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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Deze onderbouwing is opgesteld in opdracht van Maatschap Schipper Agro en heeft betrekking op de 

locatie Leiweg 2 te Steenwijkerwold. Er is sprake van een akkerbouwbedrijf met een pluimvee- en 

(voormalige) melkveehouderijtak.  

 

Er zijn wensen om de productiewijze van de pluimveetak om te zetten naar biologisch. Om de eieren 

ook als dusdanig te kunnen afzetten, moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. Het gaat daarbij 

niet alleen om de eisen die de Nederlandse markt stelt (SKAL), maar gezien de afzetmarkt, ook om de 

Duitse voorwaarden op dit gebied.  

 

Qua huisvesting is het noodzakelijk om de huidige schuur uit te breiden met een zogenaamde 

wintergarten. Een wintergarten is een overdekte uitloop voor pluimvee. Door realisatie van de 

voorgestelde wintergarten wordt het leefoppervlakte van het pluimvee vergroot en kan het bedrijf 

tevens voldoen aan de benodigde lengte van de gevelopeningen om de buitenuitloop te bereiken. 

Rondom de wintergarten wordt een drie meter brede erfverharding aangelegd en tevens wordt de 

omheining van de buitenuitloop aan de straatzijde op ca. 3 meter afstand van de Leiweg 1,5 meter 

hoog. 

 

De wintergarten valt buiten het bouwvlak. Om het bouwplan te kunnen realiseren, moet afgeweken 

worden van de beheersverordening. De gemeente Steenwijkerland heeft per brief van 22 december 

2016 aangegeven onder voorwaarden medewerking te willen verlenen aan het bouwplan. Met 

voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is 

met een goede ruimtelijke ordening. 

 

1.2. Ligging en begrenzing plangebied 

De Leiweg 2 te Steenwijkerwold ligt in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland, ten zuiden 

van de kern van Steenwijkerwold en ten westen van Steenwijk (zie figuur 1). Kadastraal is de locatie 

bekend als gemeente Steenwijkerwold, sectie P, nr. 1557. 

 

De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door het open agrarische landschap. Het bedrijf ligt 

op circa 450 meter afstand van het industrieterrein van Steenwijkerland. Tussen het agrarische gebied 

en het industrieterrein ligt het ‘kanaal Beukers-Steenwijk’.   

 

Voor de exacte planbegrenzing wordt verwezen naar de verbeelding.  
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Figuur 1:  Ligging projectlocatie in de gemeente Steenwijkerland  

 

1.3. Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied is gelegen binnen de beheersverordening ‘Buitengebied Steenwijkerland 2014’. De 

beheersverordening wordt gezien als tijdelijke maatregel in afwachting van het opstellen van een 

nieuw bestemmingsplan. In figuur 2 is een gedeelte van de bij de beheersverordening behorende 

plankaart weergegeven, met in ‘rood’  onderhavig bouwvlak (100 x 100 m
1
). 

De locatie heeft de aanduiding ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf 1’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie 2’.  

 

De voorgenomen ontwikkeling, waaronder het bouwen van een wintergarten, het aanleggen van een 

drie meter brede bestrating rondom en het plaatsen van een 1,5 meter hoge omheining aan de 

straatzijde van de buitenuitloop, zijn in strijd met de artikelen 3.2.1, 3.2.2 lid a, 3.6.1 lid c en 4.2.1 lid a 

van de vigerende beheersverordening.  
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Op de bestaande kavelsloten zullen ter plaatse van de buitenuitlopen een aantal dammen worden 

aangelegd, hierover heeft afstemming plaatsgevonden met het waterschap. Voor één van de dammen 

bleek een watervergunning benodigd, deze is op 15 maart jl verleend (zie bijlagen). 
 

 

Figuur 2: Weergave huidig bouwvlak (rood) en principe gewenste realisatie wintergarten (geel). 

 

1.4. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bestaande en gewenste situatie. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 3 de beleidskaders op zowel rijks-, provinciaal –, als gemeentelijk niveau 

behandeld. In hoofdstuk 4 passeren de relevante milieu- en omgevingsfactoren. Hoofdstuk 5 gaat in 

op de wateraspecten en tot slot wordt in de hoofdstukken 6 en 7 ingegaan op respectievelijk de 

juridische aspecten/ planverantwoording en de economische uitvoerbaarheid van het plan. 
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2. Planbeschrijving 

2.1. Bestaande situatie 

Het plangebied heeft betrekking op het agrarisch bedrijfsperceel aan de Leiweg 2 te Steenwijkerwold. 

Dit perceel is gelegen in het landelijk gebied. Op onderstaande afbeeldingen (figuren 3 t/m 5) is 

middels (lucht)foto’s de huidige situatie weergegeven. De stal gelegen ten westen van het erf betreft 

de pluimveestal. Dit is een verdiepingsstal waarin momenteel zo’n 30.000 kippen worden gehouden.  

 

 

Figuur 3: Luchtfoto Leiweg 2 te Steenwijkerwold 

 

 

Figuur 4: Zicht op de pluimveestal vanaf de Leiweg 
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Figuur 5: Zicht op het woonhuis en de rundveestal vanaf de Leiweg 

 

Het bedrijf is bereikbaar via de Leiweg. Tegenover het bedrijf, aan de andere kant van de Leiweg, is 

een melkveebedrijf gevestigd. De meest nabijgelegen burgerwoning ligt op een afstand van circa 270 

meter. Rondom het bedrijf liggen gronden voornamelijk in gebruik voor de teelt van 

akkerbouwgewassen. Er is sprake van een weids landschap met rechtlijnige verkaveling waartussen 

enkele sloten. 

