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i Situatie en doelstellng

1.1 Reconstructie en juridisch kader

In april 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking getreden. Op basis van
deze reconstructiewet zijn voor de provincie Noord-Brabant op 22 april 2005 in totaal 7
reconstructieplannen vastgesteld, die op 29 juli 2005 in werking zijn getreden.
Een belangrjk onderdeel van de reconstructie vormt de afwaartse beweging van agrarische
bedrijven vanuit extensiveringsgebieden rond dorpen en natuur. Op deze wijze ontstaat er per
saldo een afname van de geurhinder en geurgehinderden, alsmede een afname van de
ammoniakdepositie op bos- en natuurgebieden. Voorwaarde hiervoor is dat er
landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) zijn aangewezen waar de agrarische bedrijven
terecht kunnen en duurzame toekomstmogelijkheden hebben.

I'

In het Reconstructieplan Peel en Maas is de Graspeel, gelegen op de grens van de gemeenten
Landerd en Mil & Sint Hubert, aangewezen als LOG. Voor dit gebied geldt dat er ruime
mogelijkheden moeten zijn voor de intensieve veehouderij. Op basis van een gebiedsgerichte
aanpak (zie schema in bijlage I) is door OBIV in samenwerking met het RMB voor de
gezamenlijke gemeenten Landerd, Mil & Sint Hubert en Grave een ontwikkelingsplan voor
het LOG opgesteld. Dit is in oktober 2007 afgerond. Het plan ziet op een optimale
ontwikkeling van het LOG. Verder is een ontwikkelingsplan voorwaarde om nieuwvestiging
in het LOG mogelijk te maken, waarbij wordt opgemerkt dat nieuwvestiging alleen mogelijk
is indien elders een volwaardige intensieve veehouderij uit een extensiveringsgebied
verdwijnt.

Conform het Reconstructieplan (hoofdstuk I 1.6. I) dient een ontwikkelingsplan minimaal aan
de volgende vereisten te voldoen:

I. het plan leidt tot efficiënt ruimtegebruik van het LOG en optimale benutting voor de
intensieve veehouderij;

2. het aantal nieuwvestigingen staat in redelijke verhouding tot het aantal

(her)vestigingen van intensieve veehouderijen op een agrarische bedrijfslocatie, of op
een niet-agrarische locatie binnen het LOG;

3. het plan voorziet in een passende herbestemming of de sloop en verwijdering van

bedrijfsbebouwing die niet meer worden benut als gevolg van de verplaatsing van
intensieve veehouderijen naar of binnen het LOG;

4. het plan leidt tot een goede beeldkwaliteit van het LOG;
5. het plan voldoet aan het relevante milieu- en waterbeleid;

6. het plan draagt duidelijk bij aan het verdergaand dan wettelijk vereist duurzamer
maken van de bedrijfsvoering van de intensieve veehouderijbedrijven in het LOG.

De eisen zijn in het ontwikkelingsplan uitgewerkt en komen ook in deze plan-m.e.r. aan de
orde.

In februari 2008 is het ontwikkelingsplan ter beoordeling aan de provincie toegezonden. Per
brief van 17 juni 2008 heeft de provincie het ontwikkelingsplan geaccordeerd. Hiermee is fase
i van de gebiedsgerichte aanpak afgerond. Het ontwikkelingsplan vormt daarmee tevens het
toetsingskader voor gewenste ontwikkelingen in het gebied.
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Voor de nieuw vestiging van intensieve veehouderijen in het gebied is een nieuw
bestemmingsplan LOG Graspeel nodig. Dit valt onder fase 2 van de gebiedsgerichte aanpak
(zie bijlage i).
Een plan-m.e.r. is van toepassing op plannen die het kader zijn voor toekomstige besluiten die
m.e.r. of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Het vorenstaande is hier aan de orde omdat er in het
LOG intensieve veehouderijen kunnen vestigen die op grond van onderdeel C of D van het
Besluit milieueffectrapportage i 994 m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn.
Middels de plan-m.e.r worden de (milieu)gevolgen vanuit het LOG in een vroeg stadium
inzichtelijk gemaakt.

1.2 Gebied

Het LOG Graspeel is gelegen ten westen van de kern Langenboom en ten zuidoosten van de
kern Zeeland. Grofweg ligt het gebied tussen de Peelweg (westzijde), de Udensedijk
(zuidzijde), BroekstraatJGasthuisstraat/Spiestraat (oostzijde) en Zeelandseweg (noordzijde).
Het gebied is ruim 300 hectare groot. Het noordelijke gedeelte is secundair LOG omdat dit
gedeelte van het gebied samenvalt met waterpotentiegebied.
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Historisch gezien was de Graspeel rond 1850 een zeer nat gebied. Het gebied heeft hierdoor
het karakter van een historisch overstromingsgebied. Later werd het een groot
beweidingsgebied dat langzaamaan ontgonnen werd, de natste gebieden het laatst.
In de jaren '70 van de 20e eeuw is het hele gebied van een kleinschalig landschap omgezet in
een relatief grootschalig landschap.

Momenteel is het merendeel van de gronden in gebruik als grasland en in gebruik bij
veehouderijbedrijven. Ook wordt er veel maïs geteeld. In het gebied bevinden zich
verschilende melkrundveebedrijven en intensieve veehouderijbedrijven, maar de meeste zijn
relatief klein. Opvallend is het hoge aantal burgerwoningen in het gebied: 45. Er zijn 24
locaties met een agrarische bestemming. Er is één bedrijf dat heeft deelgenomen aan de
Regeling Beëindiging Veehouderijtakken 2 (RBV 2).

Bijzonderheden van het gebied zijn verder de Graspeelloop die dwars door het gebied loopt
en de nabijheid van het vliegveld VolkeI. Op de Graspeelloop en de aanwijzing hiervan als
ecologische verbindingszone (EVZ) wordt later in dit plan uitgebreider ingegaan. De
nabijheid van het vliegveld heeft consequenties voor geluidsbelasting en hoogte van bouwen.
Voor de ontwikkelingsplan zijn de straalpadzone en invliegfunnel niet van belang. Hier wordt
namelijk geen relevante ontwikkeling voorzien.

1. Doelstellng

De gemeenten Landerd, Mil & Sint Hubert en Grave streven naar een optimale ontwikkeling
van het LOG GraspeeL. Bij een optimale ontwikkeling wordt er vanuit gegaan dat er in het
gebied goede ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan voor intensieve veehouderijen, maar
waarbij ook nadrukkelijk de belangen van burgers, milieu, landschap en water in acht worden
genomen.

De geplande ruimtelijke ontwikkeling die een nieuw bestemmingsplan voor het LOG
Graspeel nodig maakt en waar de verplichting voor het opstellen van een plan-m.e.r. uit
voortvloeit is als volgt:
Doorontwikkeling en omschakeling van 15 bestaande locaties in het LOG tot intensieve
veehouderij en nieuwvestiging van nog eens 4 intensieve veehouderijen. Voor 11 van
deze bedrijven wordt uitgegaan van voor de toekomst levensvatbare en duurzame
bedrijven met een standaardgrootte van 750 zeugen gesloten. Voor 1

nieuwvestigingsIocatie wordt uitgegaan van een omvang van 2000 zeugen gesloten. Voor
de overige 7 (reeds bestaande locaties) wordt uitgegaan van een andere oflagere
dierbezetting. Ten slotte wordt nog uitgegaan van de ontwikkeling van 3 andersoortige
agrarische bedrijven.

Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt in deze plan-m.e.r. zoveel mogelijk gerekend met een
standaard bedrijfsomvang van 750 zeugen gesloten. Verder is uitgegaan van de toekenning
van bouwblokken op maat, maar waarbij er in deze plan-m.e.r. wel rekening mee is gehouden
dat deze naar de toekomst toe eventueel door kunnen groeien naar een maximale grootte van 3
ha.

i

I

I

i
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Bij het tot stand komen van het ontwikkelingsplan is in eerste instantie uitgegaan van stallen
die minimaal voldoen aan het Besluit huisvesting. Om de geurbelasting in de omgeving te
beperken is uiteindelijk in het optimale scenario uit het ontwikkelingsplan en dus ook in deze
p1an-m.e.r. bij de varkensbedrijven gekozen voor de toepassing van verdergaande technieken
in de vorm van gecombineerde luchtwassers. Ook is voor bestaande intensieve veehouderijen
in een aantal gevallen van een lagere dierbezetting en kleiner bouwblok uitgegaan.

De aangenomen standaard omvang geeft een goed beeld van hetgeen mag worden
aangenomen dat in het LOG gaat gebeuren. In bijlage 2 wordt nog iets uitgebreider ingegaan
op de uitgangspunten bij het tot stand komen van het ontwikkelingsplan en de plan-m.e.r.

1.4 Overzicht eerdere plannen en het vervolg

De invulling van het LOG Graspeel is een nadere uitwerking van het door de provincie
Noord-Brabant opgestelde Reconstructieplan Peel en Maas. Het reconstructieplan is in alles
het kader voor de optimale ontwikkeling van het LOG. De nadere invulling van het gebied is
in eerste instantie gebeurd middels het ontwikkelingsplan. Als vervolg op het
ontwikkelingsplan is voor de beide gemeenten een nieuw bestemmingsplan voor het LOG
Graspeel opgesteld, inclusief een plan-m.e.r. Het door de gemeenten Grave, Landerd en
MiI & Sint Hubert vastgestelde en door de provincie Noord-Brabant geaccordeerde
ontwikkelingsplan van oktober 2007 vormt hierbij steeds de basis voor onderhavige
plan-m.e.r. Het optimale scenario uit het ontwikkelingsplan is in de plan-m.e.r. op enkele
punten geactualiseerd en nader onderbouwd.

De p1an-m.e.r. wordt gekoppeld aan het nieuwe bestemmingsplan LOG Graspeel en dient ter
ondersteuning van de besluitvorming. De plan-m.e.r. wordt samen met het bestemmingsplan
ter inzage gelegd.
Bij het tot stand komen van de plan-m.e.r. heeft vooraf overleg plaatsgevonden met de twee
belanghebbende overheidsinstanties, de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en
Maas. Er zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen die in de plan-m.e.r. aan de orde
komen en de gedetailleerdheid waarmee dit gebeurt. Dit is vastgelegd in de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau die als bijlage 3 aan deze plan-m.e.r. is toegevoegd.
Omdat het LOG niet in de ecologische hoofdstructuur ligt en er geen passende beoordeling
inzake de Natuurbeschermingswet i 998 aan de orde is (vanwege de grote afstand tot Nb-wet
gebieden), is het niet verplicht om de Commissie voor de milieueffectrapportage te vragen om
advies uit te brengen over het plan-m.e.r. Om echter een zorgvuldige en onafhankelijke
afweging te garanderen is toch besloten om de plan-m.e.r. aan de commissie m.e.r. voor te
leggen.

1.5 Opbouw pIan-m.e.r.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het initiatief en eventuele alternatieven. Vervolgens komen
in hoofdstuk 3 de gevolgen voor milieu, water, beeldkwaliteit en andere relevante aspecten
uitgebreid aan de orde, waarna in hoofdstuk 4 mitigerende en compenserende maatregelen
worden beschreven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 kort ingegaan op enkele beperkingen van
de plan-m.e.r., komt in hoofdstuk 6 de monitoring aan de orde en wordt in hoofdstuk 7 een
(niet technische) samenvatting gegeven.
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2 Voorgenomen initiatief en alternatieven

2.1 Initiatief

2.1.1 AIgemeelI

De geplande ontwikkeling van het gebied is tot stand gekomen via een lagenbenadering. De
lagenbenadering wordt als instrument gebruikt om een analyse over de (on)mogelijkheden in
een gebied te verkrijgen. Dat wil zeggen dat alle relevante gegevens van het gebied zijn
geïnventariseerd. Behalve de provinciale gegevens, die afkomstig zijn uit de RLG-atlas 2005,
is het plan opgesteld op basis van door de gemeenten aangeleverde gegevens. Hierbij is
gestreefd naar actualiteit, juistheid en volledigheid. Het gaat hierbij met name om
(beleids)gegevens van kadaster, vigerende bestemmingsplannen, huidige situatie (gebruik,
omvang milieuvergunning, zichtgegevens, luchtfoto's), reconstructieplan, beeldkwaliteit,
landschap, natuur, water en milieuwetgeving (geur, ammoniak, fijn stof en geluid). Deze
gegevens zijn middels een geografisch informatiesysteem (GIS) gekoppeld aan kaartmateriaal
van het gebied. Daarnaast zijn de wensen van eigenaren en inwoners van het gebied
geïnventariseerd en voor zover bekend verwerkt in de afweging.

2.1.2 Oiitwikkeliiigsplaii
De verzamelde gegevens zijn de basis geweest voor de volgende stappen in het
ontwikkelingsplan, het benoemen van mogelijke ontwikkelscenario's en de analyse van deze
scenario's op de gevolgen voor geur, ammoniak, fijn stof, geluid, verkeer, beeldkwaliteit en
water. Op basis van de uitkomst is vervolgens een afweging gemaakt, met name als het gaat
om de wijze waarop alle beleidsdoelstellingen in evenwicht met elkaar optimaal kunnen
worden gerealiseerd met in acht name van de doelstelling voor het LOG: "Optimale
ontwikkeling van de intensieve veehouderij". De gemeenten hebben er bij het opstellen van
dit plan namelijk voor gekozen om in lijn met de reconstructiedoelstelling het LOG primair te
bestemmen voor de ontwikkeling van intensieve veehouderijen. Hierbij zijn echter ook
uitdrukkelijk de belangen van burgers, milieu, landschap en water in acht genomen. Dit heeft
geleid tot de definitieve keuze van het optimaal scenario.

2.2 Optimaal scenario

Op basis van de eerder aangegeven hoofddoelstelling voor het LOG is in het gebied met name
gezocht naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij. Redenerend vanuit
de hoofddoelstelling heeft dit geresulteerd in een scenario dat in het ontwikkelingsplan als het
optimale scenario is beschouwd. Waar in deze plan-m.e.r. gesproken wordt over het optimale
scenario, is deze formulering dus afkomstig uit het ontwikkelingsplan en gerelateerd aan de
hoofddoelstelling voor het LOG.
Het optimale scenario is een resultante van verschillende varianten die zijn getoetst op
haalbaarheid voor wat betreft milieuaspecten, maar ook zaken als water en beeldkwaliteit.
Hierbij is gebleken dat het aspect geur over het algemeen de meest beperkende factor is.
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In de werkwijze is er voor gekozen om eerst te bekijken hoe bestaande locaties zo optimaal
mogelijk kunnen worden ontwikkeld en vervolgens te bekijken waar nieuwvestiging mogelijk
is. Gestart met een scenario met I I doorontwikkelingen van en omschakelingen naar
intensieve veehouderijen (750 zeugen gesloten met stallen volgens het Besluit huisvesting) en
4 doorontwikkelingen van andersoortige bedrijven (rundvee, schapen en paarden) op
bestaande locaties. Naast deze 15 doorontwikkelingen werd nog uitgegaan van 13
nieuwvestigingen van intensieve veehouderijen (ook met 750 zeugen gesloten met stallen
volgens het Besluit huisvesting). Het startscenario en de gevolgen hiervan voor de
geursituatie zijn weergegeven in bijlage 3a. Hierbij wordt opgemerkt dat de geursituatie nog
is uitgedrukt in geureenheden en niet in odour units.

Na beoordeling en analyse van de consequenties van dit startscenario is het in enkele stappen
bijgesteld. Uiteindelijk hebben de bijstellingen geleid tot het optimale scenario uit het
ontwikkelingsplan waarin wordt uitgegaan van de volgende 15 doorontwikkelingen en
omschakelingen van bestaande locaties voor intensieve veehouderijen (inclusief de
aangenomen bedrijfsomvang waar in het ontwikkelingsplan vanuit is gegaan):
- Broekstraat 13 (500 zeugen gesloten met combi wasser)
- Gasthuisstraat 17 (2000 vleesvarkens met combiwasser)
- Gasthuisstraat 20 (500 zeugen gesloten met combiwasser)
- Gasthuisstraat 41 (500 zeugen gesloten met combiwasser)
- Heihorst 4 (750 zeugen gesloten met combiwasser)
- Langstraat 6 (750 zeugen gesloten met combiwasser)
- Peelweg 29 (750 zeugen gesloten met combi wasser)
- Schuifelenberg 3 (750 zeugen gesloten met combiwasser)
- Schuifelenberg 6 (750 zeugen gesloten met combiwasser)
- Schuifelenberg 19 (500 zeugen gesloten met combiwasser)
- Spiestraat 20 (1000 vleesvarkens met combiwasser)
- Spiestraat 24 (750 zeugen gesloten met combi wasser)
- Witte Dellen 2 (200.000 vleeskuikens, stallen volgens Besluit huisvesting)
- Witte Dellen 3a (750 zeugen gesloten met combiwasser)
- Witte Dellen 5 (750 zeugen gesloten met combiwasser)

Foto 1: Bestaand varkensbedrijf aan de Langstraat 6
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Verder wordt uitgegaan van de doorontwikkeling van 3 andersoortige bedrijven, te weten:
- Langstraat 4 (1200 melkgeiten en 1500 opfokgeiten)
- Spiestraat 1-3 (750 schapen)
- Zeelandsedijk 64 (50 paarden en 30 pony's)

In het Reconstructieplan Peel en Maas is het streven opgenomen om maximaal zes nieuwe
bouwblokken te realiseren in de Graspeel. De voorziene en gewenste duurzame ontwikkeling
van bestaande bouwblokken en de hiennee gepaard gaande geurbelasting, alsmede de fysieke
ruimte maken dit aantal echter niet mogelijk. Bovendien kiezen de gemeenten in het kader
van effciënt ruimtegebruik en duurzame inrichting van het gebied eerst voor omschakeling
van bestaande functies naar intensieve veehouderij, alvorens nieuwvestiging te projecteren.
Op basis van deze uitgangspunten wordt voorzien in de omschakeling van twee
burgerwoningen naar een bedrijfswoning bij een intensieve veehouderij (Spiestraat 22 en
Schuifelenberg 6). De woning Spiestraat 22 kan hierbij de bedrijfswoning bij de
nieuwvestiging aan de overzijde van de Spiestraat worden, dan wel de tweede bedrijfswoning
bij de Spiestraat 20 of 24. Door de omzetting van de twee burgerwoningen tot agrarische
bedrijfswoningen wordt tevens bereikt dat drie bestaande agrarische locaties duurzaam
kunnen doorontwikkelen.
Ook de splitsing van het bouwblok Witte Dellen 3a/5 draagt bij aan het effciënt
ruimtegebruik. Er ontstaat ontwikkelingsruimte voor omliggende bedriven.

Er resteert dan nog fysieke en milieuruimte voor 4 nieuwvestigingslocaties, waar een
duurzame intensieve veehouderij kan worden gevestigd, zonder dat dit ten koste gaat van de
ontwikkelingsruimte van bestaande intensieve veehouderijen.
Hierbij gaat het om de volgende locaties:
- Heihorst I (2000 zeugen gesloten met combiwasser)
- Heihorst II (750 zeugen gesloten met combiwasser)
- Peel weg/Witte Dellen (750 zeugen gesloten met combiwasser)
- Spiestraat (750 zeugen gesloten met combiwasser)
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Foto 2: NIeui¡vvestigIngs!ocatie HeIhorst II

De 22 hiervoor genoemde locaties zijn weergegeven in de hierna volgende figuur en op de
"Kaart doorontwikkelingsplocaties en nieuwvestigingen in het LOG Graspeel (kansenkaart)"
in bijlage 4.
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Kaart potentiële doorontwikkelingslocaties en nieuwvestigingen
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Figuur 2: Potentiële doorontwikkelingslocaties en nieuwvestigingel1

In het Reconstructieplan worden eisen gesteld aan een ontwikkelingsplan. Het betreft 6
aspecten die van groot belang zijn om tot een optimale ontwikkeling van het LOG te komen.
Indien voldaan wordt aan deze 6 eisen, dan is toekenning van nieuwe bouwblokken mogelijk.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de eerste 3 eisen die allen verband houden met de
scenariokeuze.
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2.2.1 Efficiëll ruimtegebruik

Het plan leidt tot efficiënt ruimtegebruik van het LOG en optimale benutting voor de
intensieve veehouderij.

In het ontwikkelingsplan is eerst bekeken hoe bestaande locaties optimaal kunnen worden
benut voor de intensieve veehouderij. Het uitgangspunt hierbij was om zo min mogelijk
locaties verloren te laten gaan. Eén van de kenmerken van dit gebied is dat het een gebied is
met verschilende afbouwende/afgebouwde agrarische bedrijven en veel verspreid liggende
burgerwoningen. In het ontwikkelingsplan is vooral gezocht naar een evenwicht tussen
vestigende en doorontwikkelende intensieve veehouderijbedrijven op bestaande locaties in
combinatie met de praktische mogelijkheden, het behoud van gebiedseigen kenmerken en het
waarborgen van een goed leefklimaat voor inwoners.
Om te voorkomen dat de geurbelasting onacceptabel toeneemt kan het gebied niet onbeperkt
worden ontwikkeld. Ontwikkeling is dan ook vooral geconcentreerd op bestaande locaties met
een enkele nieuwvestiginglomschakeling op grotere afstand van burgerwoningen. In het plan
zijn de ontwikkellocaties zo gesitueerd dat de locaties geen hinder van elkaar ondervinden qua
ontwikkelingspotentie. De inplaatsing van alle vier voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit
van het gebied.
De bebouwing is en blijft ook in de nieuwe situatie gelegen aan de bestaande wegenstructuur,
zodat zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de open ruimte, dan wel het
landbouwkundige gebruik van de gronden. Bovendien is een nieuwe wegenstructuur kostbaar,
terwijl de doelstellingen op de beschreven wijze kunnen worden gehaald.
Bij de ontwikkeling van het LOG wordt uitgegaan van het toekennen van bouwblokken op
maat (met, voor zover ruimtelijk mogelijk, een uiteindelijke doorgroeimogelijkheid naar
maximaal van 3 ha). Dit leidt tot zuinig ruimtegebruik.
Middels voorgaande wordt de ruimte in het LOG efficiënt gebruikt en wordt voor alle locaties
optimaal invulling gegeven aan de gewenste ontwikkelingsruimte naar de toekomst.

2.2.2 Redelijke verhouding nieuwvestigingen en bestaande bedrijven

Het aantal nieuwvestigingen staat in redelijke verhouding tot het aantal (her)vestigingen van
intensieve veehouderij op een agrarische bedrijfslocatie, o( op een niet-agrarische
bedrijfslocatie in het LOG.
Het ontwikkelingsplan voorziet, mede op basis van de door de ondernemers aangegeven
wensen en de praktische mogelijkheden, ten aanzien van de intensieve veehouderij in vier
nieuwvestigingen, één omschakeling, één bouwbloksplitsing en 12 doorontwikkelingen op
bestaande locaties.
De projectie van nieuwvestigingslocaties gaat niet ten koste van de ontwikkelruimte van
bestaande bedrijven. De nieuwvestigingslocaties zullen in beginsel pas worden benut als de
hervestigingslocaties niet of nog niet beschikbaar blijken en altijd in samenhang met de
ontwikkeling van het gehele gebied. Ten slotte is nog de doorontwikkeling van drie
andersoortige bedrijven aan de orde, te weten een geitenbedrijf, een schapenbedrijf en een
paardenbedrijf.
Door deze optimale ontwikkeling van met name de bestaande locaties wordt voldaan aan deze
eis.
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2.2.3 Sloop niet meer gebruikte bedrijfsgebouwen

Het plan leidt tot efficiënt ruimtegebruik van het LOG en optimale benutting voor de
intensieve veehouderij Het plan voorziet in een passende herbestemming of de sloop en
verwijdering van bedrijfsbebouwing die niet meer worden benut als gevolg van de
verplaatsing van intensieve veehouderijen naar of binnen het LOG.
Het reconstructieplan streeft naar het beperken van de verstening van het buitengebied. Als
uitgangspunt geldt dat bij verplaatsing naar het LOG vanuit een extensiveringsgebied de
achterblijvende locatie wordt beëindigd en niet meer wordt gebruikt ten behoeve van
intensieve veehouderij. De stallen worden afgebroken, de milieuvergunning wordt
ingetrokken en de planologische bestemming gewijzigd. Dit moet planologisch worden
geborgd. Daar waar passende herbestemming mogelijk is voor andere doeleinden kunnen
stallen (gedeeltelijk) blijven staan, één en ander in overleg met de verplaatser.

Foto 3: Voorbeeld van verouderde bedrijftgebouwen

Indien sprake is van verplaatsing vanuit verwevingsgebied ofvan aankoop van een locatie die
geen direct verband houdt met een verplaatsing in het kader van de reconstructie, dan is sloop
van niet meer in gebruik zijnde stallen op de "oude" locatie moeilijk of niet afdwingbaar.
De sloop van stallen en verwijdering van bedrijfsbebouwing op de te verlaten locatie wordt
wel voorgestaan, maar kan in deze plan-mer niet geregeld worden.

Bij verplaatsing naar een bestaande locatie in het LOG wordt er van uit gegaan dat bestaande
bebouwing op deze locatie in het LOG wordt gebruikt voor de bedrijfsactiviteiten, dan wel
dat de bebouwing wordt gesloopt. Sloop is enerzijds moeilijk afdwingbaar, maar kan
anderzijds middels het verstrekken van een bouwblok op maat (en aldus het zuinig omgaan
met de beschikbare ruimte) wel sterk worden gestimuleerd.
Indien sprake is van aankoop van een locatie van of via de gemeente, dan kunnen hierover
mogelijk in de privaatrechtelijke sfeer afspraken worden gemaakt, die dan vervolgens middels
een eventuele bestemmingsplanprocedure worden geborgd.

2.2.4 Overige 3 eisen ontwikkelingsplan

De overige 3 eisen die volgens het Reconstructieplan Peel en Maas in een ontwikkelingsplan
minimaal aan de orde moeten komen zijn:
- Het plan voldoet aan het relevante milieu- en waterbeleid;

- Het plan leidt tot een goede beeldkwaliteit van het LOG;
- Het plan draagt bij aan verdergaande verduurzaming van de intensieve veehoudeiijen.
Deze aspecten komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.
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2.3 Alternatieven

Zoals hiervoor reeds vermeld, is het optimale scenario tot stand gekomen op basis van
verschillende afwegingen, waarbij de aspecten geur en beeldkwaliteit het meest relevant zijn
gebleken voor de inrichting en ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Bij het tot stand
komen van het ontwikkelingsplan zijn verscheidene alternatieven afgewogen en
doorgerekend.

Bij de doorrekening van de scenario's is in eerste instantie rekening gehouden met een
standaard bedrijfsomvang van 750 zeugen gesloten en de toepassing van stalsystemen die
minimaal vereist kunnen worden op grond van het Besluit huisvesting en best beschikbare
techniek (BBT). Het Besluit huisvesting bepaalt dat stallen in 2010 moeten voldoen aan een
per diersoort en stal systeem vastgestelde maximale emissiewaarde. Uitgegaan werd van 15
doorontwikkelingen en omschakelingen, alsmede 13 nieuwvestigingen (zie bijlage 3a).
Omdat in deze situatie de geurbelasting op woningen in en om het LOG te hoog dreigde te
worden zijn vervolgens alternatieven uitgewerkt. Belangrijkste aanpassing is geweest dat het
aantal nieuwvestigingen naar beneden is bijgesteld, op grond waarvan de totale belasting
vanuit het LOG op de omgeving verminderde. Maar anderzijds zijn ook nieuwvestigingen
nabij de dorpskern geschrapt. Om de emissie vanuit het LOG nog verder te beperken, is voor
de varkensbedrijven uitgegaan van de toepassing van gecombineerde luchtwassers. In de
overeenkomsten met inplaatsers wordt dit ook middels een verplicht reductiepercentage van
70% vastgelegd. Tenslotte is bij een aantal bestaande bedrijven uitgegaan van een lagere en/of
andersoortige dierbezetting. Het uiteindelijke ontwikkelingsplan levert door al deze
aanpassingen daardoor een aanmerkelijk gunstigere milieusituatie op dan het startscenario.

De toepassing van gecombineerde luchtwassers en/of een lagere dierbezetting heeft binnen
het LOG als voordeel dat de milieubelasting lager blijft, dan wel dat bij een vergelijkbare
milieubelasting meer dieren van elders (met name vanuit het extensiveringsgebied) naar het
LOG kunnen worden verplaatst. Dit levert dus een extra afwaartse beweging op.

De gecombineerde luchtwassers (of combiwassers) zijn een combinatie van een tweetal
luchtwassers waarbij de één de lucht reinigt op biologische basis en de ander middels een
chemisch proces. De biologische wasser heeft over het algemeen een grotere reductie op het
gebied van geur, de chemische op het gebied van ammoniak. Gecombineerd hebben ze dus
een maximaal effect, waarbij ze ook nog een reductie op de fijn stof emissie opleveren.
Daarom lijken op dit moment de gecombineerde luchtwassers het meeste perspectief te bieden
voor de gecombineerde reductie van geur, ammoniak en fijn stof. Andere systemen leveren
bijvoorbeeld een lager reductiepercentage of werken maar voor één aspect.
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Gecombineerde luchtwassers kunnen in een milieuvergunningprocedure niet in alle gevallen
zondenneer worden afgedwongen. Dit heeft te maken met het feit dat ze verder gaan dan op
grond van het Besluit huisvesting als BBT kan worden geëist. Op grond van het Besluit
huisvesting moeten (ook) bestaande stallen vanaf 20 10verdergaande technieken worden
toegepast om de emissie van geur, ammoniak en fijn stof te beperken. Anderzijds kan
bijvoorbeeld de IPPC-richtlijn (zie ook paragraaf 4.3.3) de verdergaande technieken in
individuele gevallen noodzakelijk en afdwingbaar maken.
Middels monitoring wordt nagegaan of het LOG in zijn totaliteit inderdaad ontwikkelt zoals
in het ontwikkelingsplan wordt aangenomen. Afwijkende doorontwikkelingen zijn op een
verantwoorde wijze mogelijk, aangezien zo nodig kan steeds worden bijgestuurd middels
aanpassing van de gemeentelijke geurverordeningen en de in het bestemmingsplan LOG
Graspeel opgenomen wijzigingsbevoegdheid. In hoofdstuk 6 Monitoring wordt hier ook op
ingegaan.

De doorrekeningen en op basis hiervan gemaakte afwegingen hebben uiteindelijk dus geleid
tot het optimale scenario met toepassing van gecombineerde luchtwassers. Dit kan beschouwd
worden als het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA), dus stallen met systemen met de
laagste emissie aan geur, ammoniak en fijn stof. Er is derhalve voor deze plan-m.e.r. geen
apart MMA uitgewerkt.

2.4 Motivering

Zoals al eerder is aangegeven, vormt het optimale scenario een resultante van verschillende
varianten die allemaal zijn getoetst op haalbaarheid voor wat betreft de relevante
milieuaspecten en zaken als water en beeldkwaliteit. Hierbij is ook van groot belang dat
wensen en plannen van bewoners en bedrijven in en rond het LOG zijn geïnventariseerd
middels individuele gesprekken met de gemeente. Voor zover mogelijk zijn deze
meegenomen bij het tot stand komen van het plan.
Concreet spelen met name de volgende aspecten waarmee rekening is gehouden om tot een
optimale invulling van het LOG te komen:
- Geur (gevoelige objecten in en rond het LOG);
- Ammoniak (zeer kwetsbare bosgebieden en natuurgebieden);
- Beeldkwaliteitplan (met uitgangspunten voor invulling gebied);
- Ontwikkeling bestaande locaties heeft voorkeur boven nieuwvestiging;
- Secundair LOG;
- Struweelvogelgebied;

- Ecologische verbindingszone (EVZ) via Graspeelloop dwars door LOG;
- Archeologische waarden in het LOG;
- Vliegveld VoIkeI.

