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Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. 
bestemmingsplan buitengebied Someren 
 

 

Inleiding 
In het kader van de milieueffectprocedure (planm.e.r.) voor het bestemmingsplan buitengebied 

Someren is een Startdocument opgesteld. De notitie geeft de reikwijdte en het detailniveau van 

het nog op te stellen milieueffectrapport (planMER) weer. Van 18 oktober 2012 tot en met 

14 november 2012 heeft het startdocument bij het Klantencontactcentrum (KCC) van het 

gemeentehuis van Someren ter inzage gelegen. Tevens is het Startdocument in het kader van 

de raadpleging toegestuurd aan een aantal adviesorganen en wettelijke adviseurs.  

 

Een aantal partijen heeft een zienswijze gestuurd. In deze notitie gaan we in op deze 

binnengekomen zienswijzen. De zienswijzen zelf worden niet doorvertaald in een definitief 

startdocument, maar werken rechtstreeks door in het milieueffectrapport. In deze nota wordt 

aangegeven op welke wijze met de binnengekomen zienswijzen in het uiteindelijke 

milieueffectrapport wordt omgegaan.  

 

 

Persoon / instantie Strekking zienswijze Reactie gemeente 

De heer Greijmans 

(binnengekomen op 

6 november 2012) 

Het bestemmingsplan 1998 is nog van kracht voor 

een deel van het buitengebied, namelijk het gebied 

tussen LOG en vastgestelde 

reconstructiebegrenzing. Daarom is hier de Wet 

geurhinder en veehouderij niet van toepassing 

maar de regelgeving die voor die tijd van kracht 

was. Het recreatiebedrijf blijft van de heer 

Greijmans daarom geurgevoelig object 1 

(zie daarvoor reconstructieherziening). 

Vooraleerst, het bestemmingsplan doet 

landelijke wetgeving (zoals de Wgv) niet 

in werking treden. Daarnaast zullen 

delen van het buitengebied die buiten 

het plangebied van dit planm.e.r. vallen 

(voor zover aan de orde) niet in het 

milieueffectrapport behandeld worden 

(afgezien van cumulatie van effecten is 

sommige gevallen). 

 In de opsomming van de belangrijke agrarische en 

recreatieve ontwikkelingen (paragraaf 2.1) 

ontbreken de bestaande recreatieve bedrijven, 

zoals dat van Smulderslaan 23. 

Het gaat in deze opsomming om de 

belangrijkste nieuwe ontwikkelingen die 

het nieuwe bestemmingsplan 

Buitengebied mogelijk maakt.  
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Persoon / instantie Strekking zienswijze Reactie gemeente 

 Het perceel ten oosten van de woning 

Smulderslaan 23 dient in het nieuwe 

bestemmingsplan te worden meegenomen. 

In de lijst met relevant beleid (paragraaf 2.2) en in 

de bijlage Beleidskader ontbreekt de oude 

milieuwetgeving (voor de Wet geurhinder), zowel 

de landelijke als de gemeentelijke. Deze is nog van 

toepassing (zie 1e opmerking). 

Het noemen van individuele percelen 

hoort niet thuis in de paragraaf beleid. 

De gemeente merkt op dat oude 

regelgeving en oud beleid niet meer als 

toetskader kunnen en mogen fungeren.  

 De Verordening Ruimte staat nog ter beoordeling 

van de Raad van State. In het overzicht van 

relevant beleid moet deze alleen worden 

opgenomen als de verordening overeind blijft bij de 

RvS. 

De Verordening ruimte 2012 is van 

kracht. Daarmee moet rekening worden 

gehouden in het bestemmingsplan en in 

het milieueffectrapport. 

 De begrenzing van de gebieden (uit de 

Verordening Ruimte) moet in Someren nog via een 

reconstructieherziening plaatsvinden. Zolang dat 

niet is gebeurd, blijft het problematisch om een 

nieuw bestemmingsplan neer te leggen. 

