeven.  
 
Tabel B2.3  Kengetallen per soort bevolking 

Soort bevolking  Personen   Dag/nacht  Buitenfractie 

Agrarisch/buitengebied  1 persoon per hectare  100%‐100%  0,07‐0,01 

Agrarisch bedrijf  5 personen  100%‐0%  0,07‐0,01 

Woningen  2,4 personen per woning  50%‐100%  0,07‐0,01 

Woonwijk (rustig)  80 personen per hectare  50%‐100%  0,07‐0,01 

Woonwijk (incidentele bebouwing)  40 personen per hectare  50%‐100%  0,07‐0,01 

Maatschappelijk  5 personen  100%‐0%  0,07‐0,01 
 
Tabel B2.4  Inventarisatie bevolking per blok 

Huidige situatie Vak 
nr. 

Soort bevolking 

Personen/ha  Aantal personen 
(maximaal) 

Bron informatie 
/aanvullende info 

1  Agrarisch/buitengebied  1     

2  Woonwijk  60    Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

3  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

4  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

5  Woning    2,4  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

6  Agrarisch/buitengebied  1    Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

7  Gemengde functies    1.200  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

8  Informatiecentrum    88  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

9  Agrarisch/buitengebied  1     

10  De kloof    24  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

11  Agrarisch/buitengebied  1     

12  Centrum uitwerken    576  Eerder onderzoek5 

13  Centrum uitwerken    288  Eerder onderzoek1 

14  Centrum uitwerken    276,5  Eerder onderzoek1 

15  Woningen uitwerken    540  Eerder onderzoek1 

16  Maatschappelijk    1.000  Eerder onderzoek1 

17  Woningen uitwerken    420  Eerder onderzoek1 

18  Centrum uitwerken    192  Eerder onderzoek1 

19  Maatschappelijk uitwerken    350  Eerder onderzoek1 

20  Centrum uitwerken    396  Eerder onderzoek1 

21  Woningen uitwerken    96  Eerder onderzoek1 

22  Woningen uitwerken    132  Eerder onderzoek1 

23  172 Woningen    412,8  Eerder onderzoek1 

24  133 Woningen    319,2  Eerder onderzoek1 

25  Basisschool    200  Eerder onderzoek1 

26  88 Woningen    211,2  Eerder onderzoek1 

                                                                 
5.  Onderzoek externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn en A50 in het kader van de 

bestemmingsplannen "Stationsgebied Kampen" en "IJsseldelta‐Zuid",  
projectnummer 236627   110217 ‐ HB88, 7 maart 2011, revisie 02.  
Voor het stationsgebied is uitgegaan van een reëel scenario; het stedenbouwkundig plan. 
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Figuur B2.1 Bevolkingsvlakken rond de Hanzelijn 
 
 

B2.1.2  Berekeningen RBM II 

 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het RBMII‐rekenpakket, versie 1.3 build 247. Het RBM‐programma 
is ontwikkeld voor de evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van het transport van gevaarlijke 
stoffen. 
 
 

B2.2  Resultaten 

 
In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten opgenomen van de berekeningen die zijn uitgevoerd met het 
programma RBM II voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Hanzelijn.  
 
 

B2.2.1  Plaatsgebonden risico 

 
Uit de cRnvgs blijkt dat de Hanzelijn een 10‐6‐contour van 1 en 6 meter heeft. Binnen 6 meter van het 
spoor zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig en voorzien. Hiermee wordt voldaan aan de 
grens en norm in de cRnvgs dat geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze contour mogen liggen. 
De 10‐7 en 10‐8‐contour staan in figuur B2.2. 
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Figuur B2.2 Plaatsgebondenrisicocontour Hanzelijn (10‐7 blauw en 10‐8 groen) 
 
 

B2.2.2  Groepsrisico 

 
In figuur B2.3 is het hoogste groepsrisico per kilometer gepresenteerd, de ligging van de bijbehorende 
kilometer staat in figuur B2.4. Het hoogste groepsrisico bedraagt 0,194 keer de oriëntatiewaarde, voor 
591 slachtoffers. Het maximum aantal slachtoffers is 964. 
 



EV Kampen Bestemmingsplan Buitengebied 
 
Projectnr. 250087   130115 ‐ HD72 
14 februari 2013, revisie 02 
 
 

 
 blad 33 van 58 

 

 

 
Figuur B2.3 Hoogste GR per kilometer 
 
 

 
Figuur B2.4  Locatie met het hoogste GR per kilometer 
 
 
Het groepsrisico neemt door het vast te stellen bestemmingplan niet toe, dit volgt logischer wijs uit het 
feit dat de bevolking niet wijzigt. Het groepsrisico, zoals berekend, wordt veroorzaakt door de 
bestemmingsplannen IJsseldelta‐Zuid en Stationsgebied. De bestemmingen binnen het buitengebied 
dragen minimaal bij aan het groepsrisico, vanwege de lage bevolkingsdichtheid.  
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Bijlage 3 :  QRA transport gevaarlijke stoffen buisleidingen 

 

B3.1  Uitgangspunten risicoberekening 

 

B3.1.1  Leidinggegevens 

 
De N.V. Nederlandse Gasunie heeft de leidinggegevens aangeleverd van de relevante 
aardgasbuisleidingen. In tabel B3.1 zijn de belangrijkste gegevens weergegeven. Deze leidinggegevens 
zijn aangemaakt op 26 juli 2012 en hebben als vervaldatum 30 november 2012 (conform gegevens 
Gasunie). Na de vervaldatum zijn de berekeningen niet meer actueel. De effecten van de buisleidingen 
zijn individueel doorgerekend. 
 
