
BIJLAGE 1 Advies Commissie m.e.r.

PLAN-MER BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED SALLANDI

Inhoud Advies reikwijdte en detailniveau Relatie met pianMER
1: Hoofdpunten voor het MER
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het Een beschrijving van de referentiesituatie en de

milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het alternatieven is te vinden in hoofdstuk 3. Indien

milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande noodzakel ijk is de referentiesituatie tevens per

informatie moet bevatten: aspect beschreven in hoofdstuk 4. Hierin zijn ook per

· een beschrijving van de referentiesituaties; onderzoeksaspect de effecten opgenomen. De

· een beschrijving van de alternatieven die mogelijk zijn binnen de effecten van ammoniak, geur en fijn stof zijn

beschikbare milieugebruiksruimte en de overige randvoorwaarden; kwantitatief bepaald. De overige aspecten zijn

· de effecten van de emissie van geur, fijn stof en kwalitatief bepaald.

verzurende/vermestende;

· stoffen als gevolg van de activiteiten in het plangebied;

· de maximaal mogelijke effecten op natuur, zoals depositie van

verzurende/vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden en de

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In het geval significante

negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten,

dient een passende beoordeling in het MER te worden opgenomen.

Het is van belang dat het MER een zelfstandig leesbare samenvatting bevat, Zie de samenvatting

met voldoende onderbouwend kaartmateriaal en ander ondersteunend

beeldmateriaal.

2: Achtergrond, beleidskader en te nemen besluit
Achtergrond en kader

In de notitie R&D wordt het beleidskader voor het nieuwe bestemmingsplan

uitgebreid geschetst. Ga daarnaast in op de randvoorwaarden uit::

· het Inrichtingsplan Olst-Wesepe en de uitwerking van het Zie §2.2.1

reconstructieplan Salland-Twente voor het deel van het gebied waarop

dit voornemen betrekking heeft;

· wetgeving op het gebied van dierwelzijn, zoals het Varkensbesluit, Zie §2.3

Legkippenbesluit 2005 en het Vleeskuikenbesluit.

Voorafgaand aan deze m.e.r.-procedure zijn besluiten genomen en Zie H2

beleidsstukken opgesteld - zoals de Nota van Uitgangspunten, LOG-visies en

het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) - die samen met dit MER het kader

vormen voor het vast te stellen bestemmingsplan. Ga in het MER in op de

opgaven en randvoorwaarden die hieruit voortkomen voor het

bestemmingsplan.

In de notitie R&D geeft de gemeente aan dat het MER zich aileen zal richten Zie §4.3, 4.10 en bijlage 9 en 10

op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Een MER dient echter a/Ie

relevante (nieuwe) ontwikkelingen met mogelijk aanzienlijke milieueffecten

te belichten die in het kaderstellende plan mogelijk worden gemaakt. In

aanvulling op de in de notitie R&D genoemde m.e.r.-(beoordelings)plichtige

activiteiten gaat het (onder meer) om de ontwikkelingen die bijdragen aan

de emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen, waaronder

die in de rundveehouderij.

Ga in het MER tevens in op de kansen en bedreigingen voor Zie §4.3.5 en §4.8.1

landschaps- en/of natuurwaarden en recreatieve ontwikkelingen die in het

buitengebied kunnen ontstaan door verdere groei, verplaatsing,

ontmenging of bundeling van (rund)veehouderij of andere bedrijven.

Geef ook aan welke mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen het Aileen kleinschalige ontwikkelingen worden

bestemmingsplan biedt.. mogelijk.

Te nemen bes/uiten
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PLAN-MER BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED SALLANDI

Inhoud Advies reikwijdte en detailniveau Relatie met pianMER
Geef in het MER aan welke besluiten nodig zijn om de voorgenomen lie hooffdstuk 1.

activiteiten in het plangebied te realiseren en of aan deze besluiten een

m.e.r.(-beoordelings)plicht is gekoppeld.

3: Alternatievenbeschrijving
Mi/ieugebruiksruimte
Bepaal de milieugebruiksruimte. De omvang van de milieugebruiksruimte lie §2.3

wordt bepaald door de wet- en regelgeving voor natuur, geur,

luchtkwaliteit, geluid, licht en door de heersende milieubelasting. Aangezien

het voornemen de ontwikkeling van intensieve veehouderij betreft, wordt

deze milieugebruiksruimte vooral bepaald door de emissie van verzurende

en vermestende stoffen, geur en fijn stof.

Geef in het MER een beeld van de actuele behoefte aan agrarische lie §3.2.2 en §3.4

uitbreiding- en/of (her- en nieuw-)vestigingslocaties, zowel van intensieve - Eventuele andere niet-agrarische uitbreidingen

als van rundveehouderij. Ga ook in op de behoefte aan uitbreiding- en/of komen aan bod in de effectbeschrijving van de

vestigingslocaties voor niet-agrarische activiteiten. Dit kan op basis van diverse aspecten.

beschikbare informatie bij de gemeente (hierbij kan gedacht worden aan

concrete aanvragen, meldingen van plannen of overwegingen/inventarisaties

Bepaal op basis van de bovengenoemde milieugebruiksruimte en de reele lie H3

behoefte aan ruimte voor uitbreiding/hervestiging welke ruimte de

gemeenten aan (nieuwe) initiatieven kunnen en willen geven.

Ais blijkt dat de milieugebruiksruimte onvoldoende is om te voorzien in de lie de paragraaf 'compenserende en mitigerende

ontwikkelbehoefte, maak dan inzichtelijk welke (mitigerende) maatregelen maatregelen' bij de effectbeschrijving van elk

genomen kunnen worden. onderzoeksaspect..

A/ternatieven en scenario's
De Commissie adviseert met behulp van de alternatieven de bandbreedte te lie 4.3 en bij lage 7 tIm 10

verkennen in de toe- en afname van depositie van verzurende en

vermestende stoffen in de Natura 2000-gebieden.

De Commissie adviseert meerdere herverdelingsvarianten uit te werken. lie H3

Denkbaar zijn verschillende oplossingen in prioritering en fasering tussen en

binnen de LOG's

Geef bij herverdeling op gebiedsniveau op kaart weer wat de beeindigings- Er zijn geen concrete beeindigingslocaties en
en hervestigingslocaties zijn van te verplaatsen bedrijven. hervestigingslocaties, noch zijn concrete te

verplaatsen bedrijven bekend; er zijn aileen

fictieve scenario's

Maak inzichtelijk welke afname van depositie van verzurende en lie §4.3, §4.4 en §4.7.

vermestende stoffen, geur en fijn stof de verplaatsing tot gevolg heeft en

bepaal (los hiervan) de toename.

De Commissie adviseert aan te geven hoe een koppeling tussen lie bijlage 4

'bedrijfsbeeindigers' en 'groeiers' kan worden gemaakt (beeindigings-,

uitplaatsings-, hervestigingsbehoefte en de doorgroeibehoefte op locatie).

Geef aan hoe bedrijfsbeeindiging juridisch kan worden geborgd. Niet relevant op pianEMR niveau. lal met een

onderliggende voorwaarde moeten.

Geef bij herverdeling op bedrijfsniveau weer hoe bij uitbreiding en lie §4.11

modernisering van een bedrijf voorkomen kan worden dat een grotere

uitstoot van verzurende en vermestende stoffen zal optreden

Refentiesituatie en autonome ontwikke/ing
De Commissie adviseert de volgende referentiesituaties te beschrijven en de lie §3.2

alternatieven hiermee te vergelijken:. de bestaande, feitelijke toestand van het milieu in het studiegebied, Huidige situatie

z6nder de autonome ontwikkeling mee te nemen;. de bestaande, feitelijke toestand van het milieu in het studiegebied, Referentiesituatie =huidige situatie inclusief

inclusief de autonome ontwikkeling. Daarbij kan worden uitgegaan van autonome ontwikkeling.

maximale benutting van de hUidige vergunde milieurechten en van

bestaande bouwblokken volgens het huidige bestemmingsplan die qua

omvang geschikt worden geacht voor een inrichting van meer dan 70
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NGE en het wegvallen van bouwblokken die daar niet groot genoeg

voor zijn.

4: Milieuaspecten

A/gemeen

In het MER dienen aile relevante ontwikkelingen met mogelijk aanzienlijke

milieueffecten belicht te worden die in het bestemmingsplan mogelijk

worden gemaakt.

Bij de beschrijving van milieugevolgen dienen de effecten cumulatief

in beeld gebracht te worden. Geef daarbij ook aan welke positieve

milieueffecten bereikt (kunnen) worden.

