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1. Algemeen 
 
1.1. Initiatiefnemers: 
Deze startnotie MER heeft betrekking op een bedrijfsverplaatsing in het kader 
van de Limburgse verplaatsingsregeling intensieve veehouderij Noord- en 
Midden Limburg. Verplaatst wordt een varkenshouderijbedrijf thans gevestigd 
aan de Lakei 7 te Bergen. Betreffende varkenshouderij wordt verplaatst naar de 
locatie Beekheuvels ong. te Siebengewald. 
 
De initiatiefnemer is: 
Elite Varkens BV 
Deze BV wordt vertegenwoordigd door: 
Paul van der Meijden 
Halderse akkers 5a 
5271 VP Sint Michielsgestel 
073-5513131 
06-50671003 
Fax. 073-5513188 
p.v.d.meijden@planet.nl 
 
Jan Welvaarts 
Kleinder liempde 10 
5281RD Boxtel 
0411-672060 
06-51402246 
fax. 0411-675107 
Welvaartsjan@hetnet.nl 
 
1.2. Soort activiteit: 
Bovengenoemde initiatiefnemers willen aan de Beekheuvels te Siebengewald 
een varkenshouderijbedrijf vestigen. Hun plan is om een varkensfokkerij voor 
meer als 900 zeugen op te richten. 
Het initiatief is op grond van de C-lijst MER plichtig: 
 
Drempelwaarde, dieraantallen en -categorie 
 

mer-plicht Aantal plaatsen  Rav-diercategorie Wanneer

cat. C.14 >= 85.000  mesthoenders E3, E4, E5 

  >= 60.000  hennen E1, E2 

  >=3.000  mestvarkens D3 

  >= 900  zeugen D1.2, D1.3 

        

Oprichting van 
inrichting (= ook 
uitbreiding door 
oprichting van 
 nieuwe installatie)   

 
 
 

Voncken Advies, Bochtstraat 2, 6035 SH Ospel                                                                                                       Pagina 2



1.3. Beschrijving van de voorgenomen activiteit. 
De initiatiefnemers zijn voornemens om een zeugenhouderij te verplaatsen van 
de locatie Lakei 7 naar de locatie Beekheuvels ong. Op de locatie Beekheuvels 
wordt een varkenshouderij opgericht met ca. 2.969 plaatsen voor zeugen 
inclusief opfokzeugen en 8.064 plaatsen voor gespeende biggen. 
Het plan behelst het verdelen van de betreffende dierplaatsen over drie stallen. 
Die stallen worden in twee hoofdgebouwen ondergebracht de ene krijgt een 
afmeting van 79,35 m. * 54,50 m. het andere gebouw krijgt een afmeting van 
107,60 m. * 83,80 m. Een tekening van de op te richten gebouwen en de 
indeling daarvan is als bijlage bij deze startnotitie bijgevoegd. 
De plaats van vestiging bevind zich in een Landbouw Ontwikkelings Gebied 
(LOG). Dit landbouwontwikkelingsgebied is aangewezen ten behoeve van 
incidentele nieuwvestigingen van intensieve veehouderijbedrijven ten behoeve 
van bedrijfsverplaatsers binnen de eigen gemeente. Initiatiefnemers nemen deel 
aan de verplaatsingsregeling intensieve veehouderij Noord- en Midden Limburg. 
Daarmee voldoen zij aan de vestigingscriteria van de gemeente Bergen. 
 

 
 
De beoogde vestigingslocatie, kadastraal bekend als gemeente Bergen sectie P 
nummer 41 groot ca. 3.24 ha. Plaatselijk bekend als Beekheuvels ongenummerd. 
De bedrijfslocatie aan de Lakei 7 ligt in een extensiveringsgebied in het kader 
van het reconstructieplan voor Noord- en Midden Limburg. 
Op deze bedrijfslocatie worden momenteel de volgende aantallen dieren 
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gehouden; 300 zeugen, 874 opfokzeugen, 1080 gespeende biggen en 2 beren. 
Genoemde veebezetting komt overeen met een ammoniakuitstoot van 5.435,2 
kg. NH3. De bedrijfslocatie ligt tegen het bos, de afstand tot het VHR gebied de 
Maasduinen bedraagt ca. 10 - 20 meter. De depositie op het gebied bedraagt 
tussen de 51.000 en 38.000 mol/ha/jaar. 