 

2.2. Gewenste situatie  

Initiatiefnemers wensen de pluimveetak om te schakelen van scharrel naar biologisch. Aan de 

biologische productiewijze zijn diverse strikte voorwaarden verbonden. Om hier aan te kunnen 

voldoen moet de bestaande pluimveestal worden aangepast. De stal bestaat momenteel uit twee 

verdiepingen. De verdiepingsvloer wordt verwijderd, zodat er één grote ruimte ontstaat. Ook wordt er 

aan de westzijde van de stal een wintergarten gerealiseerd. Hiervoor wordt de buitenmuur ca. 6 meter 

‘teruggelegd’ en de stal  4,2 meter verbreed. De garten loopt achter de stal nog 10 meter door (zie 

figuur 6).  

 

Vanuit de wintergarten krijgen de dieren de beschikking over een ruime buitenuitloop. De buitenuitloop 

wordt in de lengte opgesplitst in gelijke delen, zodat er sprake is van ‘wisseluitlopen’ en de begroeiing 

de kans krijgt zich te herstellen (zie figuur 6). Het omschakelen van de landbouwgrond naar biologisch 

is inmiddels in gang gezet, hier gaat een jaar overheen. 

 

In de gewenste situatie gaan initiatiefnemers 14.390 kippen houden. Er is dus sprake van een 

halvering van het aantal stuks pluimvee.  
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Figuur 6: Principetekening ligging wintergarten (geel) en de buitenuitloop (groen). 

 

2.2.1. Landschappelijke inpassing 

Op 28 februari 2005 heeft de gemeente Steenwijkerland haar Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

vastgesteld. In het LOP is het landschapsbeleid voor het buitengebied van de gemeente voor de 

komende jaren vastgelegd. Het handhaven en versterken van de landschappelijke karakteristieken 

staat in de landschapsvisie voorop. 

 

Onderhavig plangebied maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied ‘Polders’ (zie figuur 7). Dit 

gebied is aangewezen als ‘landschapsontwikkelingsgebied met behoud van karakteristieke waarden’. 

De openheid en rationele opzet van de polders zijn belangrijke kwaliteiten van het gebied.  
  

uitbreiding 
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Figuur 7: Weergave projectlocatie  (      )  op de visiekaart behorende bij het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de 

gemeente Steenwijkerland 

 

In het LOP staat beschreven dat het wenselijk wordt geacht om de rationele opzet van het landschap 

te benadrukken door bijvoorbeeld het aanleggen van erfbeplanting. Voor onderhavig plan geldt echter 

dat de buitenuitlopen (uiteraard) in directe verbinding staan met de pluimveestal/wintergarten. Het 

aanleggen van een brede sloot of dichte singel aan de westzijde van het bedrijf, als omkadering van 

het erf en versterking van de strokenverkaveling, is derhalve geen optie. Daarbij komt dat het bewust 

creëren van ideale ‘stationeringsplekken’ voor roofvogels zoveel mogelijk moet worden voorkomen.  

 

‘Op’ de scheiding tussen het erf en de uitlopen worden daarom enkele ‘losse’ wilgen geplaatst, die 

overigens wel in lijn staan, om zo de erfbegrenzing te benadrukken (zie figuur 8). De wilgen komen ter 

plaatse van de omheining en in het midden van iedere uitloop (in totaal ca. 11 bomen rondom). Verder 

worden verdeeld over de buitenuitloop tenminste 26 verspreidliggende wilgen geplant (voorwaarde 

biologische productiewijze). Aan de voorzijde van de pluimveestal komen twee parkbomen 

(bijvoorbeeld kastanje), om ook hier de begrenzing van het erf te benadrukken. 

 

Naast dat het functioneel niet wenselijk is om het bedrijf aan de westzijde dicht af te schermen, is het 

ook de vraag of dit vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is. De consument wil graag zien hoe het 

voedsel geproduceerd wordt. Bedrijven moeten transparant zijn. Juist zicht op een buitenuitloop met 

kippen draagt hier toe bij. Bovendien heeft het gebied op basis van de omgevingsvisie van de 

provincie Overijssel het ontwikkelingsperspectief ‘agrarisch ondernemen in grootschalig landschap 

verkregen. De agrarische bedrijfsvoering mag hier gezien worden.   
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3. Beleidskader 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Naast de 

belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende 

uitgangspunten beschreven.  

3.1. Rijksbeleid 

3.1.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie 

geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Het vervangt onder meer 

de voorheen geldende Nota Ruimte en een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in de agenda 

Landschap en de agenda Vitaal Platteland. In de SVIR zijn drie rijksdoelen opgenomen om Nederland 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

 

 Het vergroten van de concurrentiekracht, door het versterken van de ruimtelijke-economische 

structuur van Nederland; 

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid, waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving, waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

De opgave van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Overijssel en Gelderland) zijn: 

 

 Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en 

vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports 

Rotterdam en Schiphol; 

 Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en 

Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel deelprogramma rivieren van het 

Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma zoetwaterrivieren) voor 

waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische 

ontwikkeling en woningbouw; 

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura2000-

gebieden (zoals de Veluwe); 

 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door 

het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet. 

 

Het initiatief raakt met uitzondering van de bescherming van Natura2000-gebieden, geen 

Rijksbelangen. In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voor het plan een Verklaring Van 

Geen Bedenking gevraagd aan de provincie Overijssel (zie ook paragraaf 4.7). Het intitiatief is 

daarmee in overeenstemming met de rijksbelagen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte. 
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3.2. Provinciaal beleid Overijssel 

Het provinciale beleid is voor een belangrijk deel opgenomen in de Omgevingsvisie en de –

verordening van de provincie Overijssel. De Omgevingsvisie Overijssel en de Omgevingsverordening 

zijn vastgesteld op 1 september 2009. In 2013 en 2015 heeft een actualisatie plaatsgevonden. De 

provincie is op dit moment bezig met een revisie, beide documenten hebben eind 2016 in ontwerp ter 

visie gelegen. 