Er zijn geen redenen om geen nieuw 

bestemmingsplan buitengebied te 

maken. Bij het maken van het nieuwe 

bestemmingsplan zal met de 

reconstructiezonering (Verordening 

ruimte 2012) rekening gehouden 

worden. 

 Gevraagd wordt om bij de berekeningen op basis 

van Web BVB rekening te houden met nog lopende 

beroepszaken over milieuvergunningen. 

Het is voor het in beeld brengen van de 

effecten van de ontwikkelruimte die het 

nieuwe bestemmingsplan biedt aan de 

agrarische percelen niet nodig rekening 

te houden met nog lopende 

beroepszaken over milieuvergunningen. 

 Voor het aspect gezondheid moeten bij de toetsing 

de stankcirkels uit de wet- en regelgeving van voor 

2007 worden gehanteerd. 

Rekening wordt gehouden met 

vigerende wet- en regelgeving en 

beleid.  

 Bij het thema gezondheid in het m.e.r. moeten ook 

worden bezien hoe de uitbreidingsmogelijkheden 

voor veehouderijen zich ruimtelijk verhouden tot 

recreatieobjecten. 

Aan het aspect gezondheid wordt in 

beschrijvende zin aandacht besteed.  

 Een verslechtering van woon- en leefklimaat is niet 

aan de orde omdat er enkel een afname van 

geurgehinderden en een verbetering van woon- en 

leefklimaat zou zijn. 

Het is correct dat de werking en 

naleving van de Brabantse 

stikstofverordening ervoor zullen zorgen 

dat de stikstofemissies in Brabant per 

saldo zullen afnemen. Echter, niet 

uitgesloten is dat lokaal sprake is van 

pieken in de belasting bijvoorbeeld 

binnen Natura2000-gebied. 
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Persoon / instantie Strekking zienswijze Reactie gemeente 

Het onderzoek (de planm.e.r. inclusief 

de passende beoordeling ex 

Natuurbeschermingswet) brengt dit in 

beeld mocht daar sprake van zijn. 

 In de bijlage Beleidskader ontbreekt de 

reconstructie correctieve herziening. 

De provincie heeft de reconstructie- en 

gebiedsplannen in Brabant ingetrokken 

(zijn komen te vervallen). De 

begrenzing van de integrale zonering 

zoals opgenomen in deze plannen 

worden in de Verordening ruimte 2012 

vastgelegd. 

Gemeente 

Cranendonck 

(binnengekomen 

7 november 2012) 

Voor welke besluiten wordt de planm.e.r.-

procedure doorlopen. 

De planm.e.r.-procedure wordt 

doorlopen voor zowel bestemmingsplan 

Buitengebied 2013 als voor de 

Herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied 2011. Ter informatie, de 

planm.e.r.-procedure voor het LOG 

Someren Heide, welke in 2010 is 

gestart, is gestopt en wordt opnieuw in 

deze procedure doorlopen. 

 Niet alle te beschouwen thema’s (paragraaf 2.1) 

staan genoemd in het startdocument 

In het startdocument is ervoor gekozen 

de belangrijkste ontwikkelingen te 

benoemen. In het milieueffectrapport 

zelf zal echter ook aandacht worden 

geschonken aan overige 

ontwikkelingen, zoals het door u 

aangehaalde VAB-beleid. Dergelijke 

transities / functieveranderingen op 

bouwvlakken in het buitengebied zijn 

beperkt aan de orde. Daarnaast heeft 

het nieuwe gebruik van deze erven een 

geringere milieuimpact dan de oude 

functie (agrarisch bedrijf). Per saldo zal 

de milieusituatie als gevolg van invulling 

geven aan het Vab-beleid verbeteren. 

 Passage ‘slot op de muur’ zoals geldt binnen 

extensiveringsgebieden ontbreekt. 

Paragraaf 2.2.1 gaat in op de essentie 

van de Verordening ruimte 2012 en is 

niet bedoeld om diepgaand op alle 

vereisten zoals die voortvloeien uit de 

Verordening ruimte in te gaan. 