 
Bedrijfslocatie Lakei 7. 

Bedrijfslocatie Beekheuvels ong. 
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1.4. Motivatie locatiekeuze. 

 
De beoogde vestigingslocatie ligt in een Landbouw Ontwikkelings Gebied 
(LOG). Deze gebieden zijn in het kader van het reconstructieplan voor Noorden 
Midden Limburg aangewezen als zoeklocaties voor nieuwvestiging van 
intensieve veehouderijbedrijven. De ligging van de vestigingslocatie in relatie 
tot het reconstructieplan voor Noord- en Midden Limburg is onderstaand 
aangegeven. 
De keuze voor de nieuwvestigingslocatie is volgens de navolgende aanpak tot 
stand gekomen; 

1. Ondernemers hebben zich aangemeld voor deelname aan de 
verplaatsingsregeling intensieve veehouderij. 

2. Ondernemers zijn op zoek gegaan naar een nieuwe locatie in het 
zoekgebied LOG incidentele nieuwvestiging. 

3. De locatie Beekheuvel bleek beschikbaar, hiervoor was op 21-4-2003 
door het college van B&W reeds een planologische principe-
medewerking afgegeven. 

4. Ondernemers hebben vervolgens twee overleggen gevoerd met 
bestuurders en ambtenaren van de gemeente Bergen, met als doel te 
verkennen welke alternatieve locaties mogelijk planologisch nog beter 
zouden zijn. 

5. Er is met diverse grondeigenaren contact gezocht om te onderzoeken 
of er eventueel andere locaties beschikbaar zouden zijn. 
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6. De conclusie uit betreffende locatiestudie was dat er geen andere 
locatie beschikbaar was.   

 
 

Uitsnede uit zoneringskaart reconstructieplan Noord- en Midden Limburg. 
De beoogde vestigingslocatie ligt in een Landbouw Ontwikkelings Gebied 
(LOG). Deze gebieden zijn in het kader van het reconstructieplan voor Noorden 
Midden Limburg aangewezen als zoeklocaties voor nieuwvestiging van 
intensieve veehouderijbedrijven. 
 

 

 

Beekheuvel ong.  

 
 

Voncken Advies, Bochtstraat 2, 6035 SH Ospel                                                                                                       Pagina 6



 

Lakei 7

Beekheuvel
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Bedrijfsopzet: 
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Een tekening van deze bedrijfsopzet en indeling is bijgevoegd. 
 
1.3. Waarom dit Milieueffectrapport? 
Dit milieueffectrapport wordt gemaakt als voorbereiding op de door het bevoegd 
gezag te nemen besluiten. Voor de voorgenomen activiteiten zijn de volgende 
vergunningen nodig: 
1.  Milieuvergunning, te verlenen door de gemeente Bergen. 
2.  Bouwvergunning, te verlenen door de gemeente Bergen, eventueel met 

een verklaring van geen bezwaar van de provincie Limburg, dat is 
echter afhankelijk van het tijdstip van aanvraag. Momenteel staat het 
bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Bergen vestiging van 
het agrarisch bedrijf nog niet toe, er wordt echter gewerkt aan een 
herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Naar verwachting 
past het initiatief wel in het herziene bestemmingsplan. 