Tabel B3.1  Leidinggegevens relevante buisleidingen 

Leidingbeheerder  Kenmerk  Druk 
[bar] 

Diameter 
[mm] 

Invloedsgebied 
[meter] 

N.V. Nederlandse Gasunie  A‐655  80  610,00  340 

N.V. Nederlandse Gasunie  N‐570‐15  40  219,10  95 

N.V. Nederlandse Gasunie  N‐570‐21  40  219,10  95 

N.V. Nederlandse Gasunie  N‐570‐22  40  168,30  75 

N.V. Nederlandse Gasunie  N‐570‐29  40  168,30  75 

 
 
Voor ondergrondse hogedruk‐aardgastransportleidingen wordt alleen leidingbreuk als representatief 
scenario voorgeschreven [Bron: Handleiding Risicoberekening Bevb]. 
 
 

B3.1.2  Bevolkingsinvoer 

 
De bevolkingsinventarisatie dient plaats te vinden binnen het gebied zoals gedefinieerd in de 
Handreiking risicoberekeningen Bevb. Dit gebied is gevisualiseerd is figuur B3.1. Hierin is IA de 1% 
letaliteitsafstand (invloedsgebied) van de gasbuisleiding. In tabel B3.1 is aangegeven wat het 
invloedsgebied van deze gasbuisleiding is. 
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Figuur B3.1 Gebied relevant voor groepsrisicoberekeningen 
 
 

B3.1.2.1  Bevolkingsinventarisatie 

 
Voor de berekening van het groepsrisico zijn 2 bevolkingssituaties relevant: 

 bevolking op basis van het vigerende bevolkingssituatie (vigerende situatie); 

 bevolking op basis van het voorgenomen ruimtelijke besluit en de vigerende omgevingssituatie 
(toekomstige situatie). 

 
Het door de gemeente Kampen vast te stellen bestemmingsplan "Buitengebied" betreft een actualisatie 
van oudere bestemmingsplannen. Aangezien het om een actualisatie gaat waarbij de bestemmingen 
niet veranderen, is in de berekening van het groepsrisico de bevolking voor de vigerende en 
toekomstige situatie gelijk.  
 
Voor de risicoberekening is de bevolkingscapaciteit binnen het invloedsgebied (zie tabel B3.1) van de 
buisleiding geïnventariseerd op basis van bestemmingsplancapaciteit. De bevolkingsinventarisatie is 
(zoveel als mogelijk) gebaseerd op aannames uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 
(2007) en de PGS 1, deel 6. De dag/nachtfracties en binnen/buitenfracties zijn gebaseerd op kengetallen 
zoals standaard vastgelegd. De relevante kengetallen zijn in tabel B3.2 weergegeven. In tabel B3.3 t/m 
B3.5 is de concrete inventarisatie van de bevolking rondom de leiding weergegeven. De bijbehorende 
bevolkingsvlakken zijn in figuur B3.3 t/m B3.6 weergegeven. Een overzicht van het totale gebied met 
daarop de verschillende vlakken staat in figuur B3.2. 
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Tabel B3.2  Kengetallen per soort bevolking 
Soort bevolking  Personen   Dag/nacht  Buitenfractie 

Agrarisch/buitengebied  1 persoon per hectare  100%‐100%  0,07‐0,01 

Agrarisch bedrijf  5 personen  100%‐0%  0,07‐0,01 

Woningen  2,4 personen per woning  50%‐100%  0,07‐0,01 

Woonwijk*)  60 personen per hectare  50%‐100%  0,07‐0,01 

Hotel midden groot  50 personen  50%‐100%  0,07‐0,01 
*
) 

Conform bestemmingsplan maximaal 25 woningen per hectare. 

 
 

 
Figuur B3.2 Overzicht gebieden, tabel B3.3 (blauw), tabel B3.4 (groen) en tabel B3.5 (zwart) 
 
Tabel B3.3  Inventarisatie bevolking per blok 

Huidige situatie   Vak 
nr. 