Vertrekpunt bij de bepaling van de 
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Persoon / instantie Strekking zienswijze Reactie gemeente 

maximale uitbreidingsruimte voor 

agrarische bedrijven en de 

stikstofmodellering daaromtrent is de 

ontwikkelruimte die in het 

bestemmingsplan geboden wordt. Die is 

in ieder geval nooit ruimer dan in de 

Verordening ruimte 2012 geboden 

wordt.  

 Wat is de referentiesituatie Wet milieubeheer.  In paragraaf 3.1 staat: “De 

referentiesituatie die in het MER van 

belang is (…)”. Daarmee wordt de 

referentiesituatie Wm bedoeld. De 

eerlijkheid gebied te zeggen dat het hier 

inderdaad niet heel duidelijk staat. 

Volledigheidshalve: de referentiesituatie 

Wm is de huidige situatie plus de 

autonome ontwikkeling. Zie ook de 

website van de Commissie voor de 

m.e.r. hierover: www.commissiemer.nl 

� factsheets en dan de factsheet 

Referentiesituatie voor MER in 

bestemmingsplannen”.  

 Reikwijdte planm.e.r.: wat behoort tot het 

studiegebied 

Getoetst wordt aan beleid en wet- en 

regelgeving die rechtstreeks invloed 

hebben op het beleid van de gemeente 

Someren. Dat betreft dus m.n. het eigen 

gemeentelijke beleid en regelgeving, en 

daarnaast het relevante beleid en wet- 

en regelgeving van hogere overheden 

en die van het waterschap. Beleid van 

buurgemeenten valt daar niet onder. 

Dat betekent overigens niet dat geen 

rekening wordt gehouden met waarden 

buiten het plangebied. Ook worden 

effecten bepaald op Natura 2000-

gebieden buiten het plangebied (in het 

studiegebied).  

Waterschap Aa en 

Maas 

(binnengekomen op 

13 november 2012) 

Het startdocument voldoet grotendeels aan de 

wensen. Aandacht wordt gevraagd voor een paar 

punten: in tabel 4.1 ook opnemen “tegengaan van 

overstromingen”. Daarnaast ziet het waterschap 

Genoemde opmerkingen worden ter 

harte genomen. De aandachtspunten 

zullen rechtstreeks in het 

milieueffectrapport zelf worden 
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Persoon / instantie Strekking zienswijze Reactie gemeente 

ook graag getoetst wat de effecten op 

waterwingebieden zijn (pag. 22) en tot slot wordt 

verzocht het waterschapsbeleid (waterbeheerplan 

van Waterschap Aa en Maas en van Waterschap 

De Dommel) op te nemen in bijlage 2.  

doorvertaald indien aan de orde.  

   

   

   

F.L.P. Ruijl te 

Someren-Heide 

(binnengekomen op 

14 november 2012) 

Opgemerkt wordt ook goed de effecten van een 

toenemende woonfunctie in het buitengebied te 

beschouwen (als gevolg van veranderingen in de 

landbouw). 

Indien in dit kader overbelaste situaties 

worden voorzien zal in het 

milieueffectrapport hierop worden 

ingaan. 

 Ga in het MER ook in op de ontwikkeling van 

bestaande recreatiebedrijven binnen de gemeente. 

In het milieueffectrapport worden de 

ontwikkelingen binnen de recreatieve 

sector kwalitatief beschouwd. 

 Gevraagd wordt ook aandacht te besteden aan 

leefklimaat. In dat licht wordt verzocht het rapport 

“Invloed van de intensieve veehouderij op het 

leefklimaat van omwonenden”, rapport Q-koorts en 

relevante informatiebronnen van de GGD op te 

nemen als relevant toetsingskader.  

Leefklimaat en gezondheid zijn zaken 

waaraan in het milieueffectrapport 

aandacht wordt besteed. Zie in dit 

verband ook de reactie van de GGD en 

de beantwoording daarop. 

 Verordening ruimte 2012 wordt te kort door de 

bocht aangehaald. 

