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Geacht college, 
 
 
 
Op 9 juli 2012 heeft de raad van de gemeente Eemsmond het bestemmingsplan 
Glastuinbouw Eemsmond vastgesteld. Dit plan, met een aantal oudere en nieuwe, 
aanvullende rapporten, ligt van 21 september tot en met 1 november 2012 ter inzage. 
 
De plannen voor glastuinbouw op deze locatie bestaan al enige tijd. De gemeente en u 
kennen onze zorgen omtrent de effecten van deze glastuinbouw op natuur en landschap. En 
wij zijn ons bewust van de gemeentelijke wens om extra werkgelegenheid in de regio te 
realiseren. De laatste jaren hebben wij met diverse bedrijven en overheden geprobeerd om in 
onderling overleg te komen tot minder juridische procedures, een gezondere natuur en milieu 
en meer bedrijvigheid (Economie en Ecologie in balans). Helaas heeft het onderwerp 
Glastuinbouw Eemsmond nog niet geleid tot dergelijk overleg. Wij zouden graag met u en de 
gemeente Eemsmond alsnog een dergelijk overleg starten. Gezien de lopende procedures 
zien wij helaas geen andere mogelijkheid dan hierbij een bezwaar tegen de voorgestelde 
plannen in te dienen.  
 
Bij brief d.d. 25 februari 2008, kenmerk 08-35-GS, hebben wij, de Natuur en Milieufederatie 
Groningen, de Waddenvereniging, de stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. en 
vereniging Op Goede Grond, een inspraakreactie gegeven op het Ontwerpbestemmingsplan 
Glastuinbouwgebied Eemsmond. Deze is als bijlage hierbij gevoegd. Niet alleen heeft onze 
zienswijze niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan, wij constateren tevens dat 
onze uitgebreide zienswijze in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 
Glastuinbouwgebied Eemsmond’ onvolledig en onjuist is samengevat en niet inhoudelijk is 
weerlegd. Wij verzoeken u dan ook de inhoud van onze zienswijze van 25 februari 2008 als 
hier herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
In aanvulling hierop berichten wij u het volgende. 
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1. Inleiding  
De gemeenteraad van Eemsmond heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor een 
glastuinbouwgebied in de Oostpolder, tussen Oudeschip en de Eemshaven, met een 
omvang van 489,2 ha. Daarin is het bruto uitgeefbaar terrein voor glastuinbouw 205,8 ha, 
met een netto glasoppervlak 161,9 ha (volgens het MER). 
 
Wij komen op grond van het plan en de bijbehorende rapporten tot de conclusie dat er bij dit 
bestemmingsplan geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Tevens concluderen 
wij dat het plan niet zorgvuldig is voorbereid: op belangrijke punten ontbreekt noodzakelijke 
informatie. Voorts concluderen wij dat de gemeenteraad op basis van onjuiste informatie tot 
vaststelling van dit bestemmingsplan heeft besloten. En ten slotte concluderen wij dat de 
Natuurbeschermingswet en de Flora en faunawet aan realisering van dit bestemmingsplan in 
de weg staan.  
 
De gemeente heeft dit bestemmingsplan ter goedkeuring aan u voorgelegd. Wij dringen er 
met klem bij u op aan de goedkeuring aan dit plan te onthouden. 
 
2. Goede ruimtelijke ordening  
Een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. Dus uitgangspunt 
hoort te zijn dat de in het plan aan de gronden gegeven bestemmingen binnen die 
planperiode van 10 jaar worden gerealiseerd. De gemeente heeft geen onderzoek gedaan 
naar de vraag of het aannemelijk is dat in de komende 10 jaar invulling wordt gegeven aan 
deze oppervlakte aan glastuinbouw. De gemeente onderbouwt wel de politieke wenselijkheid 
dit gebied voor glastuinbouwgebouw te bestemmen, maar geeft geen inzicht in nut en 
noodzaak van dit plan en heeft kennelijk geen onderzoek verricht naar de huidige 
marktsituatie. De opmerking dat er contact is met belangstellenden achten wij volstrekt 
onvoldoende voor een zo ingrijpend plan. Onder ‘Nut en noodzaak’ gaan wij hier nader op in. 
 
Dit klemt temeer nu dit gebied zeer geschikt is voor pootgoed en daar thans ook voor wordt 
gebruikt. Nederland, en binnen Nederland de provincie Groningen, neemt een toppositie in 
op de wereldmarkt van pootaardappelen. Dit is een zeer sterke sector, waarin ons land, 
dankzij een grote deskundigheid en goede productieomstandigheden, internationaal een 
uitstekende reputatie heeft opgebouwd. Dit bestemmingsplan onttrekt 490 ha goede grond 
aan de pootaardappelensector. 
 
Dit bestemmingsplan ligt aan de rand van de Waddenzee: een prachtig, maar kwetsbaar 
natuurgebied met grote (te beschermen) natuurlijke en landschappelijke waarden. Uit de 
onderzoeken blijkt zonder meer dat dit plan schadelijke gevolgen zal hebben voor de 
landschappelijke en natuurlijke waarden van dit gebied: in de rapporten gaat het immers niet 
over de vraag óf die gevolgen er zijn, maar slechts over de vraag hoe ernstig die gevolgen 
zijn. Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening dient een dergelijk, schadelijk plan bij 
voorkeur op zodanige afstand van kwetsbare gebieden te liggen, dat schadelijke gevolgen 
uitgesloten zijn. Het gaat hier, volgens de gemeente, om een plan dat moet voorzien in 
regionale en landelijke behoefte aan glastuinbouw. En de ligging naast de Eemshaven heeft 
vooral voordelen vanwege de beschikbaarheid van warmte en CO2 uit dit industriegebied 
(onder ‘duurzame kansen’ tonen wij aan dat dit voordeel niet reëel is). Maar daarin is de 
Eemshaven niet uniek: deze voordelen zijn ook te vinden bij andere industriegebieden binnen 
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de provincie, bij voorbeeld in Hoogezand-Sappemeer. Een onderzoek naar alternatieven voor 
dit plan op grotere afstand van kwetsbare natuurgebieden is echter niet uitgevoerd. 
 
In het MER en andere rapporten worden de gevolgen behandeld van het Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) en het Terugval Alternatief (TVA). Hoewel bij beide 
alternatieven significante gevolgen voor Natura 2000-gebied Waddenzee niet kunnen worden 
uitgesloten, heeft het TVA wel ernstiger gevolgen dan het MMA. Volgens de toelichting op 
het bestemmingsplan hebben echter beide alternatieven als uitgangspunt gediend voor dit 
bestemmingsplan. Er is geen keuze gemaakt. Dus hadden de gevolgen van dit plan moeten 
worden beoordeeld volgens de meest schadelijke variant: het TVA. Dit is echter niet gebeurd. 
 
3. Besluitvorming  
Lichtemissie vanuit de kassen is voor de natuur het grootste knelpunt en speelt ook bij de 
landschappelijke inpasbaarheid een grote rol. (Onder ‘Lichtemissie’ gaan wij hier nader op 
in.) In de toelichting van het bestemmingsplan en het MER (inclusief aanvulling) en de 
passende beoordeling (PB) wordt er vanuit gegaan dat de lichtemissie wordt beperkt door 
elke afzonderlijke kas rondom voor 100% af te schermen met doek. Het hele 
glastuinbouwgebied Eemsmond krijgt bovendien een volautomatische bovenafscherming van 
doek dat 99% afscherming bewerkstelligt. (Dit wordt overigens niet dwingend in het 
bestemmingsplan opgelegd, zie onder ‘Regels’). In het voorstel aan de gemeenteraad staat 
echter: 
‘De lichtemissie is teruggedrongen, aan de bovenkant van de kassen van 95% naar 100%. 
De afdichting van de zijkant dient op basis van het Besluit glastuinbouw reeds 100% te zijn.’ 
Dit is niet in het bestemmingsplan terug te vinden en is ook feitelijk onjuist. Noch het in het 
bestemmingsplan, noch in het Besluit glastuinbouw is een dergelijke beperking geregeld. 
Hier wordt, ten onrechte, de indruk gewekt dat lichtemissie uit de kassen geen rol meer 
speelt. De gemeenteraad heeft op basis van deze onjuiste informatie tot vaststelling van het 
plan besloten. Reeds hierom kan dit besluit niet in stand blijven.  
 
4. PKB Derde Nota Waddenzee, deel 4, 2007 (PKB)  
De PKB heeft niet alleen betrekking op de Waddenzee, maar ook op plannen en projecten 
die mogelijk gevolgen hebben voor de Waddenzee. De PKB zegt hierover: 
‘5.2 Externe werking 
Plannen, projecten of handelingen buiten het pkb-gebied, waarvan op grond van objectieve 
gegevens niet kan worden uitgesloten dat zij afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen, projecten of handelingen significante gevolgen hebben voor de, op grond van deze 
pkb, te beschermen en te behouden waarden en kenmerken van de Waddenzee, dienen aan 
de hoofddoelstelling van deze pkb te worden getoetst.’ 
En noemt hierbij onder meer als voorbeeld: 
‘- in de Waddenzee lichthinder veroorzakende activiteiten, zoals bijvoorbeeld grootschalige 
kassencomplexen in de nabijheid van de Waddenzee.’ 
 
De Nota van Toelichting brengt het als volgt onder woorden: 
‘Grootschalige lichthinder 
Het behoud van nachtelijke duisternis is een belangrijk element in de bescherming van de 
landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee. Duisternis is ook als zodanig weergegeven 
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in de doelstellingen voor de Waddenzee (paragraaf 2.1). De Gezondheidsraad heeft in 2000 
het advies “Hinder van nachtelijk kunstlicht voor mens en natuur” uitgebracht en signaleert 
daarin de voortschrijdende teloorgang van duisternis in de avond en de nacht en de gevolgen 
daarvan voor het landschap en de menselijke woonomgeving. De Gezondheidsraad 
ondersteunt het pleidooi van natuurbeschermingsorganisaties voor het behoud van duisternis 
als een ‘oerkwaliteit’ van natuur en landschap in het landelijk gebied, niet alleen voor de 
natuur zelf, maar ook “vanwege de behoefte van mensen om tot rust te komen in een 
omgeving die contrasteert met die van de huidige hectische 24-uurs maatschappij 
(compensatiewaarde)”. 
Lichthinder kan optreden als er sprake is van verhoogde lichtintensiteit ten opzichte van het 
(natuurlijke) achtergrondniveau en zal zich dus, naast de nachtperiode, in de ochtend en 
avondschemer voordoen. Lichthinder kan het natuurlijk dag/nachtritme van dieren (negatief) 
beïnvloeden en zal met name gevolgen kunnen hebben voor vogelsoorten die op de 
naburige kwelders overnachten. (...) Nut en noodzaak van verlichting moet daarom steeds 
zorgvuldig worden afgewogen op negatieve effecten hiervan op natuur en landschap. (...) Het 
kabinet zal zich inzetten om verstoring van de nachtelijke duisternis door grootschalige 
lichthinder van bijvoorbeeld kassencomplexen te voorkomen.’ 
 
Nut en noodzaak van een lichthinder veroorzakend glastuinbouwgebied aan de rand van de 
Waddenzee dient dus zorgvuldig te worden afgewogen. Waarbij zeker ook gekeken moet 
worden naar eventuele andere locaties op grotere afstand van de Waddenzee. Een 
dergelijke afweging hebben wij niet aangetroffen. Het plan is dan ook in strijd met de PKB. 
Op nut en noodzaak gaan wij hieronder nader in. 
  
5. Nut en noodzaak  
5.1 Beleid glastuinbouw 
In januari 2000 zijn er tussen het rijk en de glastuinbouwsector bestuurlijke afspraken 
gemaakt over herstructurering van de sector om 'met spoed voor de bestaande 
knelpunten in met name het westen van het land een oplossing te vinden'. Concreet ging het 
om knelpunten in het Westland. Door het Rijk zijn hiervoor tien 'projectlocaties' aangewezen 
om verspreide vestiging van glastuinbouwbedrijven tegen te gaan. Door de glastuinbouw te 
concentreren, wordt verrommeling van het landschap voorkomen. Deze 10 locaties zijn 
opgenomen in de Nota Ruimte. De locaties kunnen nog altijd ruim aan de landelijke behoefte 
voldoen. 
 
De Eemshaven was en is hierbij niet in beeld. Op grond van het Rijksbeleid zou een locatie 
als de Eemshaven slechts in beeld kunnen komen als er een regionale behoefte blijkt, waarin 
de aangewezen locaties niet kunnen voorzien. Daarbij stelt het Rijk dat nieuwe, regionale 
glastuinbouwlocaties uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening, om een zorgvuldig gebruik 
van de schaarse ruimte te bevorderen, aan de SER-ladder dienen te voldoen:  
‘1. Gebruik de ruimte die al beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie of door 
herstructurering beschikbaar kan worden gemaakt. 
2. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik 
de ruimteproductiviteit te verhogen. 
3. Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding van 
het ruimtegebruik aan de orde. Daarbij dienen de verschillende relevante waarden 
en belangen goed te worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door 
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een zorgvuldige keuze van de locatie van 'rode' functies en door investeringen in 
kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte moet worden verzekerd 
dat het meerdere ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen of infrastructuur 
de kwaliteit van natuur en landschap respecteert en waar mogelijk versterkt.’ 
 
Er zijn, volgens de gemeente, twee concentratiegebieden in de provincie: de Eemshaven en 
Hoogezand-Sappemeer. Het glastuinbouwgebied in Hoogezand-Sappemeer is al vele jaren 
beschikbaar, maar de verkoop loopt niet. Er is in dit gebied nog veel grond voor glastuinbouw 
beschikbaar. De gemeente Eemsmond heeft niet onderzocht wat hiervan de oorzaak is: 
voldoet het terrein niet aan de wensen of is er gewoon geen vraag? De gemeente 
Eemsmond heeft ook niet onderzocht in hoeverre herstructurering of transformatie van dit 
glastuinbouwterrein in een eventuele behoefte zou kunnen voorzien.  
 