 

De Omgevingsvisie Overijssel beschrijft wat er met de ruimte in de provincie mag gebeuren. Zo staat 

er in de Omgevingsvisie Overijssel onder meer waar steden en dorpen kunnen groeien en waar ruimte 

is voor landbouw, natuur en recreatie. De algemene ambitie voor Overijssel wordt als volgt 

geformuleerd: 

 

‘Een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi en vitaal landschap. Een 

samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en participeren. Met bloeiende steden en 

dorpen als motoren voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een landschap waarin wonen, 

natuur, landbouw en water elkaar versterken.’  

 

Een van de beleidsambities van de provincie beslaat de ontwikkelingsmogelijkheden voor 

schaalvergroting en verbreding in de landbouw: 

 

‘Het inspelen op de veranderingen in beleid en economie vraagt om (meer) ruimte voor 

ondernemerschap. Bedrijven vergroten, specialiseren en verbreden zich. De melkveehouderij en de 

intensieve veehouderij blijven de omvanrijke sectoren, maar andere en nieuwe agrarische sectoren 

komen op…….Het provinciale beleid geeft bestaande landbouwbedrijven in al hun vormen de ruimte 

onder voorwaarden van generiek instrumentarium, ontwikkelingsperspectieven en 

gebiedskenmerken.’ 

 

3.2.1. Generieke beleidskeuze  

De vraag is of de ontwikkeling nodig is, waarbij de Ladder voor duurzame verstedelijking (SER-ladder) 

dient te worden betrokken. Dit houdt in dat in principe eerst bestaande bebouwing moet worden benut, 

voordat er uitbreiding plaatsvindt.  

 

Onderhavig plan betreft de uitbreiding van een bestaand gebouw en beslaat derhalve geen nieuwe 

ontwikkeling. De uitbreiding is noodzakelijk om de gewenste wintergarten en de benodigde lengte aan 

gevelopeningen te kunnen creëren. Beide zijn een vereiste om de eieren als biologisch af te kunnen 

zetten.  

 

Aangezien de kippen ook de beschikking moeten hebben over een ruime buitenuitloop is er geen 

andere keuze dan de wintergarten aan de westzijde van het bedrijf, en daarmee buiten het bouwvlak, 

te realiseren.  
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Op het bedrijf van initiatiefnemers wordt al jarenlang pluimvee gehouden. Op dit moment worden er 

zo’n 30.000 kippen in een verdiepingsstal gehouden. In de wenselijke situatie worden er zo’n 14.390 

kippen op biologische wijze gehouden. Er is dus sprake van een flinke daling in dieraantallen. 

 

3.2.2.  Ontwikkelingsperspectief  

In figuur 9 is te zien dat het ontwikkelingsperspectief voor de locatie ‘buitengebied accent productie – 

schoonheid van de moderne landbouw’ is. Het betreft hier een open gebied waar verdere 

modernisering en schaalvergroting van de landbouw royaal de ruimte krijgen, mits behoud en 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot de gebiedskenmerken (zie paragraaf 3.2.3), 

onderdeel van de gebiedsontwikkeling is. 

 

 

Figuur 9: Weergave projectlocatie  (      )  op de kaart met ontwikkelingsperspectieven zoals opgenomen in de Omgevingsvisie 

van Overijssel 

3.2.3. Gebiedskenmerken 

De provincie Overijssel realiseert de ruimtelijke kwaliteit door, naast bescherming, vooral in te zetten 

op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. De gebiedskenmerken van 

provinciaal belang die hierbij als uitgangspunt dienen zijn onder te verdelen in 4 lagen: 

 

 Natuurlijke laag (in en op de bodem) 

 Laag van het agrarische cultuurlandschap (grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

 Stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) 

 Lust & Leisurelaag (beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

 

Hierna gaan we afzonderlijk in op de ‘natuurlijke laag’en de ‘laag voor agrarisch cultuurlandschap’. De 

‘stedelijke laag’ en de ‘lust- en leisurelaag’ worden daarbij buiten beschouwing gelaten, aangezien 

voor de locatie ten aanzien van deze twee lagen geen specifieke eisen gelden. 
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Natuurlijke laag 

Het plangebied is op de provinciale gebiedskenmerkenkaart ‘natuurlijke laag’ aangeduid als 

‘laagveengebied (in cultuur gebracht)’ (zie figuur 10). In deze gebieden is destijds onder invloed van 

grondwater en kwel veenmoeras ontstaan met afwisselend open water, rietmoeras, veenmoeras en 

opgaand bos. Relicten van dit gebiestype bestaan nog in de Wieden en Weerribben 

(laagveenrestanten).  

 

Figuur 10: Weergave projectlocatie  (      )  op de Gebiedskenmerkenkaart ‘Natuurlijke Laag’ 

 

Het initiatief heeft betrekking op een zeer beperkte overschrijding van het bouwvlak. Van fysieke 

ingrepen is nauwelijks sprake. Bovendien vindt de uitbreiding plaats op gronden die momenteel in 

gebruik zijn als erf/ grasland. Derhalve is het plan in overeenstemming met het gestelde vanuit de 

‘natuurlijke laag’. 