De effectbeschrijving dient een detailniveau te hebben dat voldoende is voor

de besluitvorming. Voor milieuaspecten waarvan de gevolgen naar

verwachting ver onder de grenswaarden blijven is een globale

effectbeschrijving voldoende. Bij (mogelijke) knelpunten (zoals bij depositie

van verzurende/vermestende stoffen op kwetsbare natuur) dienen de

effecten echter zo veel mogelijk kwantitatief beschreven te worden

Om het voornemen te kunnen toetsen aan normen en beleid dient het MER

de maxima/e milieugevolgen te beschrijven van de activiteiten die het

bestemmingspian mogelijk maken. Indien uit het MER blijkt dat deze

activiteiten (kunnen) leiden tot overschrijdingssituaties dienen mitigerende

maatregelen beschreven te worden

Natuur

Schets in het MER een algemeen beeld van de

huidige situatie. de autonome ontwikkeling en de effecten op de natuur in

het studiegebied. Geef aan welke kenmerkende habitats en soorten

aanwezig zijn in het studiegebied en wat de autonome ontwikkeling van de

natuur in het gebied is.

Ga in op de ingreep-effect relatie tussen de alternatieven en

de in het plangebied aanwezige natuurwaarden. Geef daarvoor aan voor

welke van deze dieren en planten aanzienlijke gevolgen te verwachten zijn,

wat de aard van de gevolgen is en wat deze gevolgen voor de populaties

betekenen

Beschrijf mitigerende maatregelen die de gevolgen kunnen beperken of

voorkomen.

Beschrijf de effecten van de verschillende alternatieven op beschermde

natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden en de ecologische

hoofdstructuur (EHS).Maak onderscheid tussen de verschillende gebieden en

geef hiervan de status aan.

Geef per gebied de begrenzingen van het gebied aan op kaart,

inclusief een duidelijk beeld van de ligging van het plangebied

Bepaal voor de EHS wat de 'wezenlijke kenmerken en waarden' zijn, in

hoeverre deze worden aangetast of versterkt en of de ontwikkelingen die in

het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt passen binnen het

toetsingskader voor de EHS

Beschrijf welke door de Ff-wet beschermde soorten te verwachten zijn in het

plangebied, waar zij voorkomen en welk beschermingsregime voor de

betreffende soort geldt. Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen

voor deze beschermde soorten en bepaal of verbodsbepalingen overtreden

kunnen worden, zoals het verbod op het verstoren van een vaste rust- of

verblijfplaats. Geef indien verbodsbepalingen overtreden kunnen worden

aan welke invloed dit heeft op de staat van instandhouding van de

betreffende soort. Beschrijf mitigerende en/of compenserende maatregelen.

Passende beoorde/ing

De Commissie adviseert om ook niet in de gemeenten gelegen gebieden
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Dit betreft het gehele plan MER.

Het in beeld brengen van cumulatie is niet wettelijk

verplicht. De Wet geurhinder en veehouderijen

schrijft geurnormen voor. Deze zijn gerelateerd per

geval. Cumulatie is daardoor niet aan de orde.

Zie H4

Zie H4

Zie §4.3

Zie §4.3

Zie §4.3

Zie §4.3

Zie bijlage 7

De activiteiten voor intensieve veehouderij vallen

buiten de EHS en de Wav-zone. De EHS kent in

tegenstelling tot geen externe werking. Zie verder

§4.3.

Niet relevant op planMER-niveau. Zie verder §4.3

Zie §4.3
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PLAN-MER BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED SALLANDI

Inhoud Advies reikwijdte en detailniveau Relatie met pianMER
mee te nemen indien significant negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten.

Beschrijf in het MER: lie §4.3 en bijlage 6 tim 10

· de instandhoudingsdoelstellingen, de staat van instandhouding en de
kritische depositiewaarden voor de habitattypen in de Natura 2000-
gebieden;

· de achtergrondconcentraties van de belangrijkste verzurende en
vermestende stoffen (NH3, NOx, 502) in de natuurgebieden. Gebruik
voor de bepaling van de achtergronddepositie recente gegevens;

· de toekomstige depositie van verzurende en vermestende stoffen op de
natuurgebieden bij uitvoering van een van de alternatieven. Geef
daarbij aan
0 welk rekenmodel is gebruikt en wat de (on)nauwkeurigheid is lie bijlage 4

van de berekeningen;
0 wat de maximale depositie is in een worst case situatie, waarbij

aile bestaande bouwblokken maximaal, met inachtneming van
de randvoorwaarden uit de Wet milieubeheer, benut worden
voor (intensieve) veehouderij;

0 of een toename te verwachten is aan depositie van vermestendel
verzurende depositie in de Natura 2000-gebieden als gevolg
van ontwikkelingen in de naburige gemeenten;

· de gevolgen van de vermestende/verzurende deposities op de natuur.

Geef daarbij aan of er een (verdere) overschrijding is van de kritische

depositiewaarden en of zekerheid kan worden verkregen dat het plan

de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet aantast

Geur

De Commissie adviseert kwantitatief inzicht te geven in de mate van lie §4.4

geurhinder. Geef inzicht in het aantal geurgehinderden, de mate van

geurhinder en bepaal in hoeverre aan landelijke normen24 voldaan wordt.

Maak daarbij gebruik van kaarten met de huidige en toekomstige

geurniveaus. Breng ook de mogelijke cumulatieve geurhinder door het

voornemen in beeld

Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Het plangebied heeft belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische lie §4.8

kwaliteiten. Beschrijf deze kwaliteiten, bijvoorbeeld aan de hand van het

landschapsontwikkelingsplan, en beschrijf de effecten hierop.

Visualisee de varianten voor bouwmogelijkheden van de (intensieve) lie §4.8.1

veehouderijen en andere agrarische bebouwing en bepaal de effecten

daarvan op het landschapsbeeld in deze gebieden en hun naaste omgeving.

Geef aan waar en hoe negatieve effecten via het bestemmingsplan kunnen lie de mitigerende en compenserende maatregelen

worden voorkomen of ondervangen door aanvullende maatregelen. elk aspect in hoofdstuk 4.

Geef aan of schaalvergroting in de agrarische bedrijfsvoering ook buiten het lie §4.8.1

bouwblok effecten voor het landschap zal hebben.

Ga in op de mate waarin de effecten van het voornemen bij kunnen dragen lie §4.8.1

aan de subdoelen van het voornemen.

Geef aan de hand van een bureauonderzoek aan waar zich archeologische De drie gemeenten hebben zelf al onderzoek

waarden bevinden en vul dit (zo nodig) aan met inventariserend uitgevoerd. Dit is als basis gebruikt voor het

veldonderzoek. aangeven van archeologische waarden in Salland.

Beschrijf hoe nadelige effecten op cultuurhistorische waarden, waaronder lie §4.8.2

eventueel aanwezige archeologische resten en karakteristieke elementen en

patronen, kunnen worden voorkomen of beperkt.

Geef ook aan in hoeverre het bestemmingplan de instandhouding van lie §4.8.2

cultuurhistorisch belangrijke objecten faciliteert.

Verkeer, luchtkwaliteit en geluid
Beschrijf (indien onderscheidend) de verkeersbewegingen die horen bij de lie §4.5

verschillende alternatieven. Bepaal in hoeverre en waar mogelijk knelpunten

kunnen ontstaan. Beschrijf, naast de genoemde aandachtspunten in de

notitie R&D, de gevolgen voor de verkeersveiligheid van met name
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PLAN-MER BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED SALLANDI

Inhoud Advies reikwijdte en detailniveau Relatie met pianMER
kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers).

Om de alternatieven onderling en met de referentiesituatie te kunnen lie §4.7

vergelijken is het noodzakelijk om de effecten op de luchtconcentraties van

fijn stof (PM10 en PM2,5) en N02 te beschrijven, ook onder de

grenswaarden.

Presenteer de resultaten van de berekeningen middels contourenkaarten en lie §4.7

geef per contour de hoeveelheid en ligging aan van woningen en andere

gevoelige objecten en groepen.

Geef aan of het initiatief deel uit maakt van het Nationaal lie §4.7 NSL is relevant. Gezien het schaalniveau van

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Indien het project zich als het pianMER is dit niet nader uitgezocht..

'niet in betekenende mate' kwalificeert, dient aannemelijk te worden Uit de verschillende berekeningen voor

gemaakt dat de toename van de concentraties PM 10 en N02 niet de luchtkwaliteit blijkt dat de normen voor de

grenswaarde met meer dan 3 % overschrijdt. Maak duidelijk dat voldaan cumulatieve belasting en overschrijdingsdagen niet

kan worden aan de anticumulatiebepaling opgenomen in het Besluit 'niet in worden overschreden.

betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen).

Breng de geluidsproductie in beeld van bedrijven/activiteiten met een lie §4.6
relevante geluidsproductie. Ga hierbij in op de ligging van geluidsgevoelige
bestemmingen en mogelijke knelpunten in relatie tot de
voorkeursqrenswaarde.