Voorts is het de vraag of er sprake is van een regionale behoefte: vlak over de 
provinciegrens, bij Emmen, ligt één van de door het Rijk aangewezen glastuinbouwlocaties. 
Een gebied, bestemd voor (netto) 450 ha glastuinbouw. Dit gebied is prima ontsloten, heeft 
met name goede verbindingen met Duitsland (en verder) en kan ruim in de regionale 
behoefte voorzien. 
 
De gemeente heeft geen onderzoek uitgevoerd naar het verschil tussen vraag en aanbod 
aan glastuinbouwlocaties in het gebied. Een regionale, intergemeentelijke vraag is niet in 
beeld gebracht. Er is niet onderzocht in hoeverre aan die (niet gesignaleerde) vraag kan 
worden voldaan op bestaande glastuinbouwterreinen danwel, door combinatie van functies, 
op bestaande beschikbare terreinen met een andere bestemming (zoals industrieterreinen) 
in de regio. Pas indien herstructurering of transformatie onvoldoende mogelijkheden biedt om 
aan de dringende vraag te voldoen, beoordelen betrokken overheden of deze vraag op nieuw 
te ontwikkelen locaties kan worden gefaciliteerd, aldus de SER-ladder. Dit plan kan de toets 
aan de SER-ladder dan ook niet doorstaan. 
 
Wel stelt de gemeente Eemsmond dat, samen met de betrokken gemeenten, 
geïnventariseerd zal worden of en hoe verplaatsing van bestaande, verspreide 
glastuinbouwbedrijven ('verspreid glas') naar de concentratiegebieden kan worden 
gefaciliteerd. Hier hadden wij minimaal een inventarisatie verwacht van de omvang van het 
probleem van 'verspreid glas'. Een dergelijk onderzoek ontbreekt. 
 
De gemeente heeft geen onderbouwing geleverd van de regionale behoefte aan nieuwe 
glastuinbouw (is er vraag?), heeft geen overzicht gegeven van bestaande glastuinbouw in de 
regio en knelpunten voor deze bedrijven, heeft slechts de politieke wenselijkheid van de 
keuze voor dit nieuwe glastuinbouwplan onderbouwd. En gaat daarbij volledig voorbij aan het 
doel van het Rijksbeleid. De gemeente concludeert slechts: ‘Het hiervoor aangehaalde beleid 
van het Rijk, de provincie en de gemeente geven geen belemmering voor de ontwikkeling 
van het glastuinbouwgebied.’  
 
In uw  zienswijze van 29 maart 2006 op het ontwerpplan vraagt u de gemeente Eemsmond, 
terecht, om de economische uitvoerbaarheid te onderbouwen. Die economische 
onderbouwing is vertrouwelijk, valt dus niet door ons te controleren. Maar bij zo’n 
economische onderbouwing is het niet voldoende een begroting te leveren van de benodigde 
investering voor de realisering van dit bestemmingsplan afgezet tegen de verkoopprijs van 
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de grond, maar er hoort ook een op objectieve gegevens gebaseerde schatting bij van het 
reëel te verwachten uitgiftetempo. Wij constateren dat de gegevens hiervoor ontbreken. 
 
5.2 Locatiekeuze 
De adviescommissie Nijkamp pleit in haar rapport voor een slagvaardige, duurzame en 
internationaal concurrerende positionering van de Nederlandse tuinbouw met de 
bestaande kernclusters als speerpunt, aldus de toelichting van het bestemmingsplan. 
Areaaluitbreiding dient, volgens dit advies, bij voorkeur plaats te vinden in de gebieden die in 
de Nota Ruimte daarvoor zijn aangewezen (zoals Emmen). Alleen zo ontstaan clusters van 
bedrijven die elkaar versterken en samen de concurrentie aan kunnen. 
 
Onderzoek van de Raad voor het Landelijk Gebied uit 2005 (RLG. Maart 2005. Plankgas 
voor glas? Advies over duurzame ontwikkeling Publicatie RLG 05/2) wijst uit dat 
glastuinbouwbedrijven maar mondjesmaat vertrekken uit het Westland. En 
glastuinbouwbedrijven die vertrekken vestigen zich bij voorkeur in het Westen van Nederland 
of in Zeeland. 
 
In hetzelfde rapport wordt voorts onderbouwd waarom andere glastuinbouwlocaties, ook de 
in de Nota Ruimte aangewezen locaties, onaantrekkelijk zijn als overloopgebied voor 
tuinders uit het westen: 
‘Bovendien acht de raad deze locaties door hun omvang, hun geografische ligging en de 
afhankelijkheid ten opzichte van de logistieke faciliteiten in de Randstad vooral van regionaal 
economische betekenis. Ze zijn te afhankelijk en te ver verwijderd van de belangrijke 
logistieke knooppunten in het westen van het land om de duurzame ontwikkeling van een 
vitaal glastuinbouwcomplex voldoende te garanderen. (...) 
Bovendien blijven de buiten de Greenports gelegen projectvestigingslocaties en regio’s zowel 
voor afzet, toelevering en diensten in belangrijke mate afhankelijk van de Greenports in het 
westen van Nederland. Het gaat momenteel onder meer om 70-80 % van de afzet van 
glasgroente producten en 80-90% van de afzet van sierteeltproducten. Verdere ontwikkeling 
van deze locaties leidt naar verwachting tot verdere toename van transportstromen van en 
naar de Greenports.’  
 
Daar komt bij dat ook regionale glastuinbouwbedrijven voor hun succes mede afhankelijk zijn 
van toeleverende bedrijven. Pas boven een grootte van 450 hectare kan het voor 
toeleverende bedrijven interessant zijn om zich in of nabij het glastuinbouwgebied te gaan 
vestigen. Het LEI stelt (Uitbreiding glastuinbouw Bergerden noodzakelijk?, Rapport 225, 
Wageningen, februari 2006): ‘De greenports hebben een sterke internationale 
concurrentiepositie onder andere vanwege de concentratie van primaire tuinbouwbedrijven 
en de daaraan verbonden kennisinstellingen, transport- en logistieke bedrijven, toeleverende 
en verwerkende bedrijven.’ en concludeert over locatie Bergerden 1 met in totaal 215 ha 
bruto glas (kaveloppervlak): ‘Het glastuinbouwcomplex rond Bergerden is daarvoor op dit 
moment onvoldoende van omvang en samenstelling (m.n. handel, distributie, toelevering en 
dienstverlening) vergeleken met de complexen in Westland/Oostland, Aalsmeer en Venlo.’ 
 
Voorts constateert het LEI in dit rapport dat het areaal glastuinbouw in de periode 2000 – 
2005 stabiel is gebleven (circa 10.500 ha). Het LEI verwacht dat de groei vooral in de 
productiviteit gevonden gaat worden, maar geen of nauwelijks groei in oppervlakte. 
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Uit de Land- en tuinbouwcijfers 2012 (LEI Wageningen UR, CBS, p.32) blijkt dat de 
conclusies uit deze rapporten niet achterhaald zijn: het areaal tuinbouwgewassen onder glas 
is licht gedaald van 10.522 ha in 2000 naar 10.249 in 2011. De grote concentratie ligt nog 
altijd in het westen: Zuid-Holland: 5.324 ha, Noord-Brabant: 1.415 ha, Limburg: 920 ha en 
Noord-Holland, 881 ha zijn de koplopers en Groningen met 55 ha bungelt met stip onderaan.  
 
Zelfs als het bij al deze 55 ha glastuinbouw zou gaan om 'verspreid glas', en zelfs als de 
zekerheid bestond dat dit 'verspreid glas' de komende 10 jaar naar de Eemshaven wordt 
verplaatst, geeft dat nog geen bestaansrecht dit nieuwe glastuinbouwgebied. Dit plan, met 
een netto glasoppervlak 161,9 ha, gelegen op een zo groot mogelijke afstand van het 
Westland, is dan ook niet levensvatbaar. 
 
5.3 Algen- en champignonkwekerijen, toeleverende be drijven 
Blijkbaar beseft ook de gemeente dat de kansen voor glastuinbouw op deze locatie gering 
zijn. Naast glastuinbouw biedt dit bestemmingsplan ruimte voor algen- en 
champignonkwekerijen (volgens de toelichting: in de regels van het plan ontbreken 
champignonkwekerijen) en ook voor toeleverende bedrijven. Ook hierbij ontbreekt een 
onderzoek naar de markt en is niet onderzocht of dit de meest geschikte locatie voor 
dergelijke activiteiten in de regio is. 
 
In het MER en de PB is slechts onderzocht wat de gevolgen zijn van glastuinbouw en (op 
kleine schaal) toeleverende bedrijven. Op basis van de vastgestelde planregels valt echter 
niet uit te sluiten dat het gehele terrein wordt ingericht voor algenteelt (of voor 
champignonkwekerijen?), of zelfs dat het hele terrein wordt gebruikt door ‘toeleverende 
bedrijven’ zoals transportbedrijven.   
 
Wat de gevolgen zijn voor de omgeving, natuur, milieu, landschap van algen- en 
champignonkwekerijen, is niet onderzocht. Deze bedrijven kunnen heel andere 
milieugevolgen hebben (met name emissies naar water en lucht, waaronder geuremissie) 
dan glastuinbouw. Hier moeten het MER en de PB alsnog aangevuld te worden. Op grond 
van de huidige MER (inclusief aanvulling) en PB mag het bestemmingsplan algen- en 
champignonkwekerijen niet toestaan. 
 
Het bestemmingsplan maakt ook vestiging van toeleverende bedrijven mogelijk buiten de 
daarvoor aangewezen strook: het totale bruto uitgeefbaar terrein voor glastuinbouw van 
205,8 ha mag op grond van het plan gebruikt worden door toeleverende bedrijven. Te 
denken valt aan transportbedrijven, groothandelsbedrijven in gewasbeschermingsmiddelen 
en kunstmest, wellicht zelfs productiebedrijven op dit gebied. Kortom: het terrein kan zich 
ontwikkelen tot een industrieterrein. Ook dit is in MER en PB niet onderzocht.  
 
U dient dan ook goedkeuring aan dit bestemmingsplan te onthouden. 
 
5.4 Werkgelegenheid 
Werkgelegenheid was en is het belangrijkste argument van de gemeente Eemsmond voor dit 
plan. In 2004 gingen gemeente en provincie er nog vanuit dat het glastuinbouwgebied, 
volgens de toenmalige omvang (230 ha glas), gemiddeld zo’n 1380 arbeidsplaatsen zou 
opleveren. Het huidige plan gaat niet alleen uit van een veel kleinere oppervlakte 
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glastuinbouw, maar bovendien van algen- en champignonteelt. Het gemiddeld aantal 
arbeidsplaatsen per ha kan hier veel lager zijn. En de ontwikkelingen in de glastuinbouw 
hebben de afgelopen 8 jaar niet stil gestaan: door steeds verder gaande automatisering is 
het aantal arbeidsplaatsen in de glastuinbouw sterk terug gedrongen. 
 
Desondanks meldt de gemeente in de toelichting van het plan: ‘De glastuinbouw betekent 
een grote kans om het aantal arbeidsplaatsen fors te doen toenemen. In het MER van 2005 
wordt uitgegaan van een potentie van meer dan 2.000 arbeidsplaatsen in de directe sfeer en 
een groot aantal arbeidsplaatsen in de toeleverende, faciliterende sfeer.’ 
 
Nu werkgelegenheid het belangrijkste (wellicht het enige belangrijke) motief is voor dit 
bestemmingsplan, had de gemeente een nieuw onderzoek naar de werkgelegenheid in 
glastuinbouw, algenteelt en champignonteelt moeten uitvoeren. Dit heeft de gemeente 
nagelaten. Ook op dit punt is de keuze voor dit plan onvoldoende gemotiveerd. 
 
6. Duurzame kansen  
‘Deze kassenontwikkeling volgt logisch uit de nabijheid van de energiecentrales en 
datacentra in de Eemshaven. Door de potentie van warmtekrachtkoppeling, maar ook door 
andere vormen van energielevering (warmte, wind en water) is het mogelijk het gebied een 
nieuw perspectief te bieden.’, aldus de gemeente. Maar hoe reëel zijn de kansen op 
benutting van deze potentie? 
 
Uit de verschillende rapporten (en ook uit onze contacten met NUON en RWE) wordt 
duidelijk dat leveren van overtollige warmte van de centrales aan de kassen op dit moment 
niet mogelijk is. De centrales doen er juist alles aan om de restwarmte tot een minimum te 
beperken. Het vergt forse investeringen om de restwarmte alsnog beschikbaar te maken 
voor de kassen. Investeringen die de energiebedrijven en de glastuinbouw niet voor hun 
rekening zullen nemen. 
 
De nieuwe centrales hebben in principe de mogelijkheid om CO2 af te vangen. Maar de 
afgevangen CO2 bevat teveel verontreinigingen (NOx, dioxinen) om rechtstreeks te kunnen 
toepassen in kassen. Reinigen van de CO2 kan, maar is kostbaar. Ook hier zullen de 
energiebedrijven en de glastuinbouw niet voor willen betalen. 
 