Hieronder wordt kort ingegaan op de reacties van bewoners en bedrijven, alsmede de
aangehaalde aspecten. Verderop in het rapport komen de meeste onderwerpen in aparte
paragrafen uitgebreider aan de orde.
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2.4.1 Reacties bewoners en bedrijven

Een belangrijk deel van de inwoners, bedrijven en gebruikers van de locaties en percelen in
het gebied heeft bij de gemeenten aangegeven welke specifieke wensen en plannen zij
hebben. Deze variëren van ontwikkelingswensen tot verkoop- en consolidatiewensen. De
persoonlijke wensen zijn, voor zover mogelijk, in het ontwikkelingsplan meegenomen.
Vanwege privacyredenen zijn ze niet specifiek benoemd.

2.4.2 Geur

Per bestaande locatie is beoordeeld wat de potentiële ontwikkelruimte is in de huidige situatie.
Het aspect geur blijkt over het algemeen de meest beperkende factor te zijn bij de inrichting
van het LOG. Beoordeeld is of de gevolgen voor geurgevoelige objecten als de kernen
Langenboom en Zeeland (op circa 390 westelijk, respectievelijk 1000 meter oostelijk van het
LOG) en alle burgerwoningen binnen het LOG en de directe omgeving acceptabel zijn. Bij de
invulling van het LOG is ernaar gestreefd om voor omwonenden een acceptabel leefklimaat in
stand te houden.

2.4.3 Ammoniak

Er ligt een zeer kwetsbaar bosgebied aan de noordoostkant van het LOG. Het betreffen de
Langenboomse bossen, oostelijk van Langenboom, op circa 900 meter van het LOG. Verder
ligt er op circa 250 meter een vanuit het verleden als kwetsbaar aangemerkt gebied (Wav-B)
aan de zuidwestzijde (Trentsche Bossen/De Berg). Dit gebied wordt volgens de nu ter inzage
liggende nieuwe Wav-kaarten aangemerkt als zeer kwetsbaar.
Ten slotte liggen er aan de zuidoostzijde (ten zuiden van de Udensedijk) en oostelijk van het
LOG (nabij de Zuid Carolinaweg) nog enkele kleine kwetsbare gebieden, op circa 450 meter.
Op grotere afstand is ook sprake van natuurgebieden met een hogere beschermingsstatus. Bij
het tot stand komen van het ontwikkelingsplan is niet beoordeeld wat de gevolgen zijn voor
deze laatste gebieden.

2.4.4 Beeldkwaliteitplan

Het voor het LOG opgestelde beeldkwaliteitplan (BKP) levert een aantal randvoorwaarden op
waarmee rekening gehouden is bij de ontwikkeling van het LOG. Hierbij valt onder andere te
denken aan onderlinge afstanden die tussen intensieve veehouderijen worden nagestreefd en
de aanwezigheid van de Graspeelloop als EVZ. Ook anderszins is bij de projectie van de
potentiële bouwblokken rekening gehouden met het BKP.
Het BKP is in de gemeente Mil & Sint Hubert vastgesteld door de gemeenteraad. In de
gemeente Landerd wordt het BKP (al dan niet in iets aangepaste vorm) in 2009 door de
gemeenteraad vastgesteld.
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2.4.5 Oiitwikkeliiig bestaaiide locaties heeft voorkeur bovelI iiieuwvestigiiig

Bij het opstellen van het ontwikkelingsplan is er voor gekozen om eerst te bekijken hoe
bestaande locaties zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld, om vervolgens te
bekijken waar nieuwvestiging mogelijk is.

2.4.6 Secuiidair LOG
In verband met de aanwijzing als waterpotentiegebied is het noordelijk gedeelte van het LOG
aangemerkt als secundair LOG. Belangrjk hierbij is dat de geschiktheid voor mogelijke
natuurontwikkeling (kwel-natuur) in de toekomst behouden blijft. Nieuwvestiging is hier niet
mogelijk, doorol1twikkeling van twee bestaande bedrijven kan weL.
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Foto 5: Bestaand varkensbedrljf Heihorst 4 in het gedeelte secundair LOG

2.4.7 Struiveeivogeigebied

In het zuiden van het LOG is een gedeelte aangewezen als struweelvogelgebied. Voor de
bestaande locatie in het gebied wordt uitgegaan van doorontwikkeling. Er zijn geen
nieuwvestigingen gepland in het struweelvogelgebied. Compensatie is daarom niet aan de
orde. Wel dient bij uitbreiding van het bestaande bedrijf naar een versterking van de
landschapsstructuur worden gestreefd.

2.4.8 Ecologische Verbindingszone via Graspeelloop

In het reconstructieplan is er voor gekozen het gebied van het LOG Graspeel aan te wijzen als
LOG waar het primaat op intensieve veehouderij ligt. Het gebied dient te voorzien in de
mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging ofnieuwvestiging van intensieve veehouderij.
Realisatie van een ecologische verbindingszone dwars door dit gebied moet daarom mede
worden bezien in het licht van deze doelstelling. In het BKP wordt hier aandacht aan besteed.
De gemeenten kiezen voor de ontwikkeling van de Graspeelloop als EVZ, de aanwezigheid
van de Graspeelloop te versterken in het landschap en de ontwikkeling van bestaande
bedrijven, alsmede de inpassing van nieuwe bedrijven, hierop aan te passen. Het is dus
nadrukkelijk én én.

Om de EVZ te kunnen realiseren hebben de gemeenten en het waterschap er voor gekozen om
de waterloop en de zone direct eromheen ecologisch in te richten. Hiertoe streeft het
waterschap ernaar om de gronden binnen de eerste i 0 meter aan weerszijde van de
Graspeelloop te verwerven en de gemeenten proberen de daaropvolgende 15 meter in
eigendom te krijgen. In 2007 is gestart met de inrichting van de EVZ en de aangekochte
percelen. Aangezien op dit moment (nog) niet alle gronden kunnen worden verworven,
worden de ingerichte percelen gezien als zogenaamde stepping stones.
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2.4.9 Archeologische waarden in het LOG
De archeologische verwachtingswaarde in het gebied varieert van laag tot iniddelhoog. Daar
waar de verwachtingswaarde middel hoog is dient onderzoek plaats te vinden voordat
uitbreiding of nieuwvestiging mogelijk is.

2.4.10 Vliegveld Voikei

De nabijheid van het vliegveld Vliegveld heeft consequenties voor geluidsbelasting en hoogte
van bouwen. Voor de ontwikkelingsplan zijn de straalpadzone en invliegfunnel niet van
belang. Hier wordt namelijk geen relevante ontwikkeling voorzien.

RMB
Kenmerk

20 december 2008
74000507

17



3 Mileu

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk komt de vijfde vereiste uit het Reconstructieplan Peel en Maas voor een
ontwikkelingsplan aan de orde: Het plan voldoet aan het relevante mileu- en waterbeleid

(watertoets).

Het relevante wettelijk - en beleidskader behelst onder andere:
· Reconstructiewet concentratiegebieden 2002.

Deze wet biedt het wettelijk kader voor de planvorming en uitvoering van de
reconstructieplannen. In de reconstrcutiewet is vastgelegd waar een reconstructieplan aan
moet voldoen.

· Reconstructieplan/Milieueffectrapport Peel en Maas 2005.

Het door de provincie Noord-Brabbant vastgestelde reconstructieplan Peel en Maas is de
uitwerking van de provinciale visie voor het reconstructiegebied Peel en Maas. Het
reconstructieplan geeft richting hoe het gebied er in 20 I 6 uit zou kunnen zien.
Afwisseling en diversiteit moeten worden behouden en zo mogelijk worden versterkt.
Middels de integrale zonering is de basis gelegd voor de LOG's.

· Wet op de Ruimtelijke Ordening 1962.
De oude WRO vormde een regeling op grond waarvan een goede ruimtelijke ordening
van Nederland mogelijk werd gemaakt, met daaraan gekoppeld de gewenste
rechtszekerheid voor overheid en burgers.

. (Nieuwe) Wet ruimtelijke ordening 2008.

Ook de huidige Wro heeft als doel een samenhangend pakket van regels voor een goede
ruimtelijke ordening te creëren. Uitgangspunten bij deze Wro zijn:
-ruimtelijk samenhangende besluitvorming (bestemmingsplan centraal)
-centraal wat moet, decentraal wat kan;
-betere scheiding beleid en normstelling;
- nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden handhaving en toezicht;
-digitalisering.
Voor zover in dit kader van belang kan worden opgemerkt dat de rol van de provincie in
het bestemmingsplanproces is gewijzigd. De plangoedkeuring door GS is afgeschaft. In
plaats daarvan blijft de provincie overlegpartner in het voortraject en kan zij zienswijzen
indienen tegen ontwerpbestemmingsplannen. Daarnaast bestaat de bevoegdheid algemene
regels en (concrete) aanwijzingen te geven.

· Wet milieubeheer 1993, toetsingskader agrarische milieuvergunningaanvragen.
De wet milieubeheer, en dan met name het toetsingskader voor agrarische bedrijven, is
bedoeld om de ontwikkeling van individuele agrarische bedrijven vanuit de overheid te
reguleren, zodanig dat geen onacceptabele milieugevolgen optreden.

· Wet milieubeheer hoofdstuk 7, m.e.r. en Besluit m.e.r. 1994.
Uit hoofdstuk 7 en het besluit vloeit de milieueffectrapportage (m.e.r.) voort. Om in de
planontwikkeling de gevolgen van nieuwe plannen en projecten in een vroeg stadium in
beeld te brengen en te beheersen wordt gebruik gemaakt van de (plan)-m.e.r.
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· Wet geurhinder en veehouderij 2006, in werking getreden 2007.
De W gv vormt het toetsingskader voor de beoordeling van geurhinder vanuit agrarische
bedrijven. Op basis van de W gv kunnen gemeentelijke geurverordeningen worden
opgesteld, hetgeen in de gemeenten Landerd en Mill & Sint Hubert is gebeurd.

· Wet ammoniak en veehouderij 2002/2007.
De Wav vormt het toetsingskader voor de beoordeling van ammoniakuitstoot vanuit
agrarische bedrijven en de depositie hiervan op zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden.

· Besluit ammoniakemissie Huisvesting veehouderij 2005, in werking getreden 2008.
Middels het Besluit huisvesting is geregeld dat de stallen van agrarische bedrijven uiterlijk
in 20 I 0 moeten voldoen aan maximale emissie-eisen. Hierdoor neemt landelijk de totale
uitstoot vanuit de agrarische veehouderij aanmerkelijk af.

· Wet milieubeheer hoofdstuk 5.2, luchtkwaliteitseisen.
Middels de Wet luchtkwaliteit wordt bij milieuvergunningaanvragen en ruimtelijke
plannen getoetst aan de normen voor luchtkwaliteit. Voor agrarische bedrijven en dus ook
voor het LOG spitst de toetsing zich toe op fijn stof.

· IPPC-richtlijn i 996, Europese richtlijn, geïmplementeerd in Wet milieubeheer (2005).

De IPPC-richtlijn is van toepassing op nieuwe en belangrijk gewijzigde grote bedrijven.
De richtlijn maakt een omgevingstoets noodzakelijk, op grond waarvan in een
milieuvergunning eventueel strengere eisen kunnen worden gesteld. Voor intensieve
veehouderijen geldt deze richtlijn ook bij bedrijven vanaf een minimale omvang
(uitgedrukt in dierplaatsen).

· Natuurbeschermingswet 2005, gebiedsbescherming natuur en landschap.
De Natuurbeschermingswet biedt extra bescherming aan landelijk aangewezen
waardevolle natuurgebieden. Dit gaat dus verder dan de bescherming middels de Wav of
het generieke beleid. De gebiedsbescherming moet worden vastgelegd in beheersplannen.

· Vogelrichtlijn 1979/1992, bescherming Europees aangewezen gebieden.

Vergelijkbaar met de Natuurbeschermingswet, maar de aanwijzing van de gebieden heeft
op Europees niveau plaatsgevonden.

· Habitatrichtlijn 1992, bescherming Europees aangewezen gebieden.

Vergelijkbaar met de Natuurbeschermingswet, maar de aanwijzing van de gebieden heeft
op Europees niveau plaatsgevonden.

· F1ora- en faunawet 2002, beschenning van soorten.

De Flora- en tàunawet heeft als doel de bescherming van soorten, zowel planten als
dieren.

Er wordt ingegaan op de bestaande toestand van het milieu (en andere relevante aspecten) en
de gevolgen voor het milieu door het initiatief (optimale ontwikkeling van het LOG). Voor
enkele aspecten vindt ook nog een vergelijking plaats met de te verwachten autonome
ontwikkelingen (hoe zou de situatie naar de toekomst worden als er geen LOG wordt
ontwikkeld).
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3.2 Geur

3.2.1 Bepaleii oiitwikkelruimte eii opwaardereii bestaaiide locaties

De ontwikkeling van het LOG heeft consequenties voor de geursituatie in en rond het LOG.
Bij het tot stand komen van het ontwikkelingsplan is in eerste instantie aan de hand van de
inventarisatie per locatie, zowel met een agrarische als met een woonbestemming, bekeken of
er ontwikkelruimte is en of de ontwikkelruimte kan worden opgewaardeerd. Met opwaarderen
van bestaande locaties wordt bedoeld dat door het nemen van ruimtelijke maatregelen een
ontwikkelruimte kan worden gecreëerd waardoor een intensieve veehouderij duurzaam kan
doorontwikkelen. Hierbij is over het algemeen uitgegaan van de eerder genoemde 750 zeugen
gesloten (circa 500 nge). Er is rekening gehouden met de kenbaar gemaakte
ontwikkelingswensen van de ondernemers en inwoners. Voor wat betreft de inpassing van de
bedrijven is er ten slotte rekening mee gehouden dat een bouwblok eventueel kan doorgroeien
naar maximaal 3 hectare.

3.2.2 Beoordeliiig geur

Vanaf I januari 2007 vormt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toetsingskader als
het gaat om geurhinder vanuit agrarische bedrijven. Door het RMB is voor de gemeenten Mil
& Sint Hubert en Landerd een geurgebiedsvisie opgesteld. De visies zijn vertaald naar twee
geurverordeningingen die op 13 december 2007 respectievelijk 22 mei 2008 zijn vastgesteld
door de beide gemeenteraden.

In het ontwikkelingsplan voor het LOG Graspeel is in de geurbeoordeling verwezen naar de
geurverordeningen van de gemeenten Landerd en Mil & Sint Hubert. Voor het LOG geldt
een maximale individuele geumorm van 14 ou/ml, voor het verwevingsgebied rond het LOG
12 ou/ml. Voor de kernen Langenboom en Zeeland bedraagt de norm 3, respectievelijk 2
ou/m3 De geurverordeningen en het ontwikkelingsplan zijn gelijktijdig en in afstemming met
elkaar opgesteld. In het ontwikkelingsplan is geconstateerd dat de optimale ontwikkeling van
het LOG (zie paragraaf2.2 van deze plan-m.e.r.) op grond van de gemeentelijke
geurverordeningen mogelijk is.

De gebiedsvisie en geurverordening zijn tot stand gekomen op basis van een integrale
beoordeling van de geursituatie die is berekend op grond van V -stacks gebied. Als worst case
benadering zijn de gezamenlijke (cumulatieve) gevolgen van mogelijk plaatsvindende
ontwikkelingen van alle veehouderijen in de gemeenten (en dus ook in het LOG) hierin
meegenomen. Dit heeft geleid tot de hiervoor aangehaalde normering, waarbij is
geconstateerd dat de cumulatieve geursituatie, ook in het LOG en de dorpen nabij het LOG,
acceptabel blijft.
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In het ontwikkelingsplan is uitgegaan van de eerder aangehaalde doorontwikkelingen en
nieuwvestigingen, met gebruik maken van gecombineerde luchtwassers. In de praktijk zal de
ontwikkeling van het LOG nooit exact volgens het plan verlopen, maar kunnen sommige
bedrijven een grotere omvang en/of emissie krijgen dan nu wordt aangenomen, terwijl ander
minder ontwikkelen ofhelemaal niet. Om een onderschatting van de geursituatie in het LOG
te voorkomen is in de gebiedsvisie daarom voor zowel de bestaande als nieuwe bednjven in
het LOG gerekend met een geuremissie die aanmerkelijk hoger ligt dan waar in het
ontwikkelingsplan vanuit is gegaan. Op deze manier wordt voorkomen dat de gekozen
nonnen uit de geurverordening gebaseerd zijn op een onderschatting van de geursituatie in het
LOG en uiteindelijk een onacceptabele geursituatie tot gevolg zouden hebben.
In deze hele benadering is overigens nog geen rekening gehouden met het positief effect van
eventuele uitplaatsing van intensieve veehouderijen rond de kernen Langenboom, Zeeland, of
elders in de gemeenten.

Omdat de geumonnen uit de gemeentelijke geurverordening al tot stand zijn gekomen op
basis van een gezamenlijke beoordeling van alle bedrijven in de gemeenten (inclusief de te
verwachten nieuwvestigingen in de LOG's), heeft bij de geurbeoordeling voor het LOG
Graspeel in het kader van deze plan-m.e.r. alleen een geactualiseerde, individuele toetsing
plaatsgevonden.

Huidige geursituatie en geursituatie als gevolg van het ontwikkelingsplan
Bij de beoordeling is in eerste instantie per ontwikke1ingslocatie middels V -stacks vergunning
de huidige geursituatie in ou opgenomen. Dit is gebeurd op basis van de dieraantallen uit de
vigerende milieuvergunningen zoals deze door de gemeenten in het provinciale Bestand
Veehouderijbedrijven Brabant (BVB) zijn opgenomen. Vervolgens is per
ontwikkelingslocatie de geurbe1asting confonn het optimale scenario bepaald, alsmede de
maximale ontwikkel ruimte in ou. Per doorontwikkel-, omschakel- en nieuwvestigingslocatie
uit het ontwikkelingsplan is dus berekend tot hoeveel ou het bedrijf kan ontwikkelen, voordat
er een overschrijding ontstaat van de geurnormen uit de gemeentelijke geurverordeningen.
Hierbij kan een woning in of rond het LOG, maar ook de bebouwde kom van Zeeland of
Langenboom het meest geurgevoelige object zijn.

De resultaten van de V -stacks berekeningen zijn verwerkt in de volgende tabeL. Evenals bij
het tot stand komen van de gemeentelijke geurverordeningen wordt hierbij uitgegaan van een
maximale ontwikkelruimte van i 2 i .000 ou (750 zeugen gesloten met stallen conform het
Besluit huisvesting). Voor de uitgebreidere tabel wordt verwezen naar bijlage 5. Daarin is ook
steeds de beperkende receptor plus de hiervoor geldende nonn uit de gemeentelijke
geurverordeningen vermeld.
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Bedrijf Optimaal Huidige Geursituatie Individuele
scenario conform geursituatie conform optimaal ontwikkelruimte
ontwikkelingsplan* conform BVB scenario berekend middels V-.. stacks

Spiestraat 750 2.941 5.850 45.036
1-3 schapen
Spiestraat 1.000 ii .500 6.900 72.689
20 vleesvarkens
Spiestraat 750 zeugen gesloten 351 45.813 107.474
24
Zeelandsedijk 64 50 paarden + 0 0 17.307

30 pony's
Gasthuisstraat 17 2.000 29.026 13.800 31.410

vleesvarkens
Gasthuisstraat 20 500 zeugen gesloten 52.639 30.542 61.53
Broekstraat 500 zeugen gesloten 11.980 30.542 46.209
13

Gasthuisstraat 41 500 zeugen gesloten 0 30.542 95.775
Heihorst 750 zeugen gesloten 28.752 45.813 115.174
4
Schuifelenberg 3 750 zeugen gesloten 40.330 45.813 68.049
Schuifelenberg 6 750 zeugen gesloten 0 45.813 90.791
Schuifelenberg 19 500 zeugen gesloten 22.417 30.542 41.040
Langstraat 1.00 36.150 32.510 56 101
4 melkgeiten
Langstraat 750 zeugen gesloten 45.094 45.813 89.091
6
Witte Dellen 750 zeugen gesloten 0 45.813 92.853
5

Witte Dellen 750 zeugen gesloten 6.955 45.813 91.462
3a
Witte Dellen 200.000 vleeskuikens 39.590 48.000 121.000'"
2

Peelweg 750 zeugen gesloten 17.020 45.813 121.000
29
Heihorst ong. I 2.000 zeugen gesloten 0 122.168 121.000

Heihorst ong. II 750 zeugen gesloten 0 45.813 121.000

Pee1weg/Witte 750 zeugen gesloten 0 45.813 121.000
Dellen ong.

Spiestraat ong. 750 zeugen gesloten 0 45.813 121.000

'" Bij alle scenario 's met varkens is in het ontwikkelingsplan rekening gehouden met de toepassing van
gecombineerde luchtwassers. Bij het scenario met kippen wordt uitgegaan van stal/en conform het Besluit
huisvesting. Verder wordt btj de zeugenbedrijven uitgegaan van gesloten bedrijven, dus zeugen met
bijbehorende biggen en vleesvarkens.
** Geursituatie en ontwikkelruimte zijn uitgedrukt in ou/sec.
*** Bij de ontwikkelingsruimte is gerekend tot een maximum van 121.000 ou/sec, overeenkomend met 750
zeugen gesloten en sta/systemen conform het Besluit huisvesting.

Tabel!: Geursituatie LOG Graspee1
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Zoals mag worden verwacht, neemt de geurbelasting in en direct rondom het LOG over het
algemeen toe door de omzetting en inplaatsing van nieuwe bedrijven. Uit voorgaande tabel en
bijlage 5 blijkt echter dat zowel in de huidige situatie als bij de optimale ontwikkeling van het
LOG conform het ontwikkelingsplan (met toepassing van gecombineerde luchtwassers),
overal ruim wordt voldaan aan de normering uit de gemeentelijke geurverordeningen.

A u/onome ontwikkeling

Bij de autonome ontwikkeling van het gebied wordt uitgegaan van dezelfde dieraantallen als
in de huidige vergunningsituatie, maar wordt rekening gehouden met het Besluit huisvesting
op grond waarvan agrarische bedrijven naar de toekomst toe stallen aan moeten passen.
Uiterlijk in 2010 moeten de stallen van agrarische bedrijven (dus ook de bestaande) voldoen
aan maximale emissie-eisen. Deze eisen liggen hoger, waardoor de emissie lager wordt dan
bij traditionele stallen zoals die nu nog binnen veel bestaande bedrijven aanwezig zijn.
Deze autonome geursituatie is niet per individueel bedrijf in bovenstaand tabel weergegeven.
Aangenomen kan worden dat de geursituatie gemiddeld genomen duidelijk onder het huidige
ni veau zal liggen.

3.2.3 Conclusie geur

Bij de ontwikkeling van het LOG is er over het algemeen sprake van een toename van de
geurhinder op woningen in en rond het LOG. In het ontwikkelingsplan wordt bij een aantal
bestaande bedrijven uitgegaan van bedrijven met een beperktere ontwikkeling dan de
standaard 750 zeugen gesloten. Verder worden in het ontwikkelingsplan alle varkensbedrijven
in het LOG voorzien van gecombineerde luchtwassers. Hiermee wordt voor alle woningen in
en rond het LOG ruim voldaan aan de geurnormering uit de gemeentelijke geurverordeningen
op basis van de Wgv. Hierbij is nog van belang te realiseren dat deze geurnormen gelijk of
lager zijn dan de landelijke normen.
Verder blijkt dat per individuele locatie er meer ontwikkelingsruimte is, dan waar in het
ontwikkelingsplan vanuit is gegaan. Deze ruimte, die bij het tot stand komen van de
geurverordeningen wel is meegenomen, kan door sommige bedrijven worden opgevuld, maar
anderzijds zullen er bedrijven zijn die niet ofminder ontwikkelen dan waar in het
ontwikkelingsplan vanuit is gegaan.
Aangenomen wordt het ontwikkelingsplan een reëel beeld geeft van hetgeen gemiddeld in het
LOG zal gaan plaatsvinden. Omdat bij het tot stand komen van de geurverordeningen
rekening is gehouden dat plaatselijk de geuremissie hoger kan worden dan waar nu in het
ontwikkelijgsplan vanuit is gegaan, wordt onderschatting van de geursituatie in het LOG
voorkomen. Middels monitoring wordt beoordeeld of dit werkelijk zo is, dan wel dat
bijstelling van bijvoorbeeld de geurverordeningen noodzakelijk zou zijn. Op het onderdeel
monitoring wordt in hoofdstuk 6 nog ingegaan.

Om geurhinder te voorkomen of beperken is in het ontwikkelingsplan uitgegaan van de
toepassing van gecombineerde luchtwassers. Bij de vergunningverlening in het kader van de
Wet milieubeheer moeten hiervoor eventueel aanvullende maatregelen worden
voorgeschreven. Als alternatief of aanvulling kan worden overwogen om bij de inplaatsing
van bedrijven rekening te houden met de te verwachten geurhinder in vergelijking met de
"economische" omvang van een bedrijf. Met andere woorden: Een pluimveehouderij kan bij
een gelijke "economische" bedrijfsomvang, voor wat betreft geur mogelijk gunstiger
uitpakken dan een vergelijkbaar groot varkensbedrijf.
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Bij het opstellen van deze plan-m.e.r. is voor nog niet alle locaties met zekerheid bekend waar
bedrijven die naar het LOG gaan verhuizen vandaan komen. Een concreet te kwantificeren
positief effect ontbreekt dan. Wel zijn de verwachte negatieve effecten in een optimaal
scenario, dat uitgaat van min of meer maximale benutting van de milieuruimte,
gekwantificeerd. Dit is te zien als een soort worst case scenario. Bij een vergelijking tussen
positieve en negatieve effecten zal op deze wijze de balans negatiever zijn dan nodig.
Dit betekent dat er in de praktijk voor geur positieve effecten zullen optreden die in deze plan-
m.e.r. niet naar voren komen. Hiervan is met name sprake bij verplaatsingen vanuit
extensiveringsgebieden rond kernen naar het LOG. Door het vertrek van een intensieve
veehouderij uit de nabijheid van een dorpskern wordt voor een verhoudingsgewijs groot
aantal burgers een betere geursituatie gecreëerd. Op deze wijze wordt een aanmerkelijke
bijdrage geleverd in één van de reconstructiedoelstellingen, namelijk om het aantal
geurgehinderden in de provincie terug te brengen, zonder dat dit op dit moment getalsmatig in
beeld kan worden gebracht.

Ook zijn er nog positieve en negatieve effecten tussen criteria onderling. Verplaatsers kunnen
bijvoorbeeld van een voor ammoniakdepositie ongunstige locatie komen. De geurhinder in of
rondom het LOG kan daardoor toenemen, terwijl er sprake is van winst door een afname van
een piekbelasting van ammoniak op een natuurgebied. De omgekeerde situatie is ook
mogelijk.

3.3 Ammoniak

3.3.1 AIgemeelI

Voor wat betreft ammoniak zijn de gezamenlijke gevolgen van de ontwikkelingen in het LOG
middels het rekenmodel DIAS (Distributie Instrument Ammoniak en Stank) inzichtelijk
gemaakt. Dit model is in opdracht van de provincie Noord-Brabant door ECN en TNO
ontwikkeld en is een voorloper van het huidige AAgro- stacks. De resultaten zullen
vergelijkbaar zijn.
De gevolgen zijn inzichtelijk gemaakt voor omliggende bos- en natuurgebieden die in het
kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) zijn aangemerkt als (zeer) kwetsbaar. Ook
de gebieden in de ruimere omgeving van het LOG die beschermd worden op grond van de
Natuurbeschermingswet komen in deze paragraaf aan de orde.
Het gaat er in de berekeningen om een inschatting te geven van de effecten van
nieuwvestigingen en uitbreidingen van intensieve veehouderijen in het LOG. Uitgangspunt is
de optimale ontwikkeling conform het ontwikkelingsplan. Het ontwikkelingsplan is vooral
gebaseerd op de invulling van de milieuruimte op basis van de geurregelgeving in combinatie
met het streven naar een goede beeldkwaliteit. De toename van de stal emissies van ammoniak
is een afgeleide van het benutten van deze ruimte.
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Huidige situatie, autonome situatie en situatie als gevolg van het ontwikkelingsplan
Evenals bij het aspect geur zijn de huidige ammoniaksituatie en de situatie als gevolg van de
optimale ontwikkeling van het LOG doorgerekend en in beeld gebracht. Het optimale
scenario is verder nog vergeleken met de autonome ontwikkeling zoals beschreven en
doorgerekend in het milieueffectrapport van het Reconstructieplan Peel en Maas. Die
verwachte autonome ontwikkeling (situatie 2016, dus einde planperiode huidig
reconstructieplan) gaat onder andere in op de geuremissie en ammoniakemissie door het in
werking treden van het Besluit Huisvesting en de aanwending van mest.
Zoals onder de paragraaf geur al is aangegeven moeten agrarische bedrijven op grond van het
Besluit huisvesting uiterlijk in 20 I 0 voldoen aan maximale emissie-eisen. Deze eisen liggen
hoger, waardoor de emissie lager wordt dan bij traditionele stallen zoals die nu nog binnen
veel bestaande bedrijven aanwezig zijn. Dit heeft een positief gevolg heeft voor de totale
ammoniakuitstoot in Nederland.
Voor de aanwending van mest wordt uitgegaan van aannamen met betrekking tot de
hoeveelheid mest en de aanwendingstechnieken. Deze aannamen zijn dezelfde als gehanteerd
worden in nationale en provinciale prognoses. Het ontwikkelingsscenario wijkt alleen met
betrekking tot de emissie uit stallen van intensieve veehouderijen in het LOG af van deze
referentie. Realisatie van het plan heeft geen invloed op de eerder genoemde emissie uit de
aanwending van mest of op emissies uit andere bronnen (emissies uit bijvoorbeeld niet
intensieve veehouderijen en verkeer).

3.3.2 Beoordeling ammoniak

D1AS beoordeling
Voor het aspect ammoniak hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van de
beoordeling zoals deze is gedaan in het kader van het ontwikkelingsplan. In bijlage 6 is de
huidige ammoniakdepositie weergegeven zoals deze berekend is met DIAS. Vervolgens zijn
in bijlage 7 en 8 de DIAS-resultaten voor de depositie in de autonome situatie en van het
optimale scenario weergegeven.

Foto 7: De Langenboumse bossen, oostelijk van Langenboum

Ammoniakdepositie op zeer A:wetsbare gebieden
In het navolgende overzicht is de ammoniakdepositie op de zeer kwetsbare gebieden in de
huidige situatie en als gevolg van de autonome ontwikkelingen en het optimaal scenario
weergegeven. Hierbij is getoetst op de dichtstbijzijnde punten van deze zeer kwetsbare
bosgebieden rond het LOG die beschermd worden op grond van de Wav. Er liggen geen zeer
kwetsbare gebieden binnen 250 meter van de grens van het LOG.
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Depositie op de dichtstbijzijnde punten van de zeer kwetsbare (Wav-A) gebieden:
Gebied Huidige situatie Autonoom Optimaal scenario
Langeboomse bossen 3.400 mol 2.28 i mol 2.496 mol
Trentse bossen 3.442 mol 2.357 mol 2.897 mol

Ondanks de ontwikkelingen in het LOG is dus op de zeer kwetsbare gebieden sprake van een
aanmerkelijke afname van de ammoniakdepositie ten opzichte van de huidige situatie. Dit
wordt veroorzaakt door de eerder aangehaalde autonome ontwikkelingen. Hierbij wordt
opgemerkt dat op het moment van opstellen van het ontwikkelingsplan de Trentse Bossen,
zuidwestelijk van het LOG, formeel nog de status van kwetsbaar (Wav-B) gebied hadden.
Volgens het in december 2008 genomen besluit van de provincie Noord-Brabant en de nu ter
inzage liggende Wa v-kaarten krijgen deze bossen echter de status van zeer kwetsbaar (Wav-
A) gebied.

Ammoniakdepositie op Natuurbeschermingswetgebieden
De Natuurbeschermingswet (Nb-wet) biedt een extra gebiedsbescherming aan de meest
waardevolle natuurgebieden, naast de gebiedsbescherming vanuit de Wav en naast het
generieke beleid. Het beleid heeft betrekking op zowel Europees als landelijk beschermde
natuurgebieden. De gebieden die (extra) beschermd worden op grond van de Nb-wet liggen
op grote afstand van het LOG. De ontwikkelingen in het LOG hebben daardoor een heel
beperkt effect op deze gebieden.