Bodem en water

Geef in het MER aan welke gebieden bekend zijn als lie §4.9

bodembeschermingsgebied, grondwaterbeschermingsgebied, hydrologisch

aandachtsgebied en verdroogd gebied en welke gevolgen de status van

deze gebieden heeft voor de planonderdelen. Beschrijf in het MER de

mogelijke effecten van aile relevante activiteiten op de bodemkwaliteit,

geomorfologie, oppervlakte- en grondwater (kwantiteit en kwaliteit).

Indien er een watertoets wordt uitgevoerd adviseert de Commissie de voor n.v.t.
de m.e.r. relevante resultaten in het MER op te nemen. Geef aan in hoeverre
afstemming met de waterbeheerder heeft plaatsqevonden.

5 Overige aspecten
Monitoring en eva/vatie
Een goede monitoring van de milieugebruiksruimte en de effecten van lie §4.11

ontwikkelingen en maatregelen daarop is essentieel om te kunnen

beoordelen of en tot welke totale depositie uitbreidingen/verplaatsingen

mogelijk zijn, en of er voldoende afname van depositie wordt bereikt De

Commissie in overweging een depositieboekhouding op te zetten voor het

gehele gebied.

De Commissie adviseert aan te geven hoe en op welke termijn een lie §4.11

evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde effecten met de

daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig

aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. In het MER zou een aanzet

gegeven kunne worden tot dit evaluatieonderzoek en daarbij een verband

legt met de geconstateerde leemten in informatie en onzekerheden.

Kaartmateriaa/

Gebruik in het MER recent kaartmateriaal (met legenda), dat de teksten Het pianMER is voorzien van diverse kaarten. lie
inzichtelijk maakt en verduidelijkt. Voorzie kaarten van een duidelijke schaal hiervoor onder andere bijlagen 6, 7,10 en 12.

en legenda. Neem in ieder geval op:

· een kaart op met daarop aangegeven aile gebruikte topografische

aanduidingen.;

· een kaart met de ligging van kwetsbare objecten (woningen),

bestaande veehouderijbedrijven en de intensieve veehouderijen in de

omgeving. Geef daarbij voor zover mogelijk aan wat de omvang is van

deze bedrijven en welke bedrijven op termijn zullen stoppen en welke

zich willen doorontwikkelen;

· de ligging en begrenzing van Natura 2000-gebieden en andere (zeer)

kwetsbare natuur in de nabijheid van het plangebied.
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BIJLAGE 2

PLAN-MER BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIEO SALLANOI

Verklarende woordenlijst

Besluit-m.e.r. m.e.r.-procedure voor projecten die bij wet m.e.r.-plichtig zijn

Bouwblok Deel van het bestemmingsplan voor de vestiging van

landbouwbedrijf met toebehoren zoals een bedrijfswoning,

erf, beplanting et cetera (uit: Reconstructieplan Salland

Twente).

Cie-mer Commissie voor de m.e.r.

Hervestiging De vestiging van een nieuw op te rich ten of van elders te

verplaatsen bedrijf op een bestaand agrarisch bouwblok (uit:

Reconstructieplan Salland-Twente).

Intensieve veehouderij (IV) Een agrarisch bedrijf of een deel dam'van met ten minste

250m2 bedrijfsvloeroppervlak dat wordt gebruikt voor

veehouderij volgens de Wet Milieubeheer en waar geen

melkrundvee, schapen, paarden, of dieren 'biologisch'

worden gehouden en waar geen dieren worden gehouden

uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer

(uit: Reconstructieplan Salland-Twente).

LOP

LOG

m.e.r.

MER

NGE

Nieuwvestiging

Plan-m.e.r.

Pluimveerecht

1B020231CE910N81000039/MW

Landschapontwikkelingsplan

Landbouwontwikkelingsgebied

milieueffectrapportage(de proced ure)

milieueffectrapport (het product)

Nederlandse grootte-eenheid, een maat waarmee de

economische omvang van agrarische activiteiten wordt

weergegeven (www.lei.wur.nl)

De vestiging van een nieuw van elders te verplaatsen bedrijf

of geheel nieuw te starten bedrijf op een nieuw agrarisch

bouwblok (uit: Reconstructieplan SalJand-Twente).

Procedure voor plannen die een kader stellen voor m.e.r.

plichtige activiteiten

Gemiddeld aantal kippen en kalkoenen, uitgedrukt in

pluimvee-eenheden, dat in een kalenderjaar ten hoogste mag

worden gehouden.
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Productierech ten

Varkensrecht

PLAN-IVIER BESTEIVIIV1INGSf'LANI~EN BUITENGEBIED SALLi'NDI

Varkensrecht of pluimveerecht.

Gemiddeld aantal varkens, uitgedrukt in varkenseenheden,

dat in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden.

ARCADIS 1120
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BIJLAGE 3 Reconstructiekaart
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BIJLAGE 4

ALTERNATIEF

CONCENTREREN LOG'S

PLAN-MER BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED SALLANDI

Uitgangspunten en randvoorwaarden in de
aIternatievenontwikkel ing

Aigemeen
De vergunde veehouderijbedrijven in het agrarische buitengebied van de 3 gemeenten zijn

ingedeeld naar economische omvang van de intensieve veehouderijtak. Deze tak bestaat uit

varkens of pluimvee. De omvang is uitgedrukt in Nederlandse grootte-eenheden (NGE), een

economische maatstaf die elke twee jaar wordt herzien.

De alternatieven gaan er vanuit dat de kleinste bedrijven «40 NGE-kvp) met onvoldoende

milieuruimte, stoppen. Bedrijven die iets groter zijn (40-70 NGE-kvp) stoppen bij

onvoldoende milieuruimte. Deze bedrijven groeien of behouden de vergunde economische

omvang als de bedrijfstak met intensieve veehouderij deel uitmaakt van een groter

veehouderijbedrijf. Grotere bedrijven (>70 NGE-kvp) groeien niet als ze onvoldoende

mogelijkheden hebben, maar wei blijven bestaan. De overige bedrijven, bedrijven dus met

voldoende milieuruimte, kunnen groeien binnen de regels zoals beschreven in het concept

voorontwerp-bestemmingsplan .

Stoppers, blijvers en groeiers in de alternatieven
In het alternatief Conceiltreren LOG's is het aantal NGE's, van de bedrijven die stoppen,

herverdeeld over de veehouderijbedrijven die kunnen groeien in de LOG's. Dit alternatief

gaat uit van nieuwe bouwkavels voor nieuwvestiging op basis van bestaande plannen. Bij

de overige bedrijven met groeimogelijkheden is sprake van hervestiging op een bestaande

agrarische bouwkavel of uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf met een intensieve

veehouderijtak.

In het groeiscenario groeien aIle bedrijven in het agrarische buitengebied met 20%. Hierdoor

komen extra NGE's aan varkens en pluimvee vrij voor herverdeIing over de bedrijven met

groeimogelijkheden.

ALTERNATIEF VERSPREIDEN In het alternatief Verspreiden is het aantal vrijgekomen NGE's herverdeeld over aIle

veehouderijbedrijven in het agrarische buitengebied van de 3 gemeenten. Uitgangspunt

hierbij is dat de totale veestapeI in de gemeenten gelijk blijft. In het alternatief Verspreiden is

geen sprake van nieuwvestiging. HerverdeIing van het aantal vrijgekomen NGE's vindt

aIleen pIaats via hervestiging en uitbreiding zoweI binnen als buiten het LOG's. Aile

vrijgekomen productierechten landen op een deeI van de groeiIocaties (circa 50%) omdat

niet voldoende productierechten vrijkomen om aile groeiIocaties modeImatig te voorzien

van een standaard varkensbedrijf. In dit alternatief nemen we op basis van de

verwachtingen in het gebied aan, mede gezien het salderingsprincipe uit de Overijsselse

Omgevingsvisie, dat nieuwvestiging (er moet namelijk een andere bedrijf gestopt worden)

dusdanig onaantrekkelijk is dat er geen sprake is van nieuwvestiging.

De groeimogelijkheden van bestaande agrarische bedrijven
De groeimogelijkheden van veehouderijbedrijven zijn beperkt doordat:

• Het bedrijf in of nabij natuurgebieden, kernen en buurtschappen is gelegen.
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• Het bedrijf geen geschikt bouwblok heeft voor intensieve veehouderij.

• Het bedrijf een beperkte milieuruimte heeft t.a.v. geUl'hinder (bron: Wet gem'hinder en

veehouderij).

• Het bedrijf planoJogisch de maximaIe omvang heeft bereikt.

Gebieden met beperkingen zijn:

• Natura 2000 en Natuurbeschermingswetgebieden met een zone van 1000 m.

• Kernrandzones, 400 m rondom bebouwde kommen.

• Wav-gebieden en 250 m zone.

• Extensiveringsgebied integrale zonering.

Stoppers

Blijvers

Groeiers

Bedrijven met <40 NGE varkens en

pluimvee stoppen met de tak

intensieve veehouderij.