Dan oppert de gemeente dat warmte en CO2 van de nieuw datacenters aan de kassen 
geleverd kan worden. Hoe staat het daarmee? 
‘De provincie en de gemeente hebben inmiddels hun medewerking gegeven aan de 
planvorming in Zuidoost. De provincie heeft 45 ha zoekgebied aangewezen in het kader van 
het POP en de gemeente heeft inmiddels een bestemmingsplan in procedure gebracht voor 
de komst van datacenters. Verwacht wordt dat kassen en datacenters tot warmte-
uitwisseling kunnen komen. Gezien het grote koelende vermogen, is het mogelijk dat 
restwarmte wordt gebruikt in het naastgelegen kassengebied. Deze symbiotische koppeling 
zorgt ervoor dat het milieu minder wordt belast door middel van wederzijdse energie 
uitwisseling en hergebruik van onder andere CO2 tussen datacenter en kas.’ 
Allereerst: datacenters hebben wel een warmteoverschot, maar leveren geen CO2. Voorts 
maakt deze passage uit de toelichting van het bestemmingsplan glashelder dat op dit 
moment de datacenters geen warmte kunnen leveren, simpelweg omdat ze er nog niet zijn. 
Dat kan nog jaren duren en dan nog is het de vraag of het haalbaar is: transport van warmte 



9 
 

is moeilijk en duur. Een glastuinbouwer kan daar niet op wachten, zal bij de start z’n bedrijf 
op orde willen hebben, dus zorgt hij zelf wel voor warmte en CO2. En tenslotte: er is door de 
gemeente geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en haalbaarheid van 
warmtelevering door datacenters aan kassen. 
Wat blijft er over om dit glastuinbouwgebied als ‘duurzaam’ te presenteren?  
 
De tuinders kunnen warmtekrachtkoppeling (WKK) toepassen. Een gasmotor drijft een 
generator aan die zowel elektriciteit en warmte produceert. De vrijgekomen CO2 wordt, na 
zuivering, weer in de kassen ingezet. Het rendement van WKK kan zo hoog zijn dat 
elektriciteit aan het net kan worden terug geleverd en een overschot van CO2 ontstaat. 
Toepassing van WKK geeft een sterke vermindering van de energievraag, maar wordt reeds 
opgevat als ‘state of the art’, aldus het MER. 
 
Warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO) wordt ook in de glastuinbouw steeds meer 
toegepast om het energieverbruik te beperken. Gezien de bodemstructuur is dit in het 
Eemsmondgebied echter niet goed mogelijk. 
 
Winning van energie (warmte, elektriciteit) uit verbanding of vergisting van organisch afval, 
op het terrein zelf of elders, is natuurlijk mogelijk. De gevolgen van dergelijke installaties op 
het terrein zelf zijn echter niet in het MER meegenomen. Volgens het MER kan ook 
geothermie, benutting van aardwarmte, tegen een hoge investering een bescheiden bijdrage 
leveren aan het energieverbruik. Maar ook hier onderscheidt de Eemshaven-locatie zich niet 
van andere locaties. 
 
Windenergie op de glastuinbouwlocatie is, gezien het bestemmingsplan, niet mogelijk. Uit 
art. 10.2, windturbinepark, maken wij op dat windturbines toegestaan zijn tot een maximale 
hoogte van 5 m: lager dan de kassen. ‘De gemeente staat op het standpunt dat wind en 
glastuinbouw niet met elkaar kunnen worden gecombineerd. In de omgeving zullen zoveel 
molens worden bijgeplaatst dat in principe voldaan kan worden aan de energievraag van 
glastuinbouw.’ Deze molens maken geen deel uit van dit bestemmingsplan en staan ook 
overigens los van de glastuinbouw. De suggestie wordt hier gewekt dat de kassen hun 
stroom kunnen betrekken van dit windturbinepark. De bestaande en ook de toekomstige 
windturbines leveren stroom aan het net: wat is hier het voordeel? 
 
Passieve zonne-energie: wordt reeds breed toegepast in de glastuinbouwsector.  
 
‘De gemeente geeft daarbij aan dat het vastleggen van eisen ten aanzien van uitwisseling 
van restwarmte verstorend kan werken op de meewerkendheid van betrokken partijen. (...) 
Het nu afdwingen via bestemmingsplanregels kan worden uitgelegd als wantrouwen. Het 
dwingt de gemeente ook tot forse voorinvesteringen in technische infrastructuur die niet 
kunnen worden gerechtvaardigd gezien de magere rendementen die worden gehaald.’ aldus 
de toelichting van het bestemmingsplan. Deze conclusie kunnen wij onderschrijven. De 
marktkansen van dit plan zijn al zo gering, dat het opleggen van welke beperking dan ook 
eventuele ondernemers zal afschrikken. Maar dit betekent ook dat de duurzame kansen, 
waar in de toelichting telkens op gewezen word, in feite een wassen neus is. 
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7. Waterkwaliteit  
Voor kassen is het van groot belang om altijd te kunnen beschikken over voldoende 
beregeningswater van voldoende kwaliteit. Het oppervlaktewater in het gebied kan, door zeer 
hoge nitraat-, chloride-, sulfaat- en fosfaatconcentraties, niet aan die kwaliteit voldoen. Met 
name zoute kwel is hier een probleem dat niet kan worden opgelost.  
 
De kassen kunnen dus voor beregening geen gebruik maken van oppervlaktewater, maar 
zijn geheel afhankelijk van regenwater. Het bestemmingsplan schrijft voor dat er 3.000 m3 
per ha aan hemelwaterberging moet worden gerealiseerd. Dit vormt wel een risico: als in een 
lange, droge zomer (klimaatverandering?) de watervoorraad uitgeput raakt, kan de 
glastuinbouw bij de Eemshaven niet terugvallen op een andere watervoorziening, met grote 
economische schade als gevolg. Willen tuinders dit risico lopen?  
 
8. Lichthinder  
In MER en PB besteden erg veel aandacht aan lichthinder, en terecht. De lichtemissie van 
het kassencomplex, zeker ook samen met de emissie van de Eemshaven, kan grote 
gevolgen hebben voor natuur en landschap. Met name voor vogels en vleermuizen kunnen 
de gevolgen ernstig zijn. Maar ook verstoort zo’n lichtvlek aan de hemel tot op grote afstand 
de weidsheid van de Waddenzee. 
 
8.1 Uitgangspunten MER en PB 
‘In de modelberekeningen in het MER is uitgegaan van een maximale belichtingssterkte van 
15.000 lux onder de helft van 162 ha glas en een belichtingsduur van 18 uur. De 
gehanteerde norm voor lichtabsorptie van het gewas is 80% tot 90% wat een reflectie van 10 
(MMA) tot 20% (TVA) over laat. Overlast en effecten worden voorkomen door elke 
afzonderlijke kas rondom voor 100% af te schermen met doek. Het hele glastuinbouwgebied 
Eemsmond krijgt bovendien een volautomatische bovenafscherming van doek dat 99% 
afscherming bewerkstelligd. Afscherming is de volledige periode tussen zonsondergang en 
zonsopgang van toepassing.’ aldus de PB. 
 
Allereerst: de indruk wordt gewekt dat het hier gaat om twee alternatieven, maar in feite is 
daar geen sprake van. Immers: de beide ‘alternatieven’ verschillen slechts in de mate van 
gewasreflectie. En die hangt af van de keuze van het gewas en het groeistadium: hierover 
worden in het plan geen voorschriften gegeven, het is ook de vraag of dat wel zou kunnen.   
 
De bovengenoemde, in MER en PB gehanteerde uitgangspunten, zijn dan ook onjuist. MER 
en PB zouden moeten uitgaan van de ‘worst case’. In de regels van het bestemmingsplan: 
- ontbreekt een bepaling over de maximale lichtsterkte die toegepast mag worden (18.000 
lux is inmiddels in een aantal teelten gebruikelijk, nog sterkere verlichting in de toekomst is 
niet uitgesloten);  
- ontbreekt een bepaling die het toepassen van assimilatiebelichting beperkt tot de helft van 
het oppervlak: alle kassen tegelijk verlichten is dus toegestaan; 
- ontbreekt een bepaling die effectief zorgt voor reductie van de gewasreflectie; 
- ontbreken bepalingen over zijafscherming en bovenafscherming: lichtafscherming is op 
grond van het bestemmingsplan dus niet verplicht.  
 
Volgens de regels van het bestemmingsplan (art. 4.4) wordt het gebruik van 
assimilatiebelichting slechts beperkt: ‘zodanig dat aan de voet van de zeedijk 
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van de Waddenzee ten westen van de Eemshaven sprake is van een verhoging van de 
lichtimmissie van het kassengebied met meer dan 0,05 lux, berekend overeenkomstig het bij 
dit bestemmingsplan behorend aanvulling op het milieueffectrapport en het daarin 
opgenomen lichtonderzoek’. 
 
In de eerste plaats kan met deze gebruiksbepaling het voorkomen van lichthinder niet 
worden gegarandeerd. Er dienen voorschriften opgenomen te worden over het beperken van 
lichthinder per kas. Voorts biedt het MER biedt geen afdwingbare voorschriften: verwijzing 
naar het MER heeft dan ook geen rechtsgevolgen. En daarnaast valt deze beperking niet te 
handhaven: als al geconstateerd wordt dat de het kassengebied te veel licht veroorzaakt aan 
de voet van de zeedijk ten westen van de Eemshaven, welk bedrijf wordt daar dan op 
aangesproken? Welke maatregelen worden er genomen?   
 
Maar vooral: lichtemissie in andere richtingen dan ‘aan de voet van de zeedijk ten westen 
van de Eemshaven’ is dus aan geen enkele beperking onderworpen. Lichtemissie in 
zuidoostelijke richting (Voolhok) is niet geregeld: dat is ook Natura 2000-gebied Waddenzee. 
En lichtemissie richting Oudeschip is evenmin geregeld. 
 
De indruk wordt gewekt dat dit wel afdoende met andere wetgeving geregeld is. Dit is feitelijk 
onjuist: in andere wetgeving worden de beperkingen, waar MER en PB van uitgaan, niet 
dwingend geregeld. Daarbij komt: MER en PB horen een oordeel te geven over de gevolgen 
van het bestemmingsplan. Dat is hier niet gebeurd. U dient dan ook goedkeuring aan het 
bestemmingsplan te onthouden. 
 
Ook merken wij op dat, nu lichthinder zo’n belangrijke rol speelt bij dit plan, ook de toenamen 
van straatverlichting, werkverlichting van de bedrijfscomplexen en verkeer op het 
glastuinbouwgebied in de PB hadden moeten worden betrokken. 
 
8.2 Luxcontouren 
In het MER zijn luxcontouren bepaald om de effecten van lichthinder te kunnen beoordelen. 
Bij het bepalen van de luxcontouren is steeds een contour berekend rond het middelpunt van 
het kassencomplex. Dit is een verkeerde veronderstelling aangezien licht niet enkel uit het 
midden van het gebied zal komen en daar ook niet per definitie het sterkst is. Lichtuitstoot zal 
ook plaatsvinden vanaf de rand van het glastuinbouwgebied, namelijk tot daar waar belichte 
glastuinbouwteelt plaats zal vinden. In het MER zal dus alsnog inzicht moeten worden 
gegeven in de effecten (luxcontouren) op basis van luxcontouren rond de begrenzing van het 
te bestemmen glastuinbouwgebied. In dit geval is het ook te verwachten dat Oudeschip 
verder binnen de luxcontouren zal komen te liggen, overeenkomstig de te verwachten 
realiteit. 
 
8.3 No effect level 
MER en PB gaan er vanuit dat een lichttoename van maximaal 0,1 lux voor de 
natuurwaarden van de  Waddenzee aanvaardbaar is (no effect level). Dit wordt niet met 
wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Dergelijk onderzoek is er blijkbaar niet. 
 
Er is wel onderzoek naar trekvogels gedaan. Daaruit blijkt dat trekvogels in een donkere 
nacht hun weg vinden met behulp van het aardmagnetisch veld. Maar vliegen in het donker 
is weliswaar noodzakelijk, maar blijft eng. Dus als er lichtbronnen in de buurt zijn, zullen ze 
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sterk geneigd zijn daar naartoe te vliegen. De vogels raken van koers, komen vervolgens in 
een verlichte omgeving en blijven daar rondvliegen. Dit kan teveel energie kosten, waardoor 
de vogels hun trektocht niet overleven. 
Bij dit onderzoek is niet bepaald welke lichtsterkte nodig is om vogels uit koers te brengen: er 
is geen ‘no effect level’ vastgesteld. Maar aannemelijk is dat het hierbij niet om een vaste 
waarde gaat, maar dat de ‘no effect level’ sterk afhangt van de ‘achtergrondverlichting’. Met 
andere woorden: in een donkere nacht in een overigens donkere omgeving kan al een heel 
kleine lichtbron verstorend werken.  
 
0,1 lux, hoeveel licht is dat eigenlijk? In het MER staat een tabel die bedoelt is om enig 
inzicht te geven. Echter: die tabel vertoont opmerkelijke verschillen met de waarden volgens 
Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Lux_(eenheid)). 
 
 lux, volgens MER lux, volgens Wikipedia 

daglicht bij volle zon midden zomer 50 000-100 000 100 000 - 130 000 
daglicht, indirect zonlicht  10 000 - 20 000 
daglicht bij betrokken hemel 1 000-10 000 1 000 
erg donkere dag  100 
schemering  10 
donkere schemering  1 
daglicht gemiddeld 5 000  
schemering 10  
noodverlichting 1  
volle maan bij heldere hemel 0,25 0,1 
kwartier maan  0,01 
nieuwe maan bij heldere hemel 0,002 0,001 
geheel maanloze, zwaar bewolkte nacht 0,001 0,0001 
grens kleuren zien (mens) 0,1  
 
0,1 lux is nog altijd 50 of 100 keer meer licht dan bij een maanloze, heldere nacht. En dat is 
genoeg licht om je weg in een open landschap te vinden. 0,1 lux is 100 tot 1000 keer de 
achtergrondverlichting in een maanloze, zwaarbewolkte nacht. In een donkere nacht is 0,1 
lux dus een relatief sterke lichtbron. Een permanente verlichting met de omvang van volle 
maan, zelfs een permanente verlichting met de omvang van een maan in eerste of laatste 
kwartier (0,01 lux), zou voor beleving in deze donkere omgeving al catastrofaal zijn. De 
veronderstelling dat 0,1 lux als ‘donker’ wordt ervaren, hangt dan ook sterk van de 
omstandigheden af. Bij 0,2 a 0,3 lux is de sterrenhemel dusdanig verlicht, dat alleen nog 
maar de aller-helderste sterren kunnen worden gezien. Wij dringen er dan ook op aan een 
drempelwaarde van 0,01 lux of lager te hanteren. 
 
