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1. Inleiding 3 

1.1. Bestemmingsplan Buitengebied Tholen 

De gemeente Tholen stelt een nieuw, actueel bestemmingsplan voor het buitengebied op. 
Het doel van het bestemmingsplan is te komen tot een actueel bestemmingsplan dat voldoet 
aan alle eisen die op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aan het bestemmingsplan 
worden gesteld. Het plangebied bestaat voor een belangrijk deel uit agrarisch gebied. In het 
nieuwe bestemmingsplan wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de vigerende bestemmings-
planregelingen.  
 
 
1.2. Waarom een planMER? 

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) is 
wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een milieueffectrapport dient te worden 
opgesteld. Een planmer-plicht is voor een bestemmingsplan aan de orde als het plan: 
- kaderstellend is voor een toekomstig besluit over mer-(beoordelings)plichtige activitei-

ten: bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten die in het kader van de omgevingsvergunning milieu 
mer-(beoordelings)plichtig zijn; 

- mogelijkheden biedt voor activiteiten die een significant negatief effect kunnen veroorza-
ken op Natura 2000-gebieden (het opstellen van een passende beoordeling in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 1998 is noodzakelijk). 

 
Het bestemmingsplan Buitengebied Tholen is hoofdzakelijk conserverend van aard, maar 
biedt wel ontwikkelingsmogelijkheden aan de agrarische bedrijven. Daarbij gaat het onder 
andere om ontwikkelingsruimte voor grondgebonden veehouderijen. Binnen het plangebied 
is ook een aantal intensieve veehouderijen aanwezig. De bestaande intensieve veehouderijen 
(hoofd of neventak) krijgen in het bestemmingsplan beperkte uitbreidingsmogelijkheden.  
 
De nieuwvestiging, uitbreiding of wijziging van veehouderijbedrijven is in het kader van de 
omgevingsvergunning vanaf een bepaalde omvang mer- of mer-beoordelingsplichtig1). Deze 
mer-(beoordelings)plicht is afhankelijk van het aantal dieren waarop het initiatief betrekking 
heeft. Zowel voor zowel melkrundveehouderijen als voor andere diercategorieën zijn drem-
pelwaarden opgenomen in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Bijlage 1 geeft 
een overzicht van de drempelwaarden uit de C- en D-lijst. 
 
Conform wet- en regelgeving en jurisprudentie dient bij de beoordeling of sprake is van een 
planmer-plicht ook rekening te worden gehouden met onbenutte ruimte die wordt overge-
nomen uit vigerende bestemmingsplannen en eventuele afwijkingsmogelijkheden en wijzi-
gingsbevoegdheden. Door de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Buiten-

                                               
1)  Dit betekent dat bij een concreet initiatief in het kader van de vergunningaanvraag een mer-beoordeling of mer-

procedure dient te worden doorlopen.  
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gebied Tholen biedt, is het mogelijk dat in bepaalde gevallen bij toekomstige uitbreidingen 
van veehouderijen (of bijvoorbeeld de omschakeling van akkerbouw naar een grondgebon-
den veehouderij) drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. zullen worden overschreden. Daar-
mee vormt het bestemmingsplan het kader voor mogelijke toekomstige besluiten over mer(-
beoordelings)plichtige activiteiten. Om deze reden is voor het bestemmingsplan Buitengebied 
sprake van een planmer-plicht. 
 
Daarnaast kan niet op voorhand worden uitgesloten dat het bestemmingsplan significante 
negatieve effecten op Natura 2000 heeft. In en rond het plangebied zijn verschillende Natura 
2000-gebieden gelegen. Met name als het gaat om stikstofdepositie kan op vele kilometers 
afstand sprake zijn van waarneembare effecten als gevolg van de bouwmogelijkheden in het 
bestemmingsplan. Wanneer voor een plan een passende beoordeling op grond van de Na-
tuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is, leidt dit automatisch tot een planmer-plicht. In 
hoofdstuk 3 van deze notitie wordt hier nader op ingegaan. 
 
 
1.3. Doel en procedure planMER 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieube-
heer. Doel van een planMER is het integreren van milieuoverwegingen in de voorbereiding 
van in dit geval een bestemmingsplan. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de procedure 
die moet worden doorlopen voor het betreffende plan of besluit, de zogenoemde ‘moeder-
procedure'.  
 
De planmer-procedure bestaat uit de volgende stappen:  
1. openbare kennisgeving opstellen planMER en bestemmingsplan; 
2. raadpleging bestuursorganen en inspraak over reikwijdte en detailniveau van het plan-

MER; 
3. opstellen planMER en ontwerpbestemmingsplan; 
4. terinzagelegging planMER met ontwerpbestemmingsplan; 
5. toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.; 
6. vaststelling bestemmingsplan; het planMER vormt een bijlage bij het bestemmingsplan. 
 
Met de voorliggende notitie worden bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het 
detailniveau van het planMER. De Commissie voor de m.e.r. wordt in deze voorfase niet be-
trokken. Advies van de Commissie voor de m.e.r. over de reikwijdte en het detailniveau van 
het planMER is vrijwillig, het toetsingsadvies is wettelijk verplicht. 
 
 
1.4. Leeswijzer 

In deze Notitie reikwijdte en detailniveau wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ontwikke-
lingsmogelijkheden die in het bestemmingsplan Buitengebied Tholen worden geboden. In 
hoofdstuk 3 komen de reikwijdte en het detailniveau van het planMER aan de orde, met een 
overzicht van de te onderzoeken alternatieven, de relevante milieuthema's en de wijze 
waarop de milieueffecten inzichtelijk worden gemaakt. Hoofdstuk 4 tot slot geeft een over-
zicht van de vervolgstappen. In de bijlagen is achtergrondinformatie opgenomen, waaronder 
een beschrijving van de Natura 2000-gebieden in en rond het plangebied. 
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2. Het bestemmingsplan Buitengebied Tholen 5 

2.1. Plangebied 

Het plangebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Tholen, met uitzondering 
van de kernen, bedrijventerreinen, het havengebied van Sint Annaland en een aantal recrea-
tieterreinen. Het gebied heeft een overwegend agrarische functie. Op figuur 2.1 is de be-
grenzing van het plangebied voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Tholen opge-
nomen. 
 