 

Laag van het agrarische cultuurlandschap 

De locatie is op de provinciale gebiedskenmerkenkaart ‘laag van het agrarisch cultuurlandschap’ (zie 

figuur 11) aangeduid met het gebiedstype ‘laagveenontginningen’. Deze gebieden zijn ontgonnen en 

deels ontveent. Grote open ruimtes en gebieden met een langgerekte kavelstructuur met beplanting 

zijn karakteristieke kenmerken. Het slotenpatroon en, waar aanwezig, de houtsingels accentureren de 

ruimtelijke structuur. De bebouwingsstructuur is opgebouwd met voorkanten aan de openbare weg en 

achterkanten aan het landschap. 
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Figuur 11: Weergave projectlocatie  (      )  op de Gebiedskenmerkenkaart ‘Laag agrarisch cultuurlandschap’ 

 

Het initiatief heeft betrekking op uitbreiding van de bestaande pluimveestal met een wintergarten. De 

wintergarten komt net als de bestaande pluimveestal haaks op de weg te staan. De grote open ruimte 

en de kavelstructuur blijven intact. Derhalve is het plan in overeenstemming met het gestelde vanuit 

de laag van het agrarisch cultuurlandschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ruimtelijke onderbouwing Leiweg 2 te Steenwijkerwold 17 

 

3.3. Gemeentelijk beleid 

3.3.1. Bestemmingsplan 

Onderhavige locatie valt onder de beheersverordening ‘Buitengebied Steenwijkerland’, dat op  

9 december 2014 is vastgesteld. Het heeft hierin de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf 1’ en 

de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. 

 

Het bouwen van de wintergarten past momenteel niet binnen het huidige bouwvlak (zie ook afbeelding 

2). In de beheersverordening is geen afwijkingsmogelijkheid opgenomen waarmee het voorgenomen 

initiatief gerealiseerd kan worden. Daarom moet het bestemmingsplan aangepast worden. Momenteel 

is binnen het huidige bouwvlak nog ruimte beschikbaar op het ‘achtererf’. Op dit gedeelte van het erf 

gaan initiatiefnemers echter nooit bouwen. Daarom wordt verzocht om dit gedeelte van het bouwblok 

te ‘verschuiven’. De oppervlakte van het bouwblok blijft gelijk, namelijk 1 ha.  

  

In de beleidsnotitie ‘bestemmingsplan Buitengebied’, zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 27 

maart 2012 is een paragraaf opgenomen betreffende uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische 

bedrijven. Uitgangspunt is concentreren van bedrijfsbebouwing binnen of aansluitend aan het 

bouwvlak en sturen op ruimtelijke kwaliteit bij uitbreidingen.  

Samenvattend kunnen vanuit de beleidsnotitie de volgende relevante randvoorwaarden worden 

geformuleerd ten aanzien van voorliggend initiatief: 

 Ter voorkoming van (hemel)waterproblematiek dienen de effecten op de waterhuishouding in 

beeld te zijn gebracht (watertoets); 

 De wijziging leidt niet tot een onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuurlijke, 

ecologische, cultuurhistorische en visueel landschappelijke waarden; 

 Er vindt een kwaliteitsverbetering plaats door een goede ruimtelijke inpassing van de (nieuwe) 

bebouwing, waarbij is voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de notitie RKB; 

 De uitvoerbaarheid, waaronder toelaatbaarheid en maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid is aangetoond; 

 Er wordt in voldoende mate voorzien in parkeerbehoefte op eigen erf; 

 Het goede woon- en leefklimaat ter plaatse blijft gewaarborgd; 

 Er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden. 

In voorliggende toelichting wordt ingegaan op de genoemde randvoorwaarden. Het plan vertoont 

hiermee geen strijdigheden.  
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3.3.2. Welstandsnota 

Het plangebied valt op basis van de Welstandsnota van de gemeente Steenwijkerland onder het 

gebied ‘Laagveenlandschap - Inpoldering met Scheerwolde’. Het gebied wordtin de welstandsnota als 

volgt beschreven:  

 Open polderlandschap, regelmatig verkaveld in lange stroken, in gebruik als weide- en 

akkerbouwgebied; 

 Boerderijen op onderlinge afstand langs de polderwegen, het kanaal Beukers-Steenwijk, het 

Steenwijkerdiep en de N333; 

 Erfbeplanting is overwegend een singel halfrond of begrenst de zijkant van de boerderij; 

 De ontginningsboerderijen (1937-1938) worden gekenmerkt door hoge, steile zadeldaken. Bij 

de boerderijen horen de zwarte schuren waarvan de grootte gekoppeld aan het aantal 

hectares van het bedrijf. De kleurstelling van de nieuwe bijgebouwen is overwegend 

afwijkend; 

 De bebouwing is overwegend haaks op de weg gebouwd; 

 De kleurstelling is groen voor de deuren en wit voor het overige houtwerk. 

Het welstandsbeleid bij nieuwbouw, vervanging en grote uitbreidingen aan bestaande gebouwen 

(m.u.v. de oorspronkelijke boerderijen) richt zich op respect voor de bebouwingskarakteristieken. Qua 

situering is de uitbreiding in de verkavelingsrichting geörienteerd en is er samen met de overige 

bebouwing binnen het plangebied sprake van een samenhangend geheel. De vormgeving van de 

uitbreiding alsmede de plaats en afmeting van ramen en deuren is afgestemd op het bestaande 

gebouw. De kleurstelling en materiaalgebruik komt overeen met de hiervoor beschreven kenmerkende 

kleuren en materialen van het gebied.   
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4. Milieu- en omgevingsfactoren  

In dit hoofdstuk worden de relevante milieu- en omgevingsfactoren toegelicht.  

 

4.1. Milieuzonering 

De VNG brochure ‘bedrijven en milieuzonering’ bevat een lijst met milieubelastende activiteiten en aan 

te houden richtafstanden ten opzichte van mileugevoelige functies (zoals wonen en recreëren). 

Richtafstanden worden gegeven voor de onderdelen geur, stof, geluid en gevaar. 

Bij het realiseren van nieuwe functies speelt de vraag of de nieuwe functie past in de omgeving 

(externe werking) en de vraag of de omgeving de nieuwe functie toelaat (interne werking). 

Over deze laatste kunnen we kort zijn. Een pluimveestal wordt niet aangemerkt als een gevoelige 

functie, van interne werking is dan ook geen sprake. 

Voor wat betreft externe werking zoeken we aansluiting met de hiervoor genoemde VNG-brochure. 