De PB stelt: ‘De hier beredeneerde drempelwaarde voor effecten is gebaseerd op 
laboratoriumsituaties en maar enkele soorten. Dat zijn zeker geen soorten van het Wad. Het 
aantal soorten vogels dat niet overdag of uiterlijk in de schemering vliegt is beperkt.’ 
Juist voor wadvogels kunnen de drempelwaarden anders liggen. De meeste vogels vliegen 
overdag of uiterlijk in de schemering, dat klopt. Maar voor wadvogels en trekvogels gaat dit 
niet op. Wadvogels vliegen dag en nacht, afhankelijk van het getij. De nachten kunnen op het 
wad erg donker zijn: er is weinig verstorende verlichting. Wij verwachten dan ook dat 
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wadvogels en ook over zee vliegende trekvogels sterker op (toename van) verlichting 
reageren dan vogels op land.   
 
Zonder nader onderzoek is de stelling dat 0,1 lux aan de rand van de Waddenzee het ‘no 
effect level’ is, dan ook onhoudbaar. 
 
8.4 Beoordeling MMA en TVA in MER en PB  
Het MMA gaat uit van 100% zijafscherming, 99 % bovenafscherming, 15.000 lux, 10 % 
gewasreflectie. Dit levert een maximale toename van de verlichtingssterkte met  
0,41 lux. Op de grens van de Waddenzee is de verlichtingssterkte lager dan 0,1 lux. 
Het TVA gaat uit van 100% zijafscherming, 99 % bovenafscherming, 15.000 lux, 20 % 
gewasreflectie. Op de grens van de Waddenzee is de verlichtingssterkte (alleen vanwege de 
glastuinbouw) 0,14 lux. 
 
Volgens de PB is het wetenschappelijk niet op voorhand uit te sluiten dat er bij 
verlichtingssterktes groter dan 0,1 lux effecten optreden, zoals verstoring van het dagritme 
en het trekgedrag van kwalificerende vogelsoorten en op de levenscyclus van sommige 
planten en wieren uit de zeekraalvegetaties of bij zeegrassoorten. Dit is bekend uit een 
overzichtsstudie van Alterra (88). Bij minder dan 0,1 lux zijn dergelijke effecten er, volgens de 
PB, waarschijnlijk niet. De wetenschappelijke zekerheid dat die effecten er niet zijn, vereist 
op grond van artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn, is er dus niet. 
 
Nu het bestemmingsplan zowel van het MMA als van het TVA uitgaat, zijn significante 
effecten op Natura 2000-gebied Waddenzee niet uitgesloten. Op grond van artikel 6 lid 3 van 
de Habitatrichtlijn kunt u slechts toestemming voor dit plan geven nadat u de zekerheid hebt 
verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. Nu 
uit MER en passende beoordeling blijkt dat die zekerheid ontbreekt, dient u goedkeuring van 
dit plan te weigeren.   
 
8.5 Lichtweerkaatsing 
Het lichtonderzoek is eigenlijk beperkt tot onderzoek naar de weerkaatsing van het licht van 
de kassen tegen een wolkendek. Dat licht kan aan de voet van de dijk (zeezijde) komen, de 
rechtstreekse verlichting gaat meer omhoog of wordt tegen gehouden door de dijk. Het door 
de wolken weerkaatste licht veroorzaakt ook een van grote afstand zichtbare lichtvlek op de 
wolken en verstoort daarmee de belevingswaarde, de weidsheid, van de Waddenzee. 
Geconcludeerd wordt ook dat er bij een wolkenloze nacht geen reflectie, dus geen hinder is.  
 
Vanuit menselijk perspectief is dit een begrijpelijke benadering: wij staan in het algemeen 
met de voeten op de grond. Maar vogels en vleermuizen vliegen, kijken dan rechtstreeks 
naar de uitstraling van de kassen. Om de effecten op vogels en vleermuizen te kunnen 
onderzoeken, moeten de metingen en berekeningen uitgaan van veel hoger gelegen 
‘meetpunten’: de kruin van de dijk of nog hoger. Dergelijk onderzoek is niet uitgevoerd.  
 
In de PB wordt gesteld: ‘De zone van 0,05 lux als gevolg van het glastuinbouwgebied ligt 
slechts over het uiterste zuidelijke deel van de Eemshaven en komt niet tot de kust van de 
Waddenzee. (...) Trekvogels die langs de kust vliegen, lopen geen gevaar meer door het 
strooilicht te worden gedesoriënteerd.’  
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Deze conclusie is onjuist. Immers: de drempelwaarde van 0,1 lux aan de voet van de 
Waddendijk wordt in het TVA al overschreden, dus de zone van 0,05 lux wordt aan de voet 
van de dijk in beide alternatieven ruimschoots overschreden. Maar bovendien: er is alleen 
onderzoek gedaan naar verlichting op de grond, door reflectie van licht tegen de wolken. De 
0,1 lux zone in de lucht, in rechtstreeks zicht van de kassen, reikt veel verder. 
 
Gevolg kan zijn dat trekvogels hun koers verleggen naar de Eemshaven, daardoor mogelijk 
te veel energie gebruiken op hun tocht of niet bijtijds hun voedselgebieden bereiken en de 
trek niet overleven. Gevolg kan bovendien zijn dat de vogels nu juist naar een 
concentratiegebied van windmolens worden getrokken, met een grote kans op slachtoffers. 
De PB gaat hier niet op in. 
 
Voor zover in de PB geoordeeld wordt dat het bij trekvogels niet gaat om kwalificerende of 
andere relevante soorten voor Natura 2000-gebied Waddenzee, dient, juist ten aanzien van 
trekvogels, onderzocht te worden in hoeverre het gaat om kwalificerende soorten van andere 
Natura 2000-gebieden elders in Europa. Een dergelijk onderzoek is niet gedaan. De PB dient 
op dit punt aangevuld te worden. 
 
8.6 Cumulatief  
De cumulatieve gevolgen van lichthinder zijn weliswaar in beeld gebracht, maar er is bij de 
vaststelling van dit bestemmingsplan niet gehandeld naar de uitkomsten van dat onderzoek. 
Geconstateerd wordt dat de lichthinder cumulatief te groot is. Er is echter geen voorwaarde 
in de regels opgenomen dat verlichte glastuinbouw slechts mogelijk is als ook cumulatief aan 
de 0,1 lux aan de grens van Natura 2000-gebied Waddenzee wordt voldaan (als dit al een 
juiste norm is). Wij concluderen dan ook dat niet valt uit te sluiten dat dit plan, zowel 
afzonderlijk als in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen kan 
hebben voor de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebied Waddenzee. 
 
Bij metingen rond het gebied bleek dat de huidige lichtimmissies in het algemeen tussen 0,01 
en 0,15 lux op de grens van de Waddenzee bedragen. Maar: ‘De maximale cumulatieve 
lichtsterkte, na realisatie van het glastuinbouwgebied en ontwikkeling van de Eemshaven, 
ter plaatse van de Waddenzee varieert tussen 0,15 en 0,29 lux voor het terugvalalternatief 
(TVA). Indien voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied wordt gekozen voor het MMA 
varieert de maximale cumulatieve lichtsterkte tussen 0,04 en 0,21 lux. Lokaal worden in de 
huidige situatie waarden tot 15,13 lux gemeten (veroorzaakt door licht van gebouwen).’ 
Het MER concludeert: ‘In de huidige situatie is echter al sprake van een verlichtingssterkte 
van gemiddeld 0,15 lux. Hierdoor is er cumulatief met het licht van de Eemshaven wel een 
probleem.’ Maar plaatselijk kan de verlichting op de rand van de Waddenzee oplopen tot 
ruim 15 lux: 150 keer de door de gemeente gehanteerde ‘veilige’ waarde. ‘Uit het 
lichtonderzoek (...) blijkt dat de hoeveelheid licht in de actuele situatie al te hoog is. Om te 
voorkomen dat op de Waddenzee mogelijk relevante effecten als gevolg van lichttoename 
optreden, is afgesproken dat de cumulatieve verlichting vanuit de Eemshaven en het 
glastuinbouwgebied maximaal 0,1 lux op de rand van de Waddenzee mag zijn.’ 
‘De provincie Groningen, de gemeente Eemsmond en Groningen Seaports hebben zich 
verbonden om de maximale verlichtingssterkte van havengebonden licht te terug te brengen 
(bestuurlijk overleg 18 mei 2011) door het treffen van maatregelen bij het havenbedrijf en de 
gevestigde bedrijven.’  
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Dat is mooi, maar verbetering van de situatie mag pas in de PB worden betrokken als deze 
gerealiseerd is. En dat is beslist nog niet het geval. 
 
Het MER concludeert: ‘De toename kan met mitigerende maatregelen verder worden beperkt 
tot 0,05 lux op de rand van de Waddenzee. Hierdoor is er ‘ruimte’ over (0,05 lux) voor andere 
lichtbronnen in de Eemshaven en kan worden voorkomen dat door cumulatie de 0,1 lux 
‘norm’ (no effect level) wordt overschreden.’  
Dus nu het bestemmingsplan Glastuinbouw is vastgesteld mogen de overige lichtbronnen in 
de Eemshaven gezamenlijk nog 0,05 lux emitteren aan de rand van de Waddenzee. Hoe 
wordt dit bereikt? 
 
Het raadsvoorstel is optimistisch: ‘Nu vergunningverlening van deze grote initiatieven vrijwel 
allemaal is afgerond, blijkt dat er voldoende ruimte (bijvoorbeeld voor wat betreft licht en 
geluid) is voor de glastuinbouw.’ Dit wordt echter niet bevestigd door de feiten. Nu wij 
constateren dat er in de huidige situatie al sprake is van (veel) te veel licht, kan geen 
toestemming gegeven worden voor een plan dat nog bijdraagt aan verdere verslechtering 
van de situatie. 
 
Hier wordt in PB en MER dus een streven geformuleerd, geen wetenschappelijke zekerheid. 
Dit streven is vervolgens niet als harde randvoorwaarde in het bestemmingsplan vastgelegd. 
Bij voorbeeld de voorwaarde dat pas met de realisatie van het plan mag worden gestart als 
de lichtuitstoot van de Eemshaven (blijvend) tot 0,05 lux aan de rand van de Waddenzee is 
beperkt. 
 
De natuurbeschermingswetvergunning van RWE is afgegeven voordat het bestemmingsplan 
is vastgesteld. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan had dus rekening gehouden 
moeten worden en gecumuleerd moeten worden met de effecten van RWE. Zo stelt 
voorschrift 10 van de RWE-vergunning:  
De lichtsterkte, afkomstig van de centrale, mag op de grens van het Natura 2000-gebied en 
het beschermd natuurmonument Waddenzee maximaal 0,1 lux bedragen. 
 
Als het glastuinbouwgebied daarbij nog 0,05 lux emitteert, is de door de gemeente gestelde 
grens van 0,1 lux op de grens van de Waddenzee dus onhaalbaar. Dit was ruim voor de 
vaststelling van dit bestemmingsplan bekend.  
 
Maar vervolgens wordt in het raadsvoorstel geconstateerd: 
‘Uitgangspunt is steeds geweest dat aan de voet van de dijk aan de rand van de Waddenzee 
de maximale lichtemissie niet meer zou mogen bedragen dan 0,1 lux. Dit ten gevolge van de 
lichtuitstoot van de Eemshaven (0,05 lux) en van het glastuinbouwcomplex (0.05 lux). Dit 
uitgangspunt is steeds als reëel aangenomen. 
Echter in de aanvraag Wet milieubeheer van RWE/ Essent wordt gevraagd om de 
lichtuitstoot van RWE/ Essent vast te stellen op 0,6 lux. Wanneer deze met de lichtuitstoot 
van de Eemshaven en Glastuinbouw wordt gecombineerd komt men op een totaal van 0,7 
lux. Deze hoeveelheid lux is in strijd met de uitgangspunten.’ 
 
De 0,1 lux op de grens van de Waddenzee is dus sowieso onhaalbaar, nog afgezien van alle 
overige industrie die in de Eemshaven gevestigd is. Er is geen ruimte voor extra licht uit de 
glastuinbouw. 
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8.7 Reeds gecompenseerd? 
Het raadsvoorstel vervolgt: 
‘Het uitgangspunt van 0,1 lux aan de voet van de dijk aan de rand van de Waddenzee is op 
grond van het voorgaande als een niet juiste benaderingswijze gebleken. Als uitgangspunt 
wordt nu gehanteerd 0,1 lux aan de rand van de 50 dBA contour. Daarnaast is de lichtuitstoot 
vanuit de verticale oppervlaktes niet aangepast maar is de lichtemissie vanuit het 
dakoppervlak gereduceerd van 95% naar 100%.’ 
Zoals eerder gesteld: dit is in strijd met de waarheid. 100% zijafscherming en 100% 
bovenafscherming zou bovendien betekenen dat het lichtprobleem is opgelost, en dat is 
beslist niet het geval. 
 