 
2.2. Gebiedsvisie 

Uitgangspunt vormt het beleidskader en de planologische regeling van het huidige bestem-
mingplan Buitengebied tot en met 7H. Met de 5e herziening is het bestemmingsplan Buiten-
gebied in 2009 geactualiseerd voor wat betreft de toekenning van bestemmingen en het 
verwerken van het provinciale beleid zoals verwoord in het Omgevingsplan Zeeland 2006-
2012. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt het Omgevingsplan Zeeland 
2012-2018 en de Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ) in ogenschouw genomen en 
waar nodig verwerkt. Ook het sinds 2009 gewijzigde gemeentelijk beleid wordt in het nieuwe 
bestemmingsplan meegenomen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de Toe-
komstvisie bestemming Tholen 2025 en duurzaamheidsbeleid (in voorbereiding). 
 
Op basis van het vigerende bestemmingsplan en het actuele provinciale beleid worden in de 
gebiedsvisie de volgende deelgebieden onderscheiden (zie figuur 2.1). 
- Agrarisch gebied. 
- Agrarisch gebied met landschapswaarden. 
- Agrarisch gebied met natuurwaarden. 
- Glastuinbouwconcentratiegebied. 
- Randzones rond woongebieden, verblijfsrecreatie terreinen en natuurgebieden. 
- Bestaande en nieuwe natuur. 
- Archeologie en cultuurhistorie. 
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Figuur 2.1. Begrenzing plangebied en zonering  
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Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende zones.  
 
Agrarisch 
Het overgrote deel van het plangebied wordt primair gebruikt voor grondgebonden agrari-
sche bedrijven en beschikt niet over bijzondere natuur- of landschapswaarden; deze gebie-
den worden aangemerkt als Agrarisch. 
 
Agrarisch met landschapswaarden 
Het Agrarisch gebied met open onbebouwd karakter uit het huidige bestemmingplan Buiten-
gebied 5H is kenmerkend voor Tholen en blijft gehandhaafd. Aan deze gebieden wordt de 
bestemming Agrarisch met waarden –Landschap toegekend. 

 
Agrarisch met natuurwaarden 
De bestemming Agrarisch gebied met natuurwaarde is in het huidige bestemmingsplan toe-
gekend aan hoogwatervluchtplaatsen en gebieden met weidevogels en/of vegetatie kwali-
teiten. In het provinciale beleid worden deze gebieden niet langer specifiek beschermd. Een 
bestemming Agrarisch met waarden – Natuur wordt uitsluitend toegekend aan de agrarische 
gebieden van ecologische betekenis uit de Verordening Ruimte Provincie Zeeland. 

 
Glastuinbouwconcentratiegebied 
Het glastuinbouwconcentratiegebied rond Sint Annaland zoals opgenomen in het huidige 
bestemmingsplan blijft gehandhaafd; de begrenzing kan, gezien de regels uit de provinciale 
verordening, niet worden gewijzigd. 
 
Randzones rond woongebieden, verblijfsrecreatie terreinen en natuurgebieden 
Rond woongebieden, verblijfsrecreatieve terreinen en natuurgebieden wordt een afwegings-
zone van 100 meter in acht genomen. 

 
Bestaande en nieuwe natuur 
De bestaande EHS gebieden en de (droge) Natura- 2000 gebieden worden als ‘Natuur’ be-
stemd. Binnen deze gebieden is het verboden nader genoemde werken en werkzaamheden 
uit te voeren zonder omgevingsvergunning. De (natte) Natura 2000 gebieden zoals de Oos-
terschelde en het Krammer-Volkerak worden als Water -Deltawater bestemd. Deze gebieden 
hebben zowel een natuurfunctie (Natura 2000 gebied) als een functie voor de recreatie en 
scheepvaart. Deze functies komen in de bestemmingstoekenning tot uiting. 
 
Bestaande bosgebieden zonder bijzondere ecologische betekenis worden bestemd tot Bos, 
gericht op de bescherming van de landschappelijke kwaliteiten. 
 
De gebieden waar naar verwachting binnen de plantermijn nieuwe natuur wordt gerealiseerd 
zijn aangemerkt als natuurontwikkelingsgebieden. 

 
Archeologie en Cultuurhistorie  
Voor archeologie is nieuw gemeentelijk beleid vastgesteld. Dat wordt meegenomen in het 
nieuwe bestemmingsplan. 
 
Overeenkomstig provinciaal beleid wordt binnen een afstand van 400 meter rondom de mo-
lens binnen en buiten het plangebied rekening gehouden met de molenbiotopen van deze 
molens. De regeling van de molenbiotopen heeft betrekking op bouwen en het uitvoeren van 
werken en werkzaamheden. 
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Landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken zijn in de geldende bestemmings-
plannen bestemd voor ‘Beschermde Dijk’ (bD). In het nieuwe bestemmingsplan wordt hier-
voor overeenkomstig de wettelijke RO-standaarden een dubbelbestemming (Waarde - Be-
schermde dijk) opgenomen. 
 
 
2.3. Bouwmogelijkheden bestemmingsplan 

Deze paragraaf geeft een overzicht (op hoofdlijnen) van de ontwikkelingsruimte die het 
bestemmingsplan  biedt. De beschrijving richt zich uitsluitend op activiteiten die kunnen lei-
den tot een bepaalde milieubelasting die (mogelijk) relevant is in het kader van het op te 
stellen planMER. 
 
Agrarische bedrijven 
Grondgebonden veehouderijen 
Agrarische bedrijven krijgen een bouwvlak van 1 ha, zonder bebouwingspercentage. Uitbrei-
ding van het bouwvlak is met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk tot 1.5 ha. Ook ten be-
hoeve van vormverandering van het bouwvlak wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
Daarbij worden voorwaarden opgenomen met betrekking tot de milieuhygiënische inpas-
baarheid en ter bescherming van landschappelijke en natuurwaarden. Voor de grondgebon-
den veehouderijen is weidegang essentieel.  
 