Voor het fokken en houden van pluimvee zijn de volgende richtafstanden opgenomen: 200 meter voor 

het aspect geur, 30 meter voor het aspect stof, 50 meter voor het aspect geluid en 0 meter voor het 

aspect gevaar. 

Realisatie van de wintergarten, betekent uitbreiding van het bedrijf aan de westzijde. De inrichting 

komt daarmee een paar meter dichter op de woning aan de Leiweg 5 te liggen. De afstand tot deze 

woning bedraagt in de gewenste situatie ca. 270 meter. Deze afstand is groter dan de genoemde 

afstand van 200 meter vanuit de VNG-brochure, op basis waarvan de uitbreiding toelaatbaar wordt 

geacht. 

Ten aanzien van het aspect geur gelden in het kader van de milieuwetgeving overigens geen vaste 

afstanden, maar dient de geurbelasting te worden berekend. In paragraaf 4.3 wordt nader op het 

aspect geur ingegaan. Laten we het aspect geur buiten beschouwing, dan geldt de grootste 

richtafstand 50 meter ten aanzien van het aspect geluid. Ook deze richtafstand vormt geen 

belemmering voor voorliggend initiatief. 

4.2. Ammoniak 

De Wet ammoniak en veehouderij (WAV) vormt een onderdeel van de ammoniakregelgeving voor 

dierenverblijven in Nederland. Voor bedrijven in, of binnen een zone van 250 meter ten opzichte van 

zogenaamde ‘zeer kwetsbare gebieden’, gelden beperkingen in het kader van de WAV. Onderhavig 

bedrijf ligt op een afstand van ruim drie kilometer van een dergelijk gebied en heeft dus niet te maken 

met deze (extra) beperkingen. 

 

Naast de WAV bepaalt het ‘Besluit emissiearme huisvesting’  dat dierenverblijven emissiearm moeten 

zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat maximale 

emissiewaarden: alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan, of gelijk is aan 

de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan. De maximale emissiewaarden (ammoniak/fijn 

stof) gelden voor melkvee, vleeskalveren, varkens, kippen, vleeskalkoenen en vleeseenden. 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING
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Het besluit is echter niet van toepassing voor huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren die 

worden gehouden overeenkomstig de biologische productiemethode (met uitzondering van 

huisvestingssystemen voor de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar). Dit betekent dat 

onderhavig bedrijf na de gewenste omschakeling automatisch voldoet aan de maximale 

emissienormen. 

 

In het kader van ammoniak speelt ook de Natuurbeschermingswet een rol, hier wordt in paragraaf 4.7 

verder op ingegaan. 
 

4.3. Geur 

Voor het aspect geur gelden de bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij. De Wet geurhinder 

en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de geurhinder vanwege tot de veehouderij 

behorende dierenverblijven. Voor de verschilende stalsystemen van legpluimvee zijn 

geuremissiefactoren vastgesteld. De totale geuremissie bij het houden van 14.390 legkippen (RAV-

code E2.100) bedraagt 4892,6 odour units (voor de overdekte mestopslag gelden geen 

emissiefactoren). 

 

De gemeente Steenwijkerland heeft een geurverordening vastgesteld, echter heeft deze enkel 

betrekking op dieren waarvoor geen geuremissiefactoren (maar vaste afstandsnormen) zijn 

vastgelegd. Dit betekent dat we te maken hebben met de maximale geurbelasting zoals opgenomen 

in de Wgv; een maximale geurbelasting van 8,0 odour op geurgevoelige objecten gelegen buiten de 

bebouwde kom en 2,0 odour op geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom. Uit de 

geurberekening (zie figuur 13) blijkt dat de geurnormen niet worden overschreden.  

 

De dichtsbijzijnde woning, Leiweg 3, betreft een woning bij een ander veehouderijbedrijf. Hiervoor 

geldt geen maximale geurbelasting, maar een minimale afstand. De woning bevindt zich op een 

afstand van circa 63 meter (gemeten vanaf de gevel van de woning tot de gevel van de pluimveestal). 

Het emissiepunt van de stal bevindt zich aan de achterzijde op 139 meter van deze woning. Er wordt 

hiermee voldaan aan de vaste afstandsnormen. 
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Figuur 12: Ligging geurgevoelige objecten 

 

 

Naam van de berekening: Geurberekening aanvraag 31 januari 2017 

Gemaakt op: 31-01-2017  12:58:08 

Rekentijd:  0:00:03 

Naam van het bedrijf: Schipper, Leiweg 2 te Steenwijkerwold 

 

Berekende ruwheid: 0,09 m 

Meteo station: Schiphol 

 

 

Brongegevens:  

Volgnr

. 

BronID X-coord. Y-coord. EP 

Hoogte 

Gem.ge

b. 

hoogte 

EP 

Diam. 

EP Uittr. 

snelh. 

E-

Aanvraag 

1 Pluimveestal 201 666 532 790   3,3   6,0  3,40   0,40   4 893 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Leiweg 5 201 424 532 601    8,0     0,6 

3 Steenwijkerdiep Z. 1 201 952 533 193    8,0     0,5 

4 Steenwijkerdiep Z. 2 201 316 532 958    8,0     0,7 

5 Veenderij 14 202 204 532 871    8,0     0,3 

6 P.C. Hooftstraat 35 203 192 533 070    2,0     0,0 

 

Figuur 13: Geurberekening gewenste situatie 

  

Leiweg 5 

Steenwijkerdiep Zuid 2 

Steenwijkerdiep Zuid 1 

Veenderij 14 

P.C. Hooftstraat 35 

Leiweg 3 
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4.4. Geluid 

Ten aanzien van geluidshinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van deze wet is het 

terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidshinder 

in de toekomst. Een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd indien het plan een 

geluidsgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone of indien het plan een nieuwe 

geluidsbron mogelijk maakt. 

 

De te realiseren wintergarten wordt niet aangemerkt als geurgevoelig object of nieuwe geluidsbron. 