Soort bevolking 

Personen/ha  Aantal personen 
(maximaal) 

Bron informatie 
/aanvullende info 

6  2 Woningen    4,8  Bestemmingsplan 

8  2 Woningen    4,8  Bestemmingsplan 

10  Agrarisch bedrijf + 2 woningen    7,4  Bestemmingsplan 

11  Woning    2,4  Bestemmingsplan 

12  Agrarisch bedrijf + 2 woningen    7,4  Bestemmingsplan 

13  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan P
la
n
ge
b
ie
d
 

14  Agrarisch bedrijf    5  Bestemmingsplan 

1  2 Woningen    4,8  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid*) 

2  Woning    2,4  Luchtfoto 

3  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Luchtfoto 

4  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Luchtfoto 

5  Woning    2,4  Luchtfoto 

7  Woning    2,4  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 

O
m
ge
vi
n
g 

9  Woning    2,4  Bestemmingsplan IJsseldelta‐Zuid 
*
) 

Voorontwerp augustus 2012. 
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Figuur B3.3 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel B3.3 
 
 
Tabel B3.4  Inventarisatie bevolking per blok 

Huidige situatie   Vak 
nr. 

Soort bevolking 

Personen/ha  Aantal personen 
(maximaal) 

Bron informatie 
/aanvullende info 

1  Woning    2,4  Bestemmingsplan 

2  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

3  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

4  Woning    2,4  Bestemmingsplan 

5  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

6  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

7  Woning    2,4  Bestemmingsplan 

8  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

17  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

18  Hotel midden    50  Eigen aanname 

P
la
n
ge
b
ie
d
 

19  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

9  Woning    2,4  Eerder onderzoek*
) 

10  Woning    2,4  Eerder onderzoek  

11  Woning    2,4  Eerder onderzoek 

12  Woning    2,4  Eerder onderzoek 

13  Woning    2,4  Eerder onderzoek  

14  5 Woningen    12  Eerder onderzoek 

15  Woning    2,4  Eerder onderzoek 

16  Woning    2,4  Eerder onderzoek 

O
m
ge
vi
n
g 

20  Agrarisch/buitengebied  1    Luchtfoto 
*
) 

Toetsing bestemmingsplan "Kamperveen 2012" aan externe veiligheid, projectnummer 245626   120017 ‐ HC99,  
2 januari 2011, revisie 01. 
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Figuur B3.4 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel B3.4 
 
 

 
Figuur B3.5 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel B3.4 
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Tabel B3.5  Inventarisatie bevolking per blok 
Huidige situatie   Vak 

nr. 
Soort bevolking 

Personen/ 
ha 

Aantal personen 
(maximaal) 

Bron informatie 
/aanvullende info 

1  Woning    2,4  Bestemmingsplan 

2  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

3  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

4  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Bestemmingsplan 

6  Agrarisch gebied  1    Bestemmingsplan P
la
n
ge
b
ie
d
 

13  Agrarisch gebied  1    Bestemmingsplan 

5  Agrarisch/buitengebied  1    Luchtfoto 

7  6 Woningen    14,4  Luchtfoto 

8  49 Woningen    117,6  Luchtfoto 

9  Woning    2,4  Bestemmingsplan Het Onderdijks 

10  Woonwijk  60    Bestemmingsplan Het Onderdijks 

11  Woning    2,4  Bestemmingsplan Het Onderdijks 

O
m
ge
vi
n
g 

12  Agrarisch bedrijf + woning    6,2  Luchtfoto 

 
 

     
Figuur B3.6 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel B3.5 
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Figuur B3.7 Vigerende bevolkingsvlakken behorende bij tabel B3.5 
 
 

B3.2  Rekenresultaten 

 
In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de berekeningen opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd 
conform de uitgangspunten in hoofdstuk B3.1.  
 
De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.51. De 
gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. CAROLA is een softwarepakket dat in opdracht van 
de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico van ondergrondse hogedruk‐aardgastransportleidingen. Conform het Bevb dienen de 
berekeningen uitgevoerd te worden conform de bijbehorende regeling, hiermee wordt onder andere 
het rekenprogramma CAROLA bedoeld. De berekeningen zijn verder uitgevoerd conform de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevb, versie 1.0. Hierin is in module B omschreven hoe de risico's van 
aardgasleidingen te berekenen met CAROLA. In module B is aangegeven dat voor risicoverhogende 
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effecten zoals windturbines en hoogspanningsmasten nog geen methodiek is voor deze aspecten 
voorhanden is. 
 
Voor de meteorologische gegevens is uitgegaan van het weerstation in Deelen. 
 
 

B3.2.1  Plaatsgebonden risico 

 
Het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk‐aardgastransportleidingen is weergegeven in 
figuur B3.8 t/m B3.13. Van de verschillende leidingen zijn die delen getoond waar het hoogste PR 
berekend is. In deze figuren toont de gele contour het PR 10‐7 per jaar en de groene contour het PR 10‐8 
per jaar. 
 

 
Figuur B3.8 Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding A‐655 te Kampen  
 
 

 
Figuur B3.9 Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding N‐570‐15 te Kampen 
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Figuur B3.10  Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding N‐570‐21 te Kampen  
 
 

 
Figuur B3.11  Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding N‐570‐22 te Kampen  
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Figuur B3.12  Plaatsgebonden risico  

doorgaande hogedruk‐aardgastransportleiding N‐570‐29 te Kampen  
 
 
Conclusie 
Uit berekening blijkt dat de hogedruk‐aardgastransportleiding geen plaatsgebondenrisicocontour van 
10‐6 per jaar kent. De wettelijk vereiste basisbescherming kan geboden worden.  