Intensieve veehouderijen 
Bestaande intensieve veehouderijen (hoofd- of neventak) krijgen beperkte uitbreidingsmo-
gelijkheden. Neventakken mogen uitbreiden tot 2.100 m2. Voor hoofdtakken zijn de uitbrei-
dingsmogelijkheden afhankelijk van de huidige bedrijfsomvang. Bedrijven met een opper-
vlakte kleiner dan 5.000 m2 mogen uitbreiden tot maximaal 5.000 m2 mits sprake is van 
verduurzaming. Bedrijven met een oppervlakte groter dan 5.000 m2 mogen uitbreiden tot 
maximaal 110% van de bestaande omvang. Relevante voorwaarde voor de uitbreiding van 
hoofdtakken intensieve veehouderij is dat de uitbreiding een significante bijdrage moet le-
veren aan de verduurzaming van het bedrijf. Nieuwe intensieve veehouderijen (zowel 
hoofdtakken als neventakken) worden uitgesloten.  
 
Glastuinbouwbedrijven 
Bestaande glastuinbouwbedrijven mogen uitbreiden tot 2 hectare glas en in het glastuin-
bouwconcentratiegebied tot 4 hectare glas. Glastuinbouw is als nevenfunctie toegestaan tot 
2.000 m2. 
 
Vergistingsinstallaties 
Op het agrarisch bouwvlak zijn uitsluitend kleinschalige vergistingsinstallaties toegestaan, 
die qua aard, schaal en omvang passen bij het eigen agrarische bedrijf. 
 
Windturbines 
Met name bij agrarische bedrijven, waar doorgaans sprake is van erfbeplanting,  is de plaat-
sing van kleine windturbines ten behoeve van de eigen energieopwekking aanvaardbaar. Het 
bestemmingsplan maakt plaatsing van turbines met een ashoogte van 17 meter mogelijk. Bij 
agrarische bedrijven die in de nabijheid van woongebieden, verblijfsrecreatieve terreinen of 
natuurgebieden zijn gelegen is de plaatsing van kleine windturbines uit oogpunt van moge-
lijke hinder echter niet gewenst.  
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Aquacultuur 
Het bestemmingsplan staat aquacultuur toe in het agrarisch gebied en het agrarische gebied 
met landschapswaarden.  Aquacultuur in bassins (vijverlandschap) wordt onder voorwaarden 
toestaan tot een oppervlakte van maximaal 3 ha, aansluitend aan een agrarisch bouwvlak. 
 
Nieuwe economische dragers 
Nieuwe Economische Dragers (NED) zijn met een afwijkingsbevoegdheid toegestaan bij 
agrarische bedrijven, burgerwoningen, monumenten en karakteristieke/ cultuurhistorisch 
waardevolle panden. De omvang van bestaande bebouwing is bepalend voor de omvang van 
de toegestane NED. 
 
Recreatieve voorzieningen 
De volkstuinen, maneges en andere dagrecreatieve functies worden bestemd voor Recreatie. 
De jachthavens krijgen een eigen functieaanduiding. Er wordt voor deze functies geen ont-
wikkelingsruimte geboden. 
 
In navolging van het provinciale beleid wordt bij agrarische bedrijven de realisering (nieuw-
vestiging of uitbreiding) van maximaal 25 standplaatsen (waarvan maximaal 20 % perma-
nent) met een afwijkingsbevoegdheid mogelijk gemaakt (onder de voorwaarden gesteld in 
het Omgevingsplan). 
 
Er worden geen mogelijkheden geboden om nieuwe landschapscampings te ontwikkelen. De 
bestaande landschapscamping wordt bestemd tot Natuur en Agrarisch met toegesneden 
functieaanduidingen. 
 
Niet-agrarische bedrijven 
Voor de niet-agrarische bedrijven binnen het plangebied wordt de bestaande situatie vast-
gelegd.  
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3. Reikwijdte en detailniveau van het plan-
MER 

13 

3.1. Inleiding  

De reikwijdte en het detailniveau van een planMER is afhankelijk van het abstractieniveau 
van het plan. In een planMER: 
- wordt voor alle milieuaspecten systematisch ingegaan op de huidige situatie en de 

eventuele autonome ontwikkelingen (referentiesituatie); 
- wordt nagegaan of en in welke mate de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan 

biedt effect heeft op de diverse milieuaspecten en welke maatregelen mogelijk zijn om 
eventuele negatieve effecten te voorkomen.  

Bijlage 2 geeft een overzicht van de opzet van het planMER. 
 
Het planMER moet inzichtelijk maken of de gemaakte planologische keuzes en ontwikke-
lingsruimte op gebiedsniveau leiden tot belangrijke gevolgen voor het milieu. Daarbij wordt 
enerzijds gekeken naar de wettelijke normen en grenswaarden die vanuit de verschillende 
sectorale wet- en regelgeving gelden. Anderzijds wordt in de effectbeschrijvingen waar rele-
vant ook een relatie gelegd met de doelstellingen en ambities zoals opgenomen in de ge-
biedsvisie. 
 
Omdat niet op voorhand kan worden voorspeld op welk perceel zich ontwikkelingen zullen 
voordoen, heeft het planMER een grofmazig detailniveau. De effecten worden perceelsover-
stijgend in beeld gebracht. Bij het indienen van een concrete vergunningaanvraag, worden 
de milieueffecten door middel van een projectMER, mer-beoordeling of een vormvrije mer-
beoordeling in beeld gebracht. 
 
In hoofdstuk 2 is ingegaan op het plangebied voor het bestemmingsplan Buitengebied Tho-
len. Het studiegebied is het gebied waar milieueffecten, als gevolg van de ontwikkelingsmo-
gelijkheden voor de veehouderijen, (kunnen) optreden. Het betreft het plangebied en de 
omgeving ervan. De reikwijdte van milieugevolgen kan aanzienlijk verschillen per milieuas-
pect. Voor bepaalde milieuaspecten komt het studiegebied vrijwel overeen met het plange-
bied, voor andere milieuthema's kan het studiegebied zich tot (ver) buiten het plangebied 
uitstrekken. Een voorbeeld van de laatstgenoemde categorie is het thema stikstofdepositie. 
 