Bedrijven met >=40 NGE varkens en

pluimvee, niet gelegen in gebieden

met beperkingen. Deze bedrijven

kunnen met ruim 4600 NGE groeien

in de scenario's 0% en met 6000 NGE

in het scenario's 20% 2:roei.

Bedrijven met 40-70 NGE

varkens en pluimvee, gelegen in

de gebieden met beperkingen

stoppen met de tak intensieve

veehouderii.

Bedrijven met >=70 NGE

varkens en pluimvee, gelegen in

de gebieden met beperkingen.

Deze bedrijven blijven bestaan,

maar 2:roeien niet.

Enkele, door de gemeentes

aangegeven bedrijven,

waarvan bekend is dat ze

waarschijnlijk gaan stoppen.

Dit leidt in Salland tot de volgende verdeling van de stoppers-blijvers-groeiers:

Aantal bedrijven NGE

Geen IV 914 0

Stoppers 357 4.822

Blijvers 27 3.530

Groeiers 151 20.849

535 29.201

Niet aile potentiele groeiers worden daadwerkelijk groeiers in de scenario's. Dit is

afhankelijk van de individuele milieuruimte ten aanzien van gem'hinder en van het

benodigde aantallocaties voor de verschillende alternatieven en scenario's. Potentiele

groeiers die in een scenario niet groeien, behouden hun huidige nge's varkens en pluimvee;

het worden blijvers.

Groei

Op dit moment is er 29.201 NGE varkens en pluimvee aanwezig in de vergunningen ill

Salland. In de scenario's met 0% groei wordt er 4.822 NGE (van de stoppers) herverdeeld.
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In de scenario's met 20'X) groei komt er 5.840 NGE bij, zodat er 10.622 NGE (her-)verdeeld

wordt.

Overzicht van de alternatieven en scenario's
Huidige situatie.

• Referentiesituatie;

huidige situatie

aile bedrijven voldoen aan AMVB-huisvesting

• Verspreiden 0% groei

- aile bedrijven voldoen aan AMVB-huisvesting;

- de nge's van de stoppers worden herverdeeld over 100 bedrijven met voldoende

milieuruimte, die 48 NGE per bedrijf erbij krijgen.

• Verspreiden 20% groei

- aile bedrijven voldoen aan AMVB-huisvesting;

- de nge's van de stoppers en de 20% groei worden verdeeld over 100 bedrijven met

voldoende milieuruimte, die er, afhankelijk van de milieuruimte 48 tot 130 NGE bij

krijgen.

• Concentreren LOG's 0')10 groei

- aile bedrijven voldoen aan AMVB-huisvesting;

- de nge's van de stoppers worden herverdeeld over 16 nieuwvestigingen in de LOG's,

die 301 NGE per bedrijf krijgen.

• Concentreren LOG's 20% groei

- aile bedrijven voldoen aan AMVB-huisvesting.

- de nge's van de stoppers en de 20% groei worden verdeeld over 16 nieuwvestigingen

in de LOG's, die 364 NGE per bedrijf krijgen en 36 bestaande IV bedrijven in de

LOG's (groeiers), die er, afhankelijk van de milieuruimte 50 tot 160 NGE bij krijgen.
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BIJLAGE 5

PLAN-MER BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED SALLANDI

Huidige vergunde bedrijven Salland

Onderstaande tabelJen geven per type bedrijf het aantal in elke gemeente weer, met de grens

bii 40 en 70 NGE.

Tabe185.40

Aantal bedrijven groter dan 40 Deventer 251 42 9 29 16 7 354

NGE, per gemeente naar type.
Olst-Wijhe 237 41 6 21 18 11 334

Stoppers, blijvers, en groelers.
Raalte 489 119 17 70 41 25 761

Totaal 977 202 32 120 75 43 1449

Tabe185.41

Aantal bedrijven groter dan 40

NGE, per gemeente naar type.

Blijvers en groeiers.

Tabe185.42

Aantal bedrijven grater dan 70

NGE, per gemeente naar type.

Groeiers.

Gemeente rundvee varkens plulmvee gemengd paarden overig totaal

Deventer 198 23 6 13 4 5 249

Olst-Wijhe 174 23 3 9 6 3 218

Raalte 337 86 9 32 16 9 489

Totaal 709 132 18 54 26 17 956

Gemeente rundvee varkens pluimvee gemengd paarden overig totaal

Deventer 149 17 5 9 3 3 186

Olst-Wijhe 138 18 2 7 2 3 170

Raalte 260 68 3 23 8 6 368

Totaal 547 103 10 39 13 12 724

Een verklaring van de termen stoppers, blijvers en groeiers treft u aan in bijlage 4.
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BIJLAGE 6

PLAN-MER BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED SALLANDI

Kaart veehouderijen in Salland

• Kaart met (intensieve) veehouderijbedrijven in Salland in de huidige situatie

• Kaart met (intensieve) veehouderijbedrijven in de scenario's. Hierin is tevens de

modelmatige locatie van de nieuwvestigingen aangegeven.
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BIJLAGE 7 Natuurgebieden in Salland

PLAIHI1ER BESTEMMINGSPlANNEN BUIT[NGEBIED SAllANDI
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PlAf~-MER B[ST[MMIt~GSPlANN[N EUITENGEBIEO SAllANol

Natuurwetgeving

De juridische bescherming van de ederlandse l1atuuf is in hoofdlijn geregeld via twee

sporen. De soortenbeschenning, welke landelijk is geregeld onder de Flora- en fauna wet, en

de gebiedbescherming waarbinnen de Natllurbeschermingswet 1998 een belangrijk kader is.

In onderstaande paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke en beleidsmatige kadel's

voor natuurbescherming, die relevant zijn voor dit project.

Natuurbeschermingswet 1998

Een belangrijk deel van deze \-vetgeving geeft uitvoering aan Europese richtlijnen. Daarbij

gaat het om de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Natllro 2000-gebieden

vallen onder het beschenningsregin"le dat is opgenomen in de Natllurbeschermingswet 1998

"

Onder Niltura 2000 \",orden de gebieden verstailn die op grond Viln de Vogel- en Hilbitat

richtlijn worden ilangevvezen. De gebieden zijn van grote betekenis voor de beschenning

viln de Europese biodiversiteit en dienen gezanlenlijk met illle ilndere ailngewezen gebieden

in Europa een ecologisch netwerk te vormen. Vaal' illle Natura 2000-gebieden in Nederlilnd

zijn instilndhoudingsdoelen geformuleerd. Momenteel worden deze doelen uitgewerkt in

beheerplannen. In conceptvorm is een ailntal beheerplilllllen inzichtelijk. Voor de Natura

2000·gebieden in en nabij Silllilnd zijn nag geen beheerplilnnen vastgesteld.

Om de instandhoudingsdoelen te waarborgen geldt er een vergunningplicht voor aile

plannen en projecten die mogelijkerwijs (significante) gevolgen kunnen hebben Vaal' het

beschermde natuurgebied. Een vergunning vaal' een project kan aileen worden verleend

indien vooraf zeker is dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden

aangetast en de instandhoudingsdoelen niet in gevaar worden gebracht. Hiervan Inag aIleen

worden afgeweken wanneer alternatieve oplossingen voor het project ontbreken en

wanneer sprake is van dv,'ingende redenen van groat openbaar belang. Bovendien moet

voorafgaande aan het toestaan van een afwijking zeker zijn dat aile schade gecompenseerd

wordt (de zogenaamde ADC-toets: Alternatieven, Dwingende redenen van groat openbaar

belang en Compenserende maatregelen). In de beheerplannen \\lordt aangegeven onder

welke voorwaarden plannen en projecten.

Onder andere in de veehouderij komt ammoniak vrij. Uitbreiding of verplaatsing van

veehouderijbedrijven kan leiden tot een toename van de aml1loniakdeposit'ie. Aangezien in

vrijwel aile Natura 2000-gebieden in Nederland de ilml11oniakdepositie al boven de kritische

waarde Iigt, kan extra depositie leiden tot een significant negatief effect.

l? Andere gebieden die een bescherrnde sti'llllS op b<lsis v<ln de N<1tllllrbescherrningswet 1998 hebben

gekregen zijn de bescherrnde n<1l11urnlOnllrnenlen, en de gebieden die de minister v<ln LNV <1<1nwijsllel'

llitvoering v<ln vel'dr<1gen of <lndere intern<1lioll<1Je verpJichtingen (met uil7.ondering V<111 de N<1tlll'<I

2000-gebieden).
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In d<lt gevalllloet dan, mecle v<lmvege de externe werking V<ln de N<ltuurbescherrnings\·vet

1998, een passende beoordeling worden uitgevoerd in het kacler van deze \-veL

Tot voor kort W<lS voor de ill111110niilkdepositie het "Toetsingskader alllmoniak rondom

N,ltur<l 2000-gebieden" van knlcht. Dit bder is opgesteld door het ministerie v<ln LNV, IPO,

VNG en LTO en is eenleidr<l'-ld voor veehollderijbedrijven in of n<lbij de N,-ltllra 2000~

gebieden. Hel' k<lder bepaalt de spelregels die gelden bij aanpassing - llleest,-11 uilbreiding

VCln deze bedrijven. Gemeenten en provincies gebrllikten deze regels bij het verlenen van

een milieuvergunning of een NCltuurbeschenningswetvergunning (ex. art. "l9d Nb-wet).