3.  Lozingsvergunning, te verlenen door het waterschap Peel en 
Maasvallei. Het hemelwater van de bedrijfsgebouwen dient te worden 
opgevangen en ter plekke in de boden te worden geïnfiltreerd. Opvang 
zal plaatsvinden in een zaksloot. Die zaksloot zal een zodanige inhoud 
krijgen dat deze de neerslag zoals deze 1 * maal per 10 jaar valt kan 
bergen. Echter voor extreme weersomstandigheden zal de zaksloot een 
overloop naar een beek krijgen. 
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1.4. Welke besluiten zijn van invloed op de voorgenomen activiteit? 
Uiteraard is er veel wet- en regelgeving die van invloed is op de te nemen 
besluiten: 
1.  De IPPC richtlijn 
2.  Het besluit luchtkwaliteit 
3.  Het verdrag van Malta 
4.  De wet milieubeheer 
5.  De wet ammoniak en veehouderij 
6.  De wet geurhinder en veehouderij 
7.  De wet verontreiniging oppervlaktewateren 
8.  De handreiking meten en rekenen industrielawaai 
9.  Flora- en faunawet en natuurbeschermingswet 
10.  De Habitatrichtlijn 
 
1.5. Wat zijn de te verwachten gevolgen voor het milieu van betreffend 
plan? 
De voorgenomen vestigingslocatie ten behoeve van de verplaatsing is gelegen in 
een landbouwontwikkelingsgebied. 
In de omgeving van het te vestigen bedrijf liggen meerdere agrarische bedrijven; 
zowel intensieve veehouderijen als niet intensieve bedrijven. In de omgeving 
liggen ook enkele verspreid liggende burgerwoningen. Een beeld van de 
omgeving met de daarin voorkomende objecten is op een kaartje aangegeven. 
Dat kaartje heeft u kunnen aantreffen op blz. 5 en 8 hiervoor. 
Om de gevolgen voor het milieu van onderhavig plan te kunnen beoordelen 
zullen de volgende aspecten in de MER studie nader onderzocht moeten 
worden: 
1.  Voor wat betreft de huisvestingsmogelijkheden, geven ondernemers de 

voorkeur aan het toepassen van luchtwassers, echter ook spoelgoten, 
koellamellen, schuine putwanden ed. behoren tot de mogelijkheden. Het is 
belang om de milieueffecten van de diverse huisvestingssystemen te 
beoordelen. In de MER studie zullen ten minste het voorkeursalternatief 
en het meest milieuvriendelijk alternatief beschreven worden. Het is 
onduidelijk of het voorkeursalternatief tevens het meest milieuvriendelijk 
alternatief is. 
Vanuit het oogpunt van ammoniakemissie bestaat er één 
milieuvriendelijker alternatief. Dit betreft een gecombineerde 
luchtwasser met een reductie van 95%. Om redenen van onder meer 
het energieverbruik en het ontbreken van voldoende relevante 
praktijkervaring met dergelijke systemen, is hier uitgegaan van de 
luchtwasser met een reductie van 70%. Overigens is niet op voorhand 
uitgesloten dat eventueel de keuze gemaakt wordt voor een 
luchtwasser met een reductie van 95%. Daarnaast dienen ondernemers 
nog de keuze te maken voor een chemische luchtwasser met een 
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geurreductie van 30% danwel aanschaf van een gecombineerde 
luchtwasser met een geurreductie van 70%. Zowel de uiteindelijke keuze 
als de motivatie daarvoor zal in de MER studie uitvoerig aan de orde 
komen. 

2.  Ondernemers willen een luchtwasser op de stallen installeren. Deze keuze 
ligt ook het meest voor de hand. Hiervoor verwijs ik onder andere naar 
een brief van Staatssecretaris van Geel van Milieu, die als bijlage is 
bijgevoegd. Overigens zal de gemaakte keuze voor wat betreft het 
huisvestingssysteem in de 
MER nader onderbouwd worden. 

3.  De stankemissie van het nieuw te vestigen bedrijf bedraagt: 
3.735,5 mve’s.  
Bij deze omvang dienen de volgende afstanden in acht genomen te 
worden: 

  
3.725,5 
mve's 

Cat. I 491 m. 
Cat. II  388 m. 
Cat. III  237 m. 
Cat. IV  164 m. 
Cat. V  50 m. 