 
3.2. Alternatieven 

3.2.1. Referentiesituatie 
In het planMER wordt per milieuthema de huidige milieusituatie beschreven en wordt aange-
geven wat er in het studiegebied zal gebeuren als de voorgenomen activiteit niet wordt uit-
gevoerd: de autonome ontwikkelingen. Dit nulalternatief is geen middel om het gestelde doel 
te bereiken. Het vormt het referentiekader voor de effectbeschrijving van de plansituatie. Per 
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milieuthema kan de referentiesituatie overigens verschillen. Ten aanzien van het aspect na-
tuur bijvoorbeeld, dient in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 naar de feitelijke 
situatie gekeken te worden (zonder rekening te houden met eventuele autonome ontwikke-
lingen en/of onbenutte ruimte in de milieuvergunningen). Voor andere milieuthema's wordt 
in de beschrijving van de referentiesituatie voor zover relevant wel rekening gehouden met 
autonome ontwikkelingen. 
 
3.2.2. Plansituatie 
De ontwikkelingsruimte voor de grondgebonden veehouderijen vormt de directe aanleiding 
voor het opstellen van het planMER en neemt daarom een belangrijke plaats in de effectbe-
schrijvingen in. Gezien de aard en omvang van de ontwikkelingsmogelijkheden uit het be-
stemmingsplan Buitengebied, zullen de veehouderijen ook voor een belangrijk deel bepalend 
zijn voor de milieusituatie binnen het plangebied en de mogelijke effecten op de Natura 
2000-gebieden buiten het plangebied. De overige ontwikkelingen die het bestemmingsplan 
mogelijk maakt zijn dermate kleinschalig (of via een wijzigingsbevoegdheid onder strikte 
voorwaarden), dat kan worden volstaan met een effectbeschrijving op hoofdlijnen. 
 
Ontwikkelingsruimte veehouderijen 
Het planMER biedt generieke ontwikkelingsruimte aan de grondgebonden veehouderijen. 
Gezien de opzet en het doel van een bestemmingsplan Buitengebied ligt het niet voor de 
hand om in het planMER inrichtingsalternatieven te onderzoeken. Voor het thema stikstofde-
positie zijn wel ontwikkelingsscenario's onderzocht binnen de ontwikkelingsruimte die het 
bestemmingsplan biedt. Als de onderzoeksresultaten daar aanleiding toe geven worden 
maatregelen beschreven waarmee negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt. 
Om inzicht te krijgen in de (potentiële) milieugevolgen, zijn daarom voor de veehouderijen 
twee ontwikkelingsscenario's uitgewerkt.  
 
Maximaal ontwikkelingsscenario veehouderij 
Gelet op de eisen uit het Besluit mer en jurisprudentie dient het planMER in ieder geval in-
zicht te geven in de milieugevolgen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. Deze maximale ontwikkelingsruimte omvat niet alleen de mogelijk-
heden die in het bestemmingsplan bij recht worden geboden, maar ook via afwijking met een 
omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheden. Concreet betekent dit dat bestaande 
grondgebonden veehouderijen uitbreiden tot 1.5 ha. Binnen de overige bouwvlakken (binnen 
de agrarische bestemmingen) vindt een omschakeling naar grondgebonden veehouderij 
plaats. Daarbij wordt echter wel bekeken in hoeverre het mogelijke aantal hectares grasland 
beperkingen oplegt aan het aantal stuks rundvee dat kan worden gehouden (weidegang is 
immers essentieel). Voor het bepalen van de maximale invulling van de bouwvlakken wordt 
gebruikgemaakt van kentallen van Alterra en LTO.  
 
Reëel groeiscenario veehouderij 
Gezien de landelijke trend van een schaalvergroting en daarmee samenhangende afname 
van het aantal agrarische bedrijven, is het niet reëel dat alle veehouderijen binnen het plan-
gebied zullen uitbreiden. Naast het maximale ontwikkelingsscenario is in het onderzoek stik-
stofdepositie daarom ook een reëel ontwikkelingsscenario onderzocht. Daarbij is gebruikge-
maakt van de gegevens van het CBS over de ontwikkeling van het aantal stuks rundvee bin-
nen de gemeente Tholen. Uit deze gegevens blijkt dat over de afgelopen 10 jaar sprake is 
geweest van een schaalvergroting binnen de rundveesector in de gemeente Tholen, waarbij 
het aantal bedrijven is afgenomen en het aantal stuks vee vrijwel gelijk is gebleven. Ook het 
aantal dieren binnen de intensieve diercategorieën is niet relevant toegenomen in de periode 
2000 -2011. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de betreffende CBS-gegevens. 
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Tabel 3.1.  CBS-gegevens ontwikkeling veesector binnen de gemeente Tholen 
 

diercategorie aantal bedrijven aantal stuks vee 

 2000 2012 2000 2012 

rundvee, totaal (incl. jongvee) 65 48 3.825 4.070 

Varkens, totaal (incl. biggen) 9 5* 11.163 14.651* 

Kippen 

- leghennen 

- vleeskuikens 

 

3 

2 

 

5 

1 

 

27.950 

78.000 

 

123.498 

25.000 

* Zowel het aantal varkenshouderijen als het aantal varkens zoals bekend bij het CBS wijken sterk af 
van de gegevens die beschikbaar zijn binnen de gemeente Tholen. In het planMER wordt gemotiveerd op 
welke wijze in de onderzoeken stikstofdepositie en geurhinder wordt omgegaan met deze verschillen. 
 
In het onderzoek stikstofdepositie wordt een ontwikkelingsscenario doorgerekend waarin 
deze trend ook de komende 10 jaar doorzet. In dit scenario zal een aantal kleinere bedrijven 
de bedrijfsactiviteiten binnen de planperiode beëindigen en grotere bedrijven verder door-
groeien. Dit betreft een scenario op basis van de huidige bedrijfsomvang en zegt niets over 
eventuele concrete plannen van de betreffende bedrijven om de bedrijfsactiviteiten uit te 
breiden of te beëindigen. 
 
Overige ontwikkelingsmogelijkheden 
Het planMER gaat niet alleen in op de effecten van de grondgebonden veehouderijen, maar 
ook op de overige effecten als gevolg van de overige ontwikkelingsruimte die het bestem-
mingsplan biedt (waaronder neven- en vervolgfuncties). Deze ontwikkelingsruimte is der-
mate beperkt en in het bestemmingsplan al aan diverse voorwaarden verbonden, dat de 
ontwikkeling van alternatieven niet zinvol is. Wel wordt bekeken of gezien de milieusituatie 
binnen het studiegebied (referentiesituatie) er mogelijk knelpunten ontstaan wanneer op 
grote schaal gebruik wordt gemaakt van de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan 
biedt. Als dat het geval is, wordt een voorstel gedaan voor aanscherping van de regels.  
 
