
Ruimte, fysiek milieu en omgeving zijn geen identieke begrippen maar hebben
veel gemeenschappelijk. Overheden trachten via uitvoering van milieubeleid en

ruimtelijk beleid, veelal op verschillende wijze, invloed uit te oefenen op soms dezelfde
maatschappelijke
aktiviteiten, die op hun
beurt invloed uitoefenen
op ruimte en fysiek milieu.
Dit gebeurt beide met het
doel: het bevorderen van
de ekologische
inpasbaarheid van het
menselijk handelen.
Natuur en landschap
worden vaker bij
ruimtelijk beleid
meegenomen dan bij
milieu(hygiëne)beleid.

MILIEU,
RUIMTE
EN GROEN

Industrie te dicht bij woningen

DE BELEIDSTERREINEN MILIEUBEHEER EN
ruimtelijke ordening kunnen elkaar onder-
steunen en aanvullen in hun beider streven
naar zo hoog mogelijke kwaliteiten van het
fysiek milieu respektievelijk de ruimte om
een duurzame ontwikkeling mogelijk te ma-
ken.
De vraag waar welke aktiviteiten zullen kun-
nen plaatsvinden of welke gebieden welke
funkties zullen kunnen hebben is primair een
ruimtelijk ordeningsprobleem. Hoe (en soms
zelfs of) deze aktiviteiten en funkties, al dan
niet gekombineerd, tot een optimale ontwik-
keling (kunnen) komen, is mede een milieu
(hygiënisch) vraagstuk.
In het ruimtelijk beleid doet zich een ver-
schuiving voor van uitbreidingsplanologie
naar beheersplanologie. Hierdoor zijn mi-
lieubeleid en ruimtelijk beleid steeds meer op
elkaar aangewezen. Bijvoorbeeld voor het be-

houd van natuur en landschap zijn milieuhy-
giënische maatregelen nodig, en voor een op
de toekomst gerichte Hinderwetvergunning
zullen bestemmingsplannen en andere ruim-
telijke plannen moeten worden bekeken.
De bestaande milieuwetten hoeven gemeen-
ten er niet van te weerhouden om in hun
ruimtelijke plannen rekening te houden met
milieu-aspekten. De Wet geluidhinder ver-
plicht tot het rekening houden met geluid-
hinder van (spoor)wegverkeer en industrie.
Energiebesparing kan onder andere ook via
bestemmingsplannen worden gestimuleerd.

Ruimtelijke ordening

De relatie milieu/ruimtelijke ordening (r.o.)
is in Emmen, Groningen en Opsterland ex-
pliciet aan de orde geweest. Geluidbeheer-
sing kwam daarbij ook impliciet aan bod,

maar is in Hoogeveen expliciet behandeld
met een aksent op het nieuwe verschijnsel
van de verkeersmilieukaarten. Groenbeheer
heeft via onkruidbestrijding duidelijke rela-
ties met bodemverontreiniging en -bescher-
ming en via groenstrukturen en via beheer
van bossen, natuurgebieden en landschaps-
elementen duidelijke relaties met ruimtelijke
ordening.
Groenbeheer is getoetst in Opsterland en
Hoogeveen.
In Emmen is het grootste knelpunt op het ge-
bied van milieu en r.o. de ligging van indus-
trie nabij woningkoncentraties en/of poten-
tiële woningbouwlokaties. Er liggen zes A-in-
richtingen ingevolge de Wet geluidhinder in
de gemeente Emmen, waaromheen zonering
nodig is. Met name lawaai, stank en stof vor-
men regelmatig merkbare problemen, terwijl
de externe onveiligheid soms ook een poten-
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tieel probleem vormt. Met behulp van een ïn-
waartse zonering op het industrieterrein, die
in een bestemmingsplan via staten van inrich-
tingen wordt vastgelegd en die via gronduit-
gifte wordt bevestigd, kunnen toekomstige
problemen beperkt worden. Om huidige
problemen terug te dringen zijn reduceren-
de maatregelen aan de bron noodzakelijk.
Een ander groot knelpunt vormen milieuhin-
derlijke bedrijven, zoals intensieve veehou-
derijen en transportbedrijven, in de lintbe-
bouwing.
De stedebouwkundige uitgangspunten van
Emmen (laagbouw en veel groen) hebben ge-
leid tot een centrum met op ruime afstand de
verschillende woonwijken in het groen. Een
milieu/r.o.-probleem dat uit deze stedebouw-
kundige opzet voortvloeit is een grotere
noodzaak en behoefte tot verplaatsing van
mensen en goederen dan bij een kompakte
opzet. Dit uit milieu-oogpunt ongunstige ef-
fect is zoveel mogelijk ondervangen door
ruimtelijke maatregelen: in iedere woonwijk
een winkelcentrum en goede fïetsverbindin-
gen tussen de woonwijken en het centrum.
Bovendien is er een stads(autobus)dienst
waarvan de gemeente de frekwentie en het
komfort naar vermogen bevordert.
Toch is er mede in verband met de verkeers-
aantrekkende dierentuin in het centrum een
hoge autodichtheid. De gemeente streeft er-
naar het centrum grotendeels autovrij te ma-
ken. Voor deze kostbare herinrichting is oa.
bij de Europese Gemeenschap subsidie ge-
vraagd. Het vervoersprobleem voor bezoe-
kers van de dierentuin wordt dan aangepakt
door een kombinatie van een ruimtelijke en
een verkeersmaatregel: parkeren buiten het
centrum en vandaar gratis bussen naar hét
centrum, met financiële bijdragen van de ge-
meente en de dierentuin.
De gemeenten Emmen en Groningen streven
beiden naar versterking van de woonfunktie
van hun centra, deels als bewuste beleidskeu-
ze, deels als reaktie op de marktontwikkelin-
gen.