Buiten de risicocontour van 10‐6 per jaar mogen bestemmingen voor (beperkt) kwetsbare objecten in 
het bestemmingsplan opgenomen worden.  
 
 

B3.2.2  Groepsrisico 

 
In figuur B3.13 is de hoogte van het groepsrisico van de hogedruk‐aardgasleidingen N‐570‐15 en  
N‐570‐29 gepresenteerd van de kilometer met het hoogste groepsrisico ter hoogte van het beschouwde 
bestemmingsplan. De ligging van deze maatgevende kilometers is weergegeven in figuur B3.14. Van de 
overige buisleidingen is het berekende groepsrisico nihil. 
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Groepsrisico's buisleidingen
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Figuur B3.13  fN‐curves van aardgastransportleidingen ter hoogte van het bestemmingsplan 

Buitengebied  
 
 

 
Figuur B3.14  Ligging van de kilometer met het hoogste groepsrisico voor de N‐570‐15 en  

N‐570‐29 (geel) 
 
 
Voor de buisleiding N‐570‐29 is de hoogte van het groepsrisico weergeven met de groene lijn in 
figuur B3.13. Uit de berekeningen blijkt dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt. Voor de 
buisleiding N‐570‐15 is de hoogte van het groepsrisico weergeven met de blauwe lijn in figuur B3.14. Uit 
de berekeningen blijkt dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt.  
 
Conclusie 
Omdat de bevolking binnen het invloedsgebied niet wijzigt neemt het groepsrisico niet toe.  
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Bijlage 4 :  QRA LPG‐tankstation N50 

 

B4.1  Risicoanalyse 

 
 

B4.1.1  Tankstation 

 
Het LPG‐tankstation Total Zalkerbroek is gevestigd aan de Rijksweg N50 te Zalk. In figuur B4.1 is de 
locatie van het LPG‐tankstation met rood weergegeven.  
 

 
Figuur B4.1  Locatie LPG‐tankstation (Bron: Google Maps) 
 
 
De plattegrond van het tankstation met daarop de verschillende onderdelen van het LPG‐tankstation is 
in figuur B4.2 weergegeven.  
 



EV Kampen Bestemmingsplan Buitengebied 
 
Projectnr. 250087   130115 ‐ HD72 
14 februari 2013, revisie 02 
 
 

 
 blad 46 van 58 

 

 

 
Figuur B4.2  Tankstation met vulpunt LPG (rood), bovengrondse LPG‐tank (blauw),  

LPG‐afgiftepunt (groen) en bovengrondse propaantank (roze) 
 
 
Voor het uitvoeren van de risicoberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 In de milieuvergunning is de LPG‐doorzet vastgelegd op 1.000 m3.  

 De opslag van LPG vindt plaats in een ondergrondse opslagtank met een inhoud van 40 m3. 

 De aflevering van LPG vindt plaats met een tankwagen met een inhoud van maximaal 51,76 m3. 

 De LPG‐tankauto die het LPG‐tankstation bevoorraadt, lost langs de weg op het eigen terrein. Dit 

betekent dat de opstelplaats wordt beoordeeld als opstelplaats op een weg(rij)strook, met 

toegestane snelheid van 70km/uur of minder.  

 De afstand van de LPG‐afleverzuil is meer dan 17,5 meter ten opzichte van het LPG‐vulpunt. 

 De afstand van de benzineafleverzuil is meer dan 5 meter ten opzichte van het LPG‐vulpunt. 

 De afstand van het benzinevulpunt is minder dan 25 meter ten opzichte van het LPG‐vulpunt. 

 Het dichtstbijzijnde gebouw is minder dan 5 meter hoog en heeft geen brandbescherming. 

 Het meest nabijgelegen gebouw ligt op meer dan 10 meter afstand van het LPG‐vulpunt, namelijk 

60 meter. 

 Het afvullen van het LPG‐reservoir vindt alleen plaats tussen 6:00 en 22:00 uur. 

 De bovengrondse propaantank heeft een inhoud van 3 m3.6 

 
 

B4.1.2  Bevolking  

 
Het invloedsgebied, waarbinnen de aanwezigheid van personen moet worden bepaald, is in figuur B4.3 
gegeven. 
 

                                                                 
6.  De veiligheidsafstand van de propaantank is 20 meter (art. 3.28 lid 1, Activiteitenbesluit). Het effect 

blijft daarmee binnen de inrichting en de propaantank wordt daarom niet verder beschouwd. 
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Figuur B4.3  Het invloedsgebied (blauw: invloedsgebied van het vulpunt, rood: invloedsgebied van de tank) 
 
 
De aanwezigheidgegevens worden bepaald door personen die in de nabijheid van het LPG‐tankstation 
werken, wonen en recreëren. Conform de Rekenmethodiek Bevi is voor het vaststellen van de 
bevolkingsdichtheden de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (VROM, versie  
1 november 2007) en PGS 1 deel 6 (Aanwezigheidsgegevens) gehanteerd. In de Handreiking 
Verantwoordingsplicht Groepsrisico wordt aangegeven dat de inventarisatie van de 
aanwezigheidsgegevens primair dient plaats te vinden aan de hand van het (vigerende) 
bestemmingsplan. De nauwkeurigheid van de inventarisatie van de bevolking dient aan te sluiten bij de 
relatieve bijdrage aan het groepsrisico. Ten behoeve van de groepsrisicoberekening heeft 
Oranjewoud/Save de omgevingssituatie geïnventariseerd binnen een cirkel met een straal van 
150 meter rond het vulpunt voor LPG en de ondergrondse tank. 
 