 
3.3. Detailniveau planMER 

Natuur 
In en om het plangebied zijn Natura 2000-gebieden gelegen. Aangezien er geen ontwikkelin-
gen in de gebieden binnen het plangebied plaatsvinden en er geen uitbreiding van jachtha-
vens mogelijk worden gemaakt, kunnen directe effecten als areaalverlies, versnippering, 
verstoring en verandering van waterhuishouding op voorhand worden uitgesloten. Het on-
derzoek in het kader van het planMER zal zich dan ook richten op de stikstofdepositie als 
gevolg van de uitbreidingsmogelijkheden die worden geboden aan de veehouderijen in het 
gebied. In bijlage 3 wordt nader op de Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plan-
gebied ingegaan. 
 
In het planMER wordt een maximaal ontwikkelingsscenario en reëel ontwikkelingsscenario 
uitgewerkt en doorgerekend. De stikstofdepositie in deze ontwikkelingsscenario's wordt ver-
geleken met de referentiesituatie (het zogenaamde ‘bestaand gebruik’). In het onderzoek ligt 
de nadruk op de meest kritische habitattypen, waar elke extra depositie kan leiden tot het 
belemmeren van de instandhoudingsdoelen voor dit type.  
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Op basis van de uitkomsten wordt bekeken of kan worden volstaan met een zogenaamde 
voortoets, of dat in het planMER een passende beoordeling dient te worden opgenomen. Als 
significante effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten zal in het planMER worden 
beschreven welke maatregelen mogelijk zijn en op welke wijze deze in het bestemmingsplan 
kunnen worden vastgelegd. 
 
Voor andere ontwikkelingsmogelijkheden, zoals neven- en vervolgfuncties, kan worden vol-
staan met een kwalitatieve beschrijving. 
 
Geurhinder 
In de Wet geurhinder en veehouderij wordt onderscheid gemaakt in diercategorieën waar-
voor: 
- geuremissiefactoren zijn vastgesteld; 
- vaste afstanden gelden. 
 
Binnen het plangebied is een aantal intensieve veehouderijen aanwezig. Deze veehouderijen 
krijgen in het bestemmingsplan beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Het plan biedt geen 
mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen (hoofd- of neventak). 
In het planMER wordt inzicht gegeven in de geurbelasting rond de bestaande intensieve vee-
houderijen en de gevolgen van de uitbreidingsmogelijkheden voor de geurbelasting ter 
plaatse van woningen in de omgeving. 
 
Voor grondgebonden veehouderijen zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Dat betekent 
dat geurberekeningen niet mogelijk zijn. Op basis van de afstandseisen uit de Wet geurhin-
der en veehouderij en het Besluit landbouw wordt in het planMER inzicht gegeven in de ge-
volgen van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor de geurhin-
der. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de uitbreidingsmogelijkheden voor de veehoude-
rijen binnen het plangebied, maar ook op nieuwe geurgevoelige functies die in het bestem-
mingsplan worden mogelijk gemaakt. 
 
Luchtkwaliteit 
Ten behoeve van het planMER wordt de luchtkwaliteit in beeld gebracht op basis van gege-
vens van de Monitoringstool die in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Lucht (NSL) wordt beheerd. Op basis van de resultaten van de Monitoringstool wordt beoor-
deeld of de luchtkwaliteit in het plangebied in de bestaande situatie en bij autonome ontwik-
keling knelpunten vertoont. Hierbij worden uitsluitend de componenten NO2 en PM10 in be-
schouwing genomen, omdat de grenswaarden voor de overige componenten die in de Wet 
milieubeheer titel 5.2 ('Wet luchtkwaliteit') zijn opgenomen in Nederland niet worden over-
schreden. Op basis van kentallen wordt in het planMER ingegaan op de concentraties lucht-
verontreinigende stoffen rond veehouderijen en de gevolgen van de ontwikkelingsmogelijk-
heden die het bestemmingsplan biedt voor deze concentraties.  
 
Aangezien de concentraties luchtverontreinigende stoffen rond grondgebonden veehoude-
rijen over het algemeen laag zijn en het aantal intensieve veehouderijen binnen het plange-
bied zeer beperkt is, is uitgebreid kwantitatief onderzoek in het kader van dit planMER niet 
noodzakelijk. 
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Overzicht  
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de milieuthema's die in het planMER aan de orde komen en 
de wijze waarop de effecten inzichtelijke worden gemaakt. Voor zover dat nuttig is worden 
de effecten kwantitatief beschreven. Vanwege het schaalniveau van het bestemmingsplan 
Buitengebied, worden de meeste effecten echter kwalitatief beschreven. Bij de effectbeoor-
deling is gebruikgemaakt van een ordinale schaal, zodat de verschillende milieueffecten met 
elkaar kunnen worden vergeleken. Bij deze schaal worden de volgende klassen gebruikt: 
- een zeer negatief effect: -- 
- een negatief effect: - 
- een licht negatief effect: -/0 
- een neutraal effect: 0 
- een licht positief effect: 0/+ 
- een positief effect: + 
- een zeer positief effect: ++ 
 
Tabel 3.2  Overzicht aanpak milieuonderzoek 
 

thema te beschrijven effecten werkwijze 
natuur 
 

- vernietiging, verstoring, ver-
ontreiniging  

- aantasting leefgebied beschermde 
soorten 

- kwalitatief/kwantitatief  
 
 
 

landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 

 

- aantasting karakteristieke patronen 
en structuren 

- aantasting historische landschaps-
kenmerken 

- aantasting openheid 
- aantasting archeologische en aard-

kundige waarden 

- kwalitatief 

woon- en leefklimaat - geurhinder 
- luchtkwaliteit 
- externe veiligheid 
- geluidhinder 

- kwalitatief/kwantitatief voor 
zover gegevens beschikbaar  

bodem en water 
 

- bodemkwaliteit 
- grondwater 
- oppervlaktewater 
- waterketen 

- kwalitatief 
 
 

overige milieuaspecten 
 

- verkeer en vervoer 
- duurzaamheid 

- kwalitatief 
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4. Slot 19 

In het planMER wordt een overzicht opgenomen van de reacties op de voorliggende Notitie 
reikwijdte en detailniveau en de wijze waarop hiermee is omgegaan. Het planMER wordt sa-
men met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op dat moment vindt ook de toet-
sing door de Commissie voor de m.e.r. plaats. Daarmee is de planmer-procedure in principe 
afgerond. In het vervolg van de bestemmingsplanprocedure vormt het planMER een bijlage 
bij het bestemmingsplan. 
 