‘Deze contourlijn kan worden gehanteerd daar dit totale gebied binnen de 50 dBA contour is 
gecompenseerd en derhalve geen ecologische waarde meer heeft. Er kunnen derhalve, ten 
gevolge van de lichtuitstoot geen, ecologische nadelige gevolgen meer ontstaan.’ 
Ook deze redenering is feitelijk onjuist en houdt geen stand.  
 
De ‘Notitie Natuurcompensatie Eemshavenprojecten in de Emma en Lauwerpolder’ 
(provincie Groningen, 10 juli 2008) maakt duidelijk waar de natuurcompensatie betrekking op 
had. ‘De omvang van de natuurcompensatie wordt bepaald door de omvang van het gebied 
wat door de activiteit zeer ernstig wordt aangetast of wordt vernietigd. In de Eemshaven gaat 
het om een belangrijk moerasgebied van 69 ha (...) In dit specifieke geval gaan door de 
Eemshavenprojecten andere natuurwaarden verloren (i.c. broed- en foerageergebied van 
moerasvogels) dan door kwelderverbetering kunnen worden gecompenseerd.’ 
 
Het ging dus om compensatie voor het verloren gaan van een belangrijk moerasgebied van 
69 ha dat een belangrijke functie had voor broed- en foerageergebied van moerasvogels. 
Niet om algehele compensatie voor alle natuur binnen de 50 dB(A) contour van de 
Eemshaven. En het ging uitsluitend om de invloed van de activiteiten binnen de Eemshaven. 
Vogels die, ondanks de activiteiten op de Eemshaven, toch nog altijd binnen het gebied 
aanwezig zijn, maar nu door dit nieuwe plan in gevaar dreigen te komen, zijn nog altijd 
onverkort beschermd. De stelling dat welk gebied dan ook haar ecologische waarde verliest 
en dus niet meer beschermd hoeft te worden als er ten behoeve van een voorgaand project 
is gecompenseerd, is onjuist. 
 
Voorts wordt hier, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, een geluidscontour als 
grens gehanteerd terwijl het in dit geval om vooral lichthinder gaat. De effecten van licht op 
soorten kunnen totaal anders zijn dan de effecten van geluid. En tot slot: op grond van de 
Wet geluidhinder wordt voor mensen uitgegaan van 50 dB(A) op 5 m hoog aan de 
woninggevel, maar voor natuurwaarden in de Waddenzee wordt in het algemeen uitgegaan 
van 45 dB(A) op 30 cm hoogte. 
 
Daarnaast merken wij op dat de compensatiemaatregelen niet de exacte effecten van de 
geluidshinder compenseren. Hoe dan ook zou het effectverschil meegenomen moeten 
worden in de cumulatie. Dit is des te meer het geval nu deze maatregelen volgens de 
natuurbeschermingswetvergunning van RWE mitigatiemaatregelen zijn: dit betekent per 
definitie dat er resteffecten zijn die in cumulatie meegenomen hadden moeten worden. 
Hierbij merken wij tevens op dat de genomen cumulatie/mitigatiemaatregelen gebaseerd 
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waren op tijdelijke verstoring (van m.n. heien), terwijl de lichtemissies van de kassen op 
grond van het bestemmingsplan “eeuwig” kunnen blijven bestaan. 
 
De gemeentelijke stelling dat: ‘Deze contourlijn kan worden gehanteerd daar dit totale gebied 
binnen de 50 dBA contour is gecompenseerd en derhalve geen ecologische waarde meer 
heeft.’ raakt dan ook kant noch wal. 
 
9. Luchtkwaliteit  
In uw zienswijze van 29 maart 2006 op het ontwerpplan wijst u de gemeente er op dat het 
glastuinbouwplan gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit: kassen mogen met SO2-
houdende brandstoffen worden gestookt. Dit zou kunnen leiden tot te hoge concentraties. Wij 
merken op dat dit temeer van belang is, nu ook de verschillende bedrijven op de Eemshaven 
en de scheepvaart in het gebied een forse bijdrage leveren aan de SO2-emissies. Dus de 
SO2-emissies dienen ook in cumulatie met de activiteiten op de Eemshaven bepaald te 
worden. 
 
In het MER komt vonden wij slechts één  passage over zwaveldioxide:  
‘Voor het onderzoeksgebied zijn wegverkeer en stookinstallaties de relevante bronnen van 
luchtverontreiniging, daarom zijn alleen de gevolgen van het project in beeld gebracht op de 
luchtkwaliteit voor wat betreft NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof)’ (p. 57) Ter 
onderbouwing wordt, in de voetnoot op deze pagina, verwezen naar drie rapporten van het 
RIVM: 
’Uit onderzoek blijkt dat voor de overige stoffen dan PM10 en NO2 geen 
grenswaardenoverschrijdingen plaatsvinden Het ministerie van VROM geeft aan dat reeds 
(in Nederland) voor zwaveldioxide en lood aan de grenswaarden wordt voldaan. ....  (zie 
RIVM rapporten: 725601005 voor lood en zwaveldioxide; 725601007 voor koolmonoxide en 
benzeen en 725601008 voor ozon).’ 
 
Het MER verwijst hier naar rapporten uit 2001 en 2002: meer dan 10 jaar oud! Deze 
conclusies zijn inmiddels volstrekt achterhaald, zoals bleek bij de procedure inzake de 
milieuvergunning voor de RWE-centrale: niet omstreden was dat overschrijding van de NEC-
richtlijn voor zwavel dreigde. (LJN: BI2681, Raad van State , 200800181/1/M1, 29-04-2009) 
 
Het is dan ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat een onderzoek naar SO2 in het MER 
ontbreekt. Dit dient alsnog te worden uitgevoerd. 
 
10. Landschappelijke inpassing  
Volgens de toelichting van het plan is het belangrijk bij de nieuwe economische initiatieven 
dat ze gepaard gaan met een versterking van de landschappelijke en ecologische kwaliteiten 
van het gebied.  Echter: ‘Uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit (hetgeen het bestemmingsplan 
moet gaan vastleggen) echter zijn op het economisch model veel aanmerkingen te maken. 
Het gebied wordt een grote glasbak binnen de dijken.’ (Toelichting bestemmingsplan, p. 41). 
Deze conclusie kunnen wij van harte onderschrijven.  
 
Toch wordt er vervolgens voor deze grote glasbak gekozen. Daarop stelt de gemeente: ‘Dat 
wil overigens niet zeggen dat landschappelijke kwaliteit wordt ingeleverd. Hoe scherper soms 
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tegenstellingen worden neergezet, hoe groter de bewustheid van de kwaliteiten van beide, 
zowel het glas als het landschap.’ 
Dit is ruimtelijke ordeningsjargon voor: dit plan valt niet ruimtelijk in te passen, dus hebben 
we besloten het ook maar niet te proberen. 
 
Dit glastuinbouwplan vormt een nieuwe aanslag op het grootschalige, open landschap en tast 
daarmee ook leefbaarheid in het gebied, met name in Oudeschip, ernstig aan. De kassen 
vallen niet in dit open landschap in te passen en horen niet in dit landschap thuis. Een goed 
voorbeeld van slechte ruimtelijke ordening.  
 
11. Leefbaarheid  
De lichthinder van de glastuinbouw komt, met 0,4 lux, voor Oudeschip op 4 keer de door u 
gestelde norm. Bijna 2 keer de hoeveelheid licht op een heldere nacht bij volle maan: is dat 
nog aanvaardbaar voor een rustig plattelandsdorp in, van oudsher, een van de donkerste 
gebieden van de provincie? U streeft, blijkens het POP, naar behoud van duisternis op het 
platteland. Wij gaan er dan ook vanuit dat u voor dit overbodige glastuinbouwplan geen 
goedkeuring zult verlenen. 
 
Daarnaast wil de gemeente algen- en champignonteelt toestaan. De gevolgen voor 
omwonenden, met nam stankhinder, kunnen de leefbaarheid ernstig aantasten. Dergelijke 
gevolgen zijn echter niet in beeld gebracht. Voorts vrezen de omwonenden een forse 
geluidshinder te gevolge van regen- en hagelbuien op de kassen. Ook dit is niet onderzocht. 
 
En ten slotte: de kassen passen niet in het landschap. 
 
12. Flora- en faunawet  
Het gaat slecht met vleermuizen: alle in Nederland voorkomende soorten staan op de rode 
lijst en zijn als streng beschermd opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Met andere 
woorden: vleermuizen verkeren niet in een goede staat van instandhouding. 
 
Vleermuizen zijn erg gevoelig voor verstoring door licht. Dat is niet verwonderlijk: het zijn, in 
vergelijking met verschillende roofvogels, trage vliegers. Door ‘s nachts te vliegen, mijden zij 
predatoren. Maar in de buurt van lichtbronnen kunnen ze alsnog gegrepen worden: zij blijven 
dan ook zo veel mogelijk bij verlichting uit de buurt.. Maar de toenemende lichtvervuiling 
zorgt dat hun leefgebied steeds verder krimpt. 
 
In het relatief duistere Groninger platteland weten verschillende soorten vleermuizen zich 
vooralsnog te handhaven. In het plangebied zijn in ieder geval gesignaleerd: meervleermuis, 
watervleermuis, gewone en ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en tweekleurige 
vleermuis. Er zijn ook vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Volgens het plan 
moeten verschillende gebouwen, waarin (mogelijk) vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 
zijn, gesloopt worden. Hier is een ontheffing voor ex art. 75 Flora en faunawet voor nodig.   
 
‘Aangezien de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied geen dwingende reden van groot 
openbaar belang oplevert, waarin niet op andere wijze of op een andere plaats kan worden 
voorzien, kan geen ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet worden verleend. Het 
goede voortbestaan van de betreffende soorten zal daarom door middel van in het 
bestemmingsplan opgenomen mitigerende maatregelen worden zeker gesteld.’ 
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Echter, ook als er compensatiemaatregelen worden getroffen is voor het aantasten van vaste 
verblijfplaatsen een ontheffing nodig. En er zal zekerheid moeten zijn over de ‘goede staat 
van instandhouding’ van de soort in het gebied, ook op de lange duur. Hier is in de PB geen 
onderzoek naar gedaan. 
 
Het is zeer twijfelachtig of het bieden van alternatieve verblijfplaatsen voldoende is om die 
‘goede staat van instandhouding’ te waarborgen. Immers: door extra lichtvervuiling (door 
kassen, maar ook straatverlichting, enz.) en door ruimtegebruik gaat zeker 200 ha, maar 
waarschijnlijk ook een ruime strook er omheen, als foerageergebied voor de vleermuizen 
verloren. Het leefgebied van de vleermuizen wordt daarmee weer kleiner! 
 
De Flora- en faunawet staat dan ook aan realisering van dit plan in de weg. 
 
13. Natuurbeschermingswet  
Significante gevolgen van dit plan, zeker in combinatie met andere plannen en projecten, 
voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Waddenzee, maar ook verschillende Duitse 
Natura 2000-gebieden, zijn blijkens de PB en het MER niet uit te sluiten. Geconstateerd 
wordt dat het bestemmingsplan geen dwingende reden van groot openbaar belang oplevert. 
Een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet / Habitatrichtlijn is wel 
noodzakelijk, maar kan niet worden verleend. 
 
De Natuurbeschermingswet staat dan ook aan realisering van dit plan in de weg. 
 
14. Gebrek aan kennis  
De PB erkent: 
‘In dit Natuurbeschermingswetrapport is duidelijk geworden dat er veel noodzakelijke kennis 
ontbreekt om een kwantitatieve beoordeling te geven van de effecten van geringe 
lichtvervuiling op vogels. Er bestaan onder andere geen rekenmodellen of gegevens voor 
bepaalde aspecten, waardoor het niet mogelijk is tot een volledig beeld te komen.  
Deze aspecten betreffen:  
- de oppervlaktehelderheid (luminantie) van (gedeeltelijk) afgeschermde kasverlichting, 
gemeten in lumen (candela/m²),  
- de verlichting (illuminantie, gemeten in lux), de helderheid (luminantie, gemeten in lumen), 
de omvang, de zichtbaarheid afhankelijk van afstand en hoogte van waarneming, en het 
contrast met de omgeving van de lichtwaas (sky of air glow) die onder verschillende 
atmosferische omstandigheden optreedt bij (de beoogde grotendeels) afgeschermde 
kasverlichting;  
- de dosis-effectrelaties van de verschillende effecten van lichtbelasting en de 
drempelwaarden, waarbij een eerste effect optreedt voor kwalificerende soorten van de 
beschermde gebieden (veldexperimenten);  
- de dosis-effectrelaties van de verschillende effecten van lichtbelasting en de 
drempelwaarden in verband met predatie, predatoren en predator-prooirelaties (voor zover 
het geen kwalificerende soorten zijn, maar die wel kunnen beïnvloeden);  
- de ontwikkeling van het cumulatieve lichtniveau in de omgeving van het 
glastuinbouwgebied; 
- het aandeel van de glastuinbouw in dat cumulatieve lichtniveau;  
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- de gevolgen van het samenvallen van lichtniveaus van strooilicht of lichtwaas met andere 
activiteiten zoals (meer en hogere) windturbines en (haven)bedrijfsactiviteiten;  
- de gevolgen van de veranderingen in de lichtniveaus op de vogels;  
- trekroutes van de relevante vogelsoorten over zee en over land;  
- de gevolgen van de veranderingen in de lichtniveaus op de mens;  
- de wisselwerking tussen het maanritme, verlichtingssterktes uit de kassen die vergelijkbaar 
zijn met die van volle maan en menselijke activiteit in de Eemshaven.  
Het huidige onderzoek is gebaseerd op basis van de tegenwoordige wetenschappelijke 
kennis ter zake.’ 
 
