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 Datum 25 januari 2013  

Kenmerk N001-1207540EMG-V01  

Reactienota zienswijzen startdocument reikwijdte en 
detailniveau planm.e.r. bestemmingsplan Landelijk Gebied 
West 
 
Inleiding 

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

Gebied West is een Startdocument opgesteld. De notitie geeft de reikwijdte en het detailniveau 

van het planMER weer. Vrijdag 1 juni tot en met 29 juni 2012 heeft dit startdocument ter inzage 

gelegen. Tevens is het Startdocument in het kader van de raadpleging toegestuurd aan een 

aantal adviesorganen en wettelijke adviseurs.  

 

Een aantal partijen heeft op het startdocument gereageerd door een zienswijze te geven. In deze 

notitie gaan we in op deze binnengekomen zienswijzen. De zienswijzen zelf worden niet 

doorvertaald in een definitief startdocument, maar werken rechtstreeks door in het 

milieueffectrapport. In deze antwoordnota wordt aangegeven op welke wijze met de 

binnengekomen zienswijzen in het uiteindelijke milieueffectrapport is omgegaan. 

 

 

 Instantie Strekking zienswijze Antwoord gemeente 

1 LTO Noord 

(binnengekome

n 27 juni 2012) 

De in het startdocument beschreven 

ontwikkelruimte is niet duidelijk. Er 

worden verschillende termen gebruikt. 

Gevraagd wordt om dit te 

verduidelijken. 

De verbetersuggestie is meegenomen 

in het planMER 

 

Gevraagd wordt om aan te sluiten bij 

de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie Utrecht wat betreft de 

bouwblokgrootte (1,5 – 2,5 ha.). 

Deze zienswijze gaat over de 

uitgangspunten van het nieuwe 

bestemmingsplan. Het startdocument 

heeft deze uitgangspunten 

overgenomen als basis voor het 

verdere milieuonderzoek.  

De relevantie van beleidskader mbt. 

Archeologie en landschap wordt niet 

gezien. Zo ook niet voor de bijhorende 

milieuthema’s landschap, 

cultuurhistorie en archeologie. 

In een planMER is het gebruikelijk om 

ook deze thema’s te beschouwen. Te 

meer omdat effecten op deze thema’s 

niet op voorhand zijn uit te sluiten. 

Grondwerkzaamheden en uitbreiding 
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 van bebouwing kunnen wel degelijk 

effecten hebben op deze waarden. De 

effecten worden nader beschreven in 

hoofdstuk 5 van het planMER.  

 

 Wat betreft de referentiesituatie wordt 

er op gewezen dat de provinciale 

database, en daarmee ook dat de 

vergunningverlening in het kader van 

de natuurbeschermingswet uitgaat in 

de huidige (feitelijke) situatie van de 

vergunde situatie. Daarin kan nog 

ontwikkelruimte zitten voor de 

intensieve veehouderij zal deze vaker 

gelijk zijn.  

Hiermee is rekening gehouden in het 

planMER en de stikstofberekeningen. 

In hoofdstuk 3 en bijlage 8 van het 

planMER zijn de uitgangspunten voor 

de berekeningen nader beschreven.  

Verzocht wordt om het planMER te 

laten aansluiten op de afspraken uit het 

Akkoord van Utrecht. 

 

De wijze waarop het planMER aansluit 

bij de afspraken in het kader van het 

akkoord van Utrecht staat beschreven 

in hoofdstuk 4 van het planMER 

(paragraaf 4.2.3.). 

 

2 Dhr. 

Karsemeijer 

(binnengekome

n 1 juli 2012) 

Het is een oneerlijke situatie dat de 

stikstofverordening van de provincie 

Utrecht alleen uitgaat van emissie door 

veehouderijen en niet van bijvoorbeeld 

verkeer.  

 

De effecten van emissies uit andere 

bronnen dan veehouderijen worden 

beschouwd in het planMER. Hiervoor 

wordt verwezen naar hoofdstuk 4, 

paragraaf 4.4.2.  

 

De ontheffing zoals opgenomen in het 

ontwerp bestemmingsplan (en als 

uitgangspunt gebruikt in het planMER) 

dat 

Intensieve veehouderij met maximaal  

10% mag uitbreiden ten behoeve van 

Dierenwelzijn is gedateerd.  

Deze zienswijze stelt de 

uitgangspunten van het nieuwe 

bestemmingsplan en Utrechtse 

stikstofverordening ter discussie. Dit 

valt buiten de scope van het planMER. 

De zienswijze over de ontheffing hoort 

thuis in de bestemmingsplanprocedure. 

Verder wordt aangesloten bij de 

ingediende zienswijze van LTO – 

Noord (zie vorige zienswijze) 

Zie voor beantwoording punt 1. 

 

3 Hoogheemraad Gevraagd wordt om in het MER In paragraaf 5.3, bodem en water, van 
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schap De 

Stichtse 

Rijnlanden 

(binnengekome

n 20 juni 2012) 

rekening te houden met maatregelen 

genoemd in het watergebiedsplan 

Kamerick Kockengen. 

 

het planMER zijn genoemde punten 

beschouwd.  

 

 Gevraagd wordt ook om ook rekening 

te houden met de effecten van stikstof 

buiten de natuurgebieden. 

 

Bij bouwactiviteiten dient rekening te 

worden gehouden met erfafspoeling. 

 

Het wordt zinvol geacht om aandacht 

te besteden aan de effecten van 

bodemdaling. 

 

Gevraagd wordt om in het MER aan te 

geven hoe een toename van 

verharding, en daarmee een mogelijke 

verslechtering van de 

waterhuishouding, kan worden 

voorkomen of gecompenseerd. 

De genoemde maatregelen in het 

kader van het watergebiedsplan zijn 

zover relevant opgenomen in de 

beschrijving. 

 

4 Waternet Geadviseerd wordt om de de kader 

Richtlijn Water (KRW) mee te nemen 

als uitgangspunt in de MER. 

In paragraaf 5.3, bodem en water, van 

het planMER zijn genoemde punten 

wat betreft de KRW, het waterbergend 

vermogen en verharding verwerkt. 

Bij het graven en dempen van water 

mag het totale waterbergend vermogen 

van het watersysteem mag niet 

achteruit gaan. 

 

Het nieuwe bestemmingsplan leidt 

mogelijk tot een toename van 

verharding. Aangeraden wordt om in 

het bestemmingsplan ruimte te 

reserveren voor het vergroten van het 

watersysteem, als dat nodig blijkt te 

zijn. 

 

De zienswijzen over de kern- en 

beschermingszone en de 

aanwezigheid van de WRK leiding zijn 

ter kennis aangenomen. De 

bescherming wordt geborgd in 

sectorale wetgeving en in het 

bestemmingsplan en valt verder buiten 

de scope van het planMER.  
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Langs keringen en watergangen, 

liggen kern- en beschermingszone 

waarin respectievelijk geen- of alleen 

volgens strikte regels (Keur) 

werkzaamheden in de ondergrond 

mogen worden uitgevoerd. 

 

Door het gebied loopt een WRK leiding 

voor watertransport (ter info). 

 

5 TenneT 

(binnengekome

n 26 juni 2012) 

Verzoekt in de planvorming rekening te 

houden met de aanwezige en 

toekomstige hoogspannings-

verbindingen in het gebied en 

bijhorende werkruimte en veiligheids- / 

gevoeligheidszones.  

Dit wordt opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. In het planMER is 

hier verder geen uitwerking 

aangegeven. 
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