De Raacl van State heeft het toetsingsknder ammoniak vernietigd omd'lt het onvoldoende

zekerheid biedt clat de natuurwmuclen in Natura 2000-gebieden niet worden aangeti1st.

VervoJgens heeft de taskforce Troj<ln het r<lpport "Stikstof/ammoniClk in rebUe tot NClturCl

2000, een verkenning VCln oplossingsrichtingen" (d.d. 30 jllni 2008) uitgebrClcht. Een

beJangrijke conclllsie in dit rClpport is dat een generiek, IClndelijk toetsingshlder voor de

vergllnningverlening van veehollderijbedrijven niet houdb<lM is. Aan een vorlll v,ln

individllele toetsing v<llt niet te ontkol11en. NClM aanleiding hicrvan heeft de Minister van

LNV een handreiking met een aantal vrClgen opgesteld, d<lt in dit planMER bij de passende

beoordeling '-lIs lIitgangspllnt is geh<lnteerd. Th(1ns is toeh een programmatische Clanpak in

ontwikkeJing, w(1arop is ingeg<l<ln in de hoofdtekst van het planMER.

8eschermingskader EHS

Sinds 1990 vormt de beschenning en ontvvikkeling V,-ln de nationClle Ecologische

Hoofdstrllctllllr (EHS) de ruil11teJijke rllggengrClat van het natllurbeleid. De globaal

begrensde Ecologische Hoofdstrlletullr is in 1995 planologisch verankerd in het

Strllctuurscherna Groene Ruirnte. In 2006 is het belei.d overgenol11en in de Not<l Ruimte.

Met d\;~ inwerkingtreding van de Not<l Ruin'lte is het Structuurschema Groene Ruil11te

veJ'vaJlen.

De overheid beschrijft hierin hCl<lr aanp,lk om de achteruitgang in oppervlaktc en kwaliteit

VCln de NederlClndse n(1tuur tcgen te gaan. De overheid heeft hiervoor kerngebieden en

ecologische verbindingslones aangewezen: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Voor de verdere uitwerking VCln instrumenten en begrippen die in de NOtCl Ruimte

genoemd \-vorden, is in 2007 het beleidsklder Spelregels EHS ", opgeste!d door het Rijk en

provincies. Deze Spelregels dienen doorvert<:wld te worden in de provinci<1le beleidskaders.

De EHS beoogt het re,-lliseren van een samenhangend netwerk Vi1n kw,-lJitatief

hoogwa<1rdige nCltuurgebieden en n(1tuurrijke cultuurlClndschappen. Voor de begrensde

EHS (netto EHS) geldt de verplichting tot inst<lndhouding van de wezenJijke kenmerken en

waMden en een 'nee, tenzij'-regime. I--Jet ruimtelijke beJeid is gericht op behoud, herstel en

ont\·vikkeling van de wezenlijke kenmerken en w<1Mden, vvaarbij tevens rekening wordt

gehouden met de medebelClt1gen die in het gebied aanwezig zijn. Niemvc phlnnen, projecten

of handelingen zijn niet toegesti:l<ln als dele de welenlijke kenlllerken of \-vaarden V<1n het

gebied significClnt <I<1ntasten, tenzij er geen reele Cllternatieven zijn en er sprake is van

redenen V<lll groot openb<lar belang.

;, Ministeries VROM, EZ, LNV en VenW, Nota RUimte, Ruimte voor ontlvikkeling, 2006 (verder: Notil

Ruimte).

;;. Spelregels El·IS, Beleidskilder vom compens<ltiebeginsel, EHS-S,lldobenildering en herbegrenzen EHS,

een gez<mwnlijke uitwerking van rijk en Provincies, te riliH.-lplegen np ww\v.minlm .nl (verder:

Speln.:'gels EHS).
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Het beleidskader 'Spe1regels EHS' zegt over de bovengenoelTH.ie wezenlijke kenmerken en

\Y<1<lrden het volgende: "Om een zorgvuldige <lfvveging te kunnen m,lken, zullen de te

beschermen en te behouden 'v\'ezenlijke kenmerken en w<I<lrden per gebied moeten worden

gespecificeerd. De vvezenlijke ken111erken en \-v<lMden zijn de ,letuele en potentiele w<I<lrden,

geb<lseeJ"(.i op de nntuurdoelen yoor het gebied. }--let gaat dailrbij OlTl: de bij het gebied

behorende natllllrdoelen cn-kw'lliteit, geo111orfologische en n<lrdkundige VI'aMden en

processen, de w<lterhllishouding, de kW<lliteit V<ln bode111, \""<lter en lucht, rust, stilte,

donkerte en open heidI de I<lndsehapsstructuur en de belevingswa<1rde".

"Feitelijk gaM het on1 de <letllele en potentieJe waarden, gebaseerd op de n<ltuurdoelen voor

het gebied zO<lls opgenomen in de voorlopige L<I11delijke Natuurdoelenk<l'll"t die is

opgenomen in het tweede Meerjilrenprogr<lmmi:l Vibl,ll Plattel<lnd, en de n'ldere

uitvverkingen da<lrvan zoals pJ'O"inci'lle natuurdoeltypenbarten en concrete

u itwerkingspl'lnnen." (Spelregels EI--IS, p<lragl'i_Hlf 2.5, p. 1-!).

In de Spelregels zijn twee llitzonderingen opgenomen vvaarbij een individllele illgreep of

een combinatie van projeeten, ondanks een significmlt neg<ltief effect op de \v,wrden en

kenmerken "<In de EHS, toch <lmwa<lrdbaar ki:ln zijn. Het betreft de 'herbegrenzing E{--IS om

andere d8n eeologische redenen' en 'EHS-s8Idobenadering', bij gevClllen YV<l<lrbij signific(1l1te

negMieve effecten ph18tsvinden door de uitvoer "<In een combini:ltie van pbnnen, projecten

en handelingen. In het beleidskader Spelregels EHS vvordt dit t1<1der toegelicht. Bij eventuele

signifieante effeeten is het compensatiebeginsel van toep<lssing.

Met de Wet Ammoni<lk Veehouderij (Wav) worden nntuurgebiedenJ die ge"oelig zijn '1'001'

verzuring, beschermd tegen de llitstoot van <lmmoniak door veehollderijen. Op basis '1',111 de

W,1\' en nn<lr aanleiding vC1n de Ellropese IPPC-richtlijn is door het" Ministerie van VROM de

Beleidslijn IPPC-omgevingstoets <lmmoniak en veehollderij ontwikkeld. Deze beleidslijn is

bedoeld ,lIs hand rei king '1'001' het llit"oeren van dt:' om.gevingstoetsing die op grond vnn de

IPPC richtlijn ten aanzien van de <1ml11oniakemissie dient te worden llitgevoerd. Met behlllp

V<1n deze richtlijn bn het bevoegd gez,lg beslissen of en in welke m,lte, vJnwege lokale

milieuomstc1l1digheden, strengere emissit:'-eisen in de milieuvergllnning moeten vvorden

opgenomen dan de eisen die volgen llit Best Beschikbi:He Technieken (BDT, op basis v,ln de

Europese IPPC-richtlijn)

Flora- en faunawet

De Flor<l- en fi:1Un8\Vet bevat regels tel' beseherming van in het yvild voorkomende pJanten

en dieren. De vvet zelf wijst vrijwel Jlle zoogdieren, vogels, <lmfibieen, reptielen en een groot

i:l(1I1tal vissen als beschermde diersoorten a'1I1. D<I<lrn,wst zijn verschillende 'lndere

diersoorten (o.a. dag"linders, libellen) en soorten pJanten als beschermd aangewezen. Ten

aanzien v<ln al deze soort-en gelden bepai:llde verbodsbep<dingen, w,l<lronder het doden,

opzette!ijk verontrusten en het "ernielen v<ln nest of verblijfplaatsen. Iedereen moet zich <I,ln

deze bepalingen houden, zowe! binnen beschermde n<lt-uurgebieden als daarbuiten.

l-Ioe\'vel het voorkomen v<ln het overtreden van deze verboden (prevelltie) steeds v(lorop

moet sta,lll, zijn uitzonderingen soms mogelijk. Of dit zo is h'lngt met name <If van het

belang waar"oor men een project of h,lIldeling vvil realiseren, de vra<lg of er <llternatit:'vt:'n

best-Jan, en de mate waarin de ben<ldeelde soorten beschermd zijn. Glob<lal k<ln het

onderscheid worden gemi1<1kt tussen "gewo()n" beschermde soorten en "strikt" beschermde

soorten. Bij deze laatste soorten gaat het 0111 de soorten die besdwrming genieten op grond



VJn inlernJtionJle verdr<lgen en Europese richtlijnen en enkele clndere Jls "strikt

beschermd" benoemde soorlen. Voor deze soorten bestJJn beduidend mindel'

mogelijkheden voor ern ontheffing of vrijstelling V<ln de verbodsbepCllingen.