Het meest nabij gelegen gebied dat beschermd wordt in het kader van de Vogel- en
Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet betreft het oostelijk van het LOG gelegen
gebied Oeffeltermeent. Een gedeelte van de Oeffeltermeent betreft Habitatrichtlijngebied, een
ander gedeelte wordt beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet. De afstand tot
het LOG bedraagt circa i 5 kilometer. In verband met de grote afstand en hiennee verband
houdende geringe invloed, is de totale ammoniakdepositie vanuit het LOG op het gebied niet
middels D IAS berekend.

Conclusies ammoniakberekeningen DIAS
De belangrjkste conclusies die uit de DrAS berekeningen (en hierop gebaseerde bijlagen 6, 7
en 8) voor het ontwikkelingsplan (en dus ook voor onderhavige plan-m.e.r.) met betrekking
tot de depositie van ammoniak op bos- en natuurgebieden naar voren komen zijn:

- De gemiddelde depositie neemt fors af ten opzichte van de huidige situatie;
- Die afname wordt bijna volledig veroorzaakt door de verwachte effecten van het mestbeleid

(evenwichtsbemesting, aanwendingstechnieken) en de implementatie van het Besluit
huisvesting;

- Het extra effect van ruimtelijke maatregelen (afwaartse beweging door integrale zonering,
Wav, verplaatsen en dergelijke) en de toepassing van de meest milieuvriendelijke
stalsystemen (in de vorm van gecombineerde luchtwassers) op de gemiddelde depositie is
beperkt;

- Het effect is groter als gekeken wordt naar de piekwaarden. Niet alleen het mestbeleid en de
implementatie van het Besluit huisvesting zorgen voor het afVlakken van deze piekwaarden.
Het beïnvloeden van de ruimtelijke spreiding daar bovenop zorgt voor een extra vervlakking
van de depositiepieken.
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Uit vergelijking van bijlage 7 en 8 is afte leiden dat de toename van de depositie van
ammoniak op de bos- en natuurgebieden door de extra stal emissies in het LOG (bij realisatie
van het ontwikkelingsplan in de periode van nu tot 20 i 6) duidelijk lager is dan de afname van
depositie die in de autonome ontwikkeling wordt verwacht.

Individuele toets gebiedsbescherming Nb-wet gebieden
De gebiedsbescherming van de Nb-wet moet worden vastgelegd in beheersplannen. Deze
plannen kunnen worden opgesteld na aanwijzing van de gebieden. Het vaststellen van de
beheersplannen zal komende jaren plaatsvinden. Op dit moment moet bij de
vergunningverlening in het kader van de Nb-wet derhalve per bedrijf een individuele,
passende en gebiedsspecifieke beoordeling plaatsvinden of er significante negatieve effecten
optreden voor de meest relevante Natura 2000 gebieden.

Middels AAgro-Stacks heeft een worst case berekening van de ammoniakdepositie op de
omliggende Nb-wet gebieden plaatsgevonden. Zoals eerder aangegeven, ligt het gebied
Oeffeltenneent het dichtste bij. Er is uitgegaan van het meest kritisch gelegen bedrijfbinnen
het LOG (Spiestraat 24). Verder zijn dezelfde aannames gehanteerd als bij de
geurberekeningen en zoals deze ook zijn vastgelegd in bijlage 2. De gehanteerde kritische
depositiewaarde is afkomstig uit bijlage 3 van het Alterra rapport 1491 "Onderzoek naar de
ammoniakdepositie op 5 habitatgebieden ten behoeve van het interim toetsingskader Natura
2000 en Ammoniak". Voor de Oeffeltermeent bedraagt deze 1300 mol/ha/jaar.
De toename op de Oeffeltermeent bedraagt 0,95 mol, hetgeen overeenkomt met een toename
van 0,07 % ten opzichte van de kritische depositiewaarde. De indicatieve berekening is
weergegeven in bijlage 9.

De toename ten opzichte van de kritische depositiewaarde is dus zeer beperkt, maar zal toch
per individuele vergunning moeten worden getoetst. Op grond van de grote afstanden en
hiermee samenhangende geringe invloed, alsmede het positieve effect dat over het algemeen
optreedt bij een verplaatsing vanuit een extensiveringsgebied naar het LOG, mag er vanuit
gegaan dat de ammoniakdepositie op Nb-wet gebieden niet onacceptabel toeneemt.

3.3.3 1PPC-richtlijli iii relatie tot ammoiiiak
De IPPC-richtlijn 1996 (Integrated Pollution and Prevention Control) is sinds 30 oktober 1999
van toepassing op nieuwe en belangrijk gewijzigde (¡,'Iotere) intensieve veehouderijen en in
2005 in de Wet milieubeheer geïmplementeerd. De verplichtingen uit de ¡PPC-richtlijn zijn
alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage I van de richtlijn worden genoemd.
Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende bedrijven onder de werking van de
richtlijn vallen:
- Intensieve veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- Intensieve veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens ()o 30 kg) of
- Intensieve veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen.
Conform artikel 5 van de richtlijn moeten sinds 3 I oktober 2007 deze bestaande intensieve
veehouderijen aan de IPPC-richtlijn voldoen.
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De binnen het LOG te ontwikkelen of nieuw te vestigen bedrijven zullen in veel gevallen
boven deze grenzen uit komen. Dit betekent dat de stallen moeten voldoen aan de best
beschikbare technieken (BBT). Daarnaast dient ook naar de technische kenmerken, de
geografische ligging van de installatie en de plaatselijke milieuomstandigheden te worden
gekeken (artikel 9, lid 3 en 4 IPPC). Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de
bestaande toestand van het milieu, alsmede met de met betrekking tot het bedrijf en het gebied
waar het bedrijf is gelegen redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn
met het oog op de bescherming van het milieu.

Op 25 juni 2007 is de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" van
het ministerie van VROM vastgesteld. Deze beleidslijn kan als handleiding dienen voor het
uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van
ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook is deze verplichting
in de Wav opgenomen (artikel 3, lid 3). Met behulp van de beleidslijn kan beslist worden of
en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandigheden strengere emissie-eisen
opgenomen kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT.

De beleidslijn is opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten en vormt hiermee
een wettelijk toetsingskader. De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de beleidslijn:
- Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer

bedraagt dan 5.000 kg NHJ per jaar;
- Bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg,

dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden
gerealiseerd (BBT +). De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en de
beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie;

- Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000
kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan i 0.000 kg,
dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (BBT++).

Om te voldoen aan de met toepassing van de beleidslijn gestelde strengere emissie-eisen (dan
BBT) kan gebruik gemaakt worden van interne saldering. Verder geldt dat indien in de
vergunde situatie de ammoniakemissie bij toepassing van BBT al meer dan 5.000 kg per jaar
bedraagt, de strengere emissie-eisen pas vanaf die hogere emissie toegepast worden.

Het voorgaande betekent dat de grotere intensieve veehouderijen, waar in het LOG over het
algemeen sprake van zal zijn, dus vaak emissiereducerende technieken moeten toepassen die
verder gaan dan voorgeschreven in het Besluit huisvesting. De uiteindelijke milieueffecten
zullen daardoor over het algemeen dicht bij het optimale scenario uitkomen. In dit scenario
wordt immers voor de varkensbedrijven uitgegaan van de toepassing van verdergaande
technieken in de vorm van gecombineerde luchtwassers.
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3.3.4 Directe schade door uitstoot ammoniak
In het voorgaande is steeds sprake geweest van indirecte schade op bos- en natuurgebieden op
enige afstand, die kan worden veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak. Op zeer korte
afstanden kan echter ook sprake zijn van directe schade door de uitstoot van ammoniak uit
intensieve veehouderijen.

In het kader van de Wet milieubeheer vindt toetsing plaats aan het rapport Stallucht en Planten

(juli 1981) van het Instituut Plantenziektekundig Onderzoek (IPO). Ter voorkoming van
dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige
planten en bomen (bijvoorbeeld coniferen), en een afstand van minimaal 25 meter tot minder
gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden.

Op dit moment zijn binnen het LOG geen percelen aanwezig waar gevoelige gewassen, zoals
vermeld in het rapport, worden geteeld. Mocht dit in de toekomst alsnog aan de orde zijn, dan is
over het algemeen een afstand van 50 meter haalbaar. Dit mede in het licht van de bouwblokken
tot een uiteindelijk maximum van 3 hectare, waardoor stallen over het algemeen op enige
afstand van percelen van derden blijven. Het is aldus niet aannemelijk dat de ontwikkeling van
het LOG leidt tot directe ammoniakschade.

3.3.5 Conclusie ammoniak

Uit het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd:
Er is bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan sprake van een toename van de depositie
van ammoniak op de meest nabij gelegen bos- en natuurgebieden. Deze toename wordt
beperkt door de toepassing van gecombineerde luchtwassers. Bij de vergunningverlening
in het kader van de Wet milieubeheer moeten hiervoor eventueel aanvullende maatregelen
worden voorgeschreven.
De depositietoename is kleiner dan de afname die in de periode tot 2016 wordt verwacht
in de autonome ontwikkeling. Die verwachte afname wordt bijna volledig veroorzaakt
door de effecten van het mestbeleid (evenwichtsbemesting, aanwendingstechnieken) en de
implementatie van het Besluit huisvesting.
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Figuur 3: Afname ammoniakdepositie in de komendejaren
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Bij het opstellen van deze p1an-m.e.r. is voor nog niet alle locaties met zekerheid bekend
waar bedrijven die naar het LOG gaan verhuizen vandaan komen. Een concreet te
kwantificeren positief effect ontbreekt dan. Wel zijn de verwachte negatieve effecten in
een optimaal scenario, dat uitgaat van min of meer maximale benutting van de
milieuruimte, gekwantificeerd. Dit is te zien als een soort worst case scenario. Bij een
vergelijking tussen positieve en negatieve effecten zal op deze wijze de balans negatiever
zijn dan nodig. Dit betekent dat er in de praktijk voor ammoniak positieve effecten zullen
optreden die in deze plan-m.e.r. niet naar voren komen. Hiervan is met name sprake bij
verplaatsingen vanuit extensiveringsgebieden rond natuurgebieden naar het LOG. Door
het vertrek van een intensieve veehouderij uit de nabijheid van een natuurgebied neemt de
depositie op dit gebied aanmerkelijk af, zonder dat dit op dit moment getalsmatig in beeld
kan worden gebracht.
Ook zijn er nog positieve en negatieve effecten tussen criteria onderling. Verplaatsers
kunnen bijvoorbeeld van een geurhinder oflandschappelijk ongunstige locatie komen. De
ammoniakdepositie op bos- en natuurgebieden rondom het LOG zal ten opzichte van de
huidige situatie minder afnemen dan in de autonome ontwikkeling, terwijl er sprake is van
winst door een afuame van geurbelasting of minder verstening in een landschappelijk
waardevol gebied. De omgekeerde situatie is ook mogelijk.
Individuele milieuvergunningaanvragen moeten onder meer worden getoetst aan de
IPPC-richtlijn. Dit betekent dat de b'Totere intensieve veehouderijen, waar in het LOG over
het algemeen sprake van zal zijn, dus vaak emissiereducerende technieken moeten
toepassen die verder gaan dan voorgeschreven in het Besluit huisvesting. De uiteindelijke
milieueffecten zullen daardoor over het algemeen dicht bij het optimale scenario
uitkomen.
In verband met de ruime afstand tussen het LOG en omliggende natuurgebieden en de
beperkte invloed hierop, wordt aangenomen dat de toetsing aan de Nb-wet of Vogel- en

Habitatrichtlijn te zijner tijd niet leidt tot een onacceptabele toename van de
ammoniak depositie.

3.4 Volksgezondheid

Een belangrjk punt in de discussie rond de intensieve veehouderij zijn de mogelijke
gezondheidsrisico's voor omwonenden. Hierbij zijn fijn stof en MRSA bijvoorbeeld een
actueel onderwerp.

De afgelopen tijd zijn er verschilende onderzoeksrapporten verschenen over de
gezondheidsaspecten in relatie tot de intensieve veehouderij. Zo publiceerden onder andere
het RIVM en het Milieu en Natuur Planbureau onlangs hun bevindingen. Deze instanties
hebben onder meer gekeken naar de belangrijkste potentiële ziekteverwekkers zoals influenza,
salmonella, MRSA en fijn stof. Mensen kunnen hiermee in contact komen door direct contact
met dieren, via de lucht, via mest of via voedingsmiddelen. Bij de beoordeling van de
mogelijke gezondheidseffecten is onderscheid gemaakt naar veehouders, gezinsleden,
personeel en bezoekers, omwonenden en consumenten. Hierna volgen op hoofdlijnen de
belangrijkste conclusies. Hierbij is van belang of de risico's voor de volksgezondheid
toenemen ten opzichte van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. Ook in de
huidige en autonome situatie zijn in het LOG namelijk (intensieve) veehouderijen aanwezig.
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3.4.1 Influenza

Influenza is een griepvirus dat in verschillende varianten voorkomt bij mensen, varkens en
pluimvee. Veel mensen laten zich bijvoorbeeld jaarlijks inenten tegen de griep via een
griepprik. In de praktijk blijkt dat overdracht tussen mens en dier zich zelden voordoet en
alleen voorkomt bij (zeer) intensief en direct contact met dieren. Het risico voor besmetting
met dierlijk influenza voor de omwonenden van een intensieve veehouderij is dan ook nihiL.

3.4.2 Salmonella

Pluimvee, runderen en varkens kunnen drager zijn van de salmonellabacterie. De dieren
worden hier zelf niet ziek van. Salmonella vormt voornamelijk een risico voor de consument.
Als iemand besmet kippenvlees of besmette eieren eet, kan dit leiden tot danninfecties.
Besmetting kan optreden na onvoldoende verhitting van besmette dierlijke producten. Het
risico voor besmetting met salmonella voor de omwonenden van een intensieve veehouderij is
nihiL.

3.4.3 MRSA
MRSA is een multiresistente bacterie, ofwel een moeilijk te bestrijden bacterie. Antibiotica
zijn er slecht tegen opgewassen. De bacterie heeft weinig tot geen effect op gezonde mensen,
het gevaar speelt met name voor mensen die reeds verzwakt zijn door bijvoorbeeld ziekte.
Via onderzoek is vastgesteld dat de MRSA-bacterie regelmatig voorkomt op intensieve
veehouderijen met varkens. Ook bij vleeskalveren is de MRSA-bacterie vastgesteld. Bij een
onderzoek op in totaal 26 varkenshouderijen is in bijna 50% van deze bedrijven MRSA
aangetoond. Bij ruim 30% van deze bedrijven is aangetoond dat iemand die daar woont of
werkt met deze bacterie besmet is. Er is dus een verhoogd risico op besmetting met MRSA
van mensen die werken op deze bedrijven. Er zijn tot dusverre nog geen gevallen aangetoond
van besmetting van omwonenden via de buitenlucht. Maar anderzijds is het ook nog niet
helemaal duidelijk op welke wijze de bacterie precies wordt overgedragen. Ontwikkeling van
het LOG betekent in ieder geval wel dat door verplaatsingen vanuit de kemrandzone rond een
dorp naar het LOG het aantal direct omwonenden van een intensieve veehouderij vermindert.
Het onderwerp MRSA wordt momenteel landelijk onderzocht door het ministerie van LNV.
Verder vindt een onderzoek plaats in de gemeente Gemert-Bakel dat gerelateerd is aan de
LOG's in Elsendorp en Rips. Deze onderzoeken worden door de gemeenten nauwlettend
gevolgd. De resultaten van het landelijk onderzoek en het onderzoek in de gemeente Gemet-
Bakel zijn niet op korte termijn te verwachten. In ieder geval niet voordat ontwikkelingen en
nieuwvestigingen binnen het LOG gepland zijn. Daarom is het wenselijk dat hieraan
voorafgaande door de GGD een advies uitgebracht wordt, specifiek gericht op de risico's voor
de volksgezondheid in relatie tot de intensieve veehouderijen in het LOG.

3.4.4 Fijn stof
Fijn stof bestaat uit deeltjes kleiner dan 10 micrometer die in de lucht zweven. Fijn stof is
overal in Nederland aanwezig. Het wordt veroorzaakt door verkeer, landbouw en industrie
maar kan ook een natuurlijke oorzaak hebben zoals zand uit de Sahara of zeezout. Het is nog
niet precies duidelijk welke elementen uit fijn stof de meeste gezondheidsschade veroorzaken.
Dit neemt niet weg dat de normen voor alle bronnen van fijn stof gelden. Hieraan dient te
worden getoetst.
In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt hard gewerkt
om bestaande knelpunten voor fijn stof op te lossen. Zo is met behulp van technische
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maatregelen zoals luchtwassers een reductie van fijn stof tot circa 80 % mogelijk. In de
volgende paragraaf wordt op het aspect fijn stof verder ingegaan.

3.4.5 Conclusie volksgezondheid

Voor wat betreft de onderdelen influenza, salmonella en MRSA kan worden geconcludeerd
dat deze, bij ontwikkeling van het LOG, geen risico op hoeven te leveren voor omwonenden.
Er zijn tot dusverre geen gevallen aangetoond van MRSA besmetting van omwonenden via de
buitenlucht, maar het is anderzijds nog niet duidelijk op welke wijze MRSA precies wordt
overgedragen. Daarom is het wenselijk dat hier meer onderzoek naar wordt verricht.
Aangezien MRSA en de onduidelijkheid hieromtrent niet specifiek voor het LOG Graspeel of
LOG's in zijn algemeenheid geldt, dient het een landelijk onderzoek te zijn, gericht op de
(intensieve) veehouderij in zijn geheeL.

Omdat de resultaten van een landelijk onderzoek niet zijn te verwachten voordat
ontwikkelingen en nieuw vestigingen binnen het LOG gepland zijn, wordt hieraan
voorafgaande specifiek voor het LOG Graspeel door de GGD een advies uitgebracht.
Verder worden het landelijk onderzoek van LNV en het onderzoek in de gemeente Gemert-
Bakel daarom door de gemeenten nauwgezet gevolgd.

Voor wat betreft de relatie volksgezondheid en intensieve veehouderij in een breder
perspectief, kan worden geconcludeerd dat door de afwaartse beweging van intensieve
veehouderijen naar het LOG, het aantal omwonenden dat eventueel gezondheidsrisico's zou
lopen, sterk afneemt.

Voor de conclusie ten aanzien van het onderdeel fijn stof wordt verwezen naar de volgende
paragraaf.

3.5 Wet Luchtkwaliteit, fijn stof van agrarische bedrijven

3.5.1 Algemeen

De landbouw is een emissiebron van fijn stof (ook wel zwevende deeltjes of PM 10 genoemd).
Nationaal gezien levert de landbouw een bijdrage van 20% in de emissie van primair fijn stof.
Daarnaast levert ammoniak uit de landbouw een bijdrage aan het zogenaamde secundair fijn
stof, een aërosol dat zich in de lucht vormt. Het primaire fijn stof uit de veehouderij is
grotendeels afkomstig uit stallen en dan met name uit de intensieve veehouderij (bron:
Berekeningsmethode voor de emissie van fijn stof vanuit de landbouw, W.I. Chardon en
K.W. van der Hoek, Alterra-rapport 682,2002). In de provincie Noord-Brabant is de
intensieve veehouderij, naast het wegverkeer, een belangrjke bron van fijn stof.
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Foto 8: Stof neerslag op het dak van een varkensbedrijf

3.5.2 Beperken stofemissie

De stofemissie vanuit stallen kan op verschillende manieren worden gereduceerd. Rapport I I,
Processen en factoren bij fijn stof emissie in de veehouderij van de Animal Sciences Group
(ASG) Wageningen UR, oktober 2006 geeft hiervoor een aantal opties:

Aanpak van de bron. Te denken valt aan het soort voer, beperken van de hokbevuiling en
het gebruik van strooiseL.
Voorkomen van stofVorming. Hierbij gaat het met name om het indrogen van de mest te
voorkomen en om het (transport van) voer en strooiseL.
Voorkomen van stof opname in de lucht. Belangrijkste maatregelen hierbij zijn het
beperken van de activiteiten van de dieren, verbeteren van het voersysteem, sproeien en
vernevelen van plantaardige olie en wateremulsies en de laagdikte strooiseL.
Voorkomen van stofemissie door interne luchtzuivering (filters) en/of externe
luchtzuivering. Bij deze laatste wordt met name gedacht aan het gebruik van filters en
wassers. Voordeel van de wassers is dat deze ook een gunstig effect hebben op de geur- en
ammoniakemissie.

Bij de doorontwikkeling en nieuw vestiging van bedrijven kan eventueel gebruik worden
gemaakt van de hiervoor genoemde maatregelen. Rapport 1 i van ASG geeft nog aan dat voor
de meeste maatregelen geldt dat extra onderzoek nodig is voordat de maatregelen als erkend
stofemissiearm systeem geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk. Hierbij hebben
simpele systemen die geur, ammoniak en fijn stof integraal beperken de voorkeur. De
verwachting is dat de resultaten van de eerste onderzoeken binnenkort gepubliceerd zullen
worden, waarna erkenning plaats vindt.
Luchtwassers zorgen voor een aanzienlijke reductie van de geur- en ammoniakemissie uit
stallen. Bij varkens- en pluimveebedrijven wordt voor gecombineerde luchtwassers uitgegaan
van een maximale reductie van fijn stof van 70 tot 90%. Op de korte tennijn lijken deze
daarom het meeste perspectief te bieden.
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3.5.3 Wet luclitkwaliteit
Op grond van de nieuwe Wet luchtkwaliteit (WIk) van 15 november 2007, zoals deze in
hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is opgenomen, dient bij milieuvergunningaanvragen en
bij ruimtelijke plannen voor agrarische bedrijven getoetst te worden aan de normen voor
luchtkwaliteit. Het is bekend dat bij agrarische bedrijven in een LOG de toetsing aan de Wet
luchtkwaliteit zich toespitst op fijn stof uit de inrichting (met name stallen) en fijn stof als
gevolg van aan- en afrijdend (vracht)verkeer (zowel op het terrein van de inrichting als op de
openbare weg). Overige luchtverontreinigende stoffen zijn van ondergeschikt belang.
Bij de fijn stofbeoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen de norm voor de
jaargemiddelde concentratie en de norm voor het 24-uur gemiddelde. Omdat de
achtergrondconcentraties van fijn stof in Oost-Brabant relatief hoog is, mag er op grond van
de wet slechts een geringe toename plaatsvinden in emissie. Bij nieuwvestiging en
omschakeling bestaat lokaal echter bijna altijd het risico op een toename van de emissie van
fijn stof.

In de Wet luchtkwaliteit zijn de grenswaarden voor fijn stof weergegeven. Er moet worden
getoetst aan harde nonnen: de jaargemiddelde waarde van 40 ug/mJ en de 24 uur gemiddelde
waarde van 50 ug/mJ die maximaal 35 keer per jaar mogen worden overschreden. In de
regelgeving gaat het uitdrukkelijk om immissies van fijn stof, dus om de concentraties op
enige afstand van de bron. Het betreft een vertaling van Europese regelgeving. De normen
staan dus vast. Er is echter onduidelijkheid over de plaatsen waar deze waarden gelden.
Momenteel gelden de waarden op en buiten de grens van de inrchting, behalve op een
arbeidsplaats. Er is echter onduidelijkheid over het toetsingskader dat naar de toekomst toe
gehanteerd dient te worden. Mogelijk dat de toetsing in de toekomst op 70 meter van de
stallen zal plaats gaan vinden. Dit is in de meeste gevallen een versoepeling ten opzichte van
het huidige kader. Maar recent is vanuit het Minsterie van VROM ook het
toepasbaarheidsbeginsel naar voren geschoven, op grond waarvan toetsing mogelijk op de
dichtstbijzijnde burgerwoningen of de openbare weg moet gebeuren. Dit zou in veel gevallen
een nog verdere versoepeling betekenen. Hoe de uiteindelijke regelgeving er uit gaat zien is
op dit moment niet te zeggen. In de beoordeling die verderop aan de orde komt is als worst
case vooralsnog getoetst op de grens van de inrichting.

Om te voldoen aan de Europese regels werken de Nederlandse overheden aan een
gezamenlijke aanpak onder de titel Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL).
Onder dit programma zijn twee lijsten opgesteld die van belang zijn voor fijn stof. Een lijst
met:
- Projecten, waaronder ook de reconstructieplannen, die moeten worden beoordeeld;
- Landelijke oflokale maatregelen die er voor moeten zorgen dat overschrijdingen van de

normen voor 2010 worden gecompenseerd zodat vanaf dat moment aan de normen wordt
voldaan.

Dit betekent dat saldering van fijn stof geen optie is. De EU accepteert op termijn geen
nieuwe overschrijdingen van de normen. I
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Samen met de Wet luchtkwaliteit is tevens het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen
(luchtkwaliteitseisen)" oftewel het "Besluit niet-IBM" van kracht geworden. Vooruitlopend
op het NSL hoeven in de tussentijd projecten die een toename van I % of minder van de
jaargemiddelde grenswaarden veroorzaken al niet meer te worden getoetst. In het Besluit niet-
IBM staan procentuele ondergrenzen die gelden op de inrichtingsgrens en die overeenkomen
met het I % criterium. Ontwikkellocaties met 750 zeugen gesloten zonder luchtwassers zullen
hier over het algemeen niet aan voldoen. Dit geldt nog in sterkere mate voor
pluimveebedrijven die in verhouding een hogere stofemissie veroorzaken. Mogelijk dat wel
kan worden voldaan bij de op handen zijnde verriming van het toetsingpunt naar 70 meter
van de stallen van de inrichting of op de dichtstbijzijnde burgerwoning (confonn het
toepasbaarheidsbeginsel), dan wel met toepassing van luchtwassers. Met het toepassen van
(gecombineerde) luchtwassers kan door een bedrijf eventueel aan het Besluit niet-IBM
worden voldaan en in die gevallen kan dus een uitgebreide toets achterwege blijven.

3.5.4 Beoordeliiig

Voor nog niet alle diersoorten en stalsystemen zijn op dit moment betrouwbare factoren
voorhanden om fijn stof uit agrarische bedrijven op gebiedsniveau dan wel op individueel
bedrijfsniveau gedegen te toetsen. Om toch een globale inschatting te geven van de gevolgen
van de ontwikkeling van het LOG is met de nu beschikbare gegevens van VROM gerekend.
In afwachting van een definitieftoetsingskader voor fijn stof uit de intensieve veehouderij
zijn middels het programma GeoStacks een tweetal berekeningen doorgevoerd om een
inschatting te kunnen maken van de gevolgen van de ontwikkeling van het LOG op de lokale
luchtkwaliteit. Het betreft een berekening van de huidige achtergrondsituatie en de gevolgen
van de ontwikkeling volgens het optimaal scenario (met toepassing van gecombineerde
luchtwassers). De berekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar 2010.

Huidige situatie
In de huidige situatie zijn er binnen het LOG reeds verschillende agrarische bedrijven met
landbouwhuisdieren aanwezig, met een bijbehorende emissie van fijn stof. In tabel 2 is de
emissie vanuit de veehouderijbedrijven in het LOG in de huidige situatie weergegeven. De
emissie van fijn stof van de bestaande bedrijven is afkomstig van de BVB-website van de
Provincie Noord-Brabant (Brabant in kaart). Bij de modellering is uitgegaan van een diameter
van 0,5 m (standaard waarde), een uittredesnelheid van 4 mis en volumeflux van
(4*0,25*0,52*Pi =) 0,8 mJ/s.
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Adres veehouderij Fijn stof emissie iir/ir kvs
Spiestraat 1-3 0 0,00000000
Spiestraat 20 182.552 0,00000579
Spiestraat 24 17.080 0,00000054
Zeelandsedijk 64 0 0,00000000
Gasthuisstraat 17 347.050 0,00001100
Gasthuisstraat 20 540.526 0,00001714
Broekstraat 13 161.910 0,00000513
Gasthuisstraat 4 I 0 0,00000000
Heihorst 4 482.678 0,00001531
Schuifelenberg 3 505.450 0,00001603
Schuifelenberg 6 0 0,00000000
Schuifelenberg 19 305.825 0,00000970
Langstraat 4 114.968 0,00000365
Langstraat 6 642.161 0,00002036
Witte Dellen 5 0 0,00000000
Witte Dellen 3a 78.828 0,00000250
Witte Dellen 2 2.929.750 0,00009290
Peel weg 29 203.500 0,00000645
Heihorst ong. I 0 0,00000000
Heihorst ong. II 0 0,00000000
PeelweglWitte Dellen ong. 0 0,00000000
Spiestraat ong. 0 0,00000000

..Tabel 2: Fijn slof emissie veehouderijen in de huidige sltuatie

Voor de verkeersaantrekkende werking is de Middenpeelweg (N277) als maatgevende weg
onderzocht. Dit is de drukste weg in het onderzoeksgebied. In tabel 3 zijn de
verkeersgegevens van de weg aangegeven. Deze zijn afkomstig van de website van de
provincie Noord-Brabant (Brabant in kaart). De verkeersgegevens van 2007 zijn
geëxtrapoleerd naar 2010 waarbij is uitgegaan van een groei van 2% per jaar. De
etmaalintensiteit in 2007 bedraagt 5621 en in 20 i 0 met 2% groei per jaar 5965 voertuigen per
etmaal. De snelheid op het wegvak bedraagt 80 km/uur.

Voertuigverdeling Dag avond nacht
Uurpercentage 6,5 2,9 1,3
Licht 76,2 88,1 70,1
Middelzwaar 12,3 6,3 10,9
Zwaar 1 1,5 5,5 19,0
Tabel 3. VoeltUlgveldeling Middenpeelweg

De autonome verkeersgegevens zijn inclusief de bestaande veehouderijen.
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A utonome ontwikkeling

Evenals bij de aspecten geur en ammoniak spelen ook bij fijn stof autonome ontwikkelingen
een rol. Op basis van het Besluit huisvesting zullen stallen de komende jaren worden
aangepast. De hierbij gebruikte systemen om de ammoniakemissie te beperken zullen voor
een gedeelte ook positieve effecten hebben op de emissie van fijn stof.
Er wordt uitgegaan van dezelfde bedrijven en dieraantallen als in de huidige situatie, alleen de
stalsystemen kunnen wijzigen. Aangenomen wordt dat de emissie van fijn stof hierdoor
afneemt ten opzichte van nu.

Optimaal scenario
In het optimale scenario wordt uitgegaan van de doorontwikkeling en nieuwvestiging van in
totaal 22 bedrijven. In de rest van de plan-m.e.r. wordt zoveel mogelijk een worst case
benadering toegepast op grond van bedrijven met een standaardomvang van 750 zeugen
gesloten. Andersoortige bedrijven met een vergelijkbare economische omvang passen voor
wat betreft geur en ammoniak. Dit geldt echter niet voor de emissie van fijn stofuit
pluimveebedrijven. Dit zijn voor wat betreft fijn stof de grootste vervilers. Alhoewel het niet
aannemelijk is dat er binnen het LOG veel pluimveebedrijven zullen worden opgericht, zijn
als worst case in de fijn stof berekeningen toch vijf pluimveebedrijven met een omvang van
elk 200.000 vleeskuikens doorgerekend (in plaats van 750 zeugen gesloten). Voor de situering
van de vijf bedrijven is uitgegaan van een enigszins gelijke verdeling over het LOG op de
doorontwikkelings1ocatie Witte Dellen 2 en de vier nieuwvestigingslocaties aan de Heihorst
(2 x), PeelweglWitte Dellen en Spiestraat. De overige bedrijven, dieraantallen en
stalsystemen zijn confonn het ontwikkelingsplan en de eerdere opgave in paragraaf 2.2.
Hierbij wordt voor de varkens dus uitgegaan van stalsystemen met toepassing van
gecombineerde luchtwassers. Als worst case is er hierbij rekening mee gehouden dat deze
luchtwassers een horizontale uittree hebben.