 
Aan deze afstandseisen kan worden voldaan. De relatieve bijdrage op 
alle in de omgeving gelegen gevoelige objecten bedraagt minder als 1. 
Sinds 1 januari 2007 is de wet geurhinder en veehouderij in werking 
getreden. Beoordeling vindt nu plaats op basis van een individuele 
beoordeling danwel op basis van een gebiedsbenadering. De 
gemeenteraad van Bergen dient hiervoor een verordening op te stellen. 
Uiteraard maakt toetsing van het plan onderdeel uit van de MER studie.  
Het bedrijfsplan heft een bij keuze voor een chemische luchtwasser met 
een geurreductie van 30% een totale geuruitstoot van 87.684,9 odeur 
units, indien de keuze valt op een gecombineerde chemische luchtwasser 
met een geurreductie van 70% dan bedraagt de geuruitstoot 37.112,1 
odeur units. 

4.  Het dichtstbijgelegen Habitat gebied betreft de Eckeltse Bergen, op 
een afstand van ca. 2.330 meter (0,001604). Uitgaande van een 
ammoniakemissie van het bedrijf van 6.329,4 kg. bedraagt, bedraagt de 
depositie op dit gebied 10,15 mol. Eckeltse Bergen is een onderdeel van 
de Maasduinen, het gebied is aangemerkt als gebied dat bescherming 
behoeft op grond van de Habitatrichtlijn c.q. Vogelrichtlijn. 
Volgens de habimoniakmonitor van de milieufederatie Limburg bedraagt 
de kritische depositie voor het gebied De Maasduinen 1071 mol/ha/jaar. 
Aangezien er hier sprake is van een bedrijfsverplaatsing. Is er sprake van 
een grote verbetering van de depositie op De Maasduinen. 
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De bescherming van de habitatgebieden wordt geregeld in de 
Natuurbeschermingswet. De uitvoering van de natuurbeschermingswet 
is sinds 1 oktober 2005 in handen van de Provincie. In het kader van de

 MER studie zal in elk geval een veldonderzoek gedaan worden naar 
voorkomende zeldzame planten- en diersoorten op de voorgenomen 
vestigingslocatie. 

5. In overleg met de gemeente zal beoordeeld worden of ere en 
veldonderzoek gedaan moet worden naar het voorkomen van beschermde 
soorten op de beoogde nieuwvestigingslocatie. Met name zal de eventele 
aanwezigheid van de knoflookpad nader bestudeerd dienen te worden. 

 

 
 
6.  Er hoeft geen archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden; de 

omgeving van de voorgenomen vestiging ligt in een gebied met lage 
tot zeer lage trefkans. Bovendien is er geen beschermd archeologisch 
monument in de omgeving gelegen. Een uitsnede uit de archeologische 
waardenkaart is als bijlage bijgevoegd 

7.  Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek maakt deel uit van 
de MER studie. 

8.  Akoestische aspecten zullen nader bestudeerd moeten worden. De 
geluidbronnen binnen de inrichting zijn; de voersilo’s, de ventilatoren 
en de aan- en afvoerbewegingen van en naar de inrichting. 
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9.  Voor het aspect stofemissie worden mitigerende maatregelen 
getroffen; er worden luchtwassers geplaatst, de luchtwassers zullen 
behalve ammoniak ook stof uit de stallucht wassen. Er is sprake van 
een toename van het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van deze 
nieuwvestiging. Om de luchtkwaliteit te kunnen beoordelen is in 
opdracht van de provincie Limburg is een onderzoek uitgevoerd naar 
de luchtkwaliteit langs het hoofdwegennet in de provincie. Het doel 
van het onderzoek is om mogelijke knelpunten ten aanzien van de 
luchtkwaliteit te signaleren. De luchtkwaliteitskaart Limburg vormt het 
toetsingskader voor wat betreft de luchtkwaliteit in 2003 en 2010.Er 
zijn voor twee stoffen te weten Stikstofoxide (NO2) en fijn stof 
(PM10) kaarten opgesteld. Het plan wordt aan de luchtkwaliteitskaarten 
getoetst. 