Deze kennis zou niet mogen ontbreken: voor een deel kan de kennis verkregen worden door 
bij bestaande kassen te meten. Maar voor een deel gaat het om essentiële informatie om 
met enige betrouwbaarheid voorspellingen te kunnen doen van het effect van de kassen op 
de natuurwaarden. Hier is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk. De in de PB en het MER 
getrokken conclusies worden dus niet door deugdelijk wetenschappelijk onderzoek 
gedragen. 
 
15. Regels bestemmingsplan  
Plankaart en regels vormen het wettelijk kader van het bestemmingsplan. Toelichting en 
overige rapporten vormen uiteindelijk bij de vergunningverlening geen toetsingskader.  
 
Hierboven hebben wij al aangegeven dat de regels van het bestemmingsplan: 
- geen eisen stellen aan de lichtafscherming van de individuele kassen (hoewel MER en PB 
daar wel op gebaseerd zijn); 
- geen dwingende eisen stelt aan de totale (cumulatieve) lichtemissie van glastuinbouw en 
Eemshaven; 
- algenteelt en champignonteelt mogelijk maken, hoewel de gevolgen hiervan in MER en PB 
niet zijn onderzocht (overigens: de champignons staan alleen in de toelichting bij het plan, 
niet in de regels); 
- de mogelijkheid bieden dat het hele gebied wordt ingevuld met ‘overige voorzieningen’ 
(toeleveringsbedrijven), hoewel de gevolgen hiervan niet in beeld zijn gebracht. 
 
Wel wordt in art. 4.4 een vage regeling opgenomen die verwijst naar het MER. Zoals eerder 
opgemerkt: een MER biedt geen wettelijk afdwingbare regels, ook niet als daarnaar in de 
regels van het bestemmingsplan verwezen wordt. Het MER vormt geen toetsingskader bij 
vergunningverlening. Deze regeling lijkt er op gericht het gebruik van assimilatiebelichting 
zodanig te beperken, dat aan de voet van de zeedijk van de Waddenzee ten westen van de 
Eemshaven sprake is van een verhoging van de licht immissie van het kassengebied van ten 
hoogste 0,05 lux. De gemeente vindt blijkbaar dat voor andere plekken aan de voet van de 
zeedijk van de Waddenzee en voor omwonenden niets geregeld hoeft te worden. Deze 
opvatting delen wij niet. 
 
Het opnemen in het bestemmingsplan van een goede regeling voor het beperken van de 
lichtemissie, in het belang van een goede ruimtelijke ordening, is toegestaan. De gemeente 
Schouwen-Duivenland heeft in de planvoorschriften van het bestemmingsplan buitengebied 
t.a.v. glastuinbouw het volgende heeft opgenomen: “….kassen (gevels en dak) aan de 
binnenzijde moeten volledig zijn afgeschermd tegen horizontale en verticale lichtuitstraling 
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als gevolg van het gebruik van assimilatiebelichting”. Uit de uitspraak van 24 juli 2002, zaak 
200104384/1, blijkt dat de Afdeling Bestuursrechtspraak zich in deze bepaling kan vinden. 
 
Wij dringen er dan ook sterk bij u op aan goedkeuring aan dit bestemmingsplan te onthouden 
zolang een dergelijke regeling niet in de regels van het plan is opgenomen.   
 
Opmerkingen per artikel 
Artikel 1 
Hier is geen definitie opgenomen van assimilatiebelichting, terwijl dit begrip wel van belang is 
in art. 4.4. 
 
Artikel 2 
Bij de ‘Wijze van meten’ ontbreekt een regeling over de wijze van meten van licht, hoewel dit 
in het bestemmingsplan een heel belangrijk punt is. Verwijzen naar het MER lost dit euvel 
niet op. 
 
Artikel 3 
Onder 3.4, Specifieke gebruiksregels, wordt volstaan met de melding dat gebruik dat 
afwijkt van het bepaalde in de bestemmingsomschrijving (en reclamebouwwerken) tot het 
strijdig gebruik gerekend wordt.  In principe sluit deze regeling mestopslag, compostering van 
organisch afval, langdurige opslag van landbouwmaterieel en dergelijke niet uit. Dergelijke 
activiteiten kunnen de landschappelijke beleving aantasten en bovendien stank- stof- en 
andere overlast veroorzaken. Wij dringen er dan ook op aan deze bepaling aan te vullen. Bij 
voorbeeld: 
 
3.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt gerekend het gebruik dat 
afwijkt van het bepaalde in de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder 
geval wordt gerekend: 
- de opslag van mest en al dan niet organisch afval; 
- de opslag van aan hun gebruik onttrokken voer- of vaartuigen, werktuigen of machines of 
onderdelen daarvan, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, bagger en grondspecie, afval, 
puin, grind of brandstoffen, anders dan in verband met normaal onderhoud of ter 
verwezenlijking van de bestemming; 
- het gebruik van bouwwerken ten behoeve van reclamedoeleinden. 
 
Artikel 4 
Te vrezen valt dat buiten de op te richten gebouwen (kassen, algen- en 
champignonkwekerijen en andere bedrijven) goederen, grondstoffen en afvalproducten 
worden opgeslagen. De gebruiksregels (art. 4.4) regelen dit niet. Opslag buiten de gebouwen 
is niet alleen storend, maar kan ook overlast (stankoverlast, ongedierte ) en milieuproblemen 
(uitloging van gevaarlijke stoffen naar de bodem en het oppervlaktewater ) veroorzaken. 
Artikel 4 dient dit te regelen. 
 
Voorts gaan het MER en de PB uit van 100% zijafscherming van de kassen en 99% 
bovenafscherming. Waarbij in maximaal de helft van de kasoppervlakte tegelijkertijd 
assimilatiebelichting wordt toegepast. Volgens het raadsbesluit zal er zelfs 100 % 
bovenafscherming gerealiseerd worden. Ook dit is niet geregeld. 
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4.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt gerekend het gebruik dat afwijkt van het 
bepaalde in de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder 
geval wordt gerekend: 
1. het gebruik van assimilatiebelichting, tenzij de kassen (gevels en dak) aan de binnenzijde 
volledig afgeschermd zijn tegen horizontale en verticale lichtuitstraling als gevolg van het 
gebruik van assimilatiebelichting; 
2. het gebruik van (buiten de bebouwing zichtbare) verlichting, zodanig dat aan de voet van 
de zeedijk van de Waddenzee sprake is van een verhoging van de lichtimmissie van het 
kassengebied met meer dan 0,05 lux; 
3. het gebruik van de onbebouwde grond voor het composteren van organisch materiaal; 
4. het gebruik van de onbebouwde grond voor de opslag van mest en al dan niet organisch 
afval, aan hun gebruik onttrokken voer- of vaartuigen, werktuigen of machines of onderdelen 
daarvan, pallets en  verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, bagger en grondspecie, afval, 
puin, grind of brandstoffen, anders dan in verband met normaal onderhoud of ter 
verwezenlijking van de bestemming; 
5. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van reclamedoeleinden. 
 
Artikel 9 
 ‘9.4 Overtreding van het bepaalde in lid 9.3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit.’  
Wij vermoeden dat lid 9.1 wordt bedoeld. 
 
Artikel 10 
‘10.2 Overig - windturbinepark 
10.2.1 Bouwregels 
In afwijking van het gestelde in de overige bestemmingsregels geldt voor het bouwen van 
bouwwerken dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 5 m 
zal bedragen.’  
De titel van deze bepaling stemt niet overeen met de inhoud. Hier zijn geen windturbines 
mogelijk. 
 
Artikel 11 
‘11.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
a. de in het bestemmingsplan gegeven maten en afmetingen tot niet meer dan 10% van die 
maten en afmetingen, waaronder niet worden begrepen de berekeningen in lux, zoals 
bedoeld in artikel 3, lid 4, met uitzondering van de hoogtemaat van bouwwerken ten behoeve 
van reclame-uitingen indien daarmee de bouwhoogte meer dan 6 m zal bedragen;’  
Hier moet verwezen worden naar 4 lid 4. 
 
16. Financiële consequenties  
Volgens het raadsvoorstel zijn aan het voorstel zijn geen financiële consequenties 
verbonden. Echter: op grond van de toelichting van het plan bedragen de totale kosten van 
het project bedragen circa 33,5 miljoen euro. Of hiermee een sluitende grondexploitatie 
mogelijk is, valt, gezien de marktsituatie, ten zeerste te betwijfelen.  
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17. Reacties uit Duitsland  
Op 29 april 2004 heeft de Commissie voor de MER haar richtlijnadvies uitgebracht. Hierbij 
waren tevens inspraakreacties uit Duitsland betrokken. Wij hebben de indruk dat de Duitse 
bevolking en betrokken organisaties sindsdien niet op de hoogte gehouden zijn van de 
ontwikkelingen. De tervisielegging van dit plan is, voor zover ons bekend, niet in Duitsland 
gepubliceerd, van de stukken is geen Duitse vertaling beschikbaar. Terwijl uit de rapporten 
blijkt dat grensoverschrijdende gevolgen niet zijn uitgesloten. Hier dient alsnog in te worden 
voorzien. 
 
 
 
Wij dringen er dan ook bij u op aan om goedkeuring aan dit bestemmingsplan te onthouden. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Mede namens de Waddenvereniging, de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. en 
de vereniging Op Goede Grond, 
namens het bestuur van de Natuur en Milieufederatie Groningen 

 
 
 
 
 
 
 
mr. ing. E. de Waal 
 
 
 
 
bijlage: 
brief d.d. 25 februari 2008, kenmerk 08-35-GS 
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AANGETEKEND 

De Raad van  

de gemeente  Eemsmond 

Postbus 11  

9980 AA  UITHUIZEN 

 

 

Ons kenmerk:  08-35-GS               Groningen,  25 februari 2008 

Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan  

Glastuinbouwgebied Eemsmond 

 

 

Geachte Raad, 

 

Hierbij geven de Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, de stichting Natuur en 

Landschap Eemsmond e.o. en vereniging Op Goede Grond een gezamenlijke reactie op het ter 

visie liggende ontwerp-bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond.   

De inplaatsing van ruim 200 ha bruto glastuinbouw in een nu nog open gebied zal een grote  

aanslag betekenen op de landschappelijke kwaliteit en zal mogelijk leiden tot te hoge 

lichtemissies. Mede om die reden is het van belang om 1) goed tegen het licht te houden of er 

eigenlijk wel behoefte bestaat aan realisering van het project, en 2) wat bij realisering nu 

eigenlijk de economische meerwaarde - in termen van werkgelegenheid - van het project zal 

zijn. Immers, duidelijk is wat er verloren gaat, maar wat krijgen we er eigenlijk voor terug?  

Wij verzoeken u in deze reactie, gezien de grote gevolgen voor de landschappelijke kwaliteit, 

de mogelijke lichtemissies, de economische onzekerheden, het ontbreken van een locatie-

MER het ontbreken van een herstructureringsopgave, de onduidelijkheid over het verlenen 

van een Natuurbeschermingswet-vergunning, het Bestemmingsplan Glastuinbouw Eemsmond 

niet verder in procedure te brengen. Wij bepleiten in deze reactie dat in een aparte locatie-

MER alsnog locatie-alternatieven worden onderzocht en een herstructureringsopgave wordt 

uitgewerkt. Daarna zou een nieuwe afweging kunnen worden gemaakt.   

Indien u echter toch voornemens bent nu al het bestemmingsplan in procedure te brengen, 

verzoeken wij u de toegestane verhoging van de lichtimmissie op de rand van de Waddenzee 

aan te scherpen tot het verplicht toepassen van een bovenscherm met een minimale 

lichtemissie-reductie van 99%.  

 

In deze reactie komen achtereenvolgens aan de orde.  

1. Glastuinbouwlocatie-behoefte; 

2. Werkgelegenheid; 

3. Opstellen locatie-MER gewenst;  

4. Ontwerp-bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond. 

5.   Natuurbeschermingswet  
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1. Glastuinbouwlocatie-behoefte 

De beoogde ontwikkeling van ruim 200 ha bruto glastuinbouwlocatie (netto ruim 160 ha) 

suggereert dat er een grote behoefte bestaat aan nieuwe glastuinbouwlocaties. De vraag is of 

dat wel het geval is. In februari 2006 is het rapport “Uitbreiding glastuinbouw Bergerden 

noodzakelijk?” uitgebracht. Wij hebben het College van B&W dat rapport toegezonden als 

bijlage bij onze reactie op het voorontwerp-bestemmingsplan. Het rapport is opgesteld door 

het LEI Wageningen UR. In het LEI-rapport wordt geconcludeerd dat het areaal netto glas in 

Nederland in de afgelopen 5 jaar stabiel is gebleven (10.500 ha). Tot 2015 wordt een 

voorzichtige toename verwacht van circa 1.000 ha tot 11.500 ha. De prognosticeerde 

areaaluitbreiding van de in de Nota Ruimte opgenomen Landbouwontwikkelingsgebieden 

(LOG’s) (1848-1895 ha) is volgens het LEI bijna tweemaal zo groot als de verwachte 

areaaltoename.  

Zoals bekend behoort de beoogde locatie bij de Eemshaven niet tot de in de Nota Ruimte 

opgenomen LOG’s. Verwacht mag daarom worden dat als de beoogde areaaluitbreiding van 

de LOG’s al veel groter is dan de werkelijke behoefte, de ontwikkeling van een locatie die 

niet in de Nota Ruimte is opgenomen, buitengewoon moeilijk zal verlopen. Er zal simpelweg 

geen directe behoefte zijn aan een dergelijke locatie. Dat klemt des te meer doordat de 

Eemshavenlocatie ver weg is gelegen van de bestaande glastuinbouw-infrastructuur 

(kenniscentra, veiling etc.). In onze uitgave “Nieuwsbrief over de geplande kassen in de 

Oostpolder bij Oudeschip/Eemshaven (mei 2005)” zijn wij hierop al uitgebreid ingegaan. In 

die uitgave hebben wij ook al gewezen op de stagnerende ontwikkeling van de Groninger 

glastuinbouwlocaties in Hoogezand-Sappemeer en Zuidbroek. Die locaties zijn nog steeds 

zieltogend.  