Het door de gemeente Kampen vast te stellen bestemmingsplan "Buitengebied" betreft een actualisatie 
van oudere bestemmingsplannen. Aangezien het om een actualisatie gaat waarbij de bestemmingen 
niet veranderen, is in de berekening van het groepsrisico de bevolking voor de vigerende en 
toekomstige situatie gelijk.  
 
In de vigerende situatie ligt één bestemmingsplan binnen het invloedsgebied van het LPG‐tankstation; 
bestemmingsplan "Buitengebied", gemeente IJsselmuiden. In de nieuwe situatie valt het invloedsgebied 
binnen bestemmingsplan "Buitengebied", gemeente Kampen. De gronden binnen het invloedsgebied 
zijn bestemd voor agrarisch gebied en voor bijzondere doeleinden. De bijzondere doeleinden zijn 
ingevuld als tankstation en parkeerplaats hotel/restaurant. Binnen het invloedsgebied ligt een deel van 
de parkeerplaats van het hotel. Voor agrarisch gebied is het kental 1 persoon per hectare (100% overdag 
en 100% 's nachts). Voor het parkeerterrein van het hotel/restaurant is uitgegaan van 10 personen per 
hectare (100% overdag en 100% 's nachts). Dit is een conservatieve schatting van het aantal aanwezige 
personen. 
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De bevolkingsvlakken staan in figuur B4.4. 
 
Het totaal aantal aanwezige personen is 8,4 overdag en 8,4 's nachts.  
 

 
Figuur B4.4  Bevolkingsvlakken (blauw is agrarisch gebied, rood is hotel) 
 
 

B4.2  Toetsing aan het Bevi 

 
De QRA is uitgevoerd volgens de rekenmethodiek Bevi, bestaande uit SAFETI‐NL, versie 6.54 
uitgave 2009, de Handleiding Risicoberekeningen Bevi, versie 3.2 uitgave juli 2009, en hoofdstuk 7 (LPG‐
tankstations) van de Concepthandleiding Risicoberekeningen Bevi, versie 2.1 uitgave 19 oktober 2007.  
De risicoanalyse is uitgevoerd op basis van de door het RIVM ter beschikking gestelde SAFETI‐NL‐model 
voor LPG‐tankstations (PSU‐file). Conform het standpunt van het RIVM ‐ Centrum Externe Veiligheid is 
gerekend met het effect van de verbeterde vulslangen. Voor de verdeling van de windsnelheid en 
weersklasse zijn de gegevens van het meest nabijgelegen weerstation gehanteerd, te weten Deelen. 
Voor de ruwheidslengte Z0  standaard van 300 mm ongewijzigd gelaten. 
 
 

B4.2.1  Plaatsgebonden risico 

 
Het plaatsgebondenrisiconiveau van 10‐6/jaar is afhankelijk van de doorzet aan LPG op het tankstation. 
De toetsingsafstanden zijn vastgelegd in de Revi, zie tabel 4.2.1. De doorzet voor dit tankstation 
bedraagt 1.000 m3/jaar, dus zijn de volgende categoriale 10‐6/jr‐plaatsgebondenrisicocontouren van 
toepassing:  

 45 meter rondom het  LPG‐vulpunt; 

 25 meter rondom het bovengrondse deel van de ondergrondse LPG‐tank; 
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 15 meter rondom het afgifte punt van LPG. 
 
Tabel B4.1  Toetsingsafstanden in meters tot kwetsbare objecten voor nieuwe situaties  

Doorzet (m3/jaar) 
 

Afstand (m) 
vanaf vulpunt 

Afstand (m) vanaf 
ondergronds reservoir 

Afstand (m) vanaf 
afleverzuil 

       

 1.000  45  25  15 

≥ 1.000  110  25  15 

 
 

 
Figuur B4.5  Plaatsgebondenrisicocontouren 10‐6/jaar: PR van het vulpunt (rood), PR van de 

ondergrondse tank (groen), PR van het afgiftepunt (blauw) 
 
 

B4.2.2  Toetsing plaatsgebonden risico  

 
De normering volgens het Bevi is als volgt:  

 grenswaarde: binnen de 10‐6/jr‐plaatsgebondenrisicocontouren mogen geen kwetsbare objecten 

aanwezig; 

 richtwaarde: binnen de 10‐6/jr‐plaatsgebondenrisicocontouren mogen geen beperkt kwetsbare 

objecten aanwezig zijn. 