Het aantal verkeersbewegingen neemt in de gewenste situatie bovendien sterk af. Initiatiefnemers zijn 

ten opzichte van de huidige milieuvergunde situatie gestopt met het houden van rundvee. Daarnaast 

wordt het aantal te houden kippen sterk verlaagd (gehalveerd). Er zal minder transport van voer, van 

vee etc. plaatsvinden.  

 

Ook qua interne geluidsbronnen zal er sprake zijn van een afname van geluid. Zo hoeven de 

ventilatoren bijvoorbeeld minder hard te draaien vanwege de afname van het aantal dieren. 

 

4.5. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve 

effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, aan te 

pakken. 

 

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal 

verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur ‘niet in 

betekenende mate’ (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in 

betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. De emissie van fijnstof vanaf 

het bedrijf van initiatiefnemers neemt enorm af, hetzelfde geldt voor het aantal verkeersbewegingen. 

Daarom is er geen negatief effect op de luchtkwaliteit. Het project draagt niet in betekenende mate bij 

aan de luchtkwaliteit.  

 

Wel gelden er op basis van het Besluit emissiearme huisvesting aanvullend voor pluimvee maximale 

emissienormen voor fijnstof. Echter zoals ook in paragraaf 4.2 staat beschreven is er een uitzondering 

voor pluimveebedrijven met een biologische productiewijze. 

 

Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is derhalve niet noodzakelijk. 
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4.6. Bodemkwaliteit 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 

gebruik. In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorzorgsmaatregelen beschreven om 

bodemverontreiniging te voorkomen. Het plangebied is niet gelegen in of bij een 

bodembeschermingsgebied.  

 

De realisatie van een wintergarten voor het pluimvee vindt plaats net buiten het agrarische 

bouwperceel. De pluimveestal is geen ruimte waar dagelijks mensen voor een langere periode 

verblijven. Het bouwen van de wintergarten zal gebeuren met materialen die niet uitlogen of een 

andere bedreiging voor de bodemkwaliteit met zich meebrengen. 

Op grond van bovenstaande kan worden aangenomen dat het aspect bodem geen belemmering 

vormt voor de ontwikkelingsplannen. 

 

4.7. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden met 

het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische hoofdstructuur) en de Wet Natuurbescherming. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming.  

4.7.1. Gebiedsbescherming 

Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn 

aangewezen als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en/of om gebieden die zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied.  

 

 

Figuur 14: Ligging projectlocatie t.o.v. Natura2000-gebieden 

De Wieden 

Weerribben 

Rottige 

Meenthe & 

Brandemeer 

Havelte Oost 
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Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat 

moment heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving 

verankerd. Sinds 1 januari 2017 is de wet opgenomen in de Wet Natuurbescherming. 

 

Nederland borgt aan de hand van een vergunningenstelsel een zorgvuldige afweging rond projecten 

die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door 

de provincies. 

 

Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is De Wieden gelegen op een afstand van circa 1200 

meter van onderhavige locatie. In de gewenste situatie is er sprake van een uitbreiding van 

ammoniakemissie. Het plan kan echter voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Gebiedsbescherming vormt daarmee geen belemmering 

voor voorliggend plan. 

 

Het Natuur Netwerk Nederland is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 

structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In 

principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het 

gebied aantasten. Het meest nabijgelegen gebied dat deel uitmaakt van het NNN ligt op ongeveer 1,2 

kilometer afstand. Gezien de aard en de omvang van dit project en de afstand tot het plangebied, kan 

worden geconcludeerd dat er geen sprake is van aantasting van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het NNN.  

 

 

Figuur 15: Ligging projectlocatie t.o.v. de Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland) 
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4.7.2. Soortenbescherming 

De soortenbescherming zoals die voorheen primair plaats vond via de Flora- en faunawet, maakt 

sinds 1 januari 2017 onderdeel uit van de Wet Natuurbescherming. Op grond van deze wet mogen er 

geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfsplaatsen), die in de wet zijn aangewezen, 

verstoord worden. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk.  

 

Op dit moment bestaat de grond waarop de wintergarten wordt gebouw uit grasland (behorende bij 

het erf). Op deze locatie is geen beplanting aanwezig. Hierdoor is er onvoldoende gelegenheid voor 

dieren om zich te verschuilen en zijn onvoldoende voedselbronnen aanwezig. Daarnaast is de locatie 

continu in bedrijf. Er worden continu agrarische activiteiten uitgevoerd, zoals het laden en lossen van 

vrachtwagens, het gebruik van trekkers en werktuigen etc. Hiermee is het aannemelijk dat zich in en 

rondom het plangebied geen beschermde diersoorten zullen bevinden. Daarnaast blijft de bestaande 

erfbeplanting volledig in tact.  

 

Er kan worden aangenomen dat met voorgenomen ontwikkeling geen beschermde diersoorten 

worden aangetast. Om te voorkomen dat mogelijk broedende vogels worden verstoord, zullen de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen (half maart tot half juli) worden uitgevoerd. 

Soortenbescherming vormt daarmee geen belemmering. 

 

4.8. Cultuurhistorie & Archeologie  

4.8.1.  Cultuurhistorie 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die iets 

vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. De rol van 

cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij het opstellen van 

plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van bestemmingsplannen. Waar 

mogelijk moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee 

veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 

 

Onderhavige locatie valt onder de natuurlijke laag ‘laagveengebied (in cultuur gebracht)’. Kenmerkend 

voor dergelijke gebieden is een open, laag en nat landschap ontstaan door occupatie vanuit de 

bewoonde hogere randen. Deels door vervening, deels door ontwatering. Er is sprake van een 

kenmerkende zonering van intensief gebruik langs de bewoonde randen en extensief gebruik naar het 

achterland.  