In het bestemmingsplan zal worden gemotiveerd op welke manier er rekening wordt gehou-
den met de uitkomsten van het MER. Waar relevant zullen de conclusies en resultaten uit het 
planMER worden doorvertaald in de bestemmingsregeling.  
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Bijlage 1 Drempels Besluit milieueffectrap-
portage 

1 

Mer-plichtig Mer-beoordelingsplichtig 
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een 
installatie voor het fokken, mesten of houden 
van pluimvee of varkens. In gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op meer dan: 

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie 
voor het fokken, mesten of houden van dieren. In ge-
vallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan: 

1. 85.000 stuks mesthoenders (Rav1) cat. E 3 
t/m 5); 

2. 60.000 stuks hennen (Rav cat. E 1 en E2); 
3. 3.000 stuks mestvarkens (Rav cat. D3); 
4. 900 stuks zeugen (Rav cat. D 1.2 en D 

1.3). 

1. 40.000 stuks pluimvee (Rav2) cat. E, F, G en J); 
2. 2.000 stuks mestvarkens (Rav cat. D.3); 
3. 750 stuks zeugen (Rav cat. D.1.2, D.1.3 en D.3 

voor zover het opfokzeugen betreft); 
4. 2.700 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav 

cat. D.1.1); 
5. 5.000 stuks pelsdieren (fokteven) (Rav cat. H.1 

t/m H.3); 
6. 1.000 stuks voedsters of 6.000 vlees- en opfokko-

nijnen tot dekleeftijd (Rav cat. I.1 en I.2); 
 

7. 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 
jaar (Rav cat. A.1 en A.2); 
 

8. 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. 
A 3); 
 

9. 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 
jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 
1, A 2 en A 3); 

10. 1.200 stuks vleesrunderen (Rav cat. A.4 t/m A.7); 
11. 2.000 stuks schapen of geiten (Rav cat. B.1 en 

C.1 t/m C.3); 
12. 100 stuks paarden of pony's (Rav cat. K.1 en 

K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in 
opfok jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld (Rav 
cat. K.2 en K.4); 

13. 1.000 stuks struisvogels (Rav cat. L.1 t/m L.3). 
 
 
  

                                               
2) Regeling ammoniak en veehouderij. 
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Bijlage 2 Inhoudsopgave planMER 1 

Samenvatting  

1. Inleiding  

2. Het bestemmingsplan Buitengebied  

3. Aanpak planMER  

4. Natuur  
4.1. Toetsingskader  
4.2. Referentiesituatie  
4.3. Plansituatie  
4.4. Effectbeoordeling  

5. Landschap, cultuurhistorie en archeologie  
5.1. Toetsingskader  
5.2. Referentiesituatie  
5.3. Plansituatie  
5.4. Effectbeoordeling  

6. Woon- en leefklimaat  
6.1. Geurhinder  

6.1.1. Toetsingskader  
6.1.2. Referentiesituatie  
6.1.3. Plansituatie  

6.2. Luchtkwaliteit  
6.2.1. Toetsingskader  
6.2.2. Referentiesituatie  
6.2.3. Plansituatie  

6.3. Externe veiligheid  
6.3.1. Toetsingskader  
6.3.2. Referentiesituatie  
6.3.3. Plansituatie  

6.4. Geluidhinder bedrijven  
6.4.1. Toetsingskader  
6.4.2. Referentiesituatie  
6.4.3. Plansituatie  

6.5. Effectbeoordeling  

7. Bodem en water  
7.1. Toetsingskader  
7.2. Referentiesituatie  
7.3. Plansituatie  
7.4. Effectbeoordeling  

8. Overige milieuaspecten  

9. Conclusies en vertaling in bestemmingsplan  
9.1. Conclusies  
9.2. Leemten in kennis en monitoring  
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Bijlage 3 Overzicht Natura 2000-gebieden 1 

Natura 2000- gebieden 
In en in de ruimere omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden 
gelegen. Binnen het plangebied zijn geen ontwikkelingen voorzien in de Natura 2000-gebie-
den. Ook wordt er geen uitbreiding van jachthavens mogelijk gemaakt. Directe effecten zoals 
versnippering, areaalverlies, verandering waterhuishouding en verstoring treden dan ook niet 
op. Op grond van de externe werking van de Natuurbeschermingswet 1998 dienen ook mo-
gelijke effecten van buiten de Natura 2000-gebieden onderzocht worden. In dit geval zal het 
daarbij vooral gaan over het thema stikstofdepositie; het bestemmingsplan biedt namelijk 
mogelijkheden voor uitbreiding van veehouderijbedrijven, hetgeen kan leiden tot extra emis-
sie van stikstof uit stallen en deze stikstof zal deels neerslaan in de Natura 2000-gebieden. 
In deze bijlage is verkend welke gebieden maatgevend zijn voor de toetsing van effecten van 
het bestemmingsplan Buitengebied Tholen (meest gevoelige habitattypen op de kortste af-
stand). 
 
In en in de omgeving van het plangebied zijn de volgende Natura 2000-gebieden aanwezig: 
- Krammer-Volkerak 
- Oosterschelde 
- Zoommeer 
- Markiezaat 
- Brabantse Wal 
 



2 Bijlage 3 
 

700101.17403.00  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam 

 
 
Deze gebieden en hun gevoeligheid voor stikstofdepositie worden hieronder beschreven. Uit 
deze analyse blijkt welke gebieden relevant zijn voor het planMER. 
 