De paragraaf over de Verordening 

ruimte 2012 gaat in op de essentie en is 

niet bedoeld om diepgaand op alle 

vereisten zoals die voortvloeien uit de 

verordening in te gaan. De verordening 

werkt overigens wel in de volle breedte 

door in het bestemmingsplan en dus in 

het milieueffectrapport. 

 Afgevraagd wordt of daar waar staat “de overmaat 

aan ammoniak speelt voornamelijk in dichtbevolkte 

gebieden waarin kwetsbare natuur en 

veehouderijen dichtbij elkaar liggen” (paragraaf 

2.2.2) bedoeld wordt “gebieden met een hoge 

veedichtheid waarbij de veehouderijen te dichtbij 

de kwetsbare natuur zijn komen te liggen”. 

Wat wordt bedoeld is dat stikstof een 

van de belangrijkste te beschouwen 

aspecten is binnen planm.e.r.’s voor 

bestemmingsplannen buitengebied. Zo 

ook in Someren. Het leeuwendeel van 

de Natura2000-gebieden in Nederland 

wordt blootgesteld aan te hoge 

stikstofconcentraties (overschrijdingen 

van de zogenaamde kritische 

depositiewaarden). Zeker in Zuid-

Nederland betekent dit dat als gevolg 

van landbouwkundige ontwikkelingen 
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de emissie en depositie van stikstof niet 

mag toenemen. Daar wordt het 

bestemmingsplan met name op 

getoetst.  

 In de inleidingen van hoofdstuk 3 en 4 ontbreken 

de woonfunctie en de zorg voor drinkwater. 

Aan eventuele effecten op het 

watersysteem / waterhuishouding zal in 

het milieueffectrapport aandacht 

worden besteed. 

 Naast gedetailleerde effectbeschouwing natuur 

(Natura2000-gebieden) wordt verzocht vanwege de 

woonbestemming en recreatiebestemming ook de 

gezondheidsaspecten gedetailleerd in beeld te 

brengen.  

Zie eerdere reactie t.a.v. leefklimaat en 

gezondheid. 

 Verzocht wordt aandacht te schenken aan het 

zware vrachtverkeer als gevolg van 

landbouwkundige ontwikkelingen. 

Aan verkeerseffecten zal in het 

milieueffectrapport aandacht worden 

besteed. 

 In tabel 4.1 en in paragraaf 4.7 ontbreekt de zorg 

voor kwalitatief goed drinkwater. 

Aan eventuele effecten op het 

watersysteem / waterhuishouding zal in 

het milieueffectrapport aandacht 

worden besteed. 

 In het Startdocument wordt gesproken over 

duurzame ontwikkelingen. In dat licht wordt 

onderbouwd opgemerkt dat de intensieve 

veehouderij in Nederland per definitie niet 

duurzaam is.  

Deze opmerking wordt ter 

kennisneming aangenomen. 

GGD Brabant / 

Zeeland 

(binnengekomen op 

23 november 2012) 

Verzocht wordt rekening te houden met rapportage 

“Op weg naar een gezonder Zuidoost-Brabant”. 

Daarnaast wordt verzocht bij de thema’s natuur, 

verkeer en woon- en leefmilieu ook stil te staan bij 

de invloed van deze thema’s op gezondheid.  

De gemeente Someren waardeert de 

uitvoerige reactie waarin wordt 

benadrukt om naast de milieuthema’s in 

het MER ook aandacht te schenken aan 

gezondheidsaspecten zeer. In de 

reactie aangegeven aandachtspunten 

zullen zeker betrokken worden bij het 

vorm en inhoud geven van de relevante 

paragrafen in het MER en natuurlijk in 

het bijzonder de paragraaf over 

gezondheid. Goed om te weten dat 

daarnaast het advies van de Commissie 

voor de m.e.r. over gezondheid (zie 

factsheet “Aandacht voor gezondheid in 

m.e.r.” op www.commissiemer.nl) 

richting geeft.  
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