10.  Behalve infiltratie van hemelwater naar de bodem, zal er verder geen 
sprake zijn van emissies naar de bodem. 

11.  In de MER studie zal een nauwkeurige beoordeling van voer- en 
energieverbruik in relatie tot de gekozen stalsystemen, opgenomen 
worden. 

12.  Er zal een ondiepe grondwaterput ( minder als 30 meter diepte) 
geslagen worden. Deze zal gebruikt worden voor de watervoorziening, 
inclusief de drinkwatervoorziening voor de dieren, voor zover de 
waterkwaliteit dat toelaat. 

13.  Het bedrijfsafval zal in een bedrijfsafvalcontainer verzameld worden 
en regelmatig uit de inrichting afgevoerd worden. 

14.  Het ondernemingsplan zal ter toetsing voorgelegd worden aan het 
waterschap Peel en Maasvallei. Hen wordt om een wateradvies 
verzocht. 

15.  Het plan zal met de brandpreventieambtenaar besproken worden. De 
bouwkundige aspecten in relatie tot preventieve maatregelen mbt 
brandveiligheid zullen besproken worden. Indien nodig zal een 
vuurlastberekening onderdeel uitmaken van de procedure. 

 
 
Ospel, 4 januari 2007. 
Ingrid Voncken 
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Bijlagen: 
 
 
1.  Verplaatsingsregeling intensieve veehouderij Noord- en Midden Limburg. 
2.  Ligging en afstand bedrijfslocatie tot in de omgeving aanwezige bossen 

en natuurgebieden. 
3.  Toetsing bedrijfsplan aan nieuwe beleidslijn. 
4.  Uitsnede uit archeologische waardenkaart. 
5. Habimoniakmonitor. 
6. Ligging bedrijfslocatie ten opzichte van kwetsbaar A- gebied. 
7. Ligging bedrijfslocatie ten opzichte van kwetsbaar gebied vallend onder 

de beschermende werking van de Natuurbeschermingswet. 
8. Ligging bedrijfslocatie ten opzichte van kwetsbaar gebied bestaande uit 

bos (2.475 meter) resp. overige vegetatie (2.240 meter). 
9. Beschikking milieuvergunning Lakei 7. 
10. Plan van aanpak luchtwassers, min. VROM BWL2006222949. 
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Regelingen verplaatsingen Intensieve Veehouderij Noord- en Midden-
Limburg 

 

 
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een regeling 
vastgesteld voor intensieve veehouderijbedrijven in het 
Reconstructiegebied Noord- en Midden-Limburg die willen 
verplaatsen uit zones rond kwetsbare natuurgebieden 
(zogeheten extensiverings¬gebieden) naar een gunstige 
locatie in een landbouwontwikkelingsgebied. Ondernemers 
die meedoen krijgen een bijdrage van maximaal € 1 miljoen 
in de kosten die met een verplaatsing gemoeid zijn. Er is 
maximaal € 11,9 miljoen beschikbaar.  
 