Rijksw<ltersta<lt bijvoorbeeld \-verkt <lJn een gedragscode voor zorg'l'uldig werken volgens

de Flonl- en fmlll<lwet. W,Hlneer volgcns een door de Minister V<ln LNV goedgekeurde

gedragscode wordt gewerkt in een project, hoeft voor bqmalde RijkswilterslYlatsprojecten

(of gedeelten dcl<lrv<ln) geen otltheffing l1leer te worden aJngevr(1clgd. Dit geldt nil't voor

projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting w<l<lrin <1<111 strikt

beschennde soorten schade toegebmcht wordt. VOOJ' deze blijft een ontheffing noodz<lkelijk.

Bet Bevoegd Cezag voor ontheffingen ex mtikel 75 v<ln de FIOJ'a- en bun<lwet is de minister

VJn LNV.

Ncli.lSt de nwet' specifieke verbodsbep<llingen bev<lt de vvet ook een Jlgemene zorgplicht die

een ieder verplicht 'l'oldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende plan ten en

dieren. Deze zorgplicht heeft ook betrekking op planten en diercn die niet behnren tot een

beschermde snort.
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PLAN·MER BEST[Mr.1INGSI-'LANNEN BUlTENGEBIED SAllANDl

BIJLAGE 9 Ammoniakdepositie in natuurgebieden: tabellen

Tabel B9.43

01.'P05111f? van Nh3 (mol/hl/ll)

v(lnuit Sletlcmissics vanUlt

Salland op N<:ltUlil 200Q-gcbicd

Boetelerveld

huidigesituatie 1315 916

amvb-huisvesting __ j:.::22:.::62-'07-- 736

Ihandhaven ver9unde rechlen . 634

vers~eiden 0% 9,.:.:ro",e"i__ 241 663

I verspreiden 20% 9roe1 258 701

concentrerenJ:9G's 0% groei 238 650

concentreren lOG's 20o/~g.~ro",e",i__ __1-"2"'5=.2 -+ 671

aileen rundvee 165 434

rundvee 10% groei en AMvB Huisvesting"--_-L=.27,,6"-_ 777

606

499

428

454

485

446

469

306

529

Tabe189.44 minima.t maxima.1 gemiddeld

4 975-
4 955

3 948

3 953

4 95B

3 955

4 963

2 904

svesting 4 1045

~i_ge situatie 68

amvb-huisvesting 58

handhaven vergunde reehten 54

verspreiden 0% groei 56

verspreiden 20% groei 58

concentreren LOG's 0% groei 56

concentreren LOG's 20% groei 59

aileen rundvee 41

rundvee 10% groei en AMvB Hui 62

"Door de afst,md en de grootte van het Natura 2000-gebied is niet het gehele gebied in de

berekening op genomen.

Deposltic Villl NI13 (mol/hrljr)

vanlJit stalcmrssrcs vanuit

Sailand 01' l\latUtil 2000-gebied

Uiterwaarden Ussel

label 89.45 minimaal maxlmaal gemiddeld

67

54

49
1

53

58 ~

55

~
61

32

57

32 136

26 111-
hten 24 99

26 lOB

2B 119

roei 27 .- 112

groei 30 125

16 66-
vB Huisvesting 27 117ien AM

nde ree

oei

roei

s 0% 9

s 20%

huidige situatie

amvb·huisvesting

handhaven vergu

verspreiden 0% gr

verspreid~20% 9

concentreren LOG'--
concentreren LOG'

aileen rundvee

rundvee 10% groe

Salland op NClturCl2000-gebied

Borkeld

Depositie van Nh3 (mollhr/jr)

vamllt stalemissies vanuit

Tabel B9.46 minimaal maximaal gemiddeld

20B

f--169

150

163

180

164--
183

100

~178

31 190

56 343

65 400----
53 324

47 288

__---1:.::5:..:1 --1 313

56 346

___t"'52=- +314

57 352

estinL

~dige situatie -
amvb-huisvesting

handhaven vergunde reehten

verspreiden 0% groei

verspreiden 20% groei

coneentreren LOG's 0% groei

eoneentreren LOG's 20% groei

aileen rundvee

rundvee 10% groei en AMvB Huisv

DCPOSlll€ van l-Jh3 (mol/hr/]l)

vanuit stalemlssies vanuit

Salland op Natura 2000-gebied

Sallandse Heuvelrug

laO]023/C E9/(1k8,OOOOJ9/tAW ARCADIS 1137



PlAr~ MER B[ST[MMIfJ(iSPlANr~[N rsUIT[NGEDIEO SAllArml

Tabel B9.47

Depositic vein hlh3 (rnol!lll/il')

V(\l)lllt stalemtsslC'$ vilmnt

Sallilnd oJ) l>Jaturil 2000-gebicd

Uiterwaarden Zwarte Water en

Vecht

huidige situatie 11 19

amvb-huisvesting 9 16

ha!ldhaven vergui!de rechten 8 15

verspreiden 0% groei 9 15

v~rspreiden 20% groei 9 16

concentreren lOG's 0% groei 9 15

concentreren lOG's1-0% groei 9 16

~en rundvee 6 10

Lrundvee 10% groei en AMvB Huisvesting 9 16 _~ ::=J
"Door de afstand en de grootte van het <ltur<l 2000·gebied is niet het gehele gebied in de

berekening op genomen.

label 89.48 mlnlmaal maxlmaal gemlddeld

DcpositlC vall Nh3 (mol!lll/jl)

vantllt stalellllSSI( s vanUlt

SaUand op Natura 200Q-gebied

Vecht en Beneden-Regge

hUi~ige situatie _~8

amvb-huisvesting _ 31

handhaven vergunde rechten 28

verspreiden 0% gr~~ _ 30

versprejden 20%g~ _~ _

concentreren LOG's 0% groei ----I 29

concentreren LOG's 20% groei 31

aileen rundvee 18- ---
rundvee 10~ groei en AMvB Huisvesting,-_-,-,3",2

303

243

219

235

254

228

244

139

256

129

103

93

100

lOB

98

105

60

109

label 89.49 mlnlma.1 maxlmaal gemlddeld

6

5

- ~

- 5

5

5

- 3
-3

jng 5

huidige situatie 144 43

amvb·hu~vesting 120 35

handhaven v~rgunde rechten 110 32

verspreiden 0% groei 116 34

verspreiden 20% groei 122 36

concentreren LOG's 0% groei 117 34

concentreren ~G's 20% groei 124 37

aileen rundvee 76 22---
rundvee 10% groei en_AMvB Huisvest ~ _ 37

"Door de afsl<lnd en de grootte van het Natllf<l 2000-gebied is niet het gehele gebied in de

berekening op genomen.

Dep~llie van Nh3 (moVlllljr)

vanuil stalemissics vanvil

5Cllland op N"tura 2000-gcbied

Veluwe

label 89.50 mlnlm..1 maximaa' gemlddeld

- 54 - 122 79 -
9 -

43 98 64 -
unde rechten 39 87 57

gro~__ 42 95 - 61 --
ogr~ 46 104 67

G's 0% groei 42 95 62 ----
G's 20% groei 46 104 6B

25 58 38

roei en AMvB Huisvesting 45 103 67

huidige situatie

amvb·huisvestin

handhayen verg

verspreiden 0%

verspreiden 20O/C

concentreren LO

concentreren LO

aileen rundvee

rundvee 10% 9

DepOSlllC van Nh3 (moll1l1/jr)

Vi\IlUlt stClh"mlss;cs vanuil

saUand op Natura 2000-gebied

Wierdense Veld
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T<lbel 89.51

Depositie Vi\1l Nh3 Imoillu/jl)

Villluit slal(>nussK's vi\nuit

Sill1and op Nb-wet qcbied

Buitenplaats Vosbergen

thuidige situatie I34

amvb-huisvesting ~128

handhaven vergunde rechten T25

verspreiden 0% groei ,..=.27'---- _

verspreiden 20% groei -128

concentreren LOG's 0% groei _ -----+-;-7
concentreren LOG's 20% groei 29

~Ieen rundvee -----1_'_8__
, rundvee 10% groei en AMvB Huisvesting _~,.:c2c'9,--- _

61

50

46

49

52

49

53

32

53

l
~
I

Tabe189.52 mlnlmaal maxlmaal gemlddeld

461

377

333

358

387

352
374

235

400

0Cl)()Slti(> vall Nh3 (mollhr/)l)

v3nUlt stal(>n1issies valluit

Sallilnd op Nb·wet qebicd

Oostermaet (de Slenk)

I hui~g~uatieramvb·huisvesting

hand haven vergunde rechten

I~erspreiden 0% groei

Gerse!:.-eiden 20% groei

f
concentreren lOG's 0% groei

.£oncentreren LOG's 20% groei

aileen rundvee

rundvee 10% groei en AMvB Huisve

160;0) 3U9/(lN8I0000391:!lW

414

j339

~--j- 322

347

316

334
214

sting_ 360

447

366

323

347

375

34'
362

227

388
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BIJLAGE 10

PLAN MER BE$TEMMINGSPlANNEN BUITENGEBIED SALlAND I

Ammoniakdepositie: kaarten

Verschil in depositie van <lmll1oniak ten opzichte van de huidige situatie cds gevolg van

stillemissies:

J. Depositie V,1I1 ill111110niilk uit st,lIemissies in de huidige situCltie.

2. Referentiesituatie t.o.v. de huidige sitlliltie.

3. Aandeel rundvee (exclusief vleesvee) in de depositie V(l1l ClI111110niak in de huidige

situatie.