 
In deze situatie zijn binnen de contouren geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. Volgens het 
bestemmingsplan mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Hiermee wordt 
voldaan aan de normwaarde en de richtwaarde van het Bevi.  
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B4.2.3  Groepsrisico 

 
Het groepsrisico is berekend met SAFETI‐NL 6.54. Hiervoor is onderstaande berekeningsmethodiek 
gebruikt, de scenario's die hieruit volgen zijn in SAFETI‐NL ingevoerd.  
 
Berekeningsmethodiek GR voor LPG‐tankstations  
Ter illustratie is hier een uitleg van de methode opgenomen die gebruikt is om voor het LPG‐deel van de 
inrichting tot een QRA te komen. De getallen die hier genoemd zijn behoren bij een categoriale 
inrichting met een doorzet van 1.000 m3/jaar en zijn gebruikt in de berekening.  
 
De methode 
Het groepsrisico (GR) wordt berekend door het uitvoeren van een risicoanalyse. Dit is een analyse van 
de bedrijfsactiviteiten leidend tot de definitie van een groep representatieve ongevalscenario's. De wijze 
waarop in Nederland kwantitatieve risicoanalyses worden uitgevoerd is beschreven in de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevi. Bij een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) wordt uitgegaan van het 
plaatsvinden van ongewenste gebeurtenissen tijdens de normale bedrijfssituatie. Ongewenste 
gebeurtenissen zijn gebeurtenissen, die direct leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De 
achterliggende gebeurtenissen zijn breuk en lekkage. Oorzaken daar weer van worden niet in 
beschouwing genomen. 
 
Voor risicoberekeningen ten aanzien van LPG‐tankstations is een aantal afspraken gemaakt over de 
wijze van berekenen. Deze berekeningsmethodiek met de PGS 3 als basis, heeft het RIVM vastgelegd in 
het document "QRA‐berekeningen LPG‐tankstations", van 20 december 2007. De 
groepsrisicoberekeningen in dit onderzoek zijn hierop gebaseerd. De gehanteerde scenario's en 
frequenties worden toegelicht in de volgende paragrafen. In het voorbeeld is een doorzet limitering van 
<1.000 m3/jaar gehanteerd. 
 

Nr.  Scenario  Frequentie (1/jr) 

        

Opslagvat onder druk    

O.1  instantaan falen  5,00.10‐7 
O.2  10 ‐minutenuitstroming  5,00.10‐7 
O.3  lekkage  1,00.10‐5 
O.4  vloeistofleiding ‐ breuk (10 m)  5,00.10‐7 
O.5  vloeistofleiding ‐ lek (10 m)  1,50.10‐6 
O.6  afleverleiding ‐ breuk (75 m)  5,00.10‐7 
O.7  afleverleiding ‐ lek (75 m)  1,50.10‐6 
       

Tankauto     

T.1  instantaan falen (vulgraad 100%)  5,0.10‐7 x AF 

T.2  grootste aansluiting (vulgraad 100%)  5,0.10‐7 x AF 

       

Overslag      
L.1  slangbreuk d.s.b. sluit  0,88 x 0,1*) x 70 x 0,5 x 4,0.10‐6  

L.2  slangbreuk d.s.b. sluit niet  0,12 x 0,1 x 70 x 0,5 x 4,0.10‐6  

L.3  slanglekkage  70 x 0,5 x 4,0.10‐5   
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Nr.  Scenario  Frequentie (1/jr) 

        

Pomp      

P.1  breuk pomp d.s.b. sluit  0,94 x 70 x 0,5/8766 x 1,0.10‐4  

P.2  breuk pomp d.s.b. sluit niet  0,06 x 70 x 0,5/8766 x 1,0.10‐4  

P.3  lekkage pomp  70 x 0,5/8766 x 4,4.10‐3 

 
AF  =  aanwezigheidsfractie (het aantal uren aanwezigheid gedeeld door het aantal uren per jaar) 
*)  =  de breukfrequentie voor LPG‐tankstations is een factor 10 lager dan de standaard faalfrequentie voor Brzo‐

inrichtingen. 
d.s.b.  =  doorstroombegrenzer 

 
 
Berekening aanwezigheidsfractie 
Een verlading van LPG duurt gemiddeld 0,5 uur. Bij een doorzet van 1.000 m³ per jaar vinden er max. 
70 verladingen plaats. Op basis hiervan is het aantal losuren en de aanwezigheidsfractie AF: 
 

Doorzet (m3/jaar)  Losuren/jaar  Aanwezigheidsfractie 

1.000  35  0,00399 

 
 
BLEVE LPG‐tankauto door brand ten gevolge van verlading 
Het scenario BLEVE van de LPG‐tankauto kan ontstaan door brand in de omgeving tijdens het verladen 
van LPG.   
 