De afgelopen 2 jaar zijn binnen Limburg al 4 bedrijfsverplaatsingen gestart in het kader van het 
landelijke Verplaatsingsexperiment Intensieve Veehouderij (VIV). Positieve ervaringen hebben ertoe 
geleid dat de vijf reconstructieprovincies Samen met het ministerie van LNV een provinciale 
verplaatsingsregeling hebben opgesteld. Voor de uitvoering van de regeling stellen de Provincie 
Limburg en het Ministerie van LNV samen € 11,9 miljoen beschikbaar. De verwachting is dat 
hiermee de komende 4 jaar ongeveer 16 bedrijven verplaatst kunnen worden naar nieuwe, 
perspectiefvolle locaties. Alleen intensieve veehouderijbedrijven die geheel of gedeeltelijk zijn 
gelegen in extensiveringsgebieden komen in aanmerking voor deelname aan de regelingen. Op 
deze manier wordt veel natuur- en milieuwinst geboekt, terwijl de ontwikkeling ook voor de sector 
gunstig is: een nieuwe locatie in een landbouwontwikkelingsgebieden biedt een bedrijf volop ruimte 
voor groei. Conclusie: het gaat om een aanpak waarmee aan meerdere reconstructiedoelstellingen 
voldaan.  
In de regeling is een aantal voorwaarden voor deelname opgenomen die samenhangen met de 
grootte van het bedrijf en de milieuwinst die met de deelname wordt geboekt. De vergoedingen 
bestaan uit een compensatie van de financiële nadelen op de te verlaten locatie en een bijdrage in 
de kosten van verplaatsing. 
 
Openstelling 
De regeling wordt opengesteld voor aanmelding vanaf 10 oktober tot en met 9 december 2005. 
Deelname aan de regeling kan plaatsvinden zolang de financiële middelen dit toelaten. Bij een 
hogere inschrijving komen die bedrijven in aanmerking waarbij het doelbereik het hoogst is. Hiertoe 
is in de regeling een lijst met criteria toegevoegd. 
In overleg met de LLTB wordt in de eerste week van de openstelling van de regeling een 
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde ondernemers.  
 
Informatie over de regeling 
Hieronder is meer informatie te vinden over de regeling, zoals bijvoorbeeld een brochure waarin de 
regelingen worden toegelicht, een aanmeldingsformulier voor deelname en een volledige weergave 
van de regelingen of andere achtergrondinformatie die relevant kan zijn bij deelname aan de 
regeling.  
 
Wilt u meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog detailvragen over de regelingen, dan kunt u bellen met 
Armand Gerrits ( 013 - 595 0542 ) of Annelies Wind ( 013 - 595 0790 ) van de Dienst Landelijk 
Gebied. 
Voor meer algemene informatie over de regelingen kunt u contact opnemen met Ruud Verheijen 
(Provincie Limburg), telefoonnummer 043 - 389 7628. 
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Belangrijkste informatie over de regelingen 
Brochure 
verplaatsingsregeling

Informatie over de voorwaarden van de regelingen en de wijze 
waarop aan de regeling kan worden deelgenomen. 

Aanmeldingsformulier Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de regeling. 
Beleidsregeling De volledige tekst van de “beleidsregels Project Verplaatsing 

Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg”. 
Subsidieregeling De volledige tekst van de “subsidieregels Project Verplaatsing 

Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg”. 
Meest gestelde vragen over 
de regeling

Een overzicht van de meest gestelde vragen over de 
verplaatsingsregelingen en bijbehorende antwoorden. 

 
 
Overige achtergrondinformatie 
Kaart zonering 
Intensieve 
Veehouderij

Deelname aan de regeling is enkel mogelijk voor locaties die gelegen zijn in 
extensiveringsgebieden. Op deze kaarten zijn de extensiveringsgebieden 
aangegeven. 

Kaart behorende bij 
het besluit EHS tbv 
WAV

Bij de prioritering van aangemelde bedrijven is de kwetsbaarheid van de in 
de omgeving aanwezige natuurgebieden medebepalend. Op deze kaart zijn 
de zogeheten kwetsbare gebieden aangewezen. Dat zijn natuurgebieden 
die voor verzuring gevoelig zijn én gelegen zijn binnen de ecologische 
hoofdstructuur. 

Kaart 11 
reconstructieplan

De kwetsbare gebieden zijn niet allemaal even kwetsbaar. Op deze kaart is 
de mate van verzuringsgevoeligheid van de kwetsbare gebieden 
aangegeven, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen 
Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en Natuurbeschermingswetgebieden en de A-
, B- en C-gebieden. 