De gewenste overschrijding van het bouwvlak tast de cultuurhistorische waarden van het gebied niet 

aan en vormt daarmee geen belemmering. 
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4.8.2. Archeologie 

Op basis van het ‘Verdrag van Malta’ (1992) en de Wet op de archeologische monumentenzorg 

moeten archeologische waarden worden meegewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. 

De gemeente Steenwijkerland heeft de gebieden met een archeologische verwachtingswaarde 

weergegeven op de plankaart behorende bij de beheersverordening ‘Buitengebied Steenwijkerland 

2014’. Onderhavig plangebied kent de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’. Bij 

ontwikkelingen groter dan 2500 m
2
 en/of dieper dan 0,5 meter onder peil, dient de aanvrager een 

archeologisch onderzoek uit te laten voeren.      

 

Voorliggend plan voorziet in een beperkte overschrijding van het bouwvlak. Er zullen nauwelijks 

fysieke ingrepen in de bodem noodzakelijk zijn. Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is dus 

niet noodzakelijk. Mochten er onverwachts tóch archeologische waarden worden aangetroffen dan 

geldt een meldingsplicht (Erfgoedwet, art 5.10) bij het bevoegd gezag (onze Minister). 
 

4.9. Ontsluiting 

De Leiweg betreft een verkeersluwe ontsluitingsroute voornamelijk bestemd voor 

bestemmingsverkeer. Deze 60-km/h-weg heeft ruim voldoende capaciteit voor de gewenste functie 

van het perceel. Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande aansluiting op deze weg. Het aantal 

verkeersbewegingen neemt fors af, omdat er aanzienlijk minder vee wordt gehouden. Aan deze weg 

worden geen aanpassingen voorgesteld. Het plan vormt geen belemmering voor de 

verkeersveiligheid. 

 

Het parkeren vindt plaats op het bestaande terrein. Hiervoor is op het erf voldoende ruimte. 

 

4.10. Externe veiligheid 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico’s die ontstaan voor de 

omgeving bij productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Op de 

diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle 

bedrijven gelden onder meer: 

 

 Het besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

 De regeling externe veiligheid (Revi) 

 Het Registratiebesluit externe veiligheid 

 Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo1999) 

 Het Vuurwerkbesluit. 

 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Op transport 

gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externen veiligheid buisleidingen (bevb) en de Regeling 

externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 
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Het ‘Externe Veiligheidsbeleid 2015-2018’ beschrijft welke externe veiligheidsrisico’s in de gemeente 

Steenwijkerland aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s de komende jaren dient te worden 

omgegaan. 

 

Een agrarisch bedrijf veroorzaakt zelf (over het algemeen) geen risico’s voor de omgeving in het kader van 

de externe veiligheid. Ook in de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicobronnen gelegen met 

een invloedsgebied waarbinnen onderhavige locatie valt. Het meest nabijgelegen ‘risicovolle object’, 

beslaat het industrieterrein van Steenwijk (zie figuur 16). 

 

 

Figuur 16: Risicokaart, bron: http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html 

 

In november 2013 is het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) vastgesteld. Hierin staan regels op 

het gebied van externe veiligheid voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen en spoorwegen 

met vervoer van gevaarlijke stoffen. Ten aanzien van een transportroute dient in principe een afstand van 

200 meter in acht te worden genomen. De bijbehorende kaart met daarop de wegen die worden 

aangemerkt als transportroute ontbreekt vooralsnog. Wel is het aannemelijk dat dergelijk transport met 

name over provinciale wegen en rijkswegen plaatsvindt. Binnen de genoemde afstand zijn dergelijke 

(water)wegen rondom de Leiweg 2 niet gelegen. 

 

Het aspect externe veilgiheid vormt geen belemmering voor realisatie van het project.   



  

Ruimtelijke onderbouwing Leiweg 2 te Steenwijkerwold 28 

 

5. Waterparagraaf 

In  het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt gestreefd naar duurzame, veerkrachtige 

watersystemen met minimale risico’s op wateroverlast of watertekorten. In de toelichting op ruimtelijke 

plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze 

waarop rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishoudkundige situatie. Belangrijk 

instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd 

 

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 

evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstelllingen betreft 

de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, 

omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

 

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de 

digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde ‘korte 

procedure’ van de watertoets van toepassing is. De bestemming en de grootte van het plan hebben 

een geringe invloed op de waterhuishouding.  

De van het waterschap verkregen standaardwaterparagraaf is hieronder toegevoegd en op een aantal 

punten nader toegespitst op onderhavig verzoek: 

Overstromingsrisico 

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Ook op 

risicokaart.nl is de kans op overstromingen als ‘klein’ aangemerkt. Het betreft hier een zogenoemd 

‘beschermd gebied’. Deze gebieden worden door een primaire of regionale waterkering beschermd 

tegen overstroming van buitenwater of regionale wateren. Gezien de kleine kans op overstromingen, 

worden geen bijzondere maatregelen getroffen om consequenties van een eventuele dijkdoorbraak te 

voorkomen/ verzachten. 

 

Waterhuishouding 

Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of 

rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het 

verharde oppervlak is minder dan 1500 m
2
. 

 

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer 

In het plan wordt gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen. Onder 

voorkeursbeleid hemelwaterafvoer, geldt dat hemelwater niet mag worden aangesloten en in milieu 

gebracht moet worden. Het hemelwater afkomstig van de wintergarten zal afgevoerd worden op de 

naastgelegen sloot. 

 

Aanleghoogte van de bebouwing 

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een 

ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele grondwateroverlast 

groot. Om wateroverlast en schade te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 

centimeter boven het straatpeil te hanteren. 
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In figuur 17 is te zien dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand ter plaatse van de te realiseren 

wintergarten op dit moment 60-70 cm/ 50-60 cm onder maaiveld ligt. Voor de begane grondvloer van 

de wintergarten zal aansluiting worden gezocht met de bestaande pluimveestal en het bestaande erf.  