Er wordt in Emmen en Groningen geen an-
ticipatieprocedure gevolgd, wanneer de voor
het betreffende objekt vereiste milieuver-
gunningen) naar verwachting niet zullen
kunnen worden verleend. Omtrent anticipe-
ren bij woningbouw nabij bedrijven is geen
duidelijkheid verkregen.
Ook op kleine schaal is er een duidelijke rela-
tie milieu/r.o.: aanvragen voor bouwvergun-
ningen komen mestal binnen bij de afdeling
Bouw- en woningtoezicht. In Groningen

wordt de Milieudienst periodiek via een com-
puteruitdraai op de hoogte gesteld van de
binnengekomen aanvragen. De Milieudienst
beoordeelt zelf ten aanzien van welke aanvra-
gen nader over milieu-aspekten moet wor-
den geadviseerd. De procedure loopt ge-
woon door, onafhankelijk van het feit of er
wel of geen advies van de Milieudienst voor-
handen is. De Milieudienst moet dus tijdig
(schriftelijk) reageren of duidelijk maken dat
er een advies aankomt zodat hiermee reke-
ning kan worden gehouden. Deze procedure
kan ertoe leiden dat, wanneer de Milieu-
dienst niet (tijdig) reageert, een bouwvergun-
ning wordt verleend voor een perceel waar in
het kader van de Interimwet bodemsanering
een onderzoek gaande is of een bewakings-
systeem operationeel is. Omgekeerd zou de
Milieudienst een uitdraai van bijvoorbeeld
bodemsaneringsgevallen naar de Dienst r.o.
kunnen sturen, zodat deze met deze gevallen
rekening kan houden.
Indien in Emmen een bouwvergunning (ge-
let op het geldende bestemmingsplan) niet
kan worden geweigerd, wordt de aanvrager
zonodig meteen aangeraden van de bouw-
vergunning geen gebruik te maken, omdat
hij anders na de bouw toch zou stuiten op mi-
lieuwetten.

Geluid

Geluidsoverlast is een zeer wijd verbreide
vorm van hinder. Lawaaibronnen zijn oa. bu-
ren, wegverkeer, vliegtuigen, industrie en re-
kreatie. Belangrijke aspekten voor de mate
van acceptatie zijn de soort bron, het tijdstip
en de omgeving waarin het geluid wordt ge-
produceerd. In de Wet Geluidhinder zijn
normen gesteld voor zones langs drukke ver-
keerswegen en rond industrieterreinen met
'grote lawaaimakers'. Voor diverse lawaai-
voortbrengende toestellen zijn eveneens nor-
men gesteld.
Sanering kan worden bereikt door maatrege-
len aan de bron (zoals ommanteling van ven-
tilatoren of speciaal asfalt), door maatregelen
bij de ontvanger (meervoudige beglazing en
eventueel suskasten bij woningen) en/of door
maatregelen tussen bron en ontvanger (ge-
luidswallen en -schermen). De Luchtvaartwet
regelt de beheersing van vliegtuiglawaai. ,