Krammer-Volkerak 
Het Krammer-Volkerak is een uitgestrekt zoetwatermeer met een vast waterpeil en op de 
drooggevallen platen graslanden en ruigten. Het Krammer-Volkerak stond via de Grevelingen 
en de Oosterschelde in open verbinding met de Noordzee, maar deze verbindingen zijn res-
pectievelijk in 1964 en 1987 afgesloten. De vogels van het zoute milieu moesten plaats ma-
ken voor ganzen en eenden die vooral aan zoet water zijn gebonden. Toch is het nog een 
belangrijk broedgebied voor kustbroedvogels en ook is het gebied van groot belang als 
pleisterplaats en foerageergebied voor trek- en wintervogels. 
Het gebied is aangewezen als Habitat- en Vogelrichtlijngebied. In tabel 1 zijn de instandhou-
dingsdoelstellingen voor dit gebied opgenomen. 
 
Tabel 1  Instandhoudingsdoelstellingen  
  SVI Lan-

delijk 
Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal vogels 

Draagkracht 
aantal paren 

Habitattypen       

H1310A Zilte pionierbegroeiin-
gen (zeekraal) 

- > >    

H1310A Zilte pionierbegroeiin-
gen (zeekraal) 

- geen geen    

H1310B Zilte pionierbegroeiin-
gen (zeevetmuur) 

+ > >    

H1310B Zilte pionierbegroeiin-
gen (zeevetmuur) 

+ geen geen    
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H1330A Schorren en zilte gras-
landen (buitendijks) 

- > >    

H1330A Schorren en zilte gras-
landen (buitendijks) 

- geen geen    

H2190B Vochtige duinvalleien 
(kalkrijk) 

- = (<) =    

H2190B Vochtige duinvalleien 
(kalkrijk) 

- > =    

H6430B Ruigten en zomen (ha-
rig wilgenroosje) 

- = (<) =    

H6430B Ruigten en zomen (ha-
rig wilgenroosje) 

- > =    

H91E0A *Vochtige alluviale bos-
sen (zachthoutooibos-
sen) 

- = (<) = (<)    

H91E0A *Vochtige alluviale bos-
sen (zachthoutooibos-
sen) 

- > >    

H91E0B *Vochtige alluviale bos-
sen (essen-iepenbos-
sen) 

-- = (<) = (<)    

H91E0B *Vochtige alluviale bos-
sen (essen-iepenbos-
sen) 

-- > >    

Habitatsoorten       

H1340 *Noordse woelmuis -- = = =   

H1340 *Noordse woelmuis -- > = >   

Broedvogels       

A034 Lepelaar + = =   30 

A081 Bruine Kiekendief + = =   10 

A132 Kluut - = =   2000* 

A137 Bontbekplevier - = =   100* 

A138 Strandplevier -- = =   220* 

A176 Zwartkopmeeuw + = =   400* 

A183 Kleine Mantelmeeuw + = =   810 

A193 Visdief - = =   6500* 

A195 Dwergstern -- = =   300* 

Niet-broedvogels       

A005 Fuut - = =  1100  

A007 Kuifduiker + = =  2  

A017 Aalscholver + = (<) =  490  

A034 Lepelaar + = =  40  

A037 Kleine Zwaan - = =  5  

A043 Grauwe Gans + = =  2100 foer/ 12720 slaap 

A045 Brandgans + = =  1100  

A046 Rotgans - = =  160  

A048 Bergeend + = =  1200  

A050 Smient + = =  2500  

A051 Krakeend + = =  480  

A052 Wintertaling - = =  670  

A053 Wilde eend + = =  5300  

A054 Pijlstaart - = =  180  

A056 Slobeend + = =  310  
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A059 Tafeleend -- = =  130  

A061 Kuifeend - = =  4000  

A067 Brilduiker + = =  640  

A069 Middelste Zaagbek + = =  20  

A094 Visarend + = =  2  

A103 Slechtvalk + = =  5  

A125 Meerkoet - = =  1300  

A132 Kluut - = =  430  

A137 Bontbekplevier + = =  40  

A156 Grutto -- = =  140  

A162 Tureluur - = =  60  

 
Legenda  

W Kernopgave met wateropgave 

� Sense of urgency: beheeropgave 

� Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

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

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

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

 
Het meest stikstofgevoelige habitattype betreft H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) met 
een kritische depositie van 1390 mol/ha/jr. De achtergronddepositie is in het hele Natura 
2000-gebied vrijwel overal lager dan deze kritische depositie. In een aantal kilometerhokken 
is de achtergronddepositie gelijk aan of iets hoger dan de kritische depositiewaarde, zodat 
ook bij een geringe extra stikstofdepositie significant negatieve effecten niet kunnen worden 
uitgesloten.  
De overige kwalificerende (vogel)soorten leven in dynamische, zoute, voedselrijke en/of 
kalkrijke habitats en zijn om die reden niet gevoelig voor extra stikstofdepositie. 
 
Oosterschelde 
De Oosterschelde is een voormalig estuarium, dat na de aanleg van de Deltawerken is ver-
anderd in een ondiepe baai met zout water en een gedempt getij. Het gebied herbergt de 
belangrijkste getijdennatuur van Zuidwest- Nederland in de vorm van droogvallende platen 
en schorren met de daarbij behorende grote hoeveelheden foeragerende en rustende wad-
vogels. Onderwater bevindt zich een kleurrijke wereld, boordevol mariene wieren en dieren. 
Aan de noord- en zuidkant van de Oosterschelde behoort een kralensnoer van binnendijkse 
terreinen tot het Natura 2000-gebied. Deze zijn rijk aan milieugradiënten en zijn van belang 
voor onder meer zilte graslanden, broedende en rustende vogels en de Noordse woelmuis. 
Sinds 2002 heeft de Oosterschelde de status van Nationaal Park. 
 