Invoergegevens
In tabel 4 zijn de invoergegevens van de doorontwikkelende en nieuwe bedrijven
weergegeven.

adres dieraanlal " y ventilatie uitlredesnelheid a A d emissielactor emissiefaclor
araar/dier kols per stal

Spiestraat 1-3 750 schapen 178900 410218 natuurlijk 0,4 0,1 0,5 0 0
Spiestraat 20 1.000 vleesvarkens 178847 410567 combi luchtwasser 0,4 8,6 21,5 5,2 55 0,00000174
Spiestraat 24 750 zeugen gesloten 178741 410760 combi luchtwasser 0,4 65,2 163 14,4 42/42/55/26 0,00001194
Zeelandsedijk 64 50 paarden .¡ 30 pony's 178256 411192 natuurlijk 0,4 0,1 0,5 ?
Gasthuisstraat 17 2.000 vleesvarkens 178331 411535 combi luchtwasser 0,4 17,2 43 7,4 55 0,00000349
Gaslhuisstraat 20 500 zeugen gesloten 178226 411843 combi luchtwasser 0,4 43,5 108.8 11,8 42/42155/26 0,00000796
Broekstraat 13 500 zeugen gesloten 178191 412026 combi tuchtwasser 0.4 43,5 108,8 11,8 42/42155/26 0,00000796
Gasthuisslraat 41 SOO zeugen gesloten 177327 412617 combi luchtwasser 0,4 43,5 108,8 11,8 42/42/55126 0,00000796
Heihorst 3 750 zeugen gesloten 177015 412364 combi luchtwasser 0.4 65,2 163 14,4 42/42/55126 0,00001194
Schuifelenberg 3 750 zeugen gesloten 177208 411013 combi luchtwasser 0,4 65,2 163 14,4 42142/55126 0,00001194
Schuifelenberg 6 750 zeugen gesloten 177430 410719 combi luchtwasser 0,4 65,2 163 14,4 42/42/55126 0,00001194
Schuifelenberg 19 SOO zeugen gesloten 177556 410740 combi luchtwasser 0.4 43,5 108, 11,8 42142/55/26 0,00000796
LangsIraal 4 1,200 melkgeilen 177975 411095 natuurlijk 0.4 0,1 0,5 57 0,00000217
Langstraat 6 750 zeugen gesloten 178221 410869 combi luchtwasser 0,4 65,2 163 14,4 42/42/55126 0,00001194
Witte Dellen 5 750 zeugen geSIOlen 178028 410885 combi luchtwasser 0,4 65,2 163 14,4 42/42155126 0,00001194
Wille Dellen 3a 750 zeugen gesloten 178023 410775 combi luchtwasser 0,4 65,2 163 14,4 42/42155126 0,00001194
Witte Dellen 2 200.000 vleeskuikens 178097 410636 normale ventiatie 4 133,3 33,3 6,5 53 0,00033612
Peelweg 29 750 zeugen gesloten 178122 410532 combi luchtwasser 0,4 65,2 163 14,4 42/42/55126 0,00001194
Heihorslong. I 200.000 vlees kuikens 177039 411922 normale ventilatie 4 133,3 33,3 6,5 53 0,00033612
Heihorslong. 11 200.000 lIeeskuikens 177402 411917 normale ventilatie 4 133,3 33,3 6,5 53 0,00033612
Peelweg ong. 200.000 vleeskuikens 178266 410606 normale ventilatie 4 133,3 33,3 6,5 53 0,00033612
Spiestraat oñn 200.000 vleeskuikens 178559 410711 normale ventiatie 4 133,3 33.3 6,5 53 0,00033612.. ..
Tabel 4. Invoergegevens dOOlontwikkelende en meuwe bedrijven
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Voor de bijdrage van het optimale scenario op het wegverkeer is een toename van 800
voertuigen per jaar per bedrijf aangehouden. In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van 22
(intensieve) veehouderijen. De toename van het verkeer bedraagt dus 48 voertuigen per
etmaal. Dit is een worst case berekening omdat geen rekening gehouden wordt met het reeds
plaatsvindende verkeer vanwege de bestaande bedrijven. In tabel 5 zijn de etmaal intensiteiten
weergegeven.

2007 zonder plan 2010 zonder plan 2010 met nIan

Etmaalintensiteit 5621 5965 6013
Tabel 5: Etrnaalmtensiteiten wegverkeer

Berekeningen
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de thans vigerende Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007. In de regeling is opgenomen dat de in de Wet milieubeheer opgenomen
grenswaarden gelden vanaf de inrichtingsgrens. Voor de wegen geldt een toetsafstand van 10
m vanaf de wegrand.

Vooruitlopend op de wetgeving is een NIBM toets uitgevoerd. Deze toetsing is uitgevoerd
conform de concepttabel voor veehouderijen die in de regeling Niet in betekenende mate zal
worden opgenomen (bron: infomiLnI). De inrichtingen dragen in betekenende mate bij aan de
luchtkwaliteit. Nader onderzoek van de optredende concentraties is noodzakelijk, ook als
wordt geanticipeerd op toekomstige wet- en regelgeving.

Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van GeoStacks versie 1.1. Hierin zijn de
achtergrondconcentraties die in maart 2008 zijn vrijgegeven door het ministerie van VROM
verwerkt. In onderstaande figuur 4 is een overzicht van het model getoond.
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Resultaten fijn stof vanuit inrichtingen
De invoergegevens en daaruit voortvloeiende rekenresultaten en fijn stof contouren

(jaargemiddelde concentraties en overschrijdingsdagen voor PMlo) zijn opgenomen in bijlage
10enl1.

In de huidige situatie treedt alleen ter plaatse van de intensieve veehouderij Witte Dellen 2
een overschrijding van de grenswaarde op (aantaloverschrijdingsdagen). Het optimale
scenario gaat uit van omvangrijke veehouderijen. Uit de resultaten blijkt dat in de nieuwe
situatie rond de vijf pluimveebedrijven overschrijdingen van de grenswaarden optreden. Er
treedt een toename van concentratie fijn stof op wat ook resulteert in een toename van het
aantaloverschrijdingsdagen.

RMß
Kenmerk

20 december 2008
74000507

39



ResultatenlIjn sta/veroorzaakt door het wegverkeer
Langs de Midden Peel weg (N277) treden de volgende concentraties op:

. 19,4 Jlg/m3 NOi in de autonome situatie;

. 24,8 Jlg/m3 PM10 in de autonome situatie;

· 20 overschrijdingsdagen PM10 in de autonome situatie;
· 19,5 Jlg/in3 NOz in de situatie conform het optimale scenario;
· 26,7 Jlg/in3 PMlo in de situatie conform het optimale scenario;
· 3 i overschrijdingsdagen PMIo in de situatie conform het optimale scenario.

Dus zowel in de situatie zonder plan als met plan worden de grenswaarden niet overschreden.

3.5.5 Conclusies luchtkwaliteit

Uit het onderzoek blijkt dat als getoetst wordt op de inrichtingsgrens van de bedrijven, de
realisatie van pluimveebedrijven slechts onder voorwaarden mogelijk is. Afhankelijk van de
omvang dienen maatregelen te worden toegepast zodat aan de grenswaarden kan worden
voldaan. Te zijner tijd is het zaak dat bij een individuele milieuvergunningaanvraag op basis
van een zorgvuldige afweging kan worden gemotiveerd of een nieuwvestiging of
omschakeling mogelijk is.
Daarnaast blijkt dat alle varkensbedrijven kunnen voldoen indien ze worden uitgevoerd met
gecombineerde luchtwassers (zoals in het ontwikkelingsplan vanuit is gegaan).

Ter plaatse van burgerwoningen treden geen overschrijdingen van de grenswaarden op.

3.6 Geluid

3.6.1 Geluid wegverkeer in het LOG
De ontwikkeling van het LOG heeft ook gevolgen voor de transportbewegingen in het gebied
en het hiermee gepaard gaande geluid ten opzichte van de huidige situatie en de autonome
ontwikkeling waarin ook (intensieve) veehouderijen in het gebied aanwezig zijn. Per
intensieve veehouderij met de standaardomvang van 750 zeugen gesloten wordt uitgegaan
van 800 vrachtauto's die het bedrijf per jaar bezoeken. Dit getal is gebaseerd op een aanname
van het transport van dieren, voer en mest, in relatie tot de bedrijfsomvang en
transportcapaciteit per vrachtauto. De aannamen zijn in bijlage i 2 onderbouwd.

Het geluid van transportbewegingen over de openbare weg, dat duidelijk verband houdt met
aan deze weg gelegen bedrijven, wordt in het kader van de Wet milieubeheer getoetst aan de
"Circulaire Indirecte geluidshinder" uit 1996. Deze toetsing vindt plaats voor individuele
bedrijven. Beoordeeld wordt of het geluid veroorzaakt door aan- en afrijbewegingen geen
ontoelaatbare geluidsoverlast op omliggende woningen veroorzaakt. Het betreft een
individuele toetsing per bedrijf en er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele
cumulatie van geluid doordat meerdere bedrijven via een zelfde openbare weg worden
ontsloten.

Voor de woningen in het LOG die zich op i 0 meter of meer van de as van de weg bevinden
kan worden gesteld dat, uitgaande van een intensiteit wegverkeer van 800 vrachtauto's per
jaar, aan de normering uit de circulaire Indirecte geluidhinder van 50 dB(A) etmaal waarde
wordt voldaan.
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Indien een woning dichter op de weg is gelegen, dan kan er sprake zijn van een overschrijding
van de normering uit de circulaire voor een individueel bedrijf. Genoemde circulaire kent de
mogelijkheid om op basis van een zorgvuldige afweging en motivering in het kader van de
Wet milieubeheer te gaan tot een normering van 65 dB(A). Een iets hogere normering van 50
tot maximaal 55 dB(A) is derhalve geen probleem, zeker gezien het feit dat een
standaardwoning een reductie kent van circa 20 dB(A) waardoor aan een binnenniveau van 35
dB(A) voldaan kan worden. Aldus kan worden geconcludeerd dat het indirect geluid als
gevolg van het vrachtverkeer geen overlast op hoeft te leveren voor de bewoners in en rond
het LOG.

Foto 9: Voormalige agrarische bedrijjswoning aan de Gasthuisstraat

Hierbij is ook nog van belang dat het indirecte geluid niet hoeft te worden meegenomen als
het niet herkenbaar is ten opzichte van ander wegverkeer. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij
een kruising of splitsing waar overig wegverkeer ook zou moeten afremmen en optrekken.
Aldus blijkt uit de beoordeling dat het indirect geluid als gevolg van het vrachtverkeer geen
overlast op hoeft te leveren voor de bewoners in en rond het LOG.
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3.6.2 Geluid agrarische bedrijven

De geluidsbijdrage van bedrijven op omliggende woningen is een resultaat van het
geproduceerde geluidsniveau, de afstand tot omwonenden en eventuele afscherming
hiertussen. In het ontwikkelplan wordt een dusdanig ruime scheiding tussen bedrijven en
bedrijfsontwikkeling gerealiseerd dat er ook voor wat betreft geluid geen problemen zijn te
verwachten, ook niet qua aan- en afvoerbewegingen (laad- en losactiviteiten) in de nacht.
In het uitzonderlijke geval dat ondanks de ruime afstand een eventuele overschrijding toch
nog niet is uit te sluiten, zijn geluidsbeperkende maatregelen te treffen die de geluidsproductie
naar de omgeving alsnog voldoende beperken. De maatregelen kunnen bronmaatregelen
betreffen aan bijvoorbeeld ventilatiesystemen en/of maatregelen in de overdrachtssfeer. Dit
wordt beoordeeld bij de vergunningaanvraag Wet milieubeheer.

3.6.3 Geluid wegverkeer buiten het LOG
Op basis van de ligging van het LOG ten opzichte van de doorgaande weg N277
(Middenpeelweg), kan worden aangenomen dat het grootste gedeelte van het (vracht)verkeer
vanuit het LOG via genoemde N 277 zal verlopen. Het is niet aannemelijk dat veel
vrachtverkeer via de dorpen Zeeland of Langenboom het LOG zal bezoeken en/of verlaten.
Het geluid veroorzaakt door de transportbewegingen uit het LOG ten opzichte van de
omliggende dorpen zal dan ook marginaal zijn. Het geluid is in ieder geval niet of nauwelijks
herkenbaar ten opzichte van het verkeer dat reeds gebruik maakt van de wegen door deze
dorpen.
De verkeersintensiteit en constructie van de N 277 is reeds dusdanig dat er geen
noemenswaardige gevolgen zijn te verwachten voor de geluidssituatie en verkeersafwikkeling
door de ontwikkeling van het LOG.

3.7 Verkeer en infrastructuur

De Middenpeelweg (N 277) loopt door het LOG en vormt een belangrijke noord-zuid
verbinding tussen enerzijds de A 50 bij Oss en anderzijds de A 67 nabij Venlo. Tussen beide
snelwegen liggen veel dwars ontsluitingen naar oost en west, bijvoorbeeld bij Uden, Boekel,
Elsendorp, Rips en Ysselsteyn. De verkeersintensiteit is hoog. De andere wegen in het gebied
hebben hoofdzakelijk een functie voor bestemmingsverkeer.

I.
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Foto 10: Middenpeelweg ter hoogte van het LOG (richting noorden)

3.7.1 Belasting van het gemeentelijke wegennet in en direct rond het LOG
Voor wat betreft de verkeerssituatie en infrastructuur is in het ontwikkelingsplan verwezen
naar de rapportages die ten grondslag hebben gelegen aan de aanpassing van de infrastructuur
in het LOG en directe omgeving. In 2006 heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden die
heen geleid tot het "Verkeerscirculatieplan LOG De Graspeel" van ProCensus van januari
2007 (zie bijlage 13), voor de aanpassing van de wegenstructuur in het gebied. Dit plan is
uitgegaan van de huidige situatie en van het ontwikkelingsscenario dat in dit plan is
neergelegd. In het plan is niet alleen gekeken naar de belasting van de wegen, maar ook naar
het verwachte geluidsniveau en de meest gewenste routering. Hierbij is tevens gekeken naar
de afwikkeling buiten het gebied. Op basis van deze analyse is een uitvoeringsplan opgesteld
dat voorziet in de verbreding van een aantal wegen, inclusief het verleggen van kabels en
leidingen en het kappen en herplanten van bomen. Ook zijn diverse wegen van fietsstroken
voorzien en worden snelheidsbeperkingen van kracht. Er zijn géén nieuwe wegen aangelegd.
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Voor de uitvoering van dit plan is CERES-subsidie verleend en in 2007 en 2008 zijn de
benodigde gronden verworven. Na het uitvoeren van een verkennend flora- en fauna
onderzoek is in het najaar van 2007 gestart met de volledige aanpassing van de wegen,
waarbij de voorziene ontwikkelingen van de intensieve veehouderij, inclusief de in dit rapport
beschreven nieuwvestigingen mede als basis hebben gediend. Begin 2008 zijn langs een
gedeelte van de vemieuwde wegen nieuwe bomen (inlandse eiken) geplant.

,nß\\~
Foto's 11 en 12: Voorbeelden van wegaanpassingen in het LOG (Spiestraat en Zeelandsedijk)

Vanaf eind 2008 is de constructie en breedte van de aanwezige wegen binnen het LOG
voldoende om het transport, als gevolg van de ontwikkelende en nieuw op te richten bedrijven
in het gebied te verwerken, met in acht name van de beeldkwaliteit en een veilige
verkeersatwikkeling voor de inwoners van het gebied.

3.7.2 Bela.\.ting van de Middenpeelweg (N277)

In verband met de verkeersveiligheid en beeldkwaliteit zijn er geen bedrijven rechtstreeks aan
de Middenpeelweg ontwikkeld of nieuw gevestigd. Toch zal er door de ontwikkeling van het
LOG sprake zijn van een toename van het aantal transportbewegingen op deze weg. In
verhouding tot de bestaande (hoge) verkeersintensiteit is deze toename echter marginaaL. De
bestaande constructie en uitvoering van de weg is voldoende om het extra verkeer te kunnen
verwerken. Er zijn derhalve geen aanpassingen noodzakelijk.
Vanuit het LOG zijn er 2 aansluitingen op de Middenpeelweg, te weten via de Witte Dellen
en de Langenboomseweg. De eerste aansluiting is uitgevoerd als rotonde, de tweede is
voorzien van verkeerslichten. Verder is er voor fietsers een onderdoorgang onder de
Middenpeelweg door ter hoogte van de Graspeel. Dit resulteert in een maximale
verkeersveiligheid.
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i:
Foto 13 en 14: Rotonde Middenpeelweg ter hoogte van de Wille Dellen

en onderdoorgang Middenpee/weg ter hoogte van de Graspeel

3. 7.3 Belasting van de overige wegen buiten het LOG
Een aantal wegen rond het LOG die een functie hebben bij de afwikkeling van het verkeer
vanuit het gebied zijn aangepast. Ook dit is gebeurd op basis van het eerder aangehaalde
rapport, waarbij met name is gekozen voor een duurzaam veilige inrichting van de wegen.
Verder buiten het LOG zal de verkeersafwikkeling hoofdzakelijk via de Middenpeelweg
verlopen.

3.8 Water

3.8.1 Algemeen

Zoals eerder aangegeven vormen de aspecten geur en beeldkwaliteit de belangrijkste
randvoorwaarden voor de invulling van het LOG. Dit neemt niet weg dat ook het aspect water
een belangrijk uitgangspunt vom1t. Hierbij blijft van belang dat de inrichting van het gebied
op de eerste plaats gericht dient te zijn op het realiseren van optimale mogelijkheden voor de
ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Middels de watertoets is op een zorgvuldige
wijze het aspect water als randvoorwaarde in de planvorming meegenomen. Wat zijn de
wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling in het gebied?

Grondwaterstanden
Het gebied valt onder het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. In het kader van de
Kaderrichtlijn Water (KRW) ligt het gebied in het deelstroomgebied Raam. De dwars door
het LOG lopende Graspeelloop watert in noordelijke richting via de Hooge Raam en Graafse
Raam af op de Maas. Uit de waterkansenkaart blijkt in het gebied hoofdzakelijk (circa 80%)
sprake is van een hoge grondwaterstand (GHG ondieper dan 50 cm - maaiveld, in lichtblauw
aangegeven in fi¡,'\ur 5). Voor het overige gedeelte is sprake van een GHG tussen de 50 en 70
cm - maaiveld (gele kleur in figuur 5). Logischerwijze zijn dichter langs de Graspeelloop de
hoogste grondwaterstanden aan de orde. Er vindt in het gebied geen watertoevoer plaats.
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Met deze hogere grondwaterstanden en het behouden van het waterbergend vermogen van dit
laaggelegen gebied dient uitdrukkelijk rekening te worden gehouden bij de doorontwikkeling
en inplaatsing van bedrijven. Bij de invulling van de bouwblokken moet gezocht worden naar
optimale mogelijkheden van waterberging (individueel binnen het bouwblok of, indien de
mogelijkheden binnen het bouwblok beperkt zijn, eventueel elders in combinatie met andere
bedrijven). Ook kan compensatie van eventueel door bedrijfsontwikkelingen verdwijnende
berging ten behoeve van het regionale watersysteem aan de orde zijn.
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Figuur 5: Uitsnede waterkansenkaart omgeving LOG Graspeel

Ecologische verbindingszone Graspeelloop
De Graspeelloop is aangewezen als (natte) ecologische verbindingszone (EVZ) in het
Waterhuishoudingsplan van de provincie en het recent bestuurlijk geaccordeerde
Waterprogramma voor het deelstroomgebied Raam van het waterschap Aa en Maas en
inliggende gemeenten. Naar verwachting zal het Waterprogramma in het najaar 2008 worden
vastgesteld door de gemeenteraden en de algemene vergadering van het waterschap.
Ten aanzien van de inrichting van de EVZ zijn voor de ontwikkeling van het LOG de
volgende aandachtspunten van belang:

de EVZ is een migratieroute, enerzijds voor dassen en struweelvogels middels droge
onderdelen en anderzijds voor natte soorten zoals drijvende waterweegbree, kruipend
moerasscherm en kleine modderkruiper middels de natte onderdelen (waterloop en natte
oevers);
de gemiddelde breedte is 250-500 meter (water, begroeiing en landbouwgrond);
naast landbouwgrond wordt minimaal 10% van de zone gevonnd door natte en droge
landschapsel em enten;
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Met de aanwijzing van de Graspeelloop als EVZ dient bij de ontwikkeling van het LOG dus
rekening te worden gehouden. In het reconstructieplan is er echter voor gekozen het gebied de
Graspeel aan te wijzen als LOG. In een LOG is de hoofddoelstelling intensieve veehouderij
met de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve
veehouderij. De gemeenten kiezen voor de ontwikkeling van de Graspeelloop als EVZ, de
aanwezigheid van de Graspeelloop te versterken in het landschap en de ontwikkeling van
bestaande bedrijven, alsmede de inpassing van nieuwe bedrijven, hierop aan te passen. Er
wordt dus uitdrukkelijk rekening gehouden met de EVZ, maar wel in het licht van de
hoofddoelstelling intensieve veehouderij. In het beeldkwaliteitplan (zie paragraaf 

3. 12) komt
dit ook aan de orde.

.,

Foto 15: Graspeelloop vanafGrmpeel in zuidelUke richting
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Om de EVZ te kunnen realiseren hebben de gemeenten en het waterschap de gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de waterloop en de zone direct er om heen ecologisch in te richten.
Hiertoe wordt het waterschap geacht om de gronden binnen de eerste 10 meter rond de
Graspeelloop te vcrwerven en de gemeenten de daaropvolgende 15 meter. In 2006 en 2007
zijn gronden verworven en in 2007 is gestart met de inrichting van de EVZ. Deze invulling
past in het streetbeeld van de EVZ Graspeelloop, zoals gesteld door Waterschap Aa en Maas.
Aangezien op dit moment nog niet alle gronden kunnen worden verworven, worden de
ingerichte percelen gezien als zogenaamde stepping stones.
Planvorming voor de inrichting van het resterende gedeelte zal waarschijnlijk in 2009 worden
opgestart.

. ,~' - ' ,,- " _ lò
-Foto 16: Nieuwe~äanplant langs hóutwal en Graspeelloop ter hoogte van de Graspeel

Waterpotentiegebied
Het noordelijk deel van het LOG is aangewezen als waterpotentiegebied en heeft daarom ook
de status secundair LOG gekregen. De potentie is niet gedefinieerd. Als enige doelstelling op
watergebied ligt hier nu nog een conserveringsdoelstelling voor de landbouw. Dit beoogt het
vasthouden van gebiedseigen grond- en oppervlaktewater. Het ligt voor de hand om bij
ontwikkelingen in dit gebied rekening te houden met het hydrologisch neutraal ontwikkelen,
waarbij snelle afvoer van het water uit het gebicd moet worden voorkomen. Vanwege de
secundaire status is geen nieuwvestiging mogelijk in dit gedeelte van hct LOG.

Waterconserveringsgebied
Verder noordelijk, voor een deel overlappend met het waterpotentiegebied (zie hierboven) ligt
een groot waterconserveringsgebied. Waterconservering beoogt het vasthouden van
gebiedseigen grond. en oppervlaktewater in een periode van afvoer ten behoeve van een
pcriode van watertekort. Het waterschap zal bij eventuele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
nog strenger toezien op het hydrologisch neutraal ontwikkelen. Afvoer van water uit dit
gebied dient voorkomen te worden, de Keur oppervlaktewateren en de beleidsregels geven
hier verder restricties aan.
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Bestaande natuur

Een beplantingsstrook van 5 tot 10 meter breed die aan de oostzijde langs een gedeelte van de
Graspeelloop ligt, is aangemerkt als historisch groen.

3.8.2 Watertoets

De watertoets is uitgevoerd aan de hand van de "Beleidsnota uitgangspunten watertoets Aa en
Maas" van eind 2007. Het doel van de watertoets is het waarborgen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing
worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen en besluiten. Het
Waterschap Aa en Maas laat zich bij de watertoets leiden door 8 principes, zeg maar
uitgangspunten. De 8 betreffen:

I. Wateroverlastvrij bestemmen;

2. Gescheiden houden van vuil afvalwater en schoon hemelwater;
3. Hydrologisch neutraal bouwen;

4. Afwegen hergebruik, infiltratie, buffering en afvoer;
5. Voorkomen van verviling;
6. Water als kans;

7. Meervoudig ruimtegebruik;

8. Waterschapsbelangen.

Daarnaast zal een aantal andere factoren van belang zijn om rekening mee te houden in dit
plan, bijvoorbeeld zoals volgt uit de watersituatie in het gebied. In deze paragraaf wordt
ingegaan op de 8 principes en op de overige factoren.

Het waterschap gaat er vanuit dat bij de locatiekeuze zoals ook in dit LOG aan de orde is, in
eerste instantie gezocht wordt naar plekken die "hoog en droog" liggen. Op grond van de
situering van het LOG en randvoorwaarden die onder andere voortkomen uit de
geurbeoordeling, is dit hier niet altijd mogelijk. Voor de bedrijfsontwikkelingen of
nieuwvestigingen die in nattere gebieden liggen is het daarom noodzakelijk dat
compenserende of mitigerende maatregelen worden getroffen. Om te voorkomen dat nieuwe
stallen wateroverlast ondervinden, kunnen stallen bijvoorbeeld op een enigszins verhoogd
terrein worden gerealiseerd. Het gedeelte waterberging dat hierdoor eventueel verloren gaat
dient in de nabije omgeving te worden gecompenseerd. Dit kan per individuele ontwikkeling
gebeuren, maar ook gecombineerd met de ontwikkeling van de natte EVZ (Graspeelloop). Het
behoud van voldoende waterberging dient op de bestemmingsplankaart en/of in de
bestemmingsplanvoorschriften te worden geregeld.

Voor de ontwikkeling van locaties (nieuw én bestaand) wordt gestreefd naar het gescheiden
houden van vuil water en schoon hemelwater. Het grootste gedeelte van het afvalwater van de
intensieve veehouderijen in het LOG zal worden afgevoerd naar de mestkelders waarna het
met de dierlijke mest wordt uitgereden over het land. Dit valt onder het Besluit gebruik
meststoffen. Een beperkt gedeelte afkomstig van de bedrijfswoningen en eventueel de
hygiënesluis wordt afgevoerd naar de reeds aanwezige drukrolering van de gemeenten. Bij de
nieuwvestigingen aan de Heihorst dient nog een afweging te worden gemaakt of er nieuwe
riolering aangelegd zal worden, dan wel dat gebruik gemaakt gaat worden van individuele
oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater). i

I
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In verband met de relatief beperkte hoeveelheden afvalwater zijn er voor de drukriolering
geen capaciteitsproblemen te verwachten.
Voor wat betreft het schone hemelwater moeten de mogelijkheden zijn onderzocht voor
hergebruik, infiltratie, buffering en afvoer. Uitgangspunt daarbij is hydrologisch neutraal
bouwen, waarbij de geleidelijke afvoer van het schone water overeenkomt met de
oorspronkelijke landbouwkundige atvoer.
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Het blijkt dat binnen het LOG een hoge grondwaterstand aan de orde is. Dit betekent dat
voldoende buffering gerealiseerd moet worden. Indien er binnen een individueel bouwblok
geen of onvoldoende mogelijkheden zijn voor buffering, dan kan worden oveiwogen om met
meerdere bedrijven samen waterberging en buffering te realiseren. Dit kan dan eventueel ook
nog een meerwaarde hebben voor wat betreft de beeldkwaliteit van het gebied. De gemeenten
kiezen er voor om geen verplichte combinatie te eisen en de vorni van buffering aan de
ondernemer over te laten.
Voor wat betreft het voorkomen van verviling kiezen de gemeenten ervoor om bij de
ontwikkeling van locaties het gebruik van uit100gbare en uitspoelbare bouwmaterialen te
voorkomen (bijvoorbeeld via de bouwverordening). Ook zal de milieuvergunning getoetst
worden op de aanwezigheid van voorzieningen die het afspoelen van afvalwater kunnen
voorkomen.
Bij de uitbreiding van bestaande en de projectie van nieuwe bouwblokken moet rekening
worden gehouden met een minimale afstand van tenminste 25 meter ten opzichte van de
insteek van de Graspeelloop. Voor wat betreft de schouw moet bij de belangrjkste leggers
(blauw op de schouwkaart) een afstand van 5 meter aan worden gehouden aan weerszijden
van de watergang, gemeten vanaf de insteek. Bij de andere watergangen is dit I meter.
Door bij de ontwikkeling van het LOG zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande
zaken, worden de belangen van het waterschap niet geschaad.
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Figuur 6: Uitsnede Schouwkaart LOG Graspeel
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Bij brief van 4 juni 2007 heeft het waterschap aangegeven akkoord te zijn met de tekst in de
waterparagraafvan het ontwikkelingsplan (zie bijlage 14). Op 14 december 2007 heeft het
waterschap echter nogmaals gereageerd op het ondertussen definitief vastgestelde
ontwikkelingsplan. In deze brief (zie bijlage 15) is verzocht om rekening te houden met een
aantal aanvullende opmerkingen. Voor zover relevant is dit gebeurd. In deze plan-m.e.r. is de
waterparagraafuit het ontwikkelingsplan overgenomen met enkele aanvullingen naar
aanleiding van de laatste brief van het waterschap en ambtelijke afstemming naar aanleiding
hiervan in september 2008. In bijlage 16 zijn de 8 uitgangspunten uit de "Beleidsnota
uitgangspunten watertoets Aa en Maas" uitvoeriger uitgewerkt. Dit is niet per locatie gebeurd,
omdat de toetsing voor alle locaties vergelijkbaar en eenduidig dient te zijn.

Ten slotte kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van het LOG past binnen de
randvoorwaarden volgende uit het aspect water. Zoals hiervoor aangegeven, heeft op
ambtelijk niveau afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten en het waterschap Aa en
Maas. Door waterschap Aa en Maas is voor het gedeelte oppervlaktewater een advies
afgegeven, dat gezien kan worden als een vooradvies in het kader van de
bestemmingsplanprocedure. Uiteindelijk zal het waterschap een bestuurlijk gemandateerd
wateradvies afgeven op het voorontwerp bestemmingsplan.
Over de gevolgen voor het grondwater dient in het kader van de bestemmingsplanprocedure
nog door de provincie Noord-Brabant te worden geadviseerd. De gevolgen voor het

grondwater zijn nauw verweven met de gevolgen voor het oppervlaktewater.

3.9 Bodem

De ontwikkeling van het LOG heeft relatief weinig gevolgen voor de kwaliteit van de bodem
ten opzichte van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling in het gebied. Bij
individuele agrarsche bedrijven spelen weliswaar zaken als opslag van mest, voer, diesel,
olie, zuren, spuiwater en eventuele andere bodembedreigende stoffen, maar deze aspecten
komen op individueel niveau bij de beoordeling van de noodzakelijke
milieuvergunningaanvragen aan de orde. Dit gebeurt op basis van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB). Door het treffen van bodembeschennende maatregelen en het
opnemen van voorschriften in de milieuvergunningen is bodemverontreiniging in voldoende
maten te voorkomen of te beperken.

3.10 Externe veilgheid

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de
risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen
wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot
een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het
bevoegd gezag afstand te houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. In het
besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico. In het
kader van deze plan-m.e.r. is getoetst ofhet Besluit nog beperkingen oplevert dan wel dat
anderszins hiermee rekening gehouden moet worden.
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Voor intensieve veehouderijen blijkt dat met name de opslag van propaan een aandachtspunt
vormt in het kader van Bevi. Op grond van artikel 2 lid I van het Bevi valt een bedrijf onder
de werkingssfeer van het besluit als sprake is van de opslag van propaan in een tank met een
individuele inhoud van meer dan 13 m3. In dat geval dient een QRA (kwantitatieve
risicoanalyse) te worden opgesteld. Op basis hiervan kan het noodzakelijk zijn om
bijvoorbeeld de locatie van een geplande tank te wijzigen of om gebruik te maken van één of
meer individuele tanks met een inhoud van minder dan 13 m3 die niet onder het Bevi vallen.
Ten slotte is gebruik van aardgas nog een optie.
De opslag van zuren van luchtwassers vormt geen dusdanig extern risico dat het onder Bevi
valt.
De toetsing aan het Bevi komt bij de individuele vergunningverlening in het kader van de Wet
milieubeheer aan de orde, maar het aspect externe veiligheid vormt geen bedreiging voor
burgers in of om het LOG.