Wij concluderen dat niet is gebleken dat er sprake is van een zodanige behoefte aan extra ha’s 

glastuinbouw dat de ontwikkeling van een locatie nabij de Eemshaven een kansrijke optie is.   

 

Dat die behoefte minimaal is, blijkt ook wel uit het gegeven dat na zoveel jaren planvorming 

er nog steeds geen serieuze gegadigden zijn om zich hier te vestigen. Wij vinden het tekenend 

dat zelfs bedrijven ter grootte van l ha kunnen worden gehuisvest. In het MER werd nog 

uitgegaan van bedrijfsgroottes variërend van 15 t/m 45 ha. Wij zijn overigens van mening dat 

de beoogde glastuinbouwlocatie zeker geen kleinere bedrijven zou mogen huisvesten. Niet 

alleen voor grote bedrijven maar zeker ook voor kleinere bedrijven bieden de bestaande 

glastuinbouwlocaties in de provincie Groningen voldoende ruimte. Daarbij komt dat 

concentratie van glastuinbouw in een beperkt aantal gebieden de negatieve (landschappelijke) 

gevolgen zo veel mogelijk beperkt. Wanneer ook kleine bedrijven zich nabij de Eemshaven 

zouden mogen vestigen, geeft dit een relatief grote impact terwijl de kans bestaat dat het blijft 

bij dat ene kleine bedrijf.  

 

2. Werkgelegenheid 

Een van de overwegingen om een nieuwe glastuinbouwlocatie te realiseren is de verwachte 

toename van de werkgelegenheid. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt gesproken over een 

werkgelegenheid van 2.135 werknemers in het piekseizoen.    

In het eerder door het College van B&W gehanteerde PPO-rapport ‘Glastuinbouw in de 

gemeente Eemsmond effecten op de werkgelegenheid” is – toen nog - voor 230 ha netto 

glastuinbouw uitgegaan van een werkgelegenheid in de zomer van 2000 mensen en in de 

maanden januari en februari van 900 mensen. Gemiddeld zou er sprake zijn van 1380 

manjaar. In het bovengenoemde LEI-rapport “Uitbreiding glastuinbouw Bergerden 

noodzakelijk?” wordt voor de glastuinbouw in het jaar 2015 er van uitgegaan dat de totale 

werkgelegenheid met ca. 6 % zal afnemen t.o.v. de huidige situatie. Wat betreft de groente-
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glastuinbouw verwacht het LEI in 2015 een werkgelegenheid van 2,8 aje (ondernemer, gezin 

en vreemde arbeid) per ha. Voor 160 ha netto glasareaal zou dit een werkgelegenheid 

opleveren van 448 manjaren. Minder dan de helft dus van de in het PPO-rapport 

gepresenteerde cijfers. Wij wijzen er op dat het LEI een gerenommeerd landbouwonderzoek-

instituut is. Wij hebben daarom geen reden om de door het LEI ingeschatte 

werkgelegenheidscijfers op voorhand in twijfel te trekken.  

 

Daarnaast is het algemeen bekend dat in Nederland een belangrijk deel van de 

arbeidskrachten in de glastuinbouw afkomstig is uit andere EU-lidstaten. Gezien de verruimde 

mogelijkheden voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten in Midden- en Oost-Europa om 

in Nederland werkemplooi te zoeken, is het niet irreëel te veronderstellen dat een groot deel 

van de toekomstige arbeidskrachten in het glastuinbouwgebied Eemsmond uit die landen 

afkomstig zal zijn. Dat betekent dat het nog maar de vraag zal zijn of de kassen wel een 

substantiële bijdrage zullen leveren aan het terugdringen van de werkloosheid van met name 

lager opgeleiden in Noord-Groningen.  

 

Op 13 januari 2005 zonden wij het College van B&W een afschrift van een schrijven aan de 

Statencommissie Economie en Mobiliteit met als bijlage de notitie “Opmerkingen bij het 

PPO-rapport ‘Glastuinbouw in de gemeente Eemsmond” van Dr. D. Strijker van de Faculteit 

Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. In die brief haalden wij een passage aan uit de 

notitie van Dr. Strijker waarin hij stelde dat door realisering van het glastuinbouwgebied in 

Eemsmond er concurrentie zal plaatsvinden met andere – te ontwikkelen - noordelijke 

glastuinbouwlocaties. De toename van de noordelijke werkgelegenheid zal daarmee lager 

uitvallen dan in het PPO-rapport – en in het ontwerp-bestemmingsplan - wordt gesuggereerd. 

Strijker concludeert dat de mogelijke komst van een glastuinbouwlocatie in Eemsmond er toe 

zal leiden dat de noordelijke glastuinbouw-structuur verzwakt.  

 

Wij zijn hierboven al ingegaan op de ontwikkeling van de Groninger glastuinbouwlocaties in 

Hoogezand-Sappemeer en Zuidbroek. Realisering van een glastuinbouwlocatie nabij de 

Eemshaven kan er toe leiden dat een mogelijke toename van werkgelegenheid in Hoogezand-

Sappemeer en Zuidbroek teniet wordt gedaan. Dat geldt des temeer als op de locatie in 

Eemsmond ook kleine bedrijven worden toegestaan. Op provinciale schaal bezien is er 

daarmee een risico dat de ontwikkeling van de Eemshavenlocatie niet zal leiden tot een groei 

van de totale provinciale werkgelegenheid in de glastuinbouw t.o.v. de autonome 

werkgelegenheidsontwikkeling in de glastuinbouw. 

  

3. Opstellen locatie-MER gewenst  

T.b.v. het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan, is een inrichtings-MER opgesteld. 

Wij zijn echter van mening dat alsnog een locatie-MER moet worden uitgevoerd. Een locatie-

MER kan immers inzicht bieden in het verschil in milieugevolgen tussen verschillende 

locaties. Op zich zou het destijds uitgebrachte SMB-POP II kunnen voldoen aan onze wens 

om een locatie-MER uit te voeren. In het SMB-POP II zijn echter geen andere 

locatiealternatieven in beschouwing genomen. Als reden daartoe is in het SMB-POPII 

aangegeven: “de gunstige ligging van de locatie ten opzichte van de Eemshaven en de 

Eemscentrale (gebruik restwarmte en CO2), de ontsluiting over weg en water en de behoefte 

vanuit de sector aan locaties die het mogelijk maken mega-bedrijven op te zetten maken deze 

locatie tot een logische keuze voor glastuinbouw ten opzichte van andere locaties in het 

noorden van Groningen, zowel vanuit economisch als milieuoogpunt”. Daarbij werd in het 

SMB-POP II nog eens benadrukt dat een duurzame inrichting goed mogelijk is, “naast 
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gebruik van restwarmte is het er mogelijk warmteopslag toe te passen en/of gebruik te maken 

van bio-energie en windenergie”. In het MER is echter duidelijk gemaakt dat dat helemaal 

niet het geval zal zijn. In het MER wordt gesteld dat het gebied “geen kansrijke locatie is voor 

grootschalige koude- en warmteopslag”. Het MER concludeert vervolgens: “de kansen voor 

duurzame energieproductie worden vooralsnog niet als erg kansrijk ingeschat”. Met andere 

woorden, één van de belangrijkste overwegingen in het SMB-POP II om geen locatie-

alternatieven voor de glastuinbouwlocatie Eemsmond uit te voeren – te weten de 

mogelijkheden van het gebruik van duurzame energie – blijken op de in geding zijnde locatie 

helemaal niet aan de orde te zijn. Later uitgevoerd onderzoek heeft ook niet geresulteerd in 

informatie dat het plangebied mogelijkheden biedt voor warmte-/koude opslag. Als het gaat 

om de toekomstige energievoorziening in de glastuinbouw, heeft het gebruik van b.v. warmte-

/koude opslag een grote toekomst; de energieleverende kas staat er aan te komen. Duidelijk 

zal zijn dat daarmee - op termijn - voor de tuinders een geweldig kostenvoordeel zal kunnen 

worden bereikt. Voor hen vanzelfsprekend heel aantrekkelijk. De naar verwachting toch al 

geringe animo van tuinders om in dit gebied een bedrijf te starten, zal door de beperking m.b.t 

het gebruik van koude- en warmteopslag nog verder worden verkleind. Wij zijn daarom van 

mening dat de informatie die met het MER is gegenereerd er toe leidt dat alsnog andere 

locaties – waaronder de huidige glastuinbouwlocaties in Zuidbroek en Hoogezand – zouden 

moeten worden onderzocht op o.a. de mogelijkheden van duurzame energieproductie. Wij 

verzoeken u daartoe samen met de provincie een locatie-MER bijvoorbeeld middels een plan-

MER op te stellen. 

 

4. Ontwerp-bestemmingplan Glastuinbouwgebied Eemsmond 

M.b.t. de inhoud van het ontwerp-bestemmingsplan gaan wij hieronder in op de volgende 

onderwerpen.    

4.1  Herstructureringsopgave  

4.2  Inrichtingsmodel 

4.3  Lichtemissie en bewoners 

4.4  Lichtemissie en Waddenzee   

 

4.1 Herstructureringsopgave  

In het ontwerp-bestemmingsplan wordt de Nota Ruimte aangehaald. In die nota is aangegeven 

dat buiten de 10 landbouwontwikkelingslocaties, er ruimte is voor nieuwvestiging van 

glastuinbouw. Nieuwe gebieden kunnen worden ontwikkeld, “mits deze worden gekoppeld 

aan een herstructureringsopgave”. Uit het ontwerp-bestemmingsplan blijkt in het geheel niet 

hoe aan die herstructureringsopgave wordt voldaan. Slechts wordt opgemerkt dat: “ook zal 

nadrukkelijk worden ingezet op een herstructurering van oude en verspreid liggende 

glasopstanden in de eigen provincie. De provincie geeft hiermee graag gehoor aan de wens 

van het Rijk de glastuinbouw te concentreren en te voorkomen dat nieuwe verspreide 

glasopstanden ontstaan”. Mooie woorden, maar vooralsnog zijn wij van mening dat 

realisering van glastuinbouwlocatie in Eemsmond haaks staat op deze concentratie-gedachte. 

Hoe deze concentratie wordt gerealiseerd, en of daar bijvoorbeeld financiën beschikbaar voor 

worden gesteld, wordt echter niet op ingegaan. Vooralsnog lijkt het er daarom op dat aan die 

herstructureringsopgave geen handen en voeten is gegeven. In strijd met de Nota Ruimte dus. 

Wij verzoeken u alsnog in het bestemmingsplan duidelijk te maken wat die 

herstructureringsopgave precies behelst en deze ook samen met de provincie daadwerkelijk 

uit te voeren.   
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4.2  Inrichtingsmodel 

In ontwerp-bestemmingsplan is terecht afgezien van een inpassing door aansluiting bij het 

bestaande landschap. Door de schaal van het kassencomplex en het open karakter van het 

Noord-Groninger kustlandschap is dat een onmogelijkheid. 

Uit de toelichting blijkt dat is gekozen voor het zgn. contrastmodel. “Het ontwerp gaat uit van 

een robuust, recht blok dat daardoor een scherp contrast maakt ten opzichte van de lange 

rechte en licht gebogen lijnen van de dijkenstructuur”. Dat zou de beleving van het landschap 

“maximaal” maken.  

Door een eigen oriëntatie t.o.v. de omgeving zou het kassencomplex als een zelfstandig 

losstaand element worden ervaren waarbij het eigen karakter van de Oostpolder met haar 

dijken gerespecteerd zou blijven. Wij zijn van mening dat dit een tekentafel-drogredenering 

is. Vanwege de omvang van het kassencomplex, zal het effect van een zelfstandig vrij in de 

ruimte staand object nooit worden ervaren. Het resultaat is een verspilling van ruimte. Zo 

heeft b.v. de agrarisch in te vullen restruimte tussen industriegebied Eemshaven en het 

kassencomplex geen enkele landschappelijke waarde en voor agrarisch gebruik is het 

versnipperd en te klein. 

  

4.3 Lichtemissie en bewoners 

In het ontwerp-bestemmingsplan wordt het MER aangehaald waarin wordt geconcludeerd dat 

in de directe omgeving van het plangebied aan de gestelde grenswaarden (3 lux) kan worden 

voldaan. Wij zijn van mening dat in het MER en het ontwerp-bestemmingsplan onvoldoende 

is ingegaan op het verschil in beleving van een lichtniveau bij verschillende soorten 

lichtbronnen. Ter illustratie hebben wij hieronder eerst enkele lichttechnische begrippen 

toegelicht.  

 

Lichtstroom = De totale hoeveelheid licht door een lichtbron uitgezonden.  

Eenheid: lumen (lm). 

 
Verlichtingssterkte = De maat van de hoeveelheid licht die op een vlak valt.   

Eenheid: lux (=lm/m2). De verlichtingssterkte t.o.v. de afstand tot een lichtbron is 

kwadratisch.  

  
Lichtsterkte = De maat voor de hoeveelheid licht die een lichtbron in een bepaalde richting 

uitstraalt.   

Eenheid: candela (cd)  
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Luminantie = Een objectieve maat voor de helderheid van een verlicht oppervlak.  

Eenheid: cd/m2 (cd= candela). De luminantie van een licht oppervlak (aangelicht met 

dezelfde lichsterkte) zal veel hoger zijn dan dat van een donker oppervlak.  