Hoogeveen is een samenwerkingsverband
aangegaan met tien omliggende gemeenten
voor de uitvoering van de taken genoemd in
de Wet geluidhinder. Dit samenwerkingsver-
band is in 1982 gestart. Ten dienste van dit

samenwerkingsverband staat de goed toege-
ruste geluidmeetdienstvan Hoogeveen. Jaar-
lijks wordt in het samenwerkingsverband ter
uitvoering van het saneringsprogramma Wet
geluidhinder ± ƒ200.000,— besteed aan
voorzieningen.
Zonering ten gevolge van verkeerslawaai is
een ander potentieel probleem in stedelijke
gebieden, hoewel de gemeente Emmen als
dereguleringsgemeente zelf ontheffingen
kan verlenen. Ontheffingen zijn overigens
ook in Groningen nagenoeg altijd mogelijk
voor nieuwbouwprojecten in de stad.
In 1982 heeft de gemeenteraad van Hooge-
veen de verklaring overeenkomstig artikel
74, lid 2, van de Wet geluidhinder vastge-
steld, aangevende langs welke wegen binnen
een periode van 10 jaar minder dan 2450 mo-
torvoertuigen per etmaal zullen komen. In
1992 zal een bijgestelde verklaring worden
vastgesteld.
Hoogeveen behoort tot de cirka 20 gemeen-
ten die door het ministerie van VROM als
proefgemeente voor de samenstelling van
verkeersmilieukaarten zijn aangezocht. Hier-
mee kon mooi worden ingehaakt op de ak-
tualisering van de verkeersplannen. In 1987
is aan een adviesburo opdracht verstrekt tot
het maken van een verkeersmodel van het
huidige en het toekomstige autoverkeer als-
mede het maken van verkeersmilieukaarten.
In 1987 is een verkeersprognose-model ont-
wikkeld, mede op basis waarvan in 1988 een
struktuurschets voor de toekomstige ontwik-
keling van Hoogeveen is opgesteld. In 1988
zijn de verkeersmilieukaarten gereed geko-
men.
De 'VROM-regeling' verlangt minstens één
milieuvariant, waardoor
• 30 % minder woningen boven de 65 dB(A)

komen;
• geen woningen boven de 75 dB(A) komen;
• CO-uitstoot niet hoger is dan 10.500 mi-

krogram/ms;
• NO2-uitstoot niet hoger is dan 150 mikro-

gram/m3;
• een qua milieuhinder gunstige routekeuze

voor nachtelijk vrachtverkeer mogelijk is.
Uit de onderzoeken en berekeningen is ech-
ter gebleken dat de meest gunstige milieuva-
riant niet geheel aan deze voorwaarden kan
voldoen. Het ministerie schijnt hiermee ge-
noegen te nemen. Op basis van de huidige
prognoses wordt tot 2000 een toename van
de automobiliteit verwacht van 35 %. Indien
geen voorzieningen in en rondom de plaats
Hoogeveen zouden worden gerealiseerd dan
zou door de toename van het verkeer het aan-

N O O R D E R B R E E D T E



tal woningen met een geluidbelasting van
meer dan 65 dB(A) met 37 %. toenemen.
In de loop van 1989 zal de gemeente Hooge-
veen een verkeersplan uitbrengen. Het voor-
naamste doel van dit verkeersplan is de be-
vordering van de veiligheid in het verkeer.
Daarna is qua rangorde het milieu het be-
langrijkst. De bevordering van de afwikke-
ling van het verkeer stelt men op de laatste
plaats. Hierbij zal Hoogeveen rekening moe-
ten houden met acceptatie door het verkeer.
Op transparanten zullen de 'black-spots', de
wensen voor nieuwe fietspaden, de wenselij-
ke verkeersstromen en de wensen voor par-
keerterreinen worden aangegeven. Op basis
van deze overlays wordt nagegaan welke aan-
passingen waar nodig zijn: bijvoorbeeld bij
gevaarlijke kruispunten waar minder dan
10.000 voertuigen langskomen wordt een ro-
tonde overwogen, bij meer dan 15.000 voer-
tuigen worden verkeerslichten overwogen.
In het verkeersplan zal tevens het centrum-
plan (dat eveneens in 1989 wordt afgerond)
worden betrokken, waarbij de gedachten uit-
gaan naar het deels verkeersvrij maken van
de binnenstad. Ook zal ruim aandacht aan
het fietsverkeer en het openbaar vervoer
worden besteed. Het openbaar vervoersplan
geeft de indruk dat de oostelijke helft van
Hoogeveen iets beter zal worden ontsloten
dan het westelijk deel.
Spoorweglawaai speelt ten opzichte van ver-
keerslawaai een ondergeschikte rol. Bij een
nieuw te realiseren bouwplan zal een geluids-
wal worden aangelegd. Tevens hebben de
Nederlandse Spoorwegen plannen om 'de
bocht van Hoogeveen* te verleggen.
In Hoogeveen zijn drie industrieterreinen
waar A-inrichtingen zijn toegestaan. Zone-
ring in het kader van industrielawaai heeft
nog niet bij alle drie terreinen plaatsgevon-
den. Hoogeveen past zowel inwaartse zone-
ring op industrieterreinen als reduktie bij de
bronnen toe.