3.11 Natuur en landschap

3.11.1 Natuur
Zoals in het ontwikkelingsplan al is aangegeven, ligt binnen 3 km rond het LOG geen
Europees beschermd Vogel-, of Habitatrichtlijn gebied (VHR gebied) of een gebied dat op
nationaal niveau wordt beschennd in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet
gebied). In het kader van het ontwikkelingsplan heeft daarom geen verdere beoordeling van
de VHR en Nb-wet gebieden plaatsgevonden.
Ondanks de ruime afstand tot deze gebieden wordt in het kader van deze plan-m.e.r. hier toch
kort op ingegaan. Het gebied dat het dichtst bij het LOG ligt, betreft Habitatgebied
Oeffeltermeent, noordelijk van OeffeIt, tegen de Maas. Het zuidelijk gedeelte van het gebied
is tevens aangewezen als Natuurbeschermingswetgebied. De afstand van het LOG tot het
gebied bedraagt ongeveer 15 km.

Vanwege de ¡"TOte afstand naar dit gebied is verstoring niet aan de orde. Uit paragraaf 3.3 over
de gevolgen van het LOG voor het onderdeel ammoniak blijkt dat ook de ammoniakdepositie
geen significant effect oplevert. Op het gebied kan mogelijk zelfs een verbetering
plaatsvinden door de afwaartse beweging van intensieve veehouderijen dichter bij de
Oeffe1termeent naar het LOG. Deze eventuele verbetering is op dit moment echter nog niet
concreet inzichtelijk te maken.

3.11.2 Flora en fauna
Alvorens overgegaan wordt tot gewenste inrichting van het gebied dienen de consequenties
ten aanzien van Flora- en faunawet in beeld te zijn gebracht. Bij functiewijziging van een
locatie waar beschermde soorten voorkomen, is voor bepaalde planten- en dierensoorten
mogelijk een ontheffng in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk.
In januari 2007 is door het RMB in opdracht van de gemeenten een advies uitgebracht
betreffende de mogelijke gevolgen en consequenties van de voorgenomen werkzaamheden
aan wegen in het LOG Graspeel in het kader van de Natuurbeschermingswet en Flora- en
Faunawet (zie adviesbrief 70700 133 d.d. 2 I februari 2007 in bijlage 17). Hierbij is onderzoek
gedaan naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en de eventuele gevolgen van
de aanpassingen aan wegen en de kap van bomen.
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De conclusie van het onderzoek is dat geen dier- of plantensoorten aanwezig zijn of verwacht
mogen worden die een ontheffng noodzakelijk maken. Nader onderzoek is dan ook niet
nodig. Wel wordt ten aanzien van een aantal wegvakken extra aandacht gevraagd voor
eventueel in te dienen meldingen en de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden (in
verband met het broedseizoen van vogels). Ook is het raadzaam voorafgaande aan de kap van
dikke bomen onderzoek te doen naar het voorkomen van bewoonde spechtenholen eniof
holten die dienst doen als verblijfplaats van vleermuizen. Ook bij de sloop van oude
gebouwen is het raadzaam om vooraf onderzoek te doen naar de aanwezigheid van
vleermuizen.

De werkzaamheden aan de wegen en de kap en herplant van bomen heeft ondertussen
plaatsgevonden.

Verder heeft in april 2007 een tweede onderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door
Natuurbalans - Limes Divergens. Hierbij is het gehele LOG Graspeel onderzocht op de
mogelijke gevolgen en consequenties van de voorgenomen ontwikkelingen in het kader van
de Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet (zie rapport d.d. 5 juli 2007 in bijlage 18).
De conclusie van het onderzoek is dat in het gebied alleen algemeen voorkomende zoogdieren
aanwezig zijn of verwacht mogen worden. Een ontheffng op de F10ra- en faunawet is niet
noodzakelijk. Nader onderzoek is dan ook niet nodig.
Hetzelfde geldt voor broedvogels en amfibieën en vissen. Er wordt extra aandacht gevraagd
voor de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden (in verband met het broedseizoen van
vogels). Ook is het raadzaam voorafgaande aan de kap van dikke bomen onderzoek te doen
naar het voorkomen van bewoonde spechtenholen eniofholten die dienst doen als
verblijfplaats van vleermuizen. Ook bij de sloop van oude gebouwen is het raadzaam om
vooraf onderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleermuizen.

In het ontwikkelingsplan en de plan-m.e.r. wordt geen grootschalige sloop en of kap van
erfbeplanting voorzien. Wel kan als gevolg van uitbreidingen en aanpassing van bestaande
locaties een deel van de erfbeplanting verdwijnen. Het is wenselijk dat dit dan gecompenseerd
wordt. Bij de realisatie van nieuwe bouwblokken wordt, in samenhang met het
beeldkwaliteitplan, beoordeeld welke erfbeplanting gewenst is. Een goede inpassing van
bestaande en nieuwe bedrijven en een goed gekozen erfbeplanting rond deze bedrijven
hebben een positief effect op de beeldkwaliteit van het LOG.

3.12 Beeldkwaliteit

3.12.1 Beeldkwaliteitplan

In deze paragraaf wordt ingegaan op eis 4 uit het Reconstructieplan Peel en Maas voor een
ontwikkelingsplan: Het plan leidt tot een goede beeldkwaliteit van het LOG.

Op basis van het "plaatjesboek" van de Reconstructiecommissie Peel en Maas is door BRO
Vught in opdracht van de gemeenten voor het gebied een beeldkwaliteitplan (BKP) opgesteld.
In het "Inrichtingsplan De Graspeel" van juni 2005 is de bestaande beeldkwaliteit van het
gebied in beeld gebracht en is aangegeven op welke wijze landbouwontwikkeling deze
bestaande kwaliteit kan consolideren of versterken. Het BKP is als bijlage i 9 opgenomen in
deze plan-m.e.r.
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Het LOG betreft een open gebied, op enige afstand omgeven door bos- en natuurgebieden. De
openheid wordt enigszins tenietgedaan door aanwezige bomenrijen langs wegen, houtsingels
en erfbeplanting. Het BKP geldt als randvoorwaarde waarbinnen de ontwikkelingen van het
gebied en individuele locaties (scenariokeuze) hebben plaatsgevonden. Bij de projectie van de
potentiële bouwblokken is dus rekening gehouden met het BKP. De voorgestane
ontwikkelingen voldoen volledig aan hetgeen in het BKP is opgenomen.

3.12.2 Historisch groen

De beplantingsstrook van 5 tot i 0 meter parallel aan de oostkant van de Graspeelloop is door
de provincie aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol (historisch groen). Deze zone valt
samen met de aanwijzing als EVZ zoals die voor de Graspeelloop is voorzien. In het BKP is
hieraan aandacht besteed. Door de versterking van de Graspeelloop als EVZ zal het historisch
groen minimaal in stand blijven of mogelijk in de toekomst zelfs nog nadrukkelijker als groen
in het landschap naar voren komen.

3.12.3 Ecologische verbiiidingszone

De Graspeelloop loopt van zuid naar noord door het gebied en is aangemerkt als natte
ecologische verbindingszone (EVZ). Met name in het noordelijk gedeelte vormt de waterloop
met de bijbehorende beplanting erlangs een belangrijk element in het landschap.

In het reconstructieplan Peel en Maas is er voor gekozen om het gebied van het LOG
Graspeel aan te wijzen als LOG waar het primaat op intensieve veehouderij ligt. Het gebied
dient te voorzien in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van
intensieve veehouderijen. Realisatie van een ecologische verbindingszone dwars door dit
gebied moet daarom mede worden bezien in het licht van deze doelstelling. De gemeenten
kiezen voor de ontwikkeling van de Graspeelloop als EVZ, de aanwezigheid van de
Graspeelloop te versterken in het landschap en de ontwikkeling van bestaande bedrijven,
alsmede de inpassing van nieuwe bedrijven, hierop aan te passen. De EVZ mag de
landbouwkundige ontwikkeling van het LOG dus niet onmogelijk maken.

Een belangrijke doelstelling van de EVZ via de Graspeelloop vormt de functie als
migratieroute voor enerzijds dassen en struweelvogels via droge onderdelen en anderzijds
voor natte soorten zoals drijvende waterweegbree, kruipend moerasschenn en kleine
modderkruipers middels de natte onderdelen. Omdat er door de landbouwkundige
ontwikkeling van het LOG geen ingrepen in de EVZ zullen plaatsvinden, blijft
demigratiedoelstelling in stand.

3.13 Archeologie en cultuurhistorie

3.13.1 Archeologie

In het ontwikkelingsplan is geconcludeerd dat de archeologische waarden voor het gebied
over het algemeen zodanig laag zijn dat hiermee geen rekening hoeft te worden
gehouden. Voor een klein gedeelte van het LOG, ten westen van de Witte Dellen, geldt dat de
verwachtingswaarde middelhoog is. In dit gebied zal, alvorens grondwerkzaamheden
plaatsvinden, eerst onderzoek moeten gebeuren. Uitbreiding en dus grondwerkzaamheden zijn
in dit gebied echter niet direct te verwachten.
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Alleen de locatie Schuifelenberg i 9 komt hiervoor in aanmerking, maar uitbreiding in
zuidoostelijke richting ligt niet voor de hand in verband met de aanwezigheid van de
burgerwoning Schuifelenberg 20.

IKAW (archeologische waarde): tg = hoog, 111= middelhoog, ~= laag

Figuur 7: Archeologische vetwachtingswaarde

3.13.2 Cultuurhistorie
De cultuurhistorische waarden voor het gebied zijn zodanig beperkt zijn dat hiermee geen
rekening hoeft te worden gehouden. De in het gebied aanwezige wegen met bijbehorende
laanstructuren, alsmede Graspeelloop en aanwezige houtwallen blijven in stand of worden
nog versterkt.

3.14 Andersoortige bedrijven

Beoordeeld is of er andersoortige bedrijven in of direct rond het LOG aanwezig zijn en in
hoeverre deze nog beperkingen opleveren voor de ontwikkeling van het LOG, dan wel dat
deze bedrijven in de toekomst mogelijk belemmerd zouden worden door het LOG. Dit is niet
aan de orde.
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3.15 Veterinair
Het risico op de verspreiding van dierziekten tussen intensieve veehouderijen is geen
toetsingskader in de milieuwetgeving. Anderzijds vonnt het wel een aandachtspunt bij de
ontwikkeling en vestiging van meerdere intensieve veehouderijen in het LOG.

Bij de afwegingen die geleid hebben tot het optimale scenario voor de ontwikkeling van het
LOG hebben onderlinge afstanden tussen de intensieve veehouderijen een rol gespeeld. Dit is
reeds gebeurd in verband met het beperken van het risico op ziekteoverdracht, maar ook
omwille van landschappelijke redenen. Om voor het gebied een goede beeldkwaliteit te
behouden zijn open ruimten en doorzichten tussen bedrijven wenselijk. Dit heeft er toe geleid
dat de bouwblokken zoveel mogelijk duidelijk onderling van elkaar zijn gescheiden, zonder
dat hiervoor een vaste minimumafstand geldt.
Hierbij wordt opgemerkt dat de verspreiding van besmettelijke dierziekten op diverse
manieren kan plaatsvinden. Verspreiding kan gebeuren door de ventilatielucht vanuit
besmette stallen, maar ook door verspreiding via mensen (kleding en schoeisel), verspreiding
door andere besmette dieren (vogels, katten en honden) en verspreiding door het uitrijden van
mest uit besmette stallen. Dit betekent dat besmetting nooit kan worden uitgesloten.

De conclusie is derhalve dat het risico op overdracht van dierziekten door de onderling
gehanteerde afstanden tussen de intensieve veehouderijen over het algemeen redelijk goed
wordt beperkt, zonder dit geheel te kunnen uitsluiten.

3.16 Duurzaamheid

Eis 6 uit het Reconstructieplan Peel en Maas voor een ontwikkelingsplan luidt: Het plan
draagt duidelijk bij aan het verdergaand dan wettelijk vereist duurzamer maken van de
bedrijfsvoering van de intensieve veehouderij bedrijven in het LOG.
De bedrijven in het LOG Graspeel dienen minimaal te voldoen aan het Besluit huisvesting.
Voor de varkensbedrijven is in het ontwikkelingsplan uitgegaan van de toepassing van
verdergaande technieken in de vorm van gecombineerde luchtwassers. Bedrijven die wilen
doorontwikkelen naar een grotere omvang, zullen over het algemeen ook op grond van de
IPPC-richtlijn verdergaande technieken moeten toepassen waardoor de milieubelasting naar
de omgeving aanvaardbaar blijft.

In het plan is ruimtelijk gestreefd naar voldoende afstand tussen de bedrijven onderling, zodat
onderlinge negatieve beïnvloeding, bijvoorbeeld op grond van veterinaire aspecten, kan
worden voorkomen. Bovendien worden bouwblokken op maat toegekend, waarbij
nadrukkelijk door de gemeente aandacht wordt gevraagd voor effciënte indeling, met ruimte
voor groen (zie ook het BKP). Beoogd wordt met de ruimtelijke indeling economisch
duurzame bedrijven van voldoende omvang te realiseren. Samenwerking tussen de bedrijven
als het gaat om bijvoorbeeld mestverwerking en energieaspecten is niet te eisen. Wel zullen
de gemeenten van de bedrijven vragen om in de aanvraag om een vergunning Wet
milieubeheer en bij verzoeken om planologische wijzigingen aandacht te besteden aan de
mogelijkheden van mestverwerking en energiebeheer. Ook zullen zij samenwerking
stimuleren.
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Om inhoud te geven aan het aspect duurzaamheid, is door de gemeenten een gezamenlijke
proceduremanager aangesteld die zorgdraagt voor een soepel en vlot verloop van de diverse
procedures, maar daamaast ook in een vroeg stadium duurzaamheidsaspecten aan de orde
stelt. Dit kunnen zaken zijn die op grond van wet- en regelgeving vereist kunnen worden,
maar ook verdergaand dan wettelijk vereiste zaken die meer in adviserende en stimulerende
zin worden aangedragen.

Ten slotte zullen de gemeenten de initiatieven die de provincie ten aanzien van dit criterium
ontwikkelt nauwgezet volgen en zo mogelijk overnemen.

In het voorgaande zijn een aantal zaken aangegeven die tot verdergaande duurzaamheid
moeten leiden. Het zijn initiatieven en activiteiten die door de bedrijven in het gebied
ontwikkeld zouden moeten worden. Hierbij is het echter belangrjk te realiseren dat deze
zaken niet per definitie door de gemeente zijn af te dwingen. Zo zijn investeringen op
energiegebied met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar op basis van de Wet
milieubeheer wel te eisen, maar zullen veel andere zaken plaats moeten vinden op basis van
vrijwilligheid. Alleen als een bestaand bedrijf of de gronden voor nieuwvestiging worden
gekocht via de gemeente dan kunnen zaken mogelijk in de privaatrechtelijke overeenkomsten
worden geregeld.

Naast de initiatieven vanuit de agrarische bedrijven heeft de gemeente ondertussen een aantal
zaken doorgevoerd die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het gebied. Zo zijn de
wegen in het LOG verbreed en langs deze wegen zijn eventueel gekapte bomen vervangen
door inlandse eiken.

Foto 18: Voorheeld mestvergisting op bedrt¡ßniveau
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4 Mitigerende en compenserende maatregelen

In zijn algemeenheid kan een LOG gezien worden als een compensatie voor de
extensiveringsgebieden. Anders gezegd: In het LOG kunnen negatieve gevolgen optreden die
elders in extensiveringsgebieden rond dorpen ofbos en natuur verdwijnen. Maatregelen die
eventueel specifiek voor dit LOG spelen komen hierna aan de orde.

4.1 Struweelvogelgebied

De zuidwestelijke hoek van het LOG, tegen de Middenpeelweg, is aangemerkt als
struweelvogelgebied. Binnen het LOG ligt geen dassenleefgebied. Binnen de primaire LOG's
waar sprake is van een overlap met het leefgebied struweelvogels en/of dassen is inp1aatsing
van intensieve veehouderij mogelijk, mits dit geen afbreuk doet aan de in het gebied
voorkomende soorten en waarden en waarbij versterking van de landschapsstructuur wordt
nagestreefd. Nieuwvestiging is alleen mogelijk op basis van een door de Regionale
Reconstructiecommissie (RRC) aan Gedeputeerde Staten aangeboden en geaccordeerd plan
van aanpak, waarin de invulling van de in paragraaf 6.9.4 van het reconstructieplan
opgenomen randvoorwaarden is opgenomen.

In het LOG Graspeel zijn geen nieuwe bouwblokken gepland in het struweelvogelgebied.
Compensatie op grond van nieuwvestiging in struweelvogelgebied is derhalve niet aan de
orde.

4.2 Waterberging

Door ontwikkeling van locaties in de lager gelegen gedeelten van het LOG langs de
Graspeelloop kan een gedeelte van het waterbergend vermogen van het gebied verloren gaan.
Dit dient gecompenseerd te worden in hetzelfde gebied. Dit kan individueel per bedrijf
gebeuren, maar ook in gezamenlijkheid en in combinatie met andere ontwikkelingen. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan het verbreden van de natte EVZ via de Graspeelloop. Door
langs deze waterloop percelen te verlagen ontstaat enerzijds een versterking van de natte EVZ
en wordt tegelijkertijd eventueel verloren gegane waterberging gecompenseerd.
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5 Overzicht leemten tgv ontbreken gegevens plus technische
tekortkomingen

Bij het opstellen van het ontwikkelingsplan, maar ook bij het opstellen van onderhavige plan-
m.e.r. voor het LOG Graspeel is uitgegaan van bepaalde aannames. Zo is over het algemeen
uitgegaan van een standaardbedrijfvan uiteindelijk 750 zeugen gesloten met een eventuele
doorgroei naar een maximale oppervlakte van 3 ha, toepassing van gecombineerde
luchtwassers bij varkensbedrijven, aantallen doorontwikkelingen en nieuwvestigingen, het
binnen het LOG tegen elkaar wegvallen van ruimere ontwikkelingen dan waar in het
ontwikkelingsplan vanuit is gegaan tegen bedrijven die minder ofniet ontwikkelen en het
tegen elkaar wegvallen van de bedrijfsbeëindigingen en uitbreidingen in het verwevings- en
extensiveringsgebied. In de praktijk zal dit nooit allemaal exact zo verlopen conform de
aannames. Dit heeft uiteraard ook gevolgen op het gebied van geur, ammoniak en andere
aspecten.
Bij deze onzekerheid is het wel goed te realiseren dat bij grotere ontwikkelingen
(bijvoorbeeld boven de 750 zeugen gesloten), op grond van de IPPC-richtlijn verdergaande
maatregelen moeten worden getroffen conform BBT, BBT+ en BBT++. Dit zal mogelijke
uitschieters nivelleren. Ook zal bij voorgestane ontwikkelingen steeds een bouwblok op maat
worden toegekend in plaats van dat direct de maximale 3 ha als bouwblok wordt bestemd.
Uitbreiding van het bouwblok is mogelijk middels een in het bestemmingsplan opgenomen
wijzigingsbevoegdheid, op voorwaarde dat er geen milieuhygiënisch onacceptabele gevolgen
optreden.

Bij de beoordeling van het aspect fijn stof zijn er nog onduidelijkheden over de uitstoot per
diersoort en stalsysteem, de mogelijkheden om de fijn stof emissie terug te dringen en de
wijze van toetsing (toetsingspunt).

Ten slotte vormt de toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet een aandachtspunt.
Alhoewel dat uit de doorgevoerde berekeningen blijkt dat de totale ammoniakdepositie op
natuurgebieden in de komende jaren zal afnemen, bestaat er momenteel nog onzekerheid over
de toetsing in het kader van de Nb-wetgeving van individuele bedrijven. Er is een passende
beoordeling per bedrijf en toegespitst op het natuurgebied noodzakelijk. Momenteel wordt
gezocht naar een vervanging van het Interim Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000.

Ondanks de hiervoor genoemde beperkingen geeft de plan-m.e.r. op dit moment het best
haalbare beeld van de (milieu)gevolgen door de ontwikkeling van het LOG. Op grond hiervan
kan een verantwoorde afweging worden gemaakt ofhet geheel acceptabel is.
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6 Monitoring

Als in de komende jaren het LOG zich daadwerkelijk gaat ontwikkelen, dan is het zaak dat er
monitoring plaatsvindt van de gevolgen. Voor alle hiervoor behandelde aspecten is het
wenselijk om in beeld te houden hoe zaken verlopen. Ontwikkelt de geurbelasting zich in het
gebied inderdaad zoals in het optimale scenario wordt verwacht? Mocht de belasting hoger
worden dan nu ingeschat (hetgeen niet wordt verwacht), dan kan het noodzakelijk om de
gemeentelijke geurverordeningen hierop aan te passen. Ten aanzien van de geurverordeningen
is het voor beide gemeente de bedoeling om deze minimaal elke 2 jaar te evalueren en zo
nodig bij te stellen. Dit sluit dus goed op elkaar aan.
Voor de onderdelen geur, ammoniak en mogelijk ook fijn stof kunnen de gevolgen in beeld
worden gebracht middels het provinciale monitoringssysteem Bestand Veehouderijbedrijven
Brabant (BVB). Hierin kunnen alle vergunningen, maar ook informatie voortkomend uit de
handhaving van de Wro en Wm, door de gemeenten nauwkeurig worden bijgehouden. Dus
zowel de ontwikkelingen in de LOG' s, maar ook bedrij fsbeëindigingen in
extensiveringsgebieden. Hiermee wordt dus inzichtelijk of de autonome afname van geur en
ammoniak plaatsvindt en of de voorgestane afwaartse beweging inderdaad op gang komt.

Naast deze provinciebrede monitoring zullen de specifieke ontwikkelingen in de gemeenten
en door het LOG worden gemonitoord. Verloopt de afwaartse beweging in de beide
gemeenten inderdaad zoals deze in het reconstructieplan wordt voorgestaan en levert dit dus
ook de gewenste winst op het gebied van bijvoorbeeld geur en ammoniak? Hiervoor wordt
een specifiek monitoringssysteem opgesteld, toegespitst op de ontwikkelingen in en
veroorzaakt door het LOG.
Ook het aspect volksgezondheid valt onder de gemeentelijke monitoring. Verder zal de
provinciale monitoring bij vergelijkbare LOG's in bijvoorbeeld de gemeente Gemert-Bakel
nauwgezet worden gevolgd.

i

I
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7 Samenvatting

In 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking getreden. Op basis hiervan
zijn in 2005 voor 7 gebieden in Noord-Brabant reconstructieplannen opgesteld. Een
belangrjk doel van deze reconstructieplannen vormt de afwaarse beweging van intensieve
veehouderijen vanuit extensiveringsgebieden rond dorpen en natuur naar de zogenaamde
landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). De Graspeel in het reconstructiecluster Peel en
Maas vormt één van deze LOG's. Om het gebied optimaal te ontwikkelen en nieuwvestiging
vanuit extensiveringsgebieden mogelijk te maken is in opdracht van de gemeenten Grave,
Landerd en Mill & Sint Hubert in 2007 een ontwikkelingsplan opgesteld. Dit plan is
vervolgens in 2008 door de provincie geaccordeerd.
In het ontwikkelingsplan voor het LOG wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot
doorontwikkeling dan wel omschakeling van 15 bestaande locaties naar intensieve
veehouderijen en nieuwvestiging van 4 intensieve veehouderijen. Ten slotte wordt nog
uitgegaan van de ontwikkeling van 3 andersoortige agrarische bedrijven.

Om vervolgens de daadwerkelijke verplaatsingen naar het LOG mogelijk te maken, wordt
gewerkt met een nieuw bestemmingsplan LOG Graspeel van beide gemeenten. Op grond van
de m.e.r. wet- en regelgeving moet voor de ontwikkeling van het LOG een plan-m.e.r. worden
opgesteld. De plan-m.e.r. is ¡,'Iotendeels gebaseerd op het ontwikkelingsplan en wordt
gekoppeld aan het bestemmingsplan LOG Graspeel en dient ter ondersteuning van de
besluitvorming.

Het ontwikkelingsplan en de hierop gebaseerde plan-m.e.r. richten zich dus op een optimale
inrichting van het LOG. Middels de gebiedsgerichte aanpak heeft allereerst een inventarisatie
van het gebied plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie is gezocht naar een optimale
invulling van het gebied. Het optimale scenario is in verschillende stappen tot stand gekomen,
waarbij met name zaken als geur en beeldkwaliteit belangrijke randvoorwaarden zijn geweest
voor de keuze. Vervolgens is geanalyseerd wat de gevolgen zijn van de nieuwe inrichting van
het LOG. Hierbij is voor de aspecten geur, ammoniak en fijn stof een vergelijking gemaakt
tussen de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en het optimale scenario.
Voor geur heeft in deze plan-m.e.r. een toetsing plaatsgevonden aan de geurnormen uit de
gemeentelijke geurverordeningen op basis van de W gvo Voor wat betreft geur is er een
toename in en rond het LOG te verwachten, die (ruim) binnen de normen uit de gemeentelijke
geurverordening blijft. Rond dorpen zal de geursituatie over het algemeen beter worden door
verplaatsende bedrijven uit de extensiveringsgebied rond deze dorpen.
Voor ammoniak en in eerste instantie ook voor geur hebben de analyses plaatsgevonden
middels het provinciale programma DIAS. In verband met het Besluit huisvesting en
strengere mestaanwendingsnormen zal de ammoniakdepositie bij agrarische bedrijven de
komende jaren afnemen. Door de concentratie van de bedrijven in het LOG wordt dit effect
voor de bos- en natuurgebieden nabij het LOG enigszins teniet gedaan, maar de situatie is nog
altijd beduidend beter dan de huidige situatie. Bovendien zal de verplaatsing van de bedrijven
in of dichtbij de natuurgebieden naar de LOG's toe een meer dan evenredige positieve
bijdrage leveren.
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Ter ontsluiting van het gebied zijn bestaande asfaltwegen verbreed en verbeterd. Verder is het
belangrjk hoe te verlaten locaties in het extensiveringsgebied worden achtergelaten. Hierbij is
vooral van belang dat de vigerende vergunningen worden ingetrokken, bestemmingen worden
gewijzigd en dat bestaande stallen worden gesloopt. Op locaties in het extensiveringsgebied
overig, rond dorpen, is vervolgens eventueel woningbouw mogelijk.

Ook zaken als fijn stof, geluid en infrastructuur zijn in het kader van deze plan-m.e.r.
beoordeeld. Het blijkt dat deze geen onevenredige nadelige effecten op de omgeving
opleveren. Hierbij wordt wel opgemerkt dat er op dit moment nog de nodige onduidelijkheid
is over het toekomstige toetsingskader voor fijn stof vanuit intensieve veehouderijen. Op basis
van het huidige toetsingskader is de realisatie van grote pluimveebedrijven alleen mogelijk
indien extra maatregelen worden getroffen om de emissie van fijn stofte beperken.

Het voor het LOG opgestelde beeldkwaliteitplan is een duidelijke randvoorwaarde geweest
bij het tot stand komen van het ontwikkelingsplan en dus ook onderhavige plan-m.e.r., maar
vormt ook naar de toekomst toe het toetsingskader voor ontwikkelingen in het gebied. Voor
wat betreft het aspect water heeft een watertoets plaatsgevonden. Belangrijkste onderdeel
hieruit vormt de verplichting dat de ontwikkelingen hydrologisch neutraal plaatsvinden.

Het voorgaande resumerend is de conclusie dat de gezamenlijke gevolgen van de
ontwikkeling van het LOG voor milieu, water en landschap middels onderhavige p1an-m.e.r.
goed in beeld zijn gebracht en geen onacceptabele nadelige effecten op de omgeving
opleveren. De geplande ontwikkelingen blijven gezamenlijk tot een acceptabel woon- en
leefklimaat leiden. Middels monitoring van het LOG wordt getoetst of de ontwikkeling van
het gebied en hiermee gepaarde gaande gevolgen zich in de komende jaren ook werkelijk zo
voltrekken. De wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan LOG Graspeel is hierbij een
belangrjk middel om dit te borgen. Indien nodig zouden ook de gemeentelijke
geurverordeningen nog bijgesteld kunnen worden. Hier wordt echter op voorhand niet vanuit
gegaan.
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Bijlage 2

UITGANGSPUNTEN BIJ HET TOT STAND KOMEN VAN HET
ONTWIKKELINGSPLAN EN DE PLAN-M.E.R.

Het bestemmingsplan LOG Graspeel moet het mogelijk maken om 16 bestaande locaties in
het LOG door te kunnen laten ontwikkelen of om te schakelen tot intensieve veehouderij en
nieuw vestiging mogelijk te maken van nog eens 4 intensieve veehouderijen. Voor 1 I van
deze bedrijven wordt uitgegaan van voor de toekomst levensvatbare en duurzame bedrijven
met een standaardgrootte van 750 zeugen gesloten. Voor de overige 8 intensieve
veehouderijen wordt uitgegaan van een afwijkende dierbezetting. Ten slotte blijven binnen
het LOG nog 3 andersoortige agrarische bedrijven als zodanig in stand.

Uitgangspunt bij het ontwikkelen van het LOG is dat de ontwikkelende en nieuw te vestigen
bedrijven levensvatbaar moeten zijn naar de toekomst. Daarom is, voor zover mogelijk,
gerekend met de standaardomvang van 750 zeugen gesloten. Deze omvang zullen veel
bedrijven in eerste instantie nog niet halen, maar er dient wel rekening mee te worden
gehouden dat de bedrijven de komende 10 tot 15 jaar kunnen blijven doorontwikkelen naar
deze omvang. De gekozen bedrijfsomvang is gebaseerd op een inschatting van deskundigen,
rekening houdende met een nonnaaI ontwikkeltempo. Voor de bouwblokken wordt in eerste
instantie uitgegaan van een bouwblok op maat van circa i tot 1,5 hectare, maar wel altijd met
de mogelijkheid om, met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid uit het
bestemmingsplan LOG Graspeel, door te groeien naar een oppervlakte van 3 hectare, inclusief
ruimte voor landschappelijke inpassing. Van de wijzigingsbevoegdheid zal alleen gebruik
gemaakt worden als een milieuhygiënisch acceptabel situatie gehandhaafd blijft.
Er wordt vanuit gegaan dat met een maximum van 3 hectare ook naar de toekomst voldoende
ruimte binnen een bouwblok aanwezig is voor nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen.
Uitgangspunt is dat het duurzame bedrijven betreft met voldoende bedrijfseconomische
draagkracht, die financiële ruimte hebben om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen
in het kader van dierwelzijn, emissiearme stalsystemen en eventueel mestverwerking.
Bij een gesloten zeugenbedrijfvan 750 zeugen wordt uitgegaan van 150 kraamzeugen, 600
guste en dragende zeugen, 5.250 vleesvarkens en 2. i 60 gespeende biggen. In de berekeningen
voor de aspecten geur, ammoniak en fijn stof is aangenomen dat de varkensstallen worden
voorzien van gecombineerde luchtwassers. De andere stallen dienen minimaal te voldoen aan
het Besluit huisvesting.

In de praktijk kunnen er bestaande bedrijven zijn die in eerste instantie niet uitbreiden en
daarom nog geen gebruik maken van gecombineerde luchtwassers. Verder zullen er
ontwikkelende bedrijven zijn, die groter worden dan de standaard omvang. Dit is mogelijk,
mits aan de geldende (milieu)regelgeving wordt voldaan. Bij de bestaande bedrijven die niet
ontwikkelen zal in die gevallen de emissie vanwege de geringere omvang vergelijkbaar zijn
met een doorontwikkelend bedrijf dat combiwassers toepast. Bij de bedrijven die verder
ontwikkelen dan waar in het ontwikkelingsplan vanuit is gegaan, moeten in verband met
onder andere de IPPC richtlijn vaak extra milieubeschermende maatregelen worden getroffen
(om de emissie van geur, ammoniak en fijn stof verder te reduceren) op grond waarvan de
milieubelasting in veel gevallen vergelijkbaar zal blijven met de standaardomvang.
Ook zullen er bedrijven zijn die niet ontwikkelen tot de standaardomvang van 750 zeugen
gesloten of die helemaal niet ontwikkelen.