 
 

Het MER gaat uit van een 0,1 lux contour (‘input’ aan licht) op de rand van het PKB-gebied 

Waddenzee. In het ontwerp-bestemmingsplan is aangegeven dat het dorp Oudeschip zonder 

mitigerende maatregelen binnen de 1 lux grens ligt, Koningsoord en Nooitgedacht liggen net 

buiten de 0.25 lux en Polen net buiten de 0,1 lux-contour.  

 

De kassen hebben een verlichtingsniveau van ca. 18.000 lux (lm/m2). Dan lijkt 0,1 lux (rand 

van de Waddenzee) of 1 lux (Oudeschip) t.o.v. bijvoorbeeld daglicht dus heel weinig.  

Echter, het menselijk oog heeft het vermogen door adaptatie zich aan te passen aan sterk 

verschillende verlichtingsniveaus. Het laagste verlichtingsniveau waarop we nog kunnen 

waarnemen ten opzichte van het hoogste nog te verdragen lichtniveau verhoudt zich als 1 : 10 

miljard. Het oog kan zich dus aanpassen aan heel veel licht, daar staat tegenover dat ook  heel 

weinig licht in de beleving nog steeds veel licht is! (bron: 'Licht in de architectuur, een 

beschouwing over dag- en kunstlicht';  C. van Santen ir. A.J.Hansen.) 

 

Wij stellen vast dat een groot oppervlak grotendeels afgeschermde kassen, toch nog een 

zodanige airglow veroorzaakt dat bij Oudeschip sprake is van een input van ruim 1 lux. Deze 

input is het gevolg van de luminantie van de bewolkte hemelkoepel over een zeer groot 

oppervlak. Je mag veronderstellen dat een groot deel van de hemelkoepel een zodanige 

luminantie (cd/m2) heeft dat die input op het aardoppervlak van 0.1 lux wordt bereikt. Met 

andere woorden een grotendeels egaal diffuus lichtende hemelkoepel. 

De volle maan veroorzaakt een ‘input’ aan licht van 0.2 lux. De maan is weliswaar als punt 

veel helderder, maar laat de verdere hemel donker en sterren grotendeels zichtbaar. Ook de 

kwaliteit en spreiding van het licht is heel anders.  
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Een verlichtingsniveau door airglow, ongeveer vergelijkbaar met dat van de maan zal in de 

perceptie totaal anders zijn. De hemelkoepel is dan een diffuse lichtbron, die met de 

omgeving zonder contrasten en schaduwen,  monotoon is en door de eenzijdige lichtkleur 

samenstelling (spectrum) door het oog als onnatuurlijk wordt ervaren.  Het is donker en toch 

niet donker, een altijd durende mistige schemer. 

 

Voorbeelden uit het Philips verlichtingtechnisch handboek: 

                                          
Ongericht diffuus licht                                                 gericht licht 

 

Een (zgn. ‘input’) verlichtingssterkte  van ongeveer 1 lux (Oudeschip), veroorzaakt door de 

luminantie van een diffuus verlichte hemelkoepel veroorzaakt nog steeds een hoge 

lichthinder.  

 

Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat de toegestane lichtemissie te hoog is en aan 

strengere eisen moet voldoen dan in het onderhavige ontwerp-bestemmingsplan is vastgelegd. 

In paragraaf 4.4 gaan wij in op de door ons gewenste strengere eisen.  

 

4.4 Lichtemissie en Waddenzee   

In het ontwerp-bestemmingsplan is gesteld dat “ter plaatse van de Waddenzee” aan de 

gestelde grenswaarden (0,1 lux) kan worden voldaan, mits mitigerende maatregelen worden 

getroffen door de gewasreflectie en de verlichtingsniveaus met elkaar in overeenstemming te 

brengen”.     
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In het MER is een voorbeeld uitgewerkt (blz. 42) met een situatie van 95% 

bovenafscherming. Uit het MER blijkt dat bij 95% bovenafscherming de contourafstanden als 

volgt zijn: 1, 00 lux: 1.175 m, 0,25 lux: 1.950 m, 0,1 lux: 3.000 m en 0.01 lux: 8.000 m.  

De afstand van het centrum van de kassen tot aan de Waddenzee bedraagt ongeveer 3 km, 

daarmee lijkt te worden voldaan aan de eis van maximaal 0,1 lux op de rand van de 

Waddenzee. De afstand van het oostelijk deel van de kassen tot aan de Waddenzee bedraagt 

echter ongeveer 1.800 m. Naar het noorden toe ligt de afstand tot de Waddenzee in de orde 

van grootte van ongeveer 2 km. Wij betwijfelen daarom of het wel juist is dat bij de 

berekeningen in het MER (blz. 44) een afstand tot de Waddenzee is aangehouden van 3 km.. 

Wat betreft de Waddenzee lijkt het ons daarom niet uitgesloten dat er vaak een overschrijding 

zal plaatsvinden van de maximale immissie toename van 0,1 lux.  

 

Uit de notitie “Controle maximale lichtemissie d.d. 30 oktober 2007 – bijlage bij het ontwerp-

bestemmingsplan - blijkt dat in het MER is uitgegaan van een belicht oppervlak ter grootte 

van 116,5 ha ( 43 % van het bruto oppervlak). Uit de notitie blijkt echter ook dat thans wordt 

uitgegaan van een belicht oppervlak van 134 ha (65 % van het bruto oppervlak). Ook de 

gewasreflecties zijn volgens die notitie naar verwachting hoger dan in het MER is 

aangenomen. 

De nieuwe ontwikkelingen brengen met zich mee dat de kans dat een overschrijding optreedt 

van de gestelde norm van 0,1 Lux toename op de rand van de Waddenzee, alleen maar groter 

is geworden.     

 

In het ontwerp-bestemmingsplan is de kans op overschrijding van de norm van 0,1 lux 

toename op de rand van de Waddenzee - theoretisch - opgelost door in het ontwerp-

bestemmingsplan ook een maximale emissienorm op te nemen: 44 lux op elk punt 1 m boven 

de nok van de kassen. Deze norm zou inhouden dat in situaties met hogere 

reflectiecoëfficiënten (o.a. bij jonge gewassen) of bepaalde typen bewolking een lagere 

verlichtingssterkte moet worden toegepast (= mitigatie).   

 

Onduidelijk is echter hoe dit in de praktijk gaat werken. Opmerkelijk is dat in het ontwerp-

bestemmingsplan de analogie met de gaswinning wordt gezocht; er wordt gesproken over 

toepassing van het “hand aan de kraan-principe”. Een monitoringsplan ontbreekt echter. 

 

Ook de relatie met andere lichtbronnen in het gebied is schimmig. De in het ontwerp-

bestemmingsplan opgenomen norm van 0,1 lux op de rand van de Waddenzee, betreft de 

maximale verhoging van 0,1 lux (zie art. 3.4 b.2). Tegelijk is in het ontwerp-bestemmingsplan 

opgenomen: bij de grens van 0,1 lux zijn “geen significante gevolgen  

en zelfs geen relevante gevolgen te verwachten voor kwalificerende vogelsoorten, 

beschermde habitattypen, en soorten en is er geen aantasting van de wezenlijke kenmerken 

van de betrokken Beschermde Gebieden”. Met andere woorden de norm van 0,1 lux wordt 

tegelijkertijd beschouwd als een maximum immissie-norm op de Waddenzee. Het in het 

bestemmingsplan toestaan van maximaal 0,1 lux verhoging op de rand van de Waddenzee,  

betekent feitelijk dat geen extra immissie in de Waddenzee meer kan plaatsvinden ten gevolge 

van de emissie van andere industriële bedrijvigheid.  

 

Ten noorden van het beoogde glastuinbouwgebied ligt de Eemshaven. Ook vanuit dit gebied 

is echter sprake van licht-emissie. In de toekomst zal deze emissie naar verwachting alleen 

maar toenemen wegens de alhier toenemende bedrijvigheid. In het ontwerp-bestemmingsplan 

wordt hierover gesteld dat voor nieuw te vestigen bedrijven een Nbwet-vergunning 
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noodzakelijk zal zijn. Cumulatieve effecten zouden daardoor uitgesloten zijn. Dit laatste is 

ons niet duidelijk. Feitelijk zouden deze vergunningen moeten eisen dat vanuit deze bedrijven 

geen enkele lichtemissie meer zou mogen optreden.  

 

Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat het in het ontwerp-bestemmingsplan 

opgenomen beschermingsniveau m.b.t. lichtemissie te ruim is.  

In het MER wordt aangegeven dat een norm van 0,1 lux op de grens van de Waddenzee bij 

een afscherming van 95% niet wordt gehaald bij hogere gewasreflecties en bij een lagere 

wolkhoogte. Dan zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk om aan de eis van 0,1 lux te 

voldoen. Ook het ontwerp-bestemmingsplan gaat uit van het treffen van mitigerende 

maatregelen. Wij zijn van mening dat het treffen van mitigerende maatregelen bij bepaalde 

weers- en groeicondities niet zal werken. Wie bepaalt welke maatregel op welk moment en 

door wie wordt getroffen? Het ligt ons inziens niet voor de hand dat glastuinbouwers 

afhankelijk van het weertype direct maatregelen zullen treffen om de lichtemissies terug te 

dringen. Laat staan dat op dat moment al duidelijk is tot welk niveau dat moet.  

Het is daarom veel wenselijker een zodanige lichtemissie toe te staan dat zoveel mogelijk 

zonder mitigerende maatregelen wordt voldaan aan de immissie-normen van de Waddenzee. 

Uit het MER blijkt dat indien wordt gekozen voor een bovenafscherming van 99 % de 

maximum-norm van 0,1 lux op de rand van de Waddenzee – uitgaande van een afstand tot de 

Waddenzee van 3 km, wat ons inziens in werkelijkheid een kortere afstand is -  veelal zonder 

mitigerende maatregelen worden gehaald.  

 

Wij zijn daarom van mening dat uitgegaan moet worden van een bovenafscherming van 99 

%. Dan is het nemen van mitigerende maatregelen bij bepaalde groei- en weercondities zoveel 

mogelijk beperkt. Een dergelijke bovenafscherming sluit ook veel beter aan bij het in 2004 

gesloten convenant tussen  LTO-Nederland en de Stichting Natuur en Milieu. In dat 

convenant is vastgelegd dat in “gebieden die vallen onder de Habitatrichtlijn. de toepassing 

van groeilicht niet gewenst is, tenzij dit voor 100% is afgeschermd. Nieuwe kassen dienen 

elders te worden gerealiseerd. Voorzover er belichtende kassen in zulke gebieden zijn, 

verdient verwijdering in het kader van de ruimte voor ruimte regeling aanbeveling”. Duidelijk 

is dat het convenant uitgaat van geen nieuwe of vergrote lichtemissies en –immissies in 

Habitatrichtlijngebieden. Bezien in het licht van het convenant tussen LTO-Nederland en de 

Stichting Natuur en Milieu zou het daarom geen pas geven een glastuinbouwlocatie toe te 

staan op de rand van het Habitatrichtlijn-gebied de Waddenzee, met substantiële lichtemissies 

– wat het geval is bij 95% afscherming - in het Habitatrichtlijngebied Waddenzee.  

 

5.   Natuurbeschermingswet  
Ook uit de Passende Beoordeling behorende bij het MER blijkt dat slechts met behulp van 

mitigatie een illuminatie van 0,1 lux op de rand van de Waddenzee is te bereiken. Daarbij is 

uitgegaan van een bovenafscherming van 95%. Uit de PB blijkt dat een bovenafscherming 

van de assimilatiebelichting van 99% bij voorbaat geen significante effecten tot gevolg heeft.   

In het ontwerp-bestemmingsplan wordt uitgegaan van een bovenafscherming van 95%. Ten 

onreche wordt niet ingegaan of daadwerkelijk een Nb-wetvergunning kan worden verleend en 

zo ja, welke voorwaarden aan deze vergunning worden verbonden.  

 

6. Afsluitend 

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied 

Eemsmond vooralsnog niet in procedure te brengen, maar eerst een herstructureringsopgave 

uit te voeren, een locatie-MER op te stellen en duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of 
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een vergunning kan worden verleend op grond van de Natuurbeschermingswet, en zo ja onder 

welke voorwaarden.  

Wij zijn van mening dat de negatieve effecten van plaatsing van 200 bruto ha kasoppervlak 

op de kwaliteit van het open landschap, de mogelijke lichtemissies en het niet kunnen 

gebruiken van duurzame energie, factoren zijn die voor ons zwaarder wegen dan de o.i. 

twijfelachtige economische voordelen van het project. Wij wijzen daarom een eventueel 

vervolgen van de bestemmingsplan-procedure zonder het opstellen van een locatie-MER en 

een herstructureringsopgave af. Na het opstellen van een locatie-MER en een 

herstructureringsopgave kan vervolgens een nieuwe afweging worden gemaakt.    

 

Indien u echter toch voornemens bent het bestemmingsplan verder in procedure te brengen, 

verzoeken wij u de toegestane verhoging van de lichtimmissie op de rand van de Waddenzee 

aan te vullen met de eis dat een bovenscherm met een minimale lichtemissie-reductie van 

99% wordt toegepast. Hierbij gaan wij er uiteraard vanuit dat er vanaf het begin van de 

avondschemering tot en met het eind van de ochtendschemering 100% van de tijd 

afgeschermd wordt en er geen kieren getrokken worden.  

 

Hoogachtend,  

Mede namens de Waddenvereniging, de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. en de 

vereniging Op Goede Grond,  

Namens het bestuur van de Milieufederatie Groningen, 

 

 

Mr. drs. G.Smits 

 

In afschrift aan:  College van GS-Groningen 

 