Uit figuur 17 valt tevens op te maken dat ter plaatse van de aanwezige pluimveestal en erfverharding 

de gemiddeld hoogste grondwaterstand 80-100 cm onder maaiveld ligt. Het maaiveld aan de 

westzijde zal na realisatie van de wintergarten iets worden opgehoogd om zo aansluiting te vinden 

met de bestaande stal en het erf. De kans op structurele grondwateroverlast wordt daarmee 

voorkomen.  

 

 

Figuur 17: Gemiddeld hoogste grondwaterstand ter plaatse van de Leiweg 2 te Steenwijkerwold, bron: wateratlas van de 

provincie Overijssel, http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/wateratlas/v1 

De hoogte van de drempel ter plaatse van de uitloop mag vanuit de biologische productievoorwaarden 

niet hoger zijn dan 20 cm. Dit in tegenstelling tot de door het waterschap geadviseerde drempelhoogte 

van 30 cm. Ten opzichte van het straatpeil van de Leiweg is wel sprake van een hoogte van tenminste 

30 cm (het maaiveld loopt iets op). 

Wetgeving lozen in oppervlaktewater 

In het plan vindt een lozing plaats van water in het oppervlaktewater. Hemelwater van schone 

oppervlakken (zoals daken en tuinen) mag rechtstreeks geloosd worden. Hemelwater dat van een 

parkeerterrein afstroomt (of anderszins) vervuild raakt, dient via een bodempassage af te wateren.  

 

Afvalwaterzorgplicht 
De hoeveelheid afvalwater neemt af. Afvalwater ontstaat met name bij het reinigen van de stallen en 

legnesten (na iedere ronde). Er is sprake van minder dieren en een kleiner vloeroppervlak (er vervalt 

een verdiepingsvloer). Hiermee neemt de hoeveelheid te reinigen oppervlak en de  daarvoor 

benodigde hoeveelheid water af.  
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Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 

In het plan vindt een agrarische activiteit plaats. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder het 

Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Glastuinbouw valt onder het besluit ‘Glastuinbouw’. Voor 

akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en 

kunstmest. Bij de inrichting van het plan moet rekening worden gehouden met de voorschriften uit het 

Lozingenbesluit.  
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6. Juridische aspecten/ planverantwoording 

Voorliggende Ruimtelijke Onderbouwing heeft betrekking op overschrijding van het bouwvlak 

behorende bij het bedrijf aan de Leiweg 2 te Steenwijkerwold. Deze toelichting heeft echter geen 

juridische binding en moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en onderbouwing van de 

opgenomen bestemmingen in het juridische bindende deel; de regels en de verbeelding. 

 

De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 

bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of 

op te richten bouwwerken. 

 

De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van 

de bestemmingen. 

 

Aangezien onderhavig plan enkel betrekking heeft op een overschrijding van het bouwvlak, blijven de 

vigerende regels zoals opgenomen in de beheersverordening ‘Buitengebied Steenwijkerland’ 

onverkort van kracht. 
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7. Economische uitvoerbaarheid 

7.1. Bedrijfsplan 

Eieren zijn samen met ontbijtgranen, thee, olijfolie en babyvoeding de productcategorieën in 

Nederland met het grootste marktaandeel biologisch. Producten die meer bewerkt zijn, of meer 

verschillende ingrediënten hebben zijn minder in trek, enerzijds omdat complexere producten duurder 

zijn om te maken en anderszijds omdat de typische consument die biologisch koopt waarschijnlijk 

meer houdt van verse, onbewerkte producten. 

 

De afzet van biologische voeding groeit in Nederland veel sneller dan die van de rest van de markt. 

De afgelopen vijf jaar is de afzet van biologische voeding in Nederland met gemiddeld 11% per jaar 

gestegen, waar de voedingsmarkt als geheel maar 1% per jaar groeide. De komende tien jaar zal het 

marktaandeel van biologisch in Nederland naar verwachting nog verder groeien, tot 7% (bron: Thema-

update biologische voeding ‘Biologisch- de Haarlemmerolie van de voedingsindustrie, Rabobank 

oktober 2016). 

 

Hoewel Nederlanders biologisch steeds meer omarmen, blijft het marktaandeel in vergelijking met 

andere Europese landen en de Verenigde Staten achter. Er liggen daarmee kansen voor Nederlandse 

spelers om biologische varianten, productlijnen en innovaties op te zetten. 

 

Het marktperspectief voor de biologische landbouw is gunstig. Toch is ongebreidelde groei niet 

gewenst. Ketenregie is en blijft noodzakelijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. 

Maatschap Schipper Agro houdt bij de uitwerking van de plannen rekening met zowel de Nederlandse 

eisen (SKAL) als ook de Duitse eisen, om de eieren zowel in Nederland als Duitsland af te kunnen 

zetten met de stempel ‘biologisch’.  

 

Mocht onverhoopt blijken dat er (in de toekomst) geen vraag meer is naar biologisch geproduceerde 

eieren, dan kan het bedrijf op dat moment overwegen om, relatief eenvoudig, om te schakelen naar 

bijvoorbeeld freiland- of scharreleieren.  

 

Hoewel niet alleen financiële motieven een rol spelen bij de keuze om om te schakelen naar 

biologisch, vormt ze wel een belangrijke. Rekensommen laten zien dat het bedrijf met minder dieren 

een hogere omzet verkrijgt. Financieel gezien is het plan dan ook zeker uitvoerbaar. 

 

7.2. Economische uitvoerbaarheid 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad bij ruimtelijke ontwikkelingen 

moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan 

moet worden vastgesteld bij elk plan. Er zijn echter uitzonderingen. Indien het verhaal van kosten van 

de grondexploitatie anderszins is geregeld of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk 

is.  

In onderhavig geval is het opstellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk. Er wordt wel een 

planschadeovereenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente Steenwijkerland.  
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Bijlagen 
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