Tenslotte wordt steeds gewerkt met de toekenning van een bouwblok op maat. Anders
gezegd: Het bedrijfkrijgt het bouwblok dat het op dat moment nodig heeft (bijvoorbeeld i of
1,5 ha) om zijn bedrijf te ontwikkelen en dus niet 3 ha in één keer. Toekenning van een groter
bouwblok is mogelijk op grond van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan LOG
Graspeel. Voorwaarde is dat er milieuhygiënisch een acceptabele situatie in het gebied
gegarandeerd blijft. De in hoofdstuk 6 beschreven monitoring vormt hierbij een belangrijk
hulpmiddeL.

Voor de bedrijven die niet worden benoemd is er vanuit gegaan dat de milieubelasting gelijk
blijft. Het gaat hierbij met name om de bedrijven direct rond het LOG, maar ook in het gebied
tussen het LOG en Langenboom en Zeeland. In de praktijk zullen sommige bedrijven stoppen
terwijl anderen juist ontwikkelen. De aanname is dat de positieve en negatieve
(milieu)effecten tegen elkaar wegvallen.

Resumerend betekent dit dat de aangenomen standaard omvang een goed beeld geeft van
hetgeen in het LOG kan gebeuren.
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1. Situatie
In april 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking getreden. Op basis van
deze reconstructiewet zijn voor de provincie Noord-Brabant op 22 april 2005 in totaal 7
reconstructieplannen vastgesteld, die op 29 juli 2005 in werking zijn getreden.
Een belangrijke doelstelling van de reconstructieplannen is dat er een afwaartse beweging van
agrarische bedrijven vanuit extensiveringsgebieden rond dorpen en natuur ontstaat.
Voorwaarde hiervoor is dat er landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) zijn aangewezen
waar deze bedrijven terecht kunnen en duurzame toekomstmogelijkheden hebben.

In het Reconstructieplan Peel en Maas is de Graspeel, gelegen tussen Langenboom en
Zeeland, aangewezen als LOG. In oktober 2007 is een voor de gemeenten Landerd, Mill &
Sint Hubert en Grave opgesteld ontwikkelingsplan afgerond. Het plan ziet op een optimale
ontwikkeling van het LOG. Verder is een ontwikkelingsplan voorwaarde om nieuwvestiging
in het LOG mogelijk te maken. In februari 2008 is het plan ter beoordeling aan de provincie
toegezonden. De provincie heeft op dit moment het ontwikkelingsplan nog niet geaccordeerd.

Het relevante wettelijk kader behelst onder andere:
De Wet milieubeheer (met name hoofdstuk 7 m.e.r.);
De Wet geurhinder en veehouderij;
De Wet ammoniak en veehouderij;
De Wet luchtkwaliteit;
De IPPC-richtlijn.

Op grond van de m.e.r. wet- en regelgeving bestaat de verplichting om de milieueffecten te
beoordelen van plannen die het kader zijn voor toekomstige besluiten die m.e.r. ofm.e.r.-
beoordelingsplichtig zijn. Dit gebeurt met een plan-m.e.r. Het vorenstaande is hier aan de orde
omdat er in het LOG intensieve veehouderijen kunnen vestigen die vanwege hun omvang
m.e.r.-plichtig ofm.e.r.-beoordelingsplichtig zijn.

2. Doelstelling

De gemeenten streven naar een optimale ontwikkeling van het LOG Graspeel. Bij een
optimale ontwikkeling wordt er vanuit gegaan dat er een goede balans ontstaat tussen de
ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen, maar waarbij ook nadrukkelijk
de belangen van burgers, milieu, landschap en water in acht worden genomen. Om
nieuwvestiging van intensieve veehouderijen mogelijk te maken is partiële herziening van de
bestemmingsplannen buitengebied nodig (of in de toekomst een projectbesluit). Als vervolg
op het ontwikkelingsplan wordt daarom voor de partiële herzieningen in het LOG Graspeel
een plan-m.e.r. opgesteld. Basis vormt hierbij het nog door de provincie te accorderen
ontwikkelingsplan. Middels de plan-m.e.r. worden de (milieu)gevolgen vanuit het LOG in een
vroegtijdig stadium inzichtelijk gemaakt.
De partiële herziening van de bestemmingsplannen moet het mogelijk maken om, naast de
doorontwikkeling of omschakeling van 16 bestaande locaties in het LOG tot intensieve
veehouderij, nieuwvestiging mogelijk te maken van nog eens 4 intensieve veehouderijen.
Voor 12 van deze bedrijven wordt uitgegaan van voor de toekomst levensvatbare en
duurzame bedrijven van 750 zeugen gesloten of hiermee in omvang vergelijkbare
andersoortige veehouderijen (bv pluimvee). Voor de overige 8 bestaande intensieve
veehouderijen wordt uitgegaan van een andersoortige eiiJofiets lagere dierbezetting. Ten
slotte wordt uitgegaan van de ontwikkeling van 2 andersoortige agrarische bedrijven.



3. Procedure
Voor de nieuwvestigingen en omschakelingen van burgerbesteinming naar een
veehouderijbestemining in het LOG is een partiële herziening van de bestemmingsplannen
nodig. De plan-in.e.r. wordt daarom gekoppeld aan de herziening van de bestemmingsplannen
en dient ter ondersteuning van de besluitvorniing. De plan-m.e.r. wordt samen met de
herziening van het bestemmingsplan ter inzage gelegd.
Omdat het LOG niet in de ecologische hoofdstructuur ligt en er geen passende beoordeling
inzake de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) i 998 aan de orde is (vanwege de grote afstand tot
Nb-wet gebieden), achten de gemeenten het niet noodzakelijk om de Commissie voor de
milieueffectrapportage te vragen om advies uit te brengen over het plan-m.e.r.

In het kader van de procedure om tot een plan-m.e.r. te komen is door de gemeenten Landerd
en Mill & Sint Hubert een openbare kennisgeving gepubliceerd in ~ respectievelijk

~ d.d. **-**-20.0.8.. Verder zijn door de gemeenten de betrokken bestuursorganen

geraadpleegd middels toezending van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit betreffen
de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas. De provincie en het waterschap
hebben tot F*-**-2008 de mogelijkheid te reageren op de notitie. Zo nodig vindt er nog een
gezamenlijk overleg plaats.
Onderhavige Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft welke thcma's worden
meegenomen (reikwijdte) en op welke wijze (detailniveau). De notitie vormt de start voor de
op te stellcn plan-m.e.r. Na afronding van de plan-m.e.r. wordt deze gebruikt bij de
besteinmingsplanprocedures in het kader van de ontwikkeling van het LOG.

4. Reikwijdte en detailniveau

Aan een plan-in.e.r. worden eisen gesteld die zijn vastgelegd in artikel 7. I 0 lid i van de Wet
milieubeheer. Ook in de Handreiking ontwikkelingsplannen voor LOG's van de provincie
Noord-Brabant (maart 2006) is aangegeven welke zaken onderdeel uit zouden moeten maken
van een plan-m.e.r. De volgende onderdelen zullen in deze plan-m.e.r. worden behandeld:

a. Beschrijving probleem en doelstelling (wat wordt beoogd?);

b. Beschrijving voorgenomen initiatief en alternatieven, plus motivering keuze;
c. Overzicht eerdere plannen en gevolgen;

c I. Beleidskader bescherming milieu en andere relevante aspecten;
d. Bestaande toestand milieu en te verwachten autonome ontwikkelingen;

e. Gevolgen voor milieu door activiteit/initiatief;
t. Vergelijking bestaande toestand, autonome ontwikkeling, initiatief en

alternatieven;
f2. Mitigerende en compenserende maatregelen;

g. Overzicht leemten tgv ontbreken gegevens plus technische tekortkomingen;
g3. Monitoring;

h. Samenvatting.

De begrenzing van het LOG Graspeel vormt in eerste instantie de geografische reikwijdte van
de plan-m.e.r. De effecten gaan echter verder dan het LOG en daarom wordt uitgegaan van
een groter onderzoeksgebied dat per milieuaspect kan verschillen en eventueel gemeente of
provincie overschrjdend kan zijn. De plan-in.e.r. gaat niet in op de ontwikkelingen in de
verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden, behoudens een korte verwijzing naar de
milieuwinst die te behalen is door verplaatsing van intensieve veehouderijen vanuit
extensiveringsgebieden naar het LOG.
Het detail niveau richt zich op hct gemeentelijk niveau, dus niet op individueel bedrijfsniveau.



Hierna wordt kort ingegaan op de (milieu)aspecten die in de plan-m.e.r. aan de orde komen:
- Geur: Bij het tot stand komen van het ontwikkelingsplan voor het LOG Graspeel heeft de
geurbeoordeling in eerste instantie plaatsgevonden middels het provinciale programma DIAS.
Vanaf I januari 2007 vormt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toetsingskader als
het gaat om geurhinder vanuit agrarische bedrijven. Voor de gemeenten Landerd en Mill &
Sint Hubert zijn door het RMB de geurgebiedsvisies opgesteld. De visies zijn per gemeente
vertaald naar een "Verordening geurhinder en veehouderij". De gebiedsvisies en
geurverordeningen zijn tot stand gekomen op basis van een beoordeling op grond van V-
stacks gebied. Omdat dus de geurnormen al tot stand zijn gekomen op basis van een
gezamenlijke beoordeling van alle bedrijven in de gemeente, zijn bij de uiteindelijke
geurbeoordeling voor het LOG de ontwikkelingen individueel getoetst aan de normering uit
de gemeentelijke verordening. Deze beoordeling wordt ook als zodanig overgenomen in de
plan-m.e.r.
- Ammoniak: Voor wat betreft ammoniak worden de gezamenlijke gevolgen van de
ontwikkelingen in het LOG middels DIAS inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt voor omliggende
bos-en natuurgebieden die in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) zijn
aangemerkt als zeer kwetsbaar. Ook de gebieden in de ruimere omgeving van het LOG die
beschermd worden op grond van de Natuurbeschermingswet komen hierbij aan de orde.
- Fijn stof: Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit van toepassing op de toetsing
van fijn stof uit veehouderijen. De geldende grenswaarden voor PMIO zijn opgenomen in
hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer. De ontwikkelingen in het LOG worden hieraan
getoetst.
- Gezondheid: Recent zijn er aantal rapporten verschenen waarin onder andere ingegaan
wordt op de overdracht van dierziekten tussen dieren onderling en van dieren op mensen. Op
de gezondheidsrisico's van de ontwikkeling van het LOG zal op basis van de rapporten kort
worden ingegaan.
- Geluid: Het geluid vanuit de agrarische bedrijven en het geluid dat verband houdt met de
aan- en afvoerbewegingen naar de bedrijven wordt indicatiefbeoordeeld.
- Verkeer/Infrastructuur: In het kader van het ontwikkelingsplan is een inschatting gemaakt
van de ontsluiting van het gebied. In hoeverre zijn/waren maatregelen aan de infrastructuur
noodzakelijk en is het te verwachten dat verkeer hinder of gevaar oplevert in en om het LOG?
Dit wordt in de plan-m.e.r. verder uitgewerkt.
- Water: De gevolgen voor het aspect water worden inzichtelijk gemaakt middels een door de
provincie (grondwater) en het waterschap (oppervlaktewater) goed te keuren watertoets voor
het gebied.
- Bodem: Omdat de ontwikkeling van het LOG weinig gevolgen heeft voor kwaliteit van de
bodem, zal op het aspect bodem slechts kort worden ingegaan. Op individueel niveau komt
bodem bij de individuele vergunningverlening aan de orde.
- Externe veiligheid: Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot
bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's
waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke
stoffen te beperken. Er wordt getoetst of het Besluit nog beperkingen oplevert dan wel dat
anderszins hiermee rekening gehouden moet worden.
- Beeldkwaliteit: Voor het LOG is een beeldkwaliteitplan (BKP) opgesteld, op grond
waarvan een verantwoorde landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd.
- Natuur: Naast de toetsing van de effecten van de ammoniakemissie op bossen en andere
natuurgebieden vindt een globale toets plaats van de flora en fauna in het gebied. Op basis van
beschikbare gegevens wordt een beschrijving gegeven van aanwezige soorten en de mogelijke
beperkingen die deze opleveren (bijvoorbeeld risico op verstoring).



- Archeologie en cultuurhistorie: Beoordeeld wordt of archeologische aspecten mogelijk een
belemmering en/ofvertraging kunnen opleveren voor de ontwikkelingen in het LOG. Ook
wordt getoetst of er nog cultuurhistorisch waardevolle onderdelen in het LOG aanwezig zijn
die belemmerend kunnen werken voor de ontwikkeling van het LOG.
- Andersoortige bedrijven: Bekeken wordt of er andersoortige bedrijven in of rond het LOG
aanwezig zijn en in hoeverre deze nog beperkingen opleveren voor de ontwikkeling van het
LOG.
- Duurzaamheid: Vanuit de reconstructie wordt er binnen de LOG's uitgegaan van verder dan
wettelijk verplichte inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Dit komt in de plan-m.e.r.
aan de orde.

Veel van de hiervoor genoemde zaken zijn ook al in het ontwikkelingsplan opgenomen. Voor
zover mogelijk worden zaken hieruit overgenomen.

5. Alternatieven

Om tot het ontwikkelingsplan te komen zijn verschilende scenario's uitgewerkt. Uit deze
alternatieven is hel optimaal scenario gekozen. In het kader van de plan-m.e.r. worden de
tussentijdse scenario's niet opnieuw opgenomen. Ondanks dat dit bij een plan-m.e.r. geen
wettelijke verplichting is, wordt bij een aantal aspecten naast het uitgewerkte optimale
scenario ook nog een meest milieuvriendelijk alternatief in beeld gebracht. Dit geldt met
name voor geur, ammoniak en fijn stof.



Bijlage 3a

STARTSCENARIO LOG GRASPEEL

In het startscenario is in eerste instantie uitgegaan van 15 doorontwikkelingen en omschakelingen
plus 13 nieuwvestigingen. De locaties zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Adres
Spiestraat 20
Spiestraat 24
Schuifelenberg 3

Langstraat 6

Peelweg 29

Witte Dellen 2

Graspeel39
Spiestraat 3

Zeelandsedijk 64
Gasthuisstraat 41

Broekstraat 13

Gasthuisstraat 20
Zeelandsedijk 51

Gasthuisstraat 27

Langstraat 11

Nieuw bedrijf 1
Nieuw bedrijf 2
Nieuw bedrijf 3
Nieuw bedrijf 4
Nieuw bedrijf 5
Nieuw bedrijf 6
Nieuw bedrijf 7
Nieuw bedrijf 8
Nieuw bedrijf 9
Nieuw bedrijf 10
Nieuw bedrijf 11
Nieuw bedrijf 12
Nieuw bedrijf 13

X

178760
178710
177236
178187
177992
177985
177329
178891
178264
177338
178200
178302
178755
178050
178163
176687
177065
177305
176954
177060
177428
177924
177977
177860
178311
178654
176904
177000

y
410628
410750
411066
410958
410536
410662
411453
410196
411217
412650
411984
411832
410958
411704
411190
411900
412028
411925
410816
410668
410732
410791
410922
411133
410540
410671
411638
412387

I,,
I



Geurbelastíng op basis van "huidige situatie 2006"
Let op: Geurbelasting in geureenheden, niet in odour units
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Geurbelasting als gevolg van startscenario 2006
Let op: Geurbelasting in geureenheden, niet in odour units
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Bijlage 4

KAART POTENTIELE DOORONTWIKKELlNGSLOCATIES EN
NIEUWVESTIGINGEN LOG GRASPEEL (KANSENKAART)
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AMMONIAKCONTOUREN HUIDIGE SITUATIE
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Bijlage 7

AMMONIAKCONTOUREN AUTONOME SITUATIE
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Bijlage 8

AMMONIAKCONTOUREN OPTIMAAL SCENARIO
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Bijlage 9

BEREKENING AMMONIAKDEPOSITIE OP DICHTSTBIJZIJNDE
NB-WET GEBIED

Berekening middels AAgrostacks Versie 1.0

Naam van de berekening: LOG Graspeel
Gemaakt op: 16-06-2008 11 :49:06
Zwaartepunt X: 178,700 Y: 410,800

Cluster naam: LOG Graspeel
Berekende ruwheid: 0,27 m

Emssie Punten'.
Volqnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooqte Gem.qeb. hooote Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Worst case 178741 410760 5,0 6,0 0,5 4,00 9840

NH3 Spiestraat
24

locaties:
Naam
Oeffeltermeent

X coordinaat
192 715

Y coordinaat
413425

24 (72)

~- I r-r--rF-T-ri:-=i-Ff' - --I'¡--E-,-r
=- ---¡---'---ï+- -r--I~~ - --r---+--- =t~ BE,- -- ¡ ¡-i=¡--_- JC-i+~ii -I i
h t1ti r : - / i +-ii-+:l-'
-- -- ---'n- ./ --- i-~rj f)-~- --f-~-r i=Efr--+ -- -- :r;-h11- -E~\-:'--r- :

~~, j -r:-: -, -,-.. - , f- =- et " iV 1=: A ' ,1.= ~ "i"~ -r ! J(- --;' i .----- --+-- - ¡- ,Î' i "- 1-- i 1"'- ..~ _ _ / ./-- ---f--f---- I ". - V -qu-. ~ I -

415800
415295
414790
414285
413780
413275
412770
412265
411760
411255
410749
410244
409739
409234
408729
408224
407719
407214
406709
406204

" I
-~ .,

~~.
_ LJ..- \.

- -. .- --..- --~~~iio=ino=ino=in..lÐ"'--ll"'-cø_cø__CQ0 0 .. .. N N l; l; -. -. li li '& '& t- t- a: co CI CI.. N .. N .. N .. N i- N .. N .. N i- N .. N .. Nl; 'o ." In li IQ u: i- i- Cl al CI CI c c ,. ,. N N l;i. i- i. i. i. i. i. i- i- i. i. i. i. co Cl 00 al o: co co.. ,. ,. ,. ,. .. .. ,. ,. ,. .. .. .. ,. ,. ,. ,. ,. .. ,.
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INVOERGEGEVENS EN RESULTATEN BEREKENINGEN FIJN STOF
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Bijlage 12

ONDERBOUWING AANNAMES AANTAL TRANSPORTBEWEGINGEN

Om iets te kunnen zeggen over het geluid en de belasting van de wegen als gevolg van
verkeer dat de agrarische bedrijven in het LOG bezoekt, dient eerst inzicht te worden
verkregen over de te verwachten (extra) transportbewegingen. Bij de doorontwikkelde
bedrijven en nieuwvestigingen wordt over het algemeen uitgegaan van bedrijven met een
omvang van 750 zeugen gesloten

Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de vrachtauto's die de bedrijven bezoeken. Het
aantal personenautobewegingen in het LOG dat verband houdt met de aanwezigheid van de
agrarische bedrijven (dus exclusief privé gebruik van personenauto, en
personenautobewegingen in verband met privé bezoeken) is aanmerkelijk lager dan het aantal
vrachtautobewegingen. In verband met het te verwachten lage aantal
personenautobewegingen, en het gewicht en de bronniveaus van de personenauto's in
vergelijking met het vrachtverkeer, zijn de personenauto's zowel voor wat betreft de
geluidsbijdrage alsook de belasting van de wegen buiten beschouwing gelaten. De
geluidsbijdrage en belasting van de personenauto's zijn te verwaarlozen ten opzichte van het
vrachtverkeer.

2.1 Aanname aantal transportbewegingen per inrichting van 750 zeugen gesloten

- Aanvoer voeders:
Droog voer: Zeugen:

Gespeende biggen:
Vleesvarkens:

750 x i 100 kg/jr = 825 ton
2160 x 600 kg/jr = i .300 ton
5250 x 750 kg/jr = 3.950 ton

Totaal 6.075 ton/jr (88 % droge stof)

Brijvoer: 20% droge stof: 6.075 x 0,88 : 0,2 = 26.700 ton/jr

6.075 : 36 ton/vracht = i 75 vrachten
26.700 : 38 ton/vracht = 700 vrachten

De praktijk is dat er in het LOG (en ook per bedrijf) een combinatie van droog- en brij voer zal
worden gebruikt, waarbij er vanuit gegaan wordt dat het grootste gedeelte droogvoer zal
blijven. Op grond hiervan wordt uitgegaan van een aanname van circa 400 vrachtauto's / jaar

- Afvoer mest: Zeug en + biggen:
Vleesvarkens:

750 x 5 m3/jr = 3.750 m3
5.250 x 0,9 m3/jr = 4.750 m3

Totaal 8.500 m3/jr

8.500 : 38 m3/vracht = circa 230 vrachtauto's / jaar



- Afvoer vleesvarkens: 5.250 x 2,5 rondes per jaar = 13.000 v1eesvarkens/ jr

13.000 : 200 vleesvarkens/vracht = circa 70 vrachtauto's / jaar

- Overi ge transportbewegingen: Bijv. kadavers, oude zeugen, klein materiaal, zuur luwa's

2 vrachtauto's per week x 50 = circa 100 vrachtauto's / jaar

- Totaal: 800 vrachtauto's per bedrijf per jaar (= 1.600 bewegingen, heen en terug)

I,
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Inleiding

Het plaQ9biød De Gr&tDgel is in het Aensrueielan PÐQI 9n Mas aangGW9Z9n als
kindboUNontw:lQl¡ngsg.gO"d. Dit hoJdt in dat di tista.ndQ intnsil\f veQhou~rij

Mr orr¡~lí~skansn krijg aangoon en dat inensi9ve VQhoi.rijoodrijvn uit
de extensva(ngOi&n hier mir toe wordn verplatst.
De tOQname van dg tidrijigheK1 li dt gæied heft d:rec corJQnt'es voorde

verk89rikurilQ ~cten en de infraslUU'.K.

DOlI v.in dt r.Dor ;S om inzÎClijk 'Q krí.tn IaIlOS welk roc1es hot g90G-
oe ra :Kbrur is en de OÐdli jf Jotes onts IoE n k ¡,nn wort n €I n teve ri le oe MÐ ~ n
aan wei( eis"," de 'Wgen in en rondom h9 ¡:langebie moten vold n. Hieivoor
wordn in hi voortiggeix mw de ortsk.tino en de vei1erscirC'Jlatie voor lOG
GrasOOI nar b9scholNd c: in kæirt gebraht
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2 GGbiGdsbegrenzing

Het IabOontwikl;ngsgebied Grapæ I is gel9Q9n cp I\t grondgebie van de
gamaent.e landerd en 00 gall9nl MIl",n St. Huft.

~ oriersoo kaartramert is lTt een r0d contour de bef9nzll va:" het gebied
inei:k9nd.
11t ptangsOi9 onærsctHilid zic vanuit plan~~hg 91' ontwl:lings.CUn in
M'ge 00190. E9n nordlil( dol en QÐn zuid9H~ deL. DÐ roÚÐ Gr.peÐllDempseysra;i
vorn hiørblj æ gbbale sCÆidng tLln deze twe dÐl9n.
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3 Ontslulling LOG Graspel

Voor 990 V9~ig9 W rK&rsaf,yikling van oen naar h9 goeoild worO als l/tgangspunt

Qehinteerd dat het gemotortse"'id wrkGarvia een logisch en zo kort moolijk roJte
h9 ImdDOI1OntJQeFngsg90iQ kan b9fQikÐn.
(fars OOr he gebied Ioq)t ds Pølieg (N2n). Dit is æn provincinle WØ( welk een

wroindin vorm naar dB A50. Hst strwen dent t. z:jn om aH" transr:rtW9ingen
van Ðf naar d9 bør.jwn via deze PÐoeMQ ;I tQ wkklen. Hiordoorword voornomen
d.i het vrllerveflerzl:h door de Om/91J00 dorpskernn van M,n en
Lanenoom gat wiplatsn.
D.l OEtekent voor LO GrasD91 dat de g9biedsontsl:Jitendewø.en een Iotlsche route
9n v"bin,ng djgnen tQ vorl"n met de bQdrivenlocat:es. Twens is het noaak om
deze wegen voldoend t9 dilnnsioMmn om het vracht¥er1ert9 klnnen aljdel9n.

Het pbngeoÎ9 Grasp1 wordt vant tiY zijden ontslon. Voex oot noexdef.l(edøel ~
de ontluitngsweg de Lirientims~eg. DeZ9 weg is aan te møi1n zJs weg :0

verol:jf9blQ fft g9rin wrk~llfJna~. De aang opde pQ9Mr"'
(G9ìedsuitngsWeg. GC gescld óor09n kruisDûIt met wrkersUcMen (VRt)
VOCK h9t zuKilijk del "€Int de Udnsedijk W9rinS een ~ in verblijfeoi& mit
gefie verkrsfuie, als ontsh.iting voor he plaetid D9 aant.'kkOg meI de

P€ Mog wordt medo 2007 v(nngeQfNen dor 00 aaleg van en nielJe rotonde. 00
hQ kanrr:int, wQQrgQgQvgn 00 dg VOIgQl bl3il:Q z;) do onuitingsw9gen

van llt pl:ngeOied LOG global met een dorolalMe kl9:.r a.iegven.

Pfol~",er '6.~92

Inri'l9' l6.092_R_07~.1l
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4 Bereikbaarheid

VOO I\t kunMr) OOlÐiI n van de DidrijfsklC3~s dignt rn ÐÐn aantal as~et,;in
IÐkGning worden g9holJn. D9 WÐ\l9n Marde t:dr¡jfocatiÐ~ zijn aan tG fTrkQ'l als:
'J'Ðg in VQroiijf.eb~d blJt4m de o.ooiwækom,
ErErzips dSllnde wÐQÐn oon her1nbllS sn lo¡scl strüClJ'vrO;nd,n~ te vor!!n

tlJsen d9 omslv't:riswegenvan het LO an de bÐnjfslotie. AndelZ,jds motein deZE

wagen wolden ingerict"veirzaa'dvoor all mogelijke vormen van WÐgtmportei en
he oodoerinc vraerker in het bijzonder.

H9t alkum Îfrjchn van de WEig90 ojnOQn hPt plrbÌ9d is nÌ9t vold09ooe omde

oo/Ðifaar1íd van hÐt g9t)iQd tQ wa:irD'J!9Ða Ook zull9:i de WØÐn 01 wegdÐlen tussen
he plarieÐkdÐn æ gÐbiÐdontki~¡ngSnÐi: cp aenuirda wije moeten wOIÓQn

ingericht.
VoN net getiied is voornatijlde Gastisstr. ÐÐn oolarin"b verlauirs::erVOOr de

OOrviJarhid van de t:rijfslociies. Het deel voin de Brookstr. w" aans1Lit op de
De~-seystro d"nt ook aa:lGpast te worden. Op deze w~e wordt voorlwmen dat het

vrachMlrMerdoor de daiproen van larOlnbin en Min zal rijn. De I9Bfcaarhid
in dgzQ dOrpn bljf hi9rTíl intact, In ooor¡rsaari kaomgmtnt '3 zij dg w9ggn in
wrolijfaO""æn o;.;tn de ti00JWde I(om in 99n lòChtliJWD 4dewr olooail

WQergegawn.

...

Xaatlr¡¡7l J: Wto9n r" VftJijs: biJt9n de OOi.delrom

Proieetfl.. 16.092
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Wegdimensionering

De LanggnoamsQ~ (noidlíjlu onlJting3W9g van h9t gøbi9d), gelagen bu1en het
plangeoÍ9. is vokloonde gedlTnsOferd voorde U; wiwachen wßtegrsdni en oot
vrachterk.efvan 9n na d9 b9ijslot:øs.

Het trÐffen van maatrgelan VOOf hø birn do PÐiMn hOLdn van de sn9lheid en het
lll'3Ssen van het wegorofiel zijn hjgr nie van toeoass'ng.

De zuideUJi ontslu:tn;sweg van het olangebie Udensed,Wite Delln is niet
vokl~nd.g QQdmansÌOOQ.Qd. H¡Qr cklin dQ nog; rnitflilgøkin wordQn ggtroffen OM

de weg wat betrgft de connJdi9 en doe d¡mensiori~ geschik te l"nvoor de te
verwac"n veni99rsdn. 9n hrt vrachtrkaef.

Dg wegen ;n witijfgeti;r bu.190 do D8bOuvd.g kom in h9t gabi9d d';rin IQ word.;n

inerict VOlgÐll de uitgangspunen van DWlZaa Ve'lig. Dat betekent onder aMere
h. aanDr91',gn van I".aiitnigg kio om dP SIlhid van h9t wn(Q,grbÌIn ~ plilian t9
houden.
Ook he wo&::ofiølen de construcii9 van ckze WAgen cif)n tg zijn afgQsùlmd 00 (¡€In
meer dan gemöOkt gebrùik door oot rNilÐ vrachikær.

?foictl'Ull'ir.i! 1-6,~~2

(),)"'it'V''~ 1tl.092_'t07d.02

.).1
P;oCëiisi.s



6

LOG ~r..p&oi BiiJ ~

ìari,rl20V.ri..r~licul"e
G~..o!':o& ll'lrd & Gn'~rr8 YI,,"&. H.b 'M'1¡.g 2.3

Conclusie en aanbevelingen

VOQf ÐÐn wJige V9 ikrsfwìklirg dÍÐnt hÐt QemotoriS99rdQ wrkÐervil een kor1

roue en op een IoXh manierh9t gebied te kJnnli bereiken en ontstJlen.
H:elVr zijn wegen 'lTt 99" gerie vei1erstuncjQ' ii de noord- en zuidz)oe van

geDiod aaAgeWQzen als ontluitiris.Qgn van hQt LOG Graspel.

Het gaat dan om de wegn: UnenoomsÐWQg voor het noordlil( deel van hEt
plan~oi9 GO Ud¡ns'lI.W~ DelNin voor Mt ZlJdQliJk ~øi.
Do Langenoomseweg Îs voldondg gÐdimÐrtOOrd.
D9 Udef\jkNlit Dellen. gelegen op het glOriQ9bîe van zOlel Oe gemiQnte

Larderd als dg g&m9nte M:n & Sin Hl.rt is dat nigt. Hierzulkm de nocige
maamgel9n getrofen moten woldn.
Beide wøgn zijn DuRen l't oorsronlijk plangeoie gelegen.

Vrx dg w~n in 19n wrblJfOQòi9 btrln d9 oooolld9 kom worcn dQ vo~endP
¡nrict",screr'.a ge l\ntrd:

inncht"o; volgooc ck utgangspntÐn van OuIZi1m Vei~,
h9 wegcror191en de oonstruÌQ mOQtfn wo~n afgQs1Gmd op Q.go ITQrdan

gemiddgld getiJl door het zwam vrnerkgr.

Van ck omsiLJit'H1(g W9gen valt QQn dEel but9n het ooisro~li~ planggb.ed.

Het gaat hÍQr om d9 volgimdQ w&gr\aansllrtng,gn.

Lanird. nord9l!jk gedelte:

1. Aanshiifng Heîhrs op Lagltms,w90
2. AansluifnJ Laenomseweg op Gmsel

Lardgrd, zlildQli~ gÐ1t:
3. AansliJl~ W:1t () llen op Wit Delln Uoonsed:jk

M"N &. Sint Huoon. rod9rjk ~d9Qlt:

4. AansllJit:nJ Gasthuisstr.:i op LanentioomS9t9'd
M n ¿ Sint Huben. zuidefi~ gedelt:

5, Maïsstaa: op Wit DÐllriUd€lnsedjk.

In het kartragme nt OP dG vo\:endP pagna zijn d9 oovong.gl"mdQ 1oC39S !T1 d9
nJMrrs aangegewn.

¡)'Oiect'IIl"_~ 1t..a~2
i:::mør('""rr..~ lt..092_R_07lJl2
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Kii.:,d,ag.T6flt 4: p",r.ærr bi"tirthKpBn g6ted

Aa'ltlvol9nwordt om æ ~'QgÐn in v(,rDlijfsgGoiÐd tHJikri dø oooo.idø kom n (,t al\QÐtl
e-nnei h9 pl.ieoild tl nerdimanS;009rÐn. miidit Ulkertot en met de oinsLltirigên

OD dQ ontsLJitgnde WQggn van hit p/anGbiQd tg doon,

cp deZÐ w'jZQ wordtvoormen d:it h9tvidchtgrieerdoordÐ dorpskemen vun
Larienoom gn M-n za n,icHm" Oe ~fuaaheid in dtlZG dorn b~j1 hiarmea intact.