Groenbeheer

In Opsterland is het groene milieu (waarmee
wordt bedoeld aanleg en beheer van groen-
voorzieningen, landschappelijke beplantin-
gen en natuurgebieden binnen de gemeente)
zodanig geïntegreerd in het milieubeleid dat
een eenduidig beleid mogelijk is. Het milieu-
beleidsplan kent naast een 'grijs' deel een
'groen' deel. Dit groenbeleidsplan heeft be-
trekking op het gemeentelijk groen tot en
met de bossen, natuurterreinen, partikuliere
landschapselementen, dobben, pingo-ruïnes,
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reservaten en beheersgebieden, en land-
bouwgronden. Het heeft duidelijke relaties
met ruimtelijke ordening (r.o.), dorpsuitbrei-
ding, industrie, wegenaanleg, en met rekrea-
tie-ontwikkelingen. Wettelijke instrumenten
zijn het bestemmingsplan landelijk gebied,
de gemeentelijke kapverordening en de Bos-
wet.
'Groen' en 'grijs' milieu worden in een vroeg-
tijdig stadium bij de r.o. betrokken. Er is een
vrijwel naadloze aansluiting tussen 'groen' en
'grijs'-milieubeleidsplan, bestemmingsplan
landelijk gebied, landschapsbeleidsplan, en
diverse groenbeheersplannen.
Bij de totstandkoming van met name het
landschapsbeleidsplan is, onbedoeld, weinig
gelegenheid tot inspraak gegeven, hetgeen
thans bij de uitvoering van het bestem-
mingsplan buitengebied en van groenbe-
heersplannen als nadelig wordt ervaren. De
gebruikers van het gebied, hoofdzakelijk
agrariërs, zullen het plan moeten dragen.

De stedebouwkundige uitbreiding van de
plaats Hoogeveen vindt aan de westzijde van

de kern plaats. De groenstrukturen zijn hier-
bij sterk mede bepalend: de opzet is zodanig
dat er grote aaneengesloten groenstroken
ontstaan.
Het groen binnen de bebouwde omgeving
beperkt zich tot het aanbrengen van bomen
en het invullen van overhoekjes.
Bij het inrichten van groenoppervlaktes
wordt veel inheems materiaal gebruikt. Hoo-
geveen streeft naar een stabiele kruid-,
struik- en bomenlaag.
Het beheer van de groenvoorzieningen is
ekologisch gericht. Nu wordt nog cirka 20 %
van de hoeveelheid chemische bestrijdings-
middelen gebruikt die zeven tot acht jaar ge-
leden werd gebruikt. Het streven is erop ge-
richt het gebruik van deze middelen volledig
af te schaffen.'Het aan te leggen plantsoen zal
daartoe anders moeten worden ingericht en
anders moeten worden beheerd. Door het
bepalen van zones, kerngroen, buurtgroen,
wijkgroen en buitengroen kan men ook va-
riaties aanbrengen in het onderhoud van in-
tensief naar extensief. /
Daarnaast is het nodig een gedeelte van het
bestaande plantsoen 'om te bouwen' van sier-
planten naar meer streek-eigen beplanting.
Het zal zeker 4 a 5 jaar duren voordat Hoo-
geveen helemaal zonder chemische bestrij-
dingsmiddelen kan. Een gedetailleerde in-
ventarisatie en normering zouden hiertoe
kunnen bijdragen. Voor de ombouw blijft
voorlopig extra geld nodig. Ombouw en an-
dere beheersmethoden vragen, zowel intern
als extern (bevolking), om een goede struktu-
rele voorlichting. Voor het opzetten van ge-
detailleerde beheerssystemen is automatise-
ring vereist.
Op de sportvelden worden nu al helemaal
geen chemische bestrijdingsmiddelen meer
gebruikt. Dat komt overigens omdat deze
sportvelden grotendeels binnen een water-
wingebied liggen, waardoor het gebruik al-
daar is verboden. De onkruidgroei wordt zo-
veel mogelijk belemmerd door het in optima-
le konditie houden van de grasmat.
Hoogeveen is bezig met het opzetten van een
landschapsbeleidsplan, waarbij grote waarde
wordt gehecht aan een zo breed mogelijk
draagvlak. Bij het opstellen van dit plan is
dan ook een begeleidingsgroep ingesteld,
waarin vertegenwoordigd zijn: landbouw,
vereniging voor plaatselijk belang,-.milieu-or-
ganisaties, gemeente, provincie en rijk. Erva-
ring elders (oa. in Opsterland) heeft geleerd
dat veel overleg nodig is, omdat er met name
bij de landbouw weerstand kan bestaan tegen
bepaalde beleidsvoorstellen. •
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