4. Alternatief Verspreiden met O'Yo groei t.o.v. de huidige sitU<ltie.

5. AlternCltief Verspreiden met 20% groei t.o.v. de huidige situatie.

6. Alternatief Concentreren LOG's met 0% groei t.o.v. de huidige situCltie.

7. Alternatief Concentreren LOG's met 20'YcJ groei t.o.v. de huidige situCltie.

8. A<1ndeel rundvee (exclusief vleesvee) met lO()lo groei t.o.v. de huidige situatie.

Anll de Iml/d vnll erJl lIIodclverckcllillg (detnils ('/I nchteJ'grol/d vnll de verekcJlillg zijl1 te vil/dclI ill

lJijlnge 4) zijll de Sfikstojdeposifies vaekel/d i/1 dc Nntl/rn 2000-gebiedell. Oil is gcdnnll VOOI' dc:

HI/idige sitl/ntie.

Rcjercllfiesit I/ntie.

ill llOojdstuk 2 veschrcvell n!femnlievell ell scel/nrio's.

De res/I/fnfcJlllierVflll zijll Ie viI/deli iI/ deze bijlnge.
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Depositie van ammoniak uit stalemissies

- alternatief AMVB-huisvesting
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Depositie van ammoniak uit stalemissies

- alternatief concentreren logs met 0% groei
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PlAr-l·MER BE5HMMINGSPlAt.~m EUlTEr.G[EI[O st.lurml

Kaarten geur

Beoordeling leefklimaat op basis V(l11 de indiGltieve achtergrondbel<lsting ten aanzien van

geurhinder:

1. Huidige situatie..

2. Referentiesituatie.

3. Alternatief Verspreiden met mIn groei.

4. Alternatief Verspreiden met 20% groei.

5. Alternatief Concentreren LOG's met Qll.fo groei.

6. Altern(ltief Concentreren LOG's met 20% groei.

Door de kaarten V(l1l de alternatieven te vergelijken Inet de kaarten van de referentiesituatie

komen de verschillen in beeld.

Daarnaast is ~ok de kaClrt met de huidige indicCltieve leefruimte voor geur opgenomen in

deze bijlage.
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B LAGf. 12 Kaarten fijn staf

Voar inzicht in fijn star in Salland zijn de volgendc kaarten opgcstcld:

Achtcrgrondbclasting.

CUl11ulaticve belasting.

Ovcrschrijdingsdagcn.
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Gezondheid

In S"lland is sprakc V('Ill cen verspreidc Jigging van intcl1sieve veehoudcrij in het landelijk

gcbied. Tussen de bcdrijven \'\'ordt volop gev,'oond in voormaligc agrarischc geboll\-vcn. Oit

patroon vcrschilt namvelijks binncn en buiten de grenzcll Vflll de LOG's Gczondhcid is in

dit geval relevant. Deze bijlage bch<llldelt gezondhcid in reIn tic tot de intensievc vechouderij

op basis van de bestaande kennis en belcidsstandpunten op globaal niveau.

Methode

Het bcrckcncn van de Ie venvachten cffecten op de gezondheid op basis van "dosiseffect

rclatics" is niet zinvol omdat het bestemmingsplanbesluit een algcmcen onhvikkclingskader

biedt voor intensievc veehouderijen. Door de vele ac1l1names ,vaC1rop de alternatieven zijn

gebaseerd \.... ordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er per bron (IV-bedrijf) voldoende

betrouwbare blootstellingsgegcvens zijn.

£ffeeten

Geur en fijn staf

Uit het informatieblad "Intensieve veehouderij en gezondheid" van de GGD'en Brabant en

Zeeland (januari 2009) blijkt dat voor de componenten geur, fijn stof en Q-koorts een effect

op het gezondheidsrisico te venvachten is in de algemene leefomgeving.

De gezondheidsaspecten Vaal' gem en fijn stof worden behandeld in hoofdstuk 3 van het

Plan MER. Gem behandeld de leefkwaliteit en laat voor de alternatieven een positiever beeld

zien dan de huidige situZltie. Fijn stof blijft in aile gevZlllen onder de wettelijke normen.

In de naClste oIT'Igeving van nieuwe bedrijven nemen milicuhinder door gem en fijn stof en

ammoniClkdepositie weI toe maar de voordclen zullcn per saldo op'.... egen tcgcn de nadelcn,

mits de dierenZlantZlllen gereguleerd blijven door bcleid en oude stallen ,·vorden gesloopt.

Onder omvvonenden van intensieve vechouderijen is minder onderzoek gedaan dan onder

wcrkncn'lers. Uit het beschikbare ondcrzock blijkt dat omwoncnden vaak mecr syIT'IptolT'Ien

rapporteren dan vergelijkingsgroepen. Het gaat vooral om klachten van de luchtwegen en

verminderde kwaliteit van leven. Het is duidelijk dat rondom intensieve veehouderij vaak

gcurhinder optrecdt. Omdat blootstellingschZlttingen in vrijv,'cl aIle studies ontbreken, is op

grond van de beschikbme gegevens geen relatie te leggen tllssen blootstelling aan specifiekc

componenten uit de intensicve veehouderij en de gezondheidsklachten.

Verspreidingsberekeningen en/of blootstellingsmetingen kunnen meer inzicht geven in de

verspreiding van stoffen vanuit de grote intensieve veehollderijen (megastallen). Vaal'

bcdrijven van een dergclijke omvang zijn namelijk nog hclenuwl geen gegevens

beschikbaar. Daar is '....el behoefte aan, zeker gezien het grote aantal vragen dat de

schaalvergroting oproept.

Biologische agentia

Er zijn vele studies gedaan nam de gezondheidseffecten van ,;,,'crkneIT'Iers van de intensieve

veehouderij. Onder werknemers wmdt vooral een hoge prevalentie vanluchtwegklachten

gevonden waaronder hoesten, slijIT'I opgeven, kortadcn1igheid en benauwdheid.
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DnMT\nast lwcft een dccl van de wl~rkncmcrssystcmatische klachten zoals rillingcn,

transpirl~rcn, koorts en gevvrichtspijncn. Allergic voor alkrgenen buitcn de wuksituatic,

zonls gr<lspollcn (hooikoorts), hllisstofmijt en hllisdiercn (kntten l~n honden) komt cchtcr

jllist minder voor bij agf<lri('~rs en hun kindercn. Ais oorzaak V<1n de wcrkgercl(jtcerdc

klachten komt uit de literatullr voorn,lmelijk de blootsteHing aan endotoxinl~n naar voren.

Hd is mogelijk dat ook andere ngentia afkomstig van micro-orgilnisnwn samcn md

endotoxine deze effecten vcro{)]"zakcn. Ecn vechouderij cmittccrt stofk~n llnar de omgcving

afhilnkelijk van onder andere staltype, bcdrijfsvoering en a,lllwl en type dicrcn. Dc bijdrage

V<ln deze emissies <l<ln de conccntratics op leefniveilu lijkt gering cn lcidt in elk gcvillniet tot

ovcrscl1rijcling Vim nomwn of gczondheidkundigc <1dvics\vaarden. Dc blootstclling van

ormvonenden V,ln de intensil~Vl'vechoudcrij <l<ln diverse stoffcn is cen ordcgrootte "JOO-lOOO

hgcr clan vall \vcrknemers. Dit is 66n van de rcdcnen vvaardoor uit ell' bij vvcrkncmers

gcvondcn dfecten niet direct conclusies kllnnen worden ge.trokkell il<l!lg<l'lndc het risico

voor onnvonenden. VerdeI' is de concentriltie endotoxinc in huisstof vcrhoogd in vvoningcn

van agr<lricrs, maar niet in andere pl<lttelands\\'oningen. Deze gegevens onder.>tl'uncn de

conclusie dat blootstelling V,ln onnvonenden (nict-agnuil~rs)lli.1ar <1 Ill' "nl<lrschijnlijkhdd

I<lilg is en hoofdz'lke!ijk in de dirccte ll<lbijheid van <lgrarische ilCtiviteit is tcrug te vinden.