D9 weigen of weiJeJen tussen he f)ar(9Died en d9 gabieoontsl.i:ltingsweg;n d:.firl
OD eQfllfdg w:jze ta worden inerielr. D~ om een veifige e ri dli.Jrz

wriU;.lersafiViK~rfQ va1 het olartebed t9 f9a1"sef\n.

:i'oiect!Jflll..1tdl~2
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'I .. Waterschap

"V Aa en Maas
ONTVANGEN 0 6 JUN LLL

42.8 .. t:
Petlolaar 70
5216 PP. ',.Hertenbosc
Posbu 509
521 GA. 'S-Hllrtefbo&e

T 013 6" iS 06
F073615MOO
E infaaeras.nl
W ww.aa.nl

OBI V
T.a.v. de heer M.H.M. Timmer
Posttxs 1494

5200 SM 's.HERTOGENBOSCH

Ollum 04 juni 2007
On, k_ 2007/7951

Uw"",,,., 70072J01Jgt

Oorkie5nr. 0736156896/ Joris van den 8ergh

0.. Reaotle hl het kader van de waleroets
Landbouwonlwikkelingspln
"De Graspeel"

Geachte heer Timmers,

Naar aanleiding van uw brief van 15 mei 2007 doen wij u hierbij onze reacte toeomen op de
walerparagraaf uil het (ooncpt)Landbouonlwkkelingsplan "De Graspe". dat u ons in het
kader van de waterloeIs heeft toeezoen.

In de concept waterparagraaf zijn alle relevante wateraspecten wijze op een goee wijze
beschreven. Over deze waterpragraaf iS een aantal malen rontact geest tussen de
waterbeheerder en de initiatiefnemers, WIJ heen dan oo geen inhoudelijke opmerkingen
op deze waterparagraaf.

Graag worden wij tijdig betrokken bij het verolgtraject van de uitwerking van hel Landbouw-
ontwikkelingsplan "De Graspeel. Van belang is daarb hel overleg ex. artikel 10 Bre.

Daarnaast wijzen wij u erop dal hel verrihten van aanpassingen In het waterysteem. het
realiseen van werken In of nabij waterlope onlheffngsplichtig is op grod ven de Keur
oppervktewatere. Voordat meI de uitverng wordt benen dienl afstemming p1a!s Ie
vinden meI hel Oistriol Raam.

Wij hon u hiermee voldoende te hebben geïnformee. Voor meer inforalie kunt u
oonlact opemen met de heer J. van den Bergh ,. 073-6156896.

Hoogachtend,
Hel dagelijks besluur .
Namenß dez.

drs. J.P. Jansen
Beleidsoordinator fdeling Integraal Belid

Met water in de weer
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O'UI ltrilil:1o 2007/17363

OLUk!i:6i\f. 073 615 6896 J Joris van den Bcrgh

Oridt.'Y"êrø Rcnctic in kader v£:n de watertts
Ontwikkel,ngsplan "Gmspool"

Gttachle heer Gleprnani;,

In kader van hel Ontwkkelingsplan "Graspeel" doen wij u hierij onze ,.actio toekomen op do
concopt Wôterp.:rngrmif, dal ons in kaer van de watertoets is. aangebodn.

Hei Ontw,kellngsplan is epgesteld tor uitwerking van hel LandbouwonlwikKelingsgebied
(LOG) Graspeol, ZOrllS orionomen in hot Roconstructioplan Peel cn Maas. De ooncepttekst
Van de ""terparag,aaf In hot plan bostoodt aandacht aan do relevante wateraspecten. Het
waterchap heeft in een eerder stadiuln WOII reactIe gegeven op do concopttekston.

Naar minlcidiiig van de aangeboden 3tukken hebbn wij een aantal orJllerkitlgen. Deze
hebbon botrckking op de ligging van do vcstiginglocaties. de ecologische verbindingszone
(EVZ), hot reservcnngsgohien watorborging. wnteroenaslvnj bestemmen en inundafie.
gebieden, hel afvalwater en de ontheffing c.q, verunningvereisten op grond van ào keur
oppervlaktewateren in reiaUe lol de nieuwe v""Ug¡nolocatles. Oeza opmerkingen l,aft u asn in
àe bijlage, Wij vragen u àeze opmerkingen Ie betrekken bij het defJnilief maken v.n het
ontwkkelingspion en het vervOlgtrajecf van de planrealisalie.

T nnslotte wilen wij hot belang van onze betrokkenhoid bij hel vervolglmjecl benadrukken_ Wij
doelen dan op intens.ieve betrokkoohoid bij oen oyontuolo plon~m.o.r_ 'Vr hot lOG cn do in
het kade, Van allik;el10 Bro verptlchte wahnloeis voO( hot ruimtelijke ptan. 0010 brief is
leveris verstuurd naar de- gemeente MilJ 8i Sitit Hubert en de gl:me~nle Landerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voo meer informatie kunt u contact
opnemon met do heer J. vno don Borgh 1i 073-6156896.

Hoogachtend,
Het dagehJKs beslOUt,

Namens dez, .'

~--, '
drs J,I', Jano.m' .
Bcleidscordimitor afdeling Integraal Beleid

1.,

ß¡jl;iqn: OpmcrkingU"n t.f1 v. Ontwikkctingsplnn "Gmspool.

Pagind 1 ltdn 2
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"V Aa en Maas

BlUage: Opmerkingen t.a.v. Ontwlkkelinq$plan "Graspee""

Rui mtelíjke procedure
In de walerparagraar wordt alleen gosproken van w;:toraspecton van belang VOO
vorgunningverlen1ng. Wij vragen u hierbij op t~ nemen dat de wateraSptlen 1eyen~ bij de
advsering OVer de op het LOP volgende ruimtelijke plannen worden nieeenurneri.

Ecologisct1o vcrbindingszonDs
Binnen hot LOG zijn twon ocologischo vorbindings7ones (EVl's) gOIQgoo. VOO (laia EVls
heeft hot watorschap strenfboeldon opgesteld. l lot waterschap wil samen met de gemeenten
r.ulJk eti Boxmeer uitvoering geven aan deze EVZ's, WIJ vragen u de verdre planuitw~king
(if le slemtnen op de realisatIe Van de EVl's ter plaatse.

Reserveringsgebied waterberging
fen behoeve Van de regionale walerpgave is in kader van de reconstructie een gebied langE-
do Sint Antlonisloop als Roservoringsgobiod waterberging 2050 aangeweron. Momentoel is
hot waterschap bozig met de uit\\rking van do regionale wateropgave. Mocht uit riiodelering
an bereeoingen blijken dat inzet van andere oebleden effectiever is ken dil cun~equenlie50
hebben vor de IOCitiekeuze van nieuwvestiging Dil dienl ¡ii kader van de wíltertoets bij het
ruimtelijke plan te worden afgewgen.

Watorovor1ast vrij boslommon 90 inundatlogebiedsn
1101 .",Iorsctapsbosiuur hoeft onlangs de Uiiwerlirig uìlgilngspuntori w"l"rtool, v",ig""iolo,

Dit belakellt dl:t bIJ de IoCHliekeuze VOOf nieuwestlgrng iekening dienlle worden gehouden
mot de N8W-nolm (volgond uii hoi Nal",ri.al 8..luursokkooro Water). Liever rog Odri
IiliUgerefl of wiripeol:~n.% woedt bij voorkeur gebouwd o¡. locaties die als gevolg van hun
ligging nü al voldoen .san de NBW-nor ..oor de toekomstige functe. Dit houdt
wsterverastvj bestemmen in. Op de Waterkansen kaart ViJn hot waterschap is nangogo\ion
wolke gebiedon pCfiajck inundemn I3n niet aan do NBW-ni 'Aldoen. Valt een llleUYfe
vesliginglOcalio binnoo d020 Inundatiogot¡oden dan oienl m'llgatie of compensaii~ pi.als Ie
vIix1en om afi,ritp.llllg van wateroverast te voorkomen. Tevens dient up de loctie rekening
gehouden te worden met ophging. Wti verzken u dit op te nemen in het definitieve LOP.

Locaioboschrijving
In het oveneg tussen omv cn hot 'Mtcrcchap op 27 novcmDcr 2007 is vortrouwulijK
besprokon W'lke watoraspoon op wolke onlwikkQlingslocties tnieo\Wsshg1ng en
uilbloidingon) spolen, Vanwago de govoellghe;o iian de oolWkkelloali." ~n onidel d~i~ n09
Hiet vtlstlìggtfn berioer'nt de waterparagraaf in het LOP vooralsnog geen concrete
'Nateraspelen per localie. Wij gaan ervan uit dat het definitieve LOP por loctie D~:mgc-ft
welke watcmspecten spelen (en wtlar ecn ovonluelo initiatiofnomer rokoning moa i~1 irooten
houdeo).

AfvalwaIer
WIJ rnaken u erop attent dal het lozen van ontsrneftngs- en reinigingsmiddel op de riolering
verboden is. Oe praktijk is dat dil nchling de mestkeJder wordt nfgevoerd. Hiema:ist is CI( nog
geen aandacht gagel/en aan eventueel melk.pocmater (afkomstig \lan ccn O\lùntuolu
melkveeoouderij) en teruspoelwaler van ontijrríng (in het geval grondwater gebruikt wordt
als drinkwater voor dioren), Dozelwoe vui\waterstromen kunnon in principe geloosd worden
op do riolering. Wij vragen IJ op basIs van daie opmerkingen een nieuwe indicatie le maken
van dA hOA'leelhaden afvalwater richbng rilerIng

Keur oppervaktealeren
Voor het afveren van wnter cn ro",Hsoron van worken n,"hiJ oppervlaktewater Is vouraf
vüfunning Vumisl VAn do Keur oppervlakt9W3tersn waterschap AH en Maas.

P;f!lIl;i7 V~li 2
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Bijlage 16

WATERTOETS POTENTIELE DOORONTWIKKELINGEN EN
NIEUWVESTIGINGEN

In het kader van de watertoets gelden op basis van de "Beleidsnota uitgangspunten watertoets
Aa en Maas" voor de doorontwikkelingen en nieuwvestigingen 8 uitgangspunten. Deze
betreffen:

i. Wateroverlastvrij bestemmen;

2. Gescheiden houden van vuil afvalwater en schoon hemelwater;
3. Hydrologisch neutraal bouwen;

4. Afwegen hergebruik, infitratie, buffering en afvoer;
5. Voorkomen van verviling;
6. Water als kans;

7. Meervoudig ruimtegebruik;

8. Waterschapsbelangen.

I. Wateroverlastvrij bestemmen
Bij de locatiekeuze van doorontwikkelingen en nieuwvestigingen dient rekening te worden
gehouden met de norm uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In eerste instantie
dient bij de keuze van doorontwikke1ingen en nieuwvestigingen gezocht worden naar plaatsen
die "hoog en droog" liggen. In het LOG Graspeel is dit niet haalbaar doordat grote delen van
het gebied laaggelegen zijn en daardoor met hoge grondwaterstanden te maken hebben, met
kans van overstroming. Voeg hierbij nog de situering van burgerwoningen en omliggende
dorpen, en het is onmogelijk om alleen op hoger gelegen gedeelten te ontwikkelen. Bij
ontwikkelingen op lager gelegen locaties moeten maatregelen worden getroffen om het
gewenste beschermingsni veau tegen wateroverlast te realiseren. Het waterbergend vermogen
dat hierdoor eventueel verloren gaat, dient in de omgeving te worden gecompenseerd.
Individueel of middels een gezamenlijk project, bijvoorbeeld in combinatie met ontwikkeling
van de (natte) EVZ via de Graspeelloop.

2. Gescheiden houden vuil afValwater en schoon hemelwater
Binnen de bedrijven in het LOG dient het vuil afvalwater apart te worden opgevangen van het
niet verontreinigd hemelwater van daken en niet verontreinigde erfverhardingen. Het
afvalwater komt voor het grootste gedeelte bij de drijfmest in de mestopslag. Het overige
afvalwater wordt afgevoerd via de gemeentelijk riolering. Omdat het grootste gedeelte van het
afvalwater met de dierlijke mest wordt afgevoerd, brengen de doorontwikkeling van
bestaande locaties en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen geen onevenredig grote
lozingen van bedrijfsafvalwater met zich mee. Afvalwater van luchtwassers moet apart
worden opgevangen en worden afgevoerd. Dit afvalwater mag niet worden gemengd met de
mest, dan wel op de riolering of in de bodem worden geloosd.
Niet verontreinigd hemelwater dient eveneens apart te worden gehouden. Bezien dient te
worden in hoeverre hergebruik van dit hemelwater mogelijk is. Indien dit niet (geheel)
mogelijk is, dan dient aparte opvang (berging) en afvoer middels een bezink- of
infitratievoorziening in de bodem plaats te vinden (zie ook hieronder bij hydrologisch
neutraal).



3. Hydrologisch neutraal bouwen
In het algemeen geldt dat bij uitbreiding van verhard oppervlak (nieuwbouw) de lokale
grondwaterstand gelijk dient te blijven. Voorkomen moet worden dat hemelwater rechtstreeks
op oppervlaktewater wordt geloosd en op deze manier direct het gebied verlaat. In dat geval
wordt namelijk minder water in de bodem geïnfitreerd en kan dit dus, als dit bij meerdere
bedrijven aan de orde is, tot grondwaterstandverlaging leiden. Verder heeft het direct afvoeren
cumulatief gezien negatieve gevolgen voor het noodzakelijke afvoerdebiet (met name bij
pieken) van de Maas.
Het hydrologisch neutraal bouwen kan gerealiseerd worden door het hemelwater te
hergebruiken en, voor zover dit niet mogelijk is, te infiltreren in de bodem. Het hemelwater
dat geïnfitreerd wordt in de bodem mag de grondwaterkwaliteit niet verslechteren. Het
infitreren van het hemelwater kan plaatsvinden via een retentievoorziening (bijvoorbeeld een
poel). Aan deze waterberging worden kwantitatieve eisen gesteld betreffende de minimale
berging per hectare verhard oppervlak en aan het debiet van een op de waterberging
aangebrachte noodoverstort naar een waterloop. Ten tijde van de ontwikkeling van een locatie
dient getoetst te worden aan de dan geldende normering voor waterberging van het
waterschap.

4. AfWegen hergebruik, infiltratie, buffering en afvoer
In de vorige 2 alinea' s is al ingegaan op deze mogelijkheden.

5. Voorkomen van vervuiling
Bij de realisatie van een nieuw bedrijf dient een duidelijke scheiding te worden gehanteerd
van het afvalwater en het niet verontreinigd regenwater. Verder dient het toepassen van
uitlogende of uitspoelende materialen zoveel mogelijk worden voorkomen.

6. Water als kans
Water kan een meerwaarde geven aan een plan. Hierbij valt in dit geval te denken aan de
eventuele aanleg van een poel of vergelijkbaars voor de infitratie van niet verontreinigd
regenwater, die ook een functie heeft in het kader van de landschappelijke inpassing van een
nieuw bedrijf. Als alternatief kan ervoor worden gekozen om een gezamenlijke bezink- of
infiltratievoorziening voor meerdere bedrijven te realiseren. Deze gezamenlijk voorziening
kan ook landschappelijk een meerwaarde hebben.

7. Meervoudig ruimtegebruik
Voor wat betreft dit onderdeel kan terugverwezen worden naar de vorige alinea waarbij de
aanleg van een opvangvoorziening een meervoudig doel kan hebben: Infiltratie van
regenwater en landschappelijke inpassing van een nieuw bedrijf. Hetzelfde kan gelden bij het
gebruik van een opvangvoorziening voor berging en/ofhergebruik van water.

8. Waterschapsbelangen
Bij het onderdeel waterschapsbelangen kan gedacht worden aan de aanwezigheid in het
gebied van waterlopen en waterkeringen, infrastructuur, waterberging, beekherstel en natte
EVZ's. Bij het tot stand komen van het ontwikkelingsplan is rekening gehouden met de
belangen van het waterschap. Middels onder andere de voorschriften in het bestemmingsplan
dienen deze te worden geborgd.



Bijlage 17

ADVIESBRIEF FLORA EN FAUNAONDERZOEK

i.



Gemeente Landerd
t.a.v. mevrouw N. van den Berg
Postbus 35

5410 AA Zeeland

Datum:

Registratienummer;

Ons kenmerk:

Contactpersoon:
Onderwerp:

2 I februari 2007

683lihu

70700133

Mw. M. Lenders
LOG Graspeel

Geacht college,

Hierbij ontvangt u het advies over de mogelijke gevolgen en consequenties van de
voorgenomen werkzaamheden aan wegen in het LOG Graspeel in het kader van de
Natuurbeschermingswet i 998 en de Flora-en Fauna wet. De aanpassingen betreffen met name
verbreding van de wegen, fietspaden, watergangen, aanleggen van drempels, het vellen van
bomen en planten van bomen.
Er is gebruik gemaakt van de kaarten van ProCensus, projectnummer 18.092 d.d. 08- i i -2006.
Op deze kaarten zijn de aanpassingen aan de wegvakken in het LOG gebied aangegeven met
letters. In de bijlage treft een kopie van de betreffende wegvakken aan.

Natuurbeschermingswet 1998

In de Natuurbeschermingswet i 998 is een netwerk van Natura 2000 gebieden opgenomen
(wordt opgenomen) die strikt beschermd zijn. De Vogelrichtlijngebieden en
Habitatrichtlijngebieden maken (gaan maken) onderdeel uit van deze Natura 2000 gebieden.
In de omgeving van het LOG Graspeel zijn geen gebieden bekend die onder de
Natuurbeschermingswet i 998 vallen. De afstand tot het dichtstbijzijnde gebied "De
Oeffeltermeent" is circa i 5 km (hemelsbreed). Gezien de grote afstand wordt aangenomen dat
de invloed van de activiteiten en met name de aanpassingen aan de wegvakken in het LOG
Graspeel geen invloed hebben op dit gebied. De Natuurbeschermingswet 1998 is niet van
toepassing op de aanpassingen.

FIora- en faunawet
Bij de verbreding van de wegen worden de bermen bij de weg betrokken. De bermen in het
gebied bestaan hoofdzakelijk uit een grasachtige vegetatie. Het gebied is op 29 januari 2007
bezocht en ter plaatse zijn de locaties van de geplande aanpassingen bekeken.

Op de locaties van de voorgenomen werkzaamheden zijn geen beschermde soorten uit de Flora-
en faunawet aangetroffen. Er zijn geen ontheffngsprocedures vereist voor de voorgenomen
werkzaamheden (zie bijlage 2).

Bestaande bomen
Van de bomen c.q. struiken waarin mogelijk vogelsoorten nestelen moet voordat men deze
verwijdert of kapt, beoordeeld worden of hierin vogelsoorten nestelen. Ten tijde van het
veldbezoek waren er geen nesten in de bomen aanwezig. Het is echter niet uit te sluiten dat
hierin soorten gaan broeden. Indien blijkt dat soorten in de bomen broeden, en deze
bomen(struiken) moeten verdwijnen zijn er twee mogelijkheden. De eerste is het aanvragen
van ontheffng in het kader van de Flora- en faunawet om de broedende soort te mogen
verstoren. De kans is echter zéér klein dat hiervoor ontheffng wordt verleend. De tweede
mogelijkheid is om de bomen te kappen en struiken te verwijderen buiten het broedseizoen
(broedseizoen i 5 maart - 15 juli). In deze situatie is géén ontheffng nodig.



Kapverordening/Boswet
Voordat een boom kan worden geveld dient een vergunning c.q. melding worden aangevraagd
in het kader van de Kapverordening bij de betreffende gemeente (gemeente dient zelf te
toetsen of dit noodzakelijk is).
Als de boom onderdeel uitmaakt van een houtopstand (grootte i 0 are) of een rijbeplanting
van meer dan 20 bomen moet ook een ontheffng aangevraagd worden in het kader van de
Boswet bij Dienst Regelingen in Dordrecht (onderdeel Min LNV) Hierbij zijn
herplantingsplicht en of compensatie van belang.

I'

Specifieke opmerkingen wegvakken
Bij de aanpassing van de volgende wegvakken wordt nog het volgende opgemerkt:

Wegvak C Dempseystraat hoek Gasthuisstraat. Ten noordwesten van de Dempseystraat ligt
een houtwal, bestaande uit wilg, berk, eik, ratelpopulier en struiken. Bij de wegaanpassing,
verbreding zal circa 3 meter van deze beplanting verdwijnen. Hierbij dient zoals eerder
vermeld rekening te worden gehouden met het broeden van vogels. Verder wordt opgemerkt
dat de sloot die op de kaart staat aangegeven als grens tussen houtwal en bouwland in
werkelijkheid niet aanwezig is.

Wegvak H Zeelandsedijk
Hier worden 4 Lindenbomen en een eik geveld. De Lindenbomen zijn ouder dan 50 jaar. Een
aantal heeft holtes, die mogelijk een schuilplaats voor vleermuizen zijn.

Wegvak J kruispunt Spiestraat Maisstraat
Van de houtwal tegenover nummer I I verdwijnt een gedeelte van circa I meter. Hierbij dient
men wederom rekening te houden met eventuele broedvogels.

WegvakM perceel 1058
Het bosgebied tegenover perceel 1058 is niet op de kaart aangegeven.



WegvakN
Tegenover kadastraalnr 68 I en 777 wordt een aantal bomen gekapt. Deze bomen maken
onderdeel uit van een lijnbeplanting van meer dan 20 bomen. Voor het vellen van deze bomen
dient een melding in het kader van de Boswet te worden gedaan bij Dienst Regelingen te
Dordrecht.

Wegvak 0 Langstraat
Bij de woning met huisnummer 5 wordt een aantal nieuwe bomen geplant. In de tuin van het
huis staan ter afscherming naar de weg ook bomen. De vraag is of de te planten bomen
voldoende ruimte hebben.

Wegvak Q Buntweg
De bomen aan de westzijde van de weg die worden geveld maken onderdeel uit van een
lijnbeplanting van meer dan 20 bomen. Voor het vellen van deze bomen dient een melding in
het kader van de Boswet te worden gedaan bij Dienst Regelingen te Dordrecht.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben,

dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lenders, te bereiken onder nummer 0485-
338338.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het RMB
namens deze, hoofd afdeling vergunningen

Ing. M. de Wagt
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INLEIDING

1.1 ACHTERRON;)

Bn'len de gemeerte Mil: et" Sint l-ubert en de gemeente Laf"dero wordt uirvceriiig
gege'len aaf" het La.,obouw~ecor.;;tNctieplan Peel en Maaõ.

Bnreri de rec:inõtri.ie is voon.n ir de ~eai&atie ~'a'I
lanaboi.wor,h...iiielingsgebieden; ~et rarri! de uitbreiding van beõtaarde intensieve
'l~er...de-r~je"l ¡Iõmedtt dl? rie..we iieõtigin;¡ \lar. interEie...e veencude-¡,en.

A¡voren$ overge.gaan wc.rat tet gewen5ite hrichtin~ van net p¡angebied dienen ae

conseque"lties tel' aarixer van Ho'a- en fill.nawet h beeld te worden gebracht. B'i
f.ir.ctie..r.z)~fng 'Jan een locatie waa~ beschermde soorten voorkorren, ;6 voor
bepiialde pliin.te". en dìersocnen mogel'jk eer. cntheffi,"9 op de cIcra. e, bl.nawet
Modzakelijk:.

RVIS Iiee't Sureau ~at.ilir;:aian¡ - Lirreõ mvergens ge..raagd ee., onde~z:iek. uit te
voe-en r.aar bet mogelijo:e vooro:Oi"er. van beõcl'rmde flora en fa.ira, cc.nforrr ae

FCPil en fai.nawet_ cp de lancbou..ont'Niki:el'ngõgebied bhrer' de gemeente I'.":ìil. 51lt
Hl.bert eri de gemeente Lan;:ero.

1.2 DoELSTBLlTiI

Dcel ,,'a"l ret onoerzol!o: is net ver.chaHer van di.ideliji.heid over het \'co~kcmen ..aii
tesehermoe p!al",t. er, diersoorten en de cori;eq.ienties daar"an met bet~eddf'g tot ce
Flc,pil- en fai.nawet op de ..oo~gl!n,:rren wero:aam'"ec.eri. Er zal al"t""'cord flegeve"'
'Narden op oe vo'gende vragen:

(ome:i cp de planrocatie besche~mde ,;oortel" voer 06 k.ul"r.en do!ze worae"
verwacht?
Wat:s ce teõc~ermng&õtat.i6 van ceze soooten?

lõ ..ervolg onc:erzoeo: naeig e:" ze ja ¡. welk.e vo~m?
. Wat zijn ::e con¡eque'lies met betrekking tot de Flora- en fa.ina'.-ef'
. "¡oe kan eve.,tuele .,atuu~licl'ace zoveel rrcge;ijo: worden DEoerl-t?

1.3 li:sWUZER

Hcofdsti.k 2 geeft eer icorte irt~oductie va.. de nau,urwetgevhg.
Hcofdõti. 3 tescrJ¡i~ de o::;:et 'lan het ol".derzoek.
He~fdni.k .1 geeft eer, korte be¡chri;..ing van ::e ligghg er ce begrenzirg '.'an het

orderzcek.6gebied. C3iamaaõt wordt Hn cvericl't geprese"ltHrd van de re".~ltate_i
vai het onderzoek..

He-ofdstl.k 5 õli.it af ~et ce belangrijiCstE cc-ncius'eli.
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2 NATUURWETGEVING

2.1 FLORA- EN FAUNAWET

Oe Flora. en fa..l'a..et re;;elt de be6che-m,ng van pla"'ten- e"l Cier6lJorten ir f\ede-la'ld,
Het uitgangspunt \lan de wet is dat schadlijke effecten op bescherme so~ zih
verboden, tenzij d,t u,tdrukkel'jk Î6 toegestaan: het .nee, tenzk'-.prncÎpe.
Onder beDaalae \loor'laaroen kan een ontneffing worden verkregen ex arti(el 75 van
ae ;:Iora. en fa~nav..et. Op grori van ilrtiiiel 75, Fd 4 vari de Flora- en fal.riwet
worden oritieffingen 6lechts verleend wanneer er ge-n afore.ii: wordt gedaan aan een
g;Jr.6tJge staat van irstandhouding van de soort,

2.2 VERBODSBfPAUIGEN

Oe alge"nere verboQsbepòlhgen ~'an de Flo-ra. e'1 fa.irawet zijn opgenorrel" h
ò~,kelen S t::i 13, In b"jlage 1 zijn de alge'Terie verbOdsbepò!irgen ooçer.~er.

2.3 BESH~RMiNGSEGlMES VOtGEtlS AMvB AlKB. 75

2,3.1 Dri beschermisregtM

Bij AMvB artikel 751 zijn bei;chermde plariten en cie"en in ce Flora. en fauri-awet
\'e~cieeid in drie besct-ermingsreimes:. 8l1scherl'de soorte!' zi;"n opqe"'cmen ;r drie
tat:eUen:

. Algemee soortn zfjn cpge"omen ;n tabel 1. Bij schade aal" deze ¡ocrtei1
geldt ir, be¡:aailde gpvatten lbij','. bi: activiteiten de te kwalificeren zijn 011&

ruimte:Îjite irfÍct't;ng en ont'Nikl(elil"gl "'rijste ting va"' ontheffing '0'41"' ee

verbodsbepa:ir-gel' in de Flora/ en faunawet.
. Ovefj.e 500ren z(n opgel"mer in tabel 2 en t'ebben !!e., strengere

beSCherming.
. Streng besdiere soorten zijn o:)genorren in tabel 3. :n zi¡n soorten "'01'

o:ommunal,1aÎr belang door opname in bijlage IV ','a., de hab;tabchtlijn of apart
zijn vermeld ¡. de AMvi: artikel 75.
Vogel hebben een eigen Cittegoú.

Bijlage 2 van deze rapportage geeft een o..erzicht va" de oeschern-de cie~. e"'

plarten30crten en de inde:hg in beschermingsreimes.

In de volgende cr e parag.afen wordt de toetsbg aa"' oe FPtV be~hreve,. ir ge..alle'l
..an activite ten met het oog 00 hl1t be!al".g 'rumtelijke inriting of onwikkelng'
(zoals :n het onderna\'ige proj~L

i :.e~ ,.ij~ "ioLller;e w .:'giri; var eer IIMII e:geMe~e M..e!r~e.eri ...ri be,t...ir ri ..e"bi~c f"l'~

wiji:iç'o:;i ~!r aftik~175 ~ir:le =1",11- eriflur.Ne1 eri enh~ .ide'e ..~l;i-'gin
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2.3.2 Alemene sorten

l!" geval '.'an acti..iteiten lTet rei oeg op ret belang 'rulmtelijke iorichting of
Cfwikkeling', geldt of! o..ertre::ing ..an artikelen S. t:m ':3 ..an de FFW tel" aanzien va,
soorten .iit taoe t eer' ~'~i;stelinç van cntheffîg.

2.3.3 Overige 500ef

In ;e"a~ ..iln dergelijliE' aetivi'teiten ten aanzien ..an liDorten uit tabel 2 e'Jeneens: ee,
..riis:te'ling ..an ontheffing. mits de activiteiten worden uitgevoero op basis var'. ee~
door de m;n:i;ter van LNV go.pdgei(e~.p ged~ag6eode. Is er geen gcedgeo:ei.rCl&

gedragscode, dar. is een ontt-ffing nooCl2akelijk. Eel" aanvraag wordt beoo~deeld

rridde11j de 'liche tOi':

. :Je fJunlitige staat van rnstandnoUCing va., de SDort cient gewaarbo~g:: te

~1jven, Om s::hade aan Cleze soorten zo'ieel mogel~k te vermiiden worde"'
."'itigerer-e maatrege:en \'ocrgescnrel/en.

2.3.4 Streg beschermde sorten

Bij s:~ha::e aan soorten uit tab-l 3 is alti;d een ontheffing 0;) de Flora- en fauna wet
rodig" lr'_ dit ge'.'al is de 'uitgebreide toet" va., tc.ep¡¡sing:

. De gunstige staat ..an ¡'.uitand"'Olidi:g va,,, de Eoort diem geViaarbc~g:j te
olijven.
er is gee-n alternatief voor de ..oorgencmen activiteit.

. In ge'Jal van activite,tên d,e te karakteriseren zijn a,¡ N,mteFjke i'r-cht'ng dient

'zorgvu:dig handelen. in acnt te woroen ger-men. Hiertoe worde"'
cornpensere"'de maatregelen voorges:chre..er..

2.3.5 Vogels

Vc-ge!e rebt:en ee" eigefl categorie in de" AMv8 artikel 75'. Ze t:jii niet o~gi'nomer, ir
tabel' ,2 of 3.
Bij activiteiten die te kwalificeren zijl" als r,.imte,Îj~e cntwihelingefl gelot voor \'ogels
een vrij5'eUirg 'ioor artikel 8 t/m 13 van de Flora. en fauriawet. l'it/ de activiteite,"
'Wordl! uitgevoerd op basis var. een door de minister va., LNV goedgeiieurde

çi'dtagscode. Bij gebreil aan een gc.eClgekeurde gedragscode is een ontheffr.g

l"oodzakeFjk en w:ir:h de aanvraag getoetst middels de 'uitgbr~de toet'.

Tijdens het broedseizoeri vaPen alle be~ool"e vogelnes:te~ b;nnen de reikwijdte \'ari
a"rkel " 'ian Cle A.ira. en fauna,,et onder de definitie 'nest'. en zijn besc,"lerrnd. Het
versto"en van brc.eder-e '.'ogels en hiJ"' neiten tijdens de broedtijd is ..e..t:oder.
Werden werkzaamreoer uitgevoerd buiten de I:ro.edperioce, da., 's overtrecirg va.,
art. kelen 8 t/m '3 ir de meute geva le"' onwaarschijnlijo: eon i5 ee"' onti-tt,ng I";et
f"Odig.