BLEVE door brand tijdens verlading  Basisfrequentie  Factor  Faalfrequentie (jaar‐1) 

 
B.1 

 
BLEVE tankauto 100% vulgraad  

 
5,8.10‐10 

 
35 uur 

 
2,03 . 10‐8 

 
 
BLEVE LPG‐tankauto ten gevolge van brand in de omgeving 
Het scenario BLEVE van de LPG‐tankauto kan ontstaan door brand in de omgeving tijdens het verladen 
van LPG. De frequentie voor dit scenario is afhankelijk van een aantal toetsingsafstanden. Voor 
omgevingsbranden zijn er 6 categorieën bepaald door de afstand tussen de opstelplaats van de LPG‐
tankauto (= vulpunt) tot de LPG‐afleverzuil, de benzineafleverzuil, opstelplaats van de benzinetankauto 
en een tot de inrichting behorend gebouw. Hiervoor gelden toetsingsafstanden zoals weergeven in de 
hierna volgende tabellen.  
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Object  Toetsingsafstand (m) 

   
LPG‐afleverzuil  17,5 
Benzine afleverzuil  5 
Opstelplaats benzinetankauto  25 

 
Gebouw zonder brandbescherming 
hoogte < 5 m 
5 m < hoogte < 10 m 
hoogte > 10 m 
 
Gebouw met brandwerende voorzieningen  
(en maximaal 50% gevelopeningen) 
hoogte < 5 m 
5 m < hoogte < 10 m 
hoogte > 10 m 

 
 

10 
15 
20 
 
 
 
5 
10 
15 

 
 

Afstand van vulpunt tot object is GROTER dan de toetsingsafstand voor 
dat object? 

Brandcategorie en 
frequentie 

         
LPG‐afleverzuil  Benzine‐afleverzuil  Benzinevulpunt  Gebouwen   

Ja of Nee  Nee  Ja of Nee  Nee 

Ja of Nee  Ja  Nee  Nee 

Nee  Ja  Ja  Nee 

1 
2,0 . 10‐6 jr‐1 

         

Nee  Nee  Nee  Ja 

Nee   Ja  Nee  Ja 

Ja  Ja  Ja  Nee 

2 
1,0 . 10‐6 jr‐1 

         

Nee  Nee  Ja  Ja 

Ja  Nee  Nee  Ja 

3 
8,0 . 10‐7 jr‐1 

         

Nee  Ja  Ja  Ja 

Ja  Ja  Nee  Ja 

4 
6,0 . 10‐7 jr‐1 

         

Ja  Nee  Ja  Ja  5 
4,0 . 10‐7 jr‐1 

         

Ja  Ja  Ja  Ja  6 
2,0 . 10‐7 jr‐1 

 
 
Aldus volgt uit de bovenstaande tabel dat de brandcategorie die geldt voor dit tankstation, 6,0 .10‐7 jr‐1 
is. De vermelde frequenties zijn op basis van 100 afleveringen vastgesteld. 
 
In de Revi‐benadering is tevens nog gehanteerd, dat de tankauto bij het plaatsvinden van dit scenario 
niet altijd vol is, onderstaande verdeling is verondersteld. 
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Vullingsgraad tankauto  Kans  Hoeveelheid in tankauto 

 
100% 

 
0,19 

 
26.700 kg 

67%  0,46  17.800 kg 
33%  0,73  8.900 kg 

 
 
De uiteindelijke BLEVE‐frequentie door brand is weergeven voor brandcategorie 4 in onderstaande 
tabel: 
 

Brand onder auto en omgevingsbrand   

 
B.2 

 
BLEVE tankauto 100% vulgraad  

 
0,33 x 0,19 x 70/100 x 6,00 .10‐7 

B.3  BLEVE tankauto 67% vulgraad  0,33 x 0,46 x 70/100 x 6,00 .10‐7 
B.4  BLEVE tankauto 33% vulgraad  0,33 x 0,73 x 70/100 x 6,00 .10‐7 

 
 
BLEVE LPG‐tankauto ten gevolge van externe beschadiging 
Voor de aanrijding worden drie mogelijkheden beschouwd. De frequenties hebben betrekking op 
100 verladingen per jaar. 
 

Typering opstelplaats tankauto 
 

Aanrijding 
categorie 

Frequentie  
(1/jaar) 

     
Geïsoleerde opstelplaats, waarbij een aanrijding van opzij tegen de 
leidingkast niet aannemelijk is, ook niet met lage snelheid  

1  2,5 . 10‐9 

Opstelplaats op een wegrijstrook naast een weg, waar de 
toegestane snelheid 70 km/uur of minder is 

2  4,8 . 10‐8 

Alle overige situaties 
 

3  2,3 . 10‐7 

 
 
Voor de berekening van deze frequentie is rekening gehouden met de vulgraad van de tankauto. In alle 
varianten is gerekend met aanrijdingscategorie 1, omdat de opstelplaats geïsoleerd op eigen terrein ligt 
en aanrijding van de vrachtwagen met aanzienlijke snelheid niet aannemelijk is. 
 