De Oosterschelde is aangewezen als Habitat- en Vogelrichtlijngebied. In tabel 2 zijn de in-
standhoudingsdoelstellingen voor dit gebied opgenomen. 
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Tabel 2  Instandhoudingsdoelstellingen  
    SVI 

Lan-
delijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal vo-

gels 

Draagkracht 
aantal pa-

ren 
Habitattypen             
H1160  Grote baaien -- = >       
H1310A Zilte pionierbegroeiingen 

(zeekraal) 
- > =       

H1320  Slijkgrasvelden -- = =       
H1330A Schorren en zilte graslan-

den (buitendijks) 
- = =       

H1330B Schorren en zilte graslan-
den (binnendijks) 

- > =       

H7140B Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

- > >       

Habitatsoorten             
H1340 *Noordse woelmuis -- > = >     
H1365 Gewone zeehond + = > >     
Broedvogels             
A081 Bruine Kiekendief + = =     19 
A132 Kluut - = =     2000* 
A137 Bontbekplevier - = =     100* 
A138 Strandplevier -- > >     220* 
A191 Grote stern -- = =     4000* 
A193 Visdief - = =     6500* 
A194 Noordse Stern + = =     20 
A195 Dwergstern -- = =     300* 
Niet-broedvogels             
A004 Dodaars + = =   80   
A005 Fuut - = =   370   
A007 Kuifduiker + = =   8   
A017 Aalscholver + = =   360   
A026 Kleine Zilverreiger + = =   20   
A034 Lepelaar + = =   30   
A037 Kleine Zwaan - = =       
A043 Grauwe Gans + = =   2300   
A045 Brandgans + = =   3100   
A046 Rotgans - = =   6300   
A048 Bergeend + = =   2900   
A050 Smient + = =   12000   
A051 Krakeend + = =   130   
A052 Wintertaling - = =   1000   
A053 Wilde eend + = =   5500   
A054 Pijlstaart - = =   730   
A056 Slobeend + = =   940   
A067 Brilduiker + = =   680   
A069 Middelste Zaagbek + = =   350   
A103 Slechtvalk + = =   10   
A125 Meerkoet - = =   1100   
A130 Scholekster -- = =   24000   
A132 Kluut - = =   510   
A137 Bontbekplevier + = =   280   
A138 Strandplevier -- = =   50   
A140 Goudplevier -- = =   2000   
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A141 Zilverplevier + = =   4400   
A142 Kievit - = =   4500   
A143 Kanoet - = =   7700   
A144 Drieteenstrandloper - = =   260   
A149 Bonte strandloper + = =   14100   
A157 Rosse grutto + = =   4200   
A160 Wulp + = =   6400   
A161 Zwarte ruiter + = =   310   
A162 Tureluur - = =   1600   
A164 Groenpootruiter + = =   150   
A169 Steenloper -- = =   580   

 
Het meest stikstofgevoelige habitattype betreft H7140B Overgangs- en trilveen (veenmos-
rietlanden) met een kritische depositie van 700 mol/ha/jr. De achtergronddepositie is in het 
hele Natura 2000-gebied vrijwel overal hoger dan deze kritische depositie, zodat ook bij een 
geringe extra stikstofdepositie significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten.  
De overige kwalificerende (vogel)soorten leven in dynamische, zoute, voedselrijke en/of 
kalkrijke habitats en zijn om die reden niet gevoelig voor extra stikstofdepositie. 
 
Zoommeer en Markiezaat 
Het Zoommeer en Markiezaat zijn beide Vogelrichtlijngebieden. In deze gebieden zijn geen 
stikstofgevoelige habitattypen aangewezen. De kwalificerende (vogel)soorten leven in dyna-
mische, zoute, voedselrijke en/of kalkrijke habitats en zijn om die reden niet gevoelig voor 
extra stikstofdepositie. 
 
Brabantse Wal 
De Brabantse Wal vormt het westelijke uiteinde van het Pleistocene zandgebied van Zuid-
Nederland. Door de eroderende werking van de Schelde is een voor Nederlandse begrippen 
spectaculaire overgang ontstaan van het zandlandschap naar het Zeeuwse kleilandschap: de 
'wal'. Bovenop deze wal ligt een gebied met bossen, droge en natte heiden, landbouwontgin-
ningen, kleine stuifzanden en enkele van Brabants grootste vennen. Een groot deel van dit 
gebied is aangemeld onder de Vogelrichtlijn, een kleiner (zuidelijk gelegen) deel onder de 
Habitatrichtlijn. In tabel 3 zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied opgenomen. 
 
Tabel 3  Instandhoudingsdoelstellingen  
  SVI Lan-

delijk 
Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal vogels 

Draagkracht 
aantal paren 

Habitattypen       

H2310  Stuifzandheiden met 
struikhei 

-- > >    

H2330  Zandverstuivingen -- > >    

H3110  Zeer zwakgebufferde 
vennen 

-- > >    

H3130  Zwakgebufferde vennen - = =    

H3160  Zure vennen - = >    

H4010A Vochtige heiden (hogere 
zandgronden) 

- > >    

Habitatsoorten       

H1166 Kamsalamander - = = =   

H1831 Drijvende waterweeg-
bree 

- > = =   

Broedvogels       

A004 Dodaars + = >   40 
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A008 Geoorde fuut + = >   40 

A072 Wespendief + = =   10 

A224 Nachtzwaluw - = =   80 

A236 Zwarte Specht + = =   40 

A246 Boomleeuwerik + = =   100 

 
De kwalificerende habitattypen zijn allen zeer stikstofgevoelig waarbij de drie ven-habitatty-
pen het meest kritisch zijn met een kritische depositiewaarde van slechts 410 mol/ha/jr. De 
achtergronddepositie ligt hier overal ver boven. 
 
Ook de kwalificerende soorten zijn in meer of mindere mate stikstofgevoelig vanwege hun 
afhankelijkheid van voedselarme, schaarsbegroeide habitats. 
 
Te onderzoeken gebieden 
Krammer-Volkerak, Oosterschelde en Brabantse Wal zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Met 
name binnen de gebieden Oosterschelde en Brabantse Wal is de achtergronddepositie hoger 
dan de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitattype. Dat betekent dat elke 
extra mol stikstof in deze gebieden kan leiden tot negatieve effecten. Dat geldt in mindere 
mate voor het gebied Krammer-Volkerak. Bij de berekeningen van de stikstofdepositie zullen 
in de verschillende gebieden rekenpunten worden bepaald ter plaatse van de meest stikstof-
gevoelige habitattypen.  
 
De gebieden Zoommeer en Markizaat zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie en zullen in de 
planMER buiten beschouwing worden gelaten. 
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