~e1ier '.ri liorrrnige l:'oedgevôllten, zoals spechten en uilen, vallen oek bu'ten het

brcedaizoen ::nder de reik.w;jote ..an ilrtikel l' en we' onder de defin t e .vaste
verblijfplaats'. Deze nesten zijn, '"ocr zover ze niet per.,al"ert verlaten zijn, jaarrond
beEcr,ermd.
~e6tef" v.m de l'ees~e voge'socrtel" val'en buite.. de broe::,.iericde n-et cnde. ce
cefinite 'nest' of 'va¡te ve~bîjfp!aat1i' ¡r aot'kel 11 var. de Flcrõl- el". fauna wet. Ze

worden nameliJ het diar0.:\lolge"'de b~oe::seÎZoen niet ""'eer h gebriJik ,gencmen en
zij."" ouiten het br::ed~eii:oen niet van be~al"g VOO" oe :nsta"'dhouding ..an de scort.
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24 ZOlKlCHT

2,4.1 Anel2

In de Flora. en fa.J!"iJwet i& eer, zorgplict-t cogerime:-

Arel 2, lid 1: Een ìeder n-eemt voldoende zorg in acht voor de in het vii:d le..'e"lce
dieren en pla""ten, alsme-e voor hun directe leefolTgeving.

Arel 2, lid 2: ae zorg. bedoel in het eerste lid, r.uQ1 in ieder gevai ìr dat een ieder

die weet of reaeljkerwijE i(an \lerroeden dat door zijn hardelen of nalate.. nadelige
gevolge:1 voor fl:iril en fauna k..nnen ..orden veroorzakt. verp;ictl is dergelUi
"'¡nde,en achterweg"' te laten voo"Zver Z,.lk5 in redelifkreid kal", ..orden ge\lergd. da,
~el a:Je ,.aatregete, te nemen dOe redel~jkerwijs ','an hem k..nr.en wo.deri geve~gd

t.eneinde oie gevolge.. te vocrkolTen cf. voorzove~ die gevo;gen n:et kur.nen worde_,
verkomen, oeze zoveel mogelijk te beoerken of o,'geoaan te mailen.

De zorgpliCht gelet altijd en voor alle pla:1ten en d:eren, of ze beseherrrd zi," of n:et,
ongeacht vpjsteirng of ontheffng. Op grond hier..an dierien dieren e., ;)lanteri :c..eel
a'¡ rede!ijkerwijli nioge1ijli iE te ..orden vei-laat6t, tereil"de schade aa., deze soorte.,
zo veel rrcge1ìjlr te ..oork.omen.
Voo~ wa- betreft ceicheMide 600~e!' ift tèbel 2 en 3 van de AMvB èrtil(el 75 is b j
verplaatsen van p1ar-teri of d:eren atijd ontreffng nodg voor artikelen 9 el' 13 var: de
Flo"a. en fauna wet.

2.4,2 AnikeI 10

Indien ~ordt gehande:d overeenltomstig de zorgplic.,t, dan i; van o~zette-!iJ
""e-ontr..sten van besclie'm::e soorten (zoals be::aald in art'kel iei geen sp~ake. Ee.,
ontheH¡"g ..an de ..'erbcdscepalingen genoemo ¡. ,artikel1Q is dan riiet aa, de or::e.
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3 OPZET VAN HET ONDERZOEK

3.1 LlGGI~~G VAr. DE O,,DEROCTE LOCTl

Het cnde~zoeo:sgeb.ed is ge'egen b;nrie., de ger-eente ",ni en Sin~ Hl.be't e., ce

gemi'erte Lanoerd eri ligt ten z'.lÎd-..ester'_ van L.a~gerbocm. Het ge:iied zelf bestaat
i.it een mterisief landbouwgebied met g~aslinde:' eri akilers. Door ~et gebied :oopt de
G'aspeel oop, een waterloop me1 een i;ir'lJl. Ir: het gebied zij" enkele ral"e~ er Ideire-
oosjes aanwezig (figu..1' op piI;;'na 101.

B.nren de reCOI'5trl.ct¡e is voorz:en in de rea isatje '.'a"'
lanaI:Ol,wortwiiikel;ngsgebiederi; met narre de urtbre'iing van be6taal'de htE'n¡ievE!

\'eer-ouderoje'1 ali;mede de rie..we \,estig¡ng va" intensieve vee,"'oude~i,en.

In net z,Jide'ij(e d~el binrel". het onde'zoeksgel::ec ligt ee., geb:eo6de-1 dat d'~cr de
Pro..Tncie 2raoart is aangerrer(1 ais Struweel",c-gelgebied (figuur :i~ t:ag;na 101. Dit

oeel bestaat grotendeeis uit graslard. In het struweel\'ogelgebied staat eer kleÌ'

grc,epje zomereiken. Stn..¡weel is afwezig.

3.2 ARCHrEFGfGEVEJS

Gegevens van derden ge'.'en in ee~6tl! ir.stantie ¡nzioht h de aal'wez'ge el' mogelijk
aanwezige Deschermde soorten planteri eii diere".

Het orderz~ksgel:ied;s ge'egen in de k¡¡crnet~hoÏ(k.eri 178 - 410, 179 _ 41 1 177
- .; 1 0 , 177 - 41 1 , i 77 - 4' 2.

Pro'''r.cie No()(d.Brabam Iieeft eigen gege','ens va" Flora en faoJ~a. Oe gege','ens "'ii"'
flera ;verzame1d n 1998 e"' 1999) en b"oed\foge's Ive~arrelCl 11" 20061, zijn
aa~gevraagd er verwerkt ¡ri de rappe-rtage. Van reptielen en amfibieen zijn b;j oe
pre-vincce geen ~egevers beschikbaar.

Aan ce ..,ard ViI"' pro..:ncia e gegevens en de voorlopige 'oerspre.:fngsatlas ..a"'
reptiele,. eii arrf'b:.eër. var "Ioc.rd.Brabant iVa, Delft & Schuite"'a 2'J051 i:: ee.,
inEcratt"ng ge""aaot va"' de kanen cp bu=:fierrde am~íbieën in het gebi&d.

B;j Vereniging Das en Boom z:jri gegeve"ls van das.¡e'l opgevraagd IperioCle 1935 t.:m
2C-06). Aan de iiand va., Iiurchtlocat'es va t e' me.r te ze-¡ige-'l over net te~reingi!b"u;i.
var, deze soo;rt.

3.3 VEL09EZOU

Dc-r m"ddet ..a"' ee"i cu.ck scan ;s het terre:n t)euken cp het ípote"'tiee!~ voOrkOml:!

van bei;;her.de riatUiJrwaaròer.. Het c-nderzoeo: j¡ uitge..oerd op 26 a;ir i 2::07 door
twee rredewerkeri; va'" Bureau ~atu¡Jrbil!a..s.
Ge-l.reiide het \'e1o~zoeo; is de moge:ijo:e aari...ezigr-eid van bes.:liern-de Eoortei
vastgesteld op buis van expert-ji.dge."e'l. Tjden¡ het iie:dwerk is 6:)eciaal gelet c:i
ecotope"' die rrogeljjk ge-ct-ikt zij" vc.o~ bescrermoe olanter- of diers:iorte".

Gezien oe aa:i'iez;g~ b':itcpen, ve-et grasla~den en e"'ke:e watergargen. ,"leeft het
c-rioerzoeo; zie'" gericrt op flora, dasse" arrfioieër. E!'1 visser.

11
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Rara
Cp basis va., expert j.idgement i:s aar. ce rand ya"' landsc"'a;)ske.,nierun een

hschattng gemOlakt va., ::e Mogelijke aa"'Nezigheid van besi:lie"'lTde plantel'lioortei
iA tabel 2 er 3 var ae Fier.. en tauro;,wet.

DiJS3en
Voo~ dil5i;er is n daarvoor geschikte hirdschapse'emerten bosje¡ en Ijr..crmige
eementen, gezool-t nailr e\'ilntuele das¡erblJrchten.

Amfibieên
Tijdens ret ve'd::ezoek zijn sloten in !"et geb'ea met eer¡ 6tee(net bemo"literd, om de
aa'l--ezigheio van besctier!Te amtibieënsoorten valO te 61ellen. De Grasj)e,loco is
r'iet bemonsterd omdat de geplande maatregelen niet \'oo-zieri in aanpassiiigen val"
deze waterga"lç.

Vi'8sen

T~dens ,"et ve:dbezoek is met eer. &teeknet gelijst om de eveiiueie aa'l".,ezigheiø va.i
besc~ermoe viasoorter. valit te &tellen. Daa-bij heeft bet onde1'zoek. zich gericht op oe
k:einere siote... De Gfesp¿elioop i~ niet bemonnerd aangezien de geplanøe
maatregeer. piet voorzien in aan"assi,"lger. ~'an deze watergang.

Omdat neg niet diJideli¡k i& ...elt;e bomen en gebouwen gekaot en ge:sioopt gaa.,
...orden. war. I-et ..eldonde~zoe-k naar het vo-orkolTen ..an ii,'eermuaen zeer glObaal van
karakter. Zo galiw belierd ir. weli:e cb¡ecte"l ciie"lei te verd..iine.. qm gèr:cht
cnderzoe1i naar ..!eermui::en plail&vinden.

B:j het \lelcibezoel( ii &peciale aandacht geschonke., aan aie delen val" het
projectgeoied die bil"nen de GHS floo!d.6rabant liggen.

3.4 BEOORDElG FLORA- EN fAUNAWET

In hocfdst.J( 4 wor::t antwoord gegever, op de vraag Of er beschernide &oc'1en zijn

aangetroffe., of wor::en ..er..acht.

e hdien ,"et voorkomen van beóclierm::e p:anten- of ciie~soorten niet is vastçesteld
ot riet ...opdt verwacht. wc.rat vermeld dat er geen be¡;che~~de ¡::orte:i zijn
aangetroffen ot 'Norden verwacht e'l dat de ing"ee,: geen gevolgen liE'eft veor
wetteijk beschermde soorten zoai~ bedoe:d in de Flora- en Fa.iiawet. Ee.,
o:itheffir-g co de =Iora. en fa.il"a"Net ¡& da" njet noodzak.elijk.

. hoie"l "'et \'ocrkorrer. van bei;cl-e'lTde piarten- ot diersoorten wel i¡ va&tge&teld

of wordt verwa::ht. dent voor de betreffende Iccatie een oesctirijvhg gegeve'"
va., de te verNac"\tên effecten en ce ;¡evelgen voor oe gun&tige &taat va,

lreta'1oholod:ng van t:eicreride &ootten en eventuele m:tgere:ice e"
comper,serende :'aatregelen. Ce c;:bouw is gerio"t o;: relevante vrager: zoa & d.e
worden gesteld in orderoeel B var ret torml.lier "Aanvraag Ontheffil"g ir.gevolge
Flori- en taul"awet artikel 75. viE:rde lid el" ..ijfde lid onderdee, 0" ifcrl"utier
548S;iOCSARC). Voer Litvoe~i."g var. de 'A,erkz¡ia~heden za: in dit ge..ai een
o!1heffirg 0;) de Flora. en ta¡Jril~et moeten worden aa..ge'Jraagc.
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4 R::SUL TA TEN

4.' RESULTATf AAH~EFORZOfK

Planen
Ptû'incie l\ood-Draba"lt 1"eeft 'yer;preh:iirg;gege'yers 'yan twaalf "lante.,6o::rte-i ¡" !"e~
gebieo uit 1998 en 1939. waa-onáer twee Rede Li:stliocrter.: korenbl::em l!n ola..n,..'e
knc"p. E" z*, geen geg~..eri.; \lan bese"e~mde ¡oorterl aanwezig. Zie t:ljlage 3 ..::or
een versprl!idi"gsk.aa~.

Das
B:j Ve-en'ging nai &. 8oc,m ii na."raag gedaan naar ,"et ~'ocrkorriH' vai
Oa&E-erburchtei;n e., ,n de di-eete omge..in;i van het p;ar,ebied. Er zij' ;een bekence
dilnerburchte!l in het gebec e., omge¥i'lg aanii:ezig. E~ mag vanuit woreer gegaa"l
cat het plangeoied n:et als toeragee-gebed voor de das in aanmerk.i!l kemt.

Vogels
Pro..ìn~ie Noord-Eraba"lt tleft versptt:ioirgsgegeverió van 26 broeovoge'sc'01:en h "let

gebied LiÎt 20CS. Z7e b(lage 4 voor ee"! verópre¡d¡"'S~aart.
In het getfed kOlTen \loomarrel\jk (vrij I algemene broedvogel&oo~en ..ocr d,e
kenmerk.el"d zjjn vocr ag~arisc~e gebieden en hoi.1Wallen en órnge';.
Er zij"! 7 Rode L:jstsoorten ~n het p'Õln;iebied waa~genorren: boomvall(, groene s~e,;ht.
knei;, matkop, oatr'j&, ópot..ogel en zo-nert.,rtel. i-et gaat l1ie~ om de mhder bed-eigoe
¡corten uit de categorieën 'ge..oe'Îg' en 'kwetS"baar".

Reielen en amfibieë
a;j ?rovircie \fco-d-8rab.ant zi;n geel" gege''':!nS ::ver het ~'oorkorren van re;)tie er ei
a'Tf,b eë- oeschikl:.aar.

4.2 RESULTATE VElOONDRZfI

Plamen
De ber~en en sloten h het gebied zijn bekekeri op het vco~kcmen ..'an ~-!scretmde
plal"tensocrteli. Et zijri geen beócrermcl! ::lantensoorten in ,"et geb:ed gevcncel".
Grcte celen '..a:i het terre~n zij"l n"et ge¡chid voor bijzonde'e b4scher-de flora doc,r
Not hoge oe~estif'gs,iveau en net inte..sieve i1eoroJik.

Vlrmuien
In ret gebied staal", eMele olrdere I=o"'el" en gel:cuw(es. ~/oge'ij", zijn i-ierii li.)lter
aanwezig die gesc"lio:t kur.nen zijn ais '.'e~bn.fplailt& van ..~ee~muize"!. Li.nvcrrrige
lancscrapseleme,iten zoa~s siiigel¡ en hoU!wa'len zijn potentiêle tre,,~c.oJtes. Zo gau.,..
bekena is welke bomen en:'of gebooJwen cie"'e"' te vErowijnen. (an h.er"laar na dE'
c,noerzoe( wotjen uitgevoe.d.

Das
Ook uit ."t veldonderzoek. tilijd dat het ge::ied nÎet geschikt 7s 'IC or dassei. Er zijl
weirig ;andsChar'se,errente"l aar.wezg er. de hoeveeiheid hes i!i te ge~¡'g. ':ok ande-e
zelaiame ceócr,ermcre zoogdie-soorte"l zi¡n n-et i:i bel geb;eo te vefl'achte,.

Moge ijk komen algerrene zocgdieraco,"'en die va.len order r-et bes~her,~irgs.egi..e
van tabel 1 vai de Flora. M faur.aiwet i"\ ret gebied ..oor. Vc:i-beelde"! val" ¡CO 'ten diE'

rr:iel'jk veo'komen z:jr.: (Mijn. haas en moL.

I.
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Vogels
T,jdemi net ve:doezcek zj;n e",eie ~hdl!r algl!mene vegel6oorte" \faa'geno~en:

gr~r-e specht. ge-e.gor6 e,1 b'aar!sli.iper. Zelozame en e'n5tig bed-eigce

breedvoge!&oorten worde/". op baS:6 va~ ret intensÎeve agrari6cl'e iiarakter ..a'1 het
plaiigeb.ed niet ~'erw;:c."r. Tijdei6 het ve;dtieieek is niet uitvoerig naar '.'ogel,
geke~en.

Ane bre-ed'logelseorten ziin gedure,ide het broed6ei::ce'l bes::hermd. Hetoroedse,zoen
diJurt globaal 'o'an '5 rraa'1 tot i S juli.

HDle'l 'o'an ,¡ooee.,ter en neste'l \lan roofo'oge1s zijn ¡aarrond besche'mc. Bomen met
bewoonde I"o'e... mogen f"iet geka~t wcraen. Zo gaL.'w l)ioend is welke ocmen cie"leri
te ..erd..¡j'el",. ioar h:er.,aar nader onderzoek ..o~dl!n u'-tgevcerCl.

Amfeën ef vissen
GedLrenae het oriderzceli zijri eer'. aantal slotef" bemonsterd met een steef(net. O~ ee,
aantal Iccatie6 zijn briJine kikke~5 aangetrof~en. Dit i5 de en:ge amfibieen6ccrt waar..a,
I"et '..ocrkomeri is '..astge6teld. Door r.t inter.6ie",¡e lar,dgebruik eri het geringe aa"'tal

waterI"OJoef"de- ¡'ote!" in ret ge~ied tjr. Oêsone-rrde anifibieën6000rten die beh:ire'" tot

het be5chermi"lgs-egime ..an 11I5t twee en d'ie niet te ver'",acr.ten in liet getiie-d. Va~
oe a'gemene amli:ieë'50orte"l kome"l mo~eiiik. wel k.leire waternlama..cer en gewone
pad veor in het ge.oie-. Bij ret bernor.¡tere" van de sloten is ook ge:et cp het
vOOrkOrTlm var¡ bes-:herrrde vi56en. Er z,jn geen beschermde vissen aart'effer- e,i te
verwacrten.

Overige sooren
Besoheur:le soorten Viln andere groeoen zoals re:n;e1en en ongewervelden i~j, :loor
l'et ¡..tens'e'.'e landgebrL.ik ifet in ret gebied te verwa::hte"l.

4.3 NAER ONC€EK

Indien er bomer gekapt worde'l en geooJwen worden afgebroken. meet nader
cnderz,)1! ~edaan werder, raar het vo,)rltamel' van ~'e'bi¡jfplaatsen en trek.routes ya.,
vlee~muize:i. spe::hte,h-olen e.. rootvogelresten.
Waroneer horren gekapt werden mêt door s;iechte"' e'liof vleerlTJzeri tieoAccnoe
holen. roof..ogelr,e6ten Of die d¡enst eoen ais trekroute voor ..¡ee'rr..ize"' is eei
c:,ntheffi"lg van de Pti°a- en fauna wet noodzakelijk..

VC'~ de over:;¡e ~roepen is "lade' o'lcerzceli :"iet nodig. 9jjiCnde'e t:e6CrermCe
500rten we.rde!' cp g"CM van het iandgebrúik riet in het geoie- veMNaoht.

4.4 CONseQUENES M.B.T. FLORA. EN FAur~~WET

Er zijn alleert algemene zoogdiersoorter en amfibieer' ¡, het gebied te \ierwacl"en t1f
aangetro~ei. Se-01:en d:e lrroçel-jt:1 in het gebied voor~orreri zij,,: b"'ir~e (ik':er. k:ei'e
'..ater6a'arrande". ge...one pad. kon ij!"., haas el' lToL :Jeu Eoorten tie"'oreri tot het
te&crermingliregi"N! val' tabel i ..an de Flora. ei faunawet. Bij ontwiki(el"nger de te
kwaFfce~en z:jr al& n.i~e1i;ke ontwikl(elingen hoeft voor deze &oo--en geef'

cnthe!1hg op de Flnril~ en "ilu,awet aangevraagd te worden.

Broe-eide vOgEls rioge'" niet 'Norden ve~stocrd. Het kappen var. bo'Y_"' en st-uike"'
rroet buiten het btoed6eizoer uitgevoe'd we-rdef". Wal",nur dikl(e bvrren gHapt
worden ¡ii Ooet raadzaa." een nader o"derzcek Lit tso voefen naar het ven'komen va..
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spechteii,cjen en,'of holtes die rrogelijii dc.o~ vlee~..le-ii ar; \"erofjfp:aat6 worde~

ge-bri.ikt. 2e-wocnde spe:hte,ho'en e'1 ve-rol jfp:a:teer van vleer:-uizen z:j., jaarrc'lC
ti?6chermd en 'A'a:ir.ee~ deze aarwez1g zijn iO Dcme:i cie gei:apt '""orden. moet ee'1
c''ltheHhg cp de Flora. en hu"la'....et aangevraagd ..erden.

15



SUREU N"TlJ~I!'IS' LMES DI\'ERIJEfl& Quik Si;8.. li..dbCkwolt'likhliglçi:bie- Gr81:iei:1

5 CONCLUSIES

S,n"'el". de gemee!"e Mili er: Sint I-ubeo" en de gemeente Laf'dero 'Nordt uitvcering
gege..eri aan het Lal\d~Ctu""'recan5tructil!plan Peel en Maas. Onderzocht :E of in eit
gel:'ed t:elScrermOe soa'1en ..oarKomen of verw'aent wo~den. De volgende conclus es
Iil.nnen getroK~en worden ..it dit rapport:

. Er zijn alleer algemer'!' zoogdiersoorten in het geoied te ver..achte... Soorte"'

die ¡mogeliJk.) il' riet gebied \focr(onien zijn: konijn, raas en MOT. Cez~ s:)rter'
oeiioreii tet het beu:l1miing¡~egi!Te va., taoel 1 val' de Flora- en fclJ'*clwet.
a;j ontVii~k.el;ngeri die te kwalificeren zfjri als ruimte:ijke ontwikkeFnge'" boeft
voor deze 600:"en geen ontrefl;ng op de i:lera- e:i fa","'.awi!t aange..raago te
worCerl. Zeldzame zoogdieren. zoa;; de daG. zijn door het entberek.el' va'*
ge:ichikt habitat, niet in het gebied te \ferwacnten. Nader onderzoe" naar het
\fo'Jrkome"' va,. z~og:feren wordt niet r,oodzakeiijk geacht,

. Je sloten ¡. het getiied zijn oe~onsterd met een stee(net. Er zijr. gee.,

oeóchermde vi¡soorten gevcnde~. Doer ret g~ote .arul croog\!ilende slote-i
I(OTier t.sc!"ermde viuoorten waarse.'iijn:ijk. ""iet in het geoied vcor.
Ged..rel'e de Demcnliteringen is b~u;ne kik.ke~ aa"getrcffe., b 'oen;c~i;iel"oe
õ oten. Behal'..e bruine kik.ke" h..nneii ook. gewone pad en kleil"e
"..atersalama"'Cler ¡I" het gebied voorkernen. Zeldzarre amfibieënsocrten z,jr,.
door Met ontbreken \,iin poeier. en gelich:kt lanor,abïtat, riet in het gebed te
verwachten. Ct' amfibieen die lm.:gelijkl voorkomen i" "et geDied behoren tot
het belicrerrnhgsregime val". tabel 1 van de Flora- en fauriawet_ Voer deze
socrtel' roeft geen ontheffirg aange'~-raga te won:en b'j rl"limteijke
ort\fi(kebnge"'. Nac'ir cnderzoek: naar het voorkomen van vissen en amfti'eë-
is niet rodig.

8 I,. het gebied "'c,men a:g;mene tir:e:h.oge:¡¡oortel' veer. A!le voge'lioorte'1 zijri
gedurence het broeds:eizoe". va" 15 rraa~ tot 15 jul;, oesc'ie"md. Het kapoe"'
van OO"fen eri struiken moet buiten het broedõeizoen ;.itgevoera v.orde"'.

8 Ird en !:eun.: is of en welke oome'1 ei;o' ge:K..wei dienen te ~'efOyl":jrel",
un nader onderzoe" worden uitgevoerd riaar "et '.'.oorkOlTen va~
ó;)ec!lter_oolen, holten d,e dienst doen ais verb'ijfplaats var, vleerrn..izer.
trekro..teli vai lIee"mui::e., en rocfvege!res:ter., Cerge:i,ke verbl jfpiaat&e'" zij"'
gedure"'oe het rele jaar beschernid.

. :loer het inte"'sieve land gebruik zijn geen bescriepmde 6;)orte"l uit andere
grDe,;e., (reptelen e., ongewerve'jjenl ;n !iet geb:ed te verwa::hten, \lader
o,.-:erzoek naar .,et \f;)or(O"'er van genoemol' groepel", is n.'?t n:mdzaiierjk.
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Bilage 1: AJgetTeoe verbod5:)eoa'inge'l var' oe ::Iorò- en faur'a',iet iart,k,el 6 t,'m 131

Artikel e

I-c~ is VC'c,oe.. ~ ~rtcn, be~oltnte tct cc, cesc"e.rr::e ihu~nst ~I.i!e":~,rt te ~ ..b.e.. te

~~n,1" ele'!, '" te : 'lijde'. I,i" t~ :tt~ en, te ve"1" I!lei te beS(~!i' ;ie~, te ortworte er ,j t,t e~ ;Ie" ei
...de~ ...,ze \I!il" 'iur ;iroe';ilii~'s te ~'C"ll ::Ie"en.

Artikel ~

I-ei is ..erl:a:le'! dic'oer., behe'ende tot ec., bes~he'ridc ,heeri,St dic"s:iort. te e::lc". ~e ~'e-..oneen. 1t

H1,r.;er, te ,e'n.cl-t;~r ,j net "et ,,0S ::e.rOt:ip te spc-er.

Art¡~el '0

I"et is ~ert::i::e" die'cr, behc'ent! tct ee~ bud"erride inl-ce".,n c ersoc"t, oiae~telijk teve':intri,stci

Artikel '1
re1 is vere,dei r::s~er. 1-, er of intere ~.t:-:"I"'"ti9S".,l vute rUS1-,:' ~crb':.~-:&t:en v.'! ,'ere",
behc--er'e t,,~ ee~ tucie""lee 'ihecnn diersoi;'1. te I:e:c..iic'¡¡er, te ve"~ efen, uit te iii er, ..e3 te
rene'" 0' ~e ..en~orei

A~ikel '2

I"ol~ is ..eri::de'! e'trei v.r die'e", I:ehc'enee tet eei tuc'ie.rrce ir'"eenst c:erse:i'1. ~e ¡oe'.ei te
riipe." "t het .,e~ te re,.er, te ':eH;h.:Iigei i: te ver..elei

Artikel' 3

1. 1e~ is vtrbdei"
.. p'...te'! O' pre:lucterl var i: ~"ten, :f die"tr, :IlIr \\e terei re~ter d :iroc:~~e" ....n i: e~e,
teh:'~r::e tet eer tesC"le--,e ¡r"eeTU 0' t:ese:¡'.er,.d~ '.id'le~'nst i:iolRten,c-::"t oneer$cReice:ilijl een

t:eSCRelnc:e ir."'eeT~e of ::e~c..e'T:I~ ~t'1eeMa ,'erse.~"t. cf

1:. :C't eidei:eel:~ R':¡g ~ e~ ¡.. 'liellins geirec!ei.:

te k::¡p te ~'S!ien, te t:ip~i cf te ver\\e..ei ten verkoce '"c~Ti,idei cf'~ ~e:irrii"c te ¡'ebi:i:n. ~e
~er~ocen 0' ter verk::op .e'" te :iie~er, te ve"vtere", ~el' veivoe' .eR te ,ie,er., li' 1e le,'e'e". te

sebr.."(e"l v:¡or :onMer:it'1 ~win, te ".Ire'" 0' te '.-il-~'i:r. ~e '\ile, cf i r",a ii,i te biede'l, ..t te
wi~se- en ~f tertc: i te $~eri:n VOC" ","dt,~d:ie'l!inc:en, iinreii ~f ,ur:e., ¡'e~ guicçebied vsr ~ecerl.,d

ti! bu'ge"l :f ,neer t:h te he,bel".

2. :Oi~ lic "~ .,or; iie-t i we-i:ing get"ede"l :

3. :Oi1 lid: .,0S .,il! , werkins 9l!"eQe"l:

4. I_le: .:tieide'ins '.."n "Iet ..er!;e:! ~:l Ret ::Înren Ol :.i'~e-" I'et ror'3ee ee ....rI 'leeediiid ,reigei

!jeleen de.., .iet tll"$te id bedeelde vt.-oeen iieeh tei uniie., ..lIn pl..ie" 0' ,roeR:i!!i v.n pl.ii~eR.
r:.:- ten tin:iei ~'.n di,,'e" ef eie'tr, intei 0' i:re'.ict"n YlIn t'ue'" ie""re"de t:t te'! eeSC"le.TH
i.'t"eeT$e i:le"ttr~oii"' :.,de-:i:reicenlijk e~i Je:tl'e!"~e uit¡'eeTiS :Ierse,.,. die: ur;ieweien i;",
rl!de"e~ e ~ ~l!:I:ie-:1 in lIr~¡kel 5 ee'ste lic, c"de':iee b, 'diei k." ..ori:i:i uR;iete.:id :I,: i~;
.. ;:ye"'ei':TstÎr; "Iet ,ii cf e.r.::..tens aen ...et eep..,e'"I tie':e!,iine iin 3ei:'IIC'"t 0'
b. o,.ereeR"o'f$~ig:ie Wl! ,e::'e";de .ii'hcense:i er- CR pl.i~e"J:,r~e'" iiin yt'\\'o~ei v::: ¡'i:~ t¡¡ds~ip
v,r "il'erkinstledir3 ~,.., e't artike,
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Bijlag 2: Bei¡cherm'ng6reg:mes AMvB art"el 75 var' de Flora. eii faunawet

,- -- -- -_. -- "-"-' I:: ..._.~.... - ._--_...-. ----~ _..._.

1=.

'-_04__.. ~-- t_......- -- 1........ -_... -_.- -- _.- --- _.- --~ 1.'____ -- 0.- - ,-_..__.. -- -.-'- -_. -- ---,_.-:="' I==- :=.:-: .-. '---~.-
¡:'=-

_...~'-~ ,_.- I ....-_. ---
1--

::- _...aa-- ......- _.- ---_.. -- --- _._- '=--= --'-- 0- _.- _.-,--_. - _.-
i: ¡. 0..,,;,. ..... 1- _.-

1--
...-,-

1= -_. == ,--=i" .._- ----- -- -"- --- -_.-- ._- -- -- - ---_. ._- -- --- -_. ...._--0_- --- I::- '-..... i=-- _..~-.-- _.- _.- _.._.-- -- -- -- -- --_.- ~_. -- -- -- -_...-- --
j :.":

--".HU. ........

1.-
-- _.--~ --- -- --

==- .....---- -- -- --- ----- ---- --==- - --
i~-

---- 1--- -_. ----- .-- -- .__. -.-,-_.. ,-- _. -_.-'¡".. - (-___ _.- _.-~'- ......_,- I=="' ~=- _. .........-_._..- _.- --- _.-._......... '- "-~..- - ~---- --
1--

-- -_. ,...._.--~-- _... -- -...,1. -- -...- -- ,_....--
-:.... ....

-- - -- .....- --._~--. --. ._..- _..- -_.'-"- ...__..._. I.,..... -_. :.::::=--r"" i__ .- -.- ..~.-..-...-.-'- ...._.- ...- --..- ~. ..._......- -- - --- -..... -~- l"'_"~ ...._,. ~_.- - ........_....~- ....._.- ~ ._-::=" ,-- -- '---- ........._---- _JO.__ _...- -- .._.-.._....~ -'-""'-- ~ ~.",...._-"-- ~'- ._- .="".... ...-..-.. -- ---- "aOl_

': :.=- ....,,_.... i ::::--

--- -- 'n_~- ._- ~....,,~..~ ..._1\.."'- \\.."....~ '-'-" ~.'''.'_.~-- ::=- -- -- -'- 1.._-- ...._-......... __._ .I"'' .,,"' -- "'--"'-'-_.. -...... :. ._- i....._...... ~-~ i~- ---_.- -- "-"'- ~.. ...-- -_. _.-'..,,1.. ..oo.... :_.. -- -- ......*-- -- ._._- -_. -- ----- :=.:' _..-.- - ---_.. 1--- '..... .__. '----- '---.. -- '----- _........ -- -- _..--- -- - --".... ,-~ _.- 1=-.- --- ~- i:==- _....- i___..-- '_.-- _.._- , ==::. _..-- ----- I:= c...__.... ..--_.-'- ....-..-.. ----- '--_.. ._.._....-..---... ~- 1-- --_.. ,- --- _0- -- _.- '-- ._.--- ---- =- ._- "- -- -- -~ '----.-. (--~ - -- - --,- _...- _._- -----~ -- -- ._- " .--- -- ._- i-- ~-- --
i?-=-

-- ,,-_.. --- _.- -- .__.. --=::.- -- -- , ---"-- --- ~==- ¡- -- _..
i=- --

1--- _...._a.-- '- . ._- -- --- -- - --- _.'- - ---_.._... 1___ ~,. .-, ,....._- - -- i;;~_. -- - -- --0 -- -- ~-
I ,

22



Biilage 3: Flora-gegevens Provincie Noord-Brabant 1998,11999
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Bijlage 4: Broedvogelgegevens Provineie Noord.Brabanl 2006
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Bijlage 19

INRICHTINGSPLAN DE GRAS PEEL, GEMEENTEN LANDERD EN MILL & SINT
HUBERT
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