Brand onder auto door externe beschadiging   

     
B.5  BLEVE tankauto 100% vulgraad   0,33 x 70/100 x 2,50 . 10‐9 
B.6  BLEVE tankauto 67% vulgraad  0,33 x 70/100 x 2,50 . 10‐9 
B.7  BLEVE tankauto 33% vulgraad  0,33 x 70/100 x 2,50 . 10‐9 

 
 
Stationskenmerken en scenariofrequenties  
Voor de BLEVE‐frequenties in tabel B4.2 is uitgegaan van de hittewerende voorziening. Dit betekent dat 
de BLEVE‐frequenties in onderstaande tabel een factor 20 lager liggen dan die met behulp van bijlage 1 
worden berekend (Revi2007‐berekening). De Revi2004‐berekening is zonder een reductiefactor voor de 
BLEVE's. 
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Tabel B4.2  Faalfrequenties van de groepsberekening 

Nr.  Scenario  Frequentie (1/jr) 

Opslagtank   

O.1  instantaan falen  5,0010‐7 
O.2  10 minuten volledige uitstroming  5,0010‐7 
O.3  10 mm‐gat uitstroming  1,0010‐5 
O.4  vloeistofleiding ‐ breuk (2 m)  5,0010‐6 
O.5  vloeistofleiding ‐ lek (2 m)  1,5010‐5 
O.6  afleverleiding ‐ breuk (24 m)  3,7510‐5 
O.7  afleverleiding ‐ lek (24 m)  1,1310‐4 
Falen tankauto    

T.1  instantaan falen ‐ vulgraad 100%  2,0010‐9 
T.2  grootste aansluiting‐ vulgraad 100%  2,0010‐9 
BLEVE tankauto 

B.1  BLEVE door externe brand tijdens verlading vulgraad 100%  1,0210‐9 
B.2  BLEVE door externe brand vulgraad 100%  1,3210‐9 
B.3  BLEVE door externe brand vulgraad 67%  3,1910‐9 
B.4  BLEVE door externe brand vulgraad 33%  5,0610‐9 
B.5  BLEVE door impact vulgraad 100%  5,7810‐10 
B.6  BLEVE door impact vulgraad 67%  5,7810‐10 

B.7  BLEVE door impact vulgraad 33%  5,7810‐10 

Lospomp   

P.1  breuk pomp ‐ doorstroombegrenzer sluit   3,7510‐7 
P.2  breuk pomp ‐ doorstroombegrenzer sluit niet  2,4010‐8 
P.3  lek pomp  1,7610‐5 
Losslang   

L.1  breuk losslang ‐ doorstroombegrenzer sluit   2,4610‐5 
L.2  breuk losslang ‐ doorstroombegrenzer sluit niet  3,3610‐6 
L.3  lek losslang  1,4010‐3 
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In figuur B4.6 zijn de groepsrisicocurven gegeven. 
 
Scenario 1:   Berekening volgens Revi 2004 (zonder hittewerende coating), doorzet 1.000 m3/jaar. 
Scenario 2:   Idem aan scenario 1 maar nu wel een hittewerende coating (revi 2007, ter illustratie: 

heeft vooralsnog geen juridische status). 
 

LPG Tankstation Zalkerbroek, Zalk
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Figuur B4.6 Groepsrisico scenario 1 en 2 
 
 
In bovenstaande grafiek is af te lezen dat minder dan 10 slachtoffers vallen. Dit betekent dat het 
groepsrisico nihil is.  
 
 

B4.2.4  Toetsing groepsrisico 

 
Uit de berekening volgt dat er geen toename van het groepsrisico is en het berekende groepsrisico nihil 
is.  
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Bijlage 5 :  Beschouwing LPG‐tankstation Zwolseweg 

 
Het LPG‐tankstation Brandoil 's Heerenbroek is gevestigd aan de Zwolseweg 50. In figuur B5.1 is de 
locatie van het LPG‐tankstation met rood weergegeven.  
 

 
Figuur B5.1  Locatie LPG‐tankstation (Bron: Google Maps) 
 
 
Voor de beschouwing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 In de milieuvergunning is de LPG‐doorzet vastgelegd op 1.500 m3.  

 De opslag van LPG vindt plaats in een bovengrondse opslagtank met een inhoud van 8 m3. 

 
Plaatsgebonden risico 
De volgende categoriale 10‐6/jr‐plaatsgebondenrisicocontouren zijn hier van toepassing, zie figuur B5.2 
(voor nieuwe situaties, volgens Revi 2004, niet berekend maar voorgeschreven):  

 110 meter rondom het LPG‐vulpunt; 

 120 meter rondom de bovengrondse LPG‐tank; 

 15 meter rondom het afgifte punt van LPG. 
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Figuur B5.2  Plaatsgebondenrisicocontouren 10‐6/jaar: PR van het vulpunt (rood), PR van de 

bovengrondse tank (groen), PR van het afgiftepunt (blauw) 
 
 
Groepsrisico 
Het invloedsgebied, waarbinnen de aanwezigheid van personen moet worden bepaald, is in figuur B5.3 
gegeven. 
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Figuur B5.3  Het invloedsgebied (bovenste cirkel: invloedgebied van de tank, onderste cirkel invloedsgebied 

van het vulpunt) 
 
 
De aanwezigheidgegevens worden bepaald door personen die in de nabijheid van het LPG‐tankstation 
werken, wonen en recreëren. Binnen het invloedsgebied met een straal van 150 meter rond het vulpunt 
voor LPG en de bovengrondse tank zijn geen personen aanwezig. Het groepsrisico is nihil, een 
berekening van het groepsrisico is daarom niet relevant. 
 
 