Berekening NGE-
omvang

De economische omvang (NGE) van het bedrijf is bepalend voor de 
deelname en een deel van de maximaal te verkrijgen vergoeding. Voor 
meer informatie over de berekening van de NGE-omvang van intensieve 
veerhouderijbedrijven verwijzen naar de site www.lei.dlo.nl

Regeling Ammoniak 
en Veehouderij 

De afname van de ammoniakemissie is bepalend voor de deelname aan de 
regeling en voor de prioritering. De regeling ammoniak en Veehouderij en 
hierin opgenomen lijst met staltypes moet worden gebruikt bij de berekening 
van de ammoniakemissieafname. 

Praktijktips Artikel met ervaringen en praktijktips naar aanleiding van de eerste 
bedrijfsverplaatsing.   

PDF en MS Word documenten en links naar andere websites worden in een nieuw venster geopend. 
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http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html
http://www.limburg.nl/upload/pdf/Brochure_Intensieve_Veehouderijen_NrdMIddLimburg.pdf
http://www.limburg.nl/upload/pdf/Brochure_Intensieve_Veehouderijen_NrdMIddLimburg.pdf
http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattInUitv_VIV_Aanmeldingsformulier.pdf
http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattInUitv_VIV_Beleidsregels.pdf
http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattInUitv_VIV_Subsidieregels.pdf
http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattelandInUitvoering_IntensVeehoudNrdMIddLimb_FAQ.doc
http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattelandInUitvoering_IntensVeehoudNrdMIddLimb_FAQ.doc
http://www.limburg.nl/Plattelandinuitvoering/reconstructieplan/bestanden/overzicht.html#aFRUG64E46HMCJATO5DH3
http://www.limburg.nl/Plattelandinuitvoering/reconstructieplan/bestanden/overzicht.html#aFRUG64E46HMCJATO5DH3
http://www.limburg.nl/Plattelandinuitvoering/reconstructieplan/bestanden/overzicht.html#aFRUG64E46HMCJATO5DH3
http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsvoering/ruimteengroen/Groen/ecologischehoofdstructuur/ecologischehoofdstructuur.asp
http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsvoering/ruimteengroen/Groen/ecologischehoofdstructuur/ecologischehoofdstructuur.asp
http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsvoering/ruimteengroen/Groen/ecologischehoofdstructuur/ecologischehoofdstructuur.asp
http://www.limburg.nl/Plattelandinuitvoering/reconstructieplan/bestanden/overzicht.html#aFRUG64E46HMCJATO5DH3
http://www.limburg.nl/Plattelandinuitvoering/reconstructieplan/bestanden/overzicht.html#aFRUG64E46HMCJATO5DH3
http://www.lei.dlo.nl/
http://www.lei.dlo.nl/
http://www.lei.dlo.nl/
http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattInUitv_VIV_RegelingAmmoniakEnVeehouderij.pdf
http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattInUitv_VIV_RegelingAmmoniakEnVeehouderij.pdf
http://www.limburg.nl/upload/pdf/PlattInUitv_VIV_PraktijktipsBedrverplaatsing.pdf


 

Beekheuvel
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Beekheuvel 

 
 
 

Voncken Advies, Bochtstraat 2, 6035 SH Ospel                                                                                                       Pagina 19



 

Voncken Advies, Bochtstraat 2, 6035 SH Ospel                                                                                                       Pagina 20



 
Ligging bedrijfslocatie ten opzichte van kwetsbaar A- gebied, ca. 2.330 meter 
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Ligging bedrijfslocatie ten opzichte van kwetsbaar gebied vallend onder de beschermende 
werking van de Natuurbeschermingswet, ca. 2.330 meter 
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Ligging bedrijfslocatie ten opzichte van kwetsbaar gebied bestaande uit bos (2.475 meter) 
resp. overige vegetatie (2.240 meter). 
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