Hct is ondllidclijk of de licht verhoogdl' concentr<ltics rond agnuisehc bedrijven kllnnen

leiden tot cffccten op de gezondheid.

Een ander virus dM verb<lnd houcH met de intensievc vcehouderij, is het inflllenZ<lvirlls

(griep), ma<lJ' dit komt zelden voor. Infcctie ml~t het inflllCnZilVil'llS k,m Jcidcn tot acute

klachten V<ln de lllchtvvcgcn. Door pratcn, hoes ten of niczen \vordt het virus versprcid.

Menscn kllnnen besmet raken niet varkensinfillenzavirlls doo]' bcrocpsmatig in contact IT'

komen met v<lrkens. VerdeI' kunncn mcnsen gci'nfccteerd rakcn met inflllCnZ<lvirllSSen door

dinxt contact met gc'infccteerd plllimvce.

S<llmonclJa bij dl' mens is een bl'l<lngrijkc venvckker V(ln vocdsclgerelateerde d<lnninfecties

bij lk mens. Dicren zijn vaak de dragcr van de Sillmonella bactcric. zonclef cr zelf zick V<H1 te

\vorden; door mest besmetten zij clk<lM. Door controlI.' programma's is het a<lntill

besmcttingen in de pluimvecseetor afgenomcn, onder rUllclvee en varkens echtcr niet.

Infceties bij de mens tl'eden op door C'ten vall besmct vlees en cieren of productcn, die door

vlees of eiNen zijn besmet.

Ten slotte is toxopl<lsmosc cell van de meest voorkonll'nde parasitairc infectieziekten.

Mensen kunnen bcsmct l'aken door cont<let met besmette citjes besmettc <l<lrcle (die via

katten lIitgesclwiden \vorden, vvelke het \veer V<ln muizen hebben of vilrkens en kippen die

tussengastlwren zijn) of door het etcn van met eitjes bcsmctte groentl' op het den v,m llid

(gocd) doorbilkken vkes. Mensen kllnncn het niet ovcrdragen op andere mensen en de

meeste infectil~S verIopen zonder verschijnselen.

Op het w~bied van bilctericn is vooral MRSA cen probJcem. Cil'c<l 4() % van Nederlandsl'

slaehtviHkens is dr<lgcr van MRSA. Van deze bactcrie \"-'orden nwnscn in de algemcne

bcvolking gewoonlijk niet zick. Een risico ontstaat wanncer deze baetcrie wordt

gci'ntrodllceerd in ziekcnhllizen of verplceghllizen. Paticnten met een MRSA-bcsmetting

zijn moeilijker met ilntibiolic,l Ie bchandclen, en vooral bij mensen met venninderdc

wl'el'stand vormt dit een gezondlwidsrisico. In de algemcne bcvolking is mindel' dan (),"j (y;,

d ragQ]' Vim de baeteric.



Op grond van de huidige inzichten \,\,O!'dt de kans d<lt de bncterie via het milieu wordt

overgedragen aan omwonenden gering gcacht olndat in de buitl'nlucht een sterkl'

verdunning pli1<ltsvindt.

Met name antibioticumresisistentie is een probleem. In de afgelopen 10 jaar is de

antibioticum resistentie met 50(~;) toegenomen. De verspreiding van resistente micro~

organismen \vordt vergcmakkelijkt door cen hoge dichtheid van dieren met n<1UW contact al

dJn nict in combinJtie met slechtc hygicnisclll' omst<1ndigheden

Voot' de l1lceste micro-ol'ganisl1lcn is de insleep via introductie van nicllwc dieren cen V<1n

de belangrijkstc fact-oren. W<lnncer lwdrijven dichter op clkaar zitten, is dit mcer mogclijk

maJ!' doordat het weer dichter op elb<lr zit, oak weer sneller belwcrsba<ll'. In cen gesloten

bcdl'ijf komt die mindel' VOOl" omdat dit bedrijf (vrijwcl) alle schakels van de keten

integrecrt. Vermindcring van het risico bij open bedrijven kan wel door middel van

dcsinfcctie, tussentijdse reiniging en lecgstand. Sch<l<llvcrgroting nl<:lJkt het intcgrcrcn Win

cen deel of de gehcle product-icketen op 66n bedrijf mOp;l~lijk. Dc introductic V<1n micro

ol'ganisnwn bn hicrdoO!' gereduceerd vvorden. Verder bn er in cen nieuwe st,;) 1gcbruik

\yorden gel1laakt van de nieuwstc tcchnologiecn zo<11s luchtwassers.

Een megabedrijf dient te voldoen aan de la<ltste stand del' technick (nieuwste voorzicningcn

/innov<ltievc techniekcn) dllS het toepasscn van luchtwilssel's en in het stalontwl~rp risico's

voor introductie en verspl'ciding V<1n micro-O!'ganismen mec te nemen. Verder dient

personecl gocd gcschoold tc zijn zodat ziektcs snel \'I'ordcn ontdckt en dicnt het

antibioticumgebl'uik af tc lll'nwn en pcrsolll~d op v<1J'kens- en pluillweebedrijvcn worden

gcadviscerd gl'vaccineerd te worden tegen influenza. Daarl1aast dient zov('el mogclijk een

gcsloten bedrijfsvocring plaats te vinden, bcdrijven op tenminste 1~2 km van elkaa1'

vCl'\vijdcrd zijn en te voorkoml~n dM vi1J'kL~ns en kippen op ] bedrijf \"\'orden gecombineerd.

Q-koorts wordt veroorzaakt door de bact-eric Coxiell<l burnetii. Dezl~ bacterie kon1t vo()t' bij

vrijwd alle dicrsoortcn. De twee grootste kringlopen waarbinncn deze bact-erie circuleert

zijn cnerzijds wilde kn<lagdicrcn en <lnderzijds gedomcsticecrde dieren, zO<lls rund, schaap

en gcit. Tussen de landbouwhuisdieren bn bcsnlQtting voorl1amelijk optredl~n door het

inac:!emen van stofdedtjes met daarin bact-ericn. I-let inadel1lcn van besmctte stofdeeltjes is

ook de VOOrl1a<lmste oorz<lak vnn besmetting bij de mens, afkomstig van de

landbouwhuisdieren. In Nederland zijn in de pcriodc 1998-2004 ja<Hlijks tussen de 11 en de

41 humane gcva[]l~n gcmdd van Q*koorts. Waarschijnlijk is het ware aantal gevallen hoger,

enerzijds doordM cen ded Vi;1!l dc infccties symptoomloos verloopt en anderzijds doordat or

door de vage klachtcn v<1ak niet aan Q-koorts gedacht wordt. In 2007 was er een uitbraak

van Q-kool'ts in de provincie Brabant, waarbij ongevcer"]40 lrlCnscn zick gcwccst zijn. Het

lijkt crop cht het uitzonderlijk droge en warmc weer VOOI' vcrspreiding door de lucht van de

bacteric gezorgd lweft V,ln geitl~nbedrijven met abortusprobJemen. In 2008 zijn, in nWl~rdel'c

regio's, ook <II relaticf vee! gev<lllen V<ln Q-koorts gemeld. (bron: RIVM).

Voor de componenten endotoxinen, influenza en MRSA is het onduidelijk of effect optreedt

v,1l1wege Iwt ontbreken v<ln blootstellingsgcgevens op lecfOIngevingsnivcall.

Conc/usie

Door het grotc hiaat in kennis over intensievl' veehollderij en gezondhcidsrisico's zijn de

alternMicwn vOOl"alsnog nil't ondl'l'scheidend.



Mitigerende en compenserende maatregelen
De sch<l<llvt~rgroting in de intensieve vcc-houderij betekcnt niet aileen een wrslechtcring vnn

de gczondheidsrisico's. l3ij nieu\'\'bollW van vecholldcrijbedrijven kUllncn l11aatregl~len

worden genom,en die Nm <l<lntal dreigingcn voor de volksgezondheid kunncn bepcrkcn,

Ook via de lwdrijfsvoering kllnnen risico's worden beperkt (bnm: brid Viln Iwt Ministcric

van Volksgczondlwid, VVelzijn en Sport i1<ln de T\'I'et',de bllwr; kennwrk: PC/ZP-2920705;

d.d. 29 mei 20(9).

Leemten in kennis en informatie
Er is nog cen bchoorlijk hi<l<lt in de kennis over intensieve veehouderij en

gezondhcidsrisico's, voor<11 \'I'ilt bctrdt de uitstoot van groterc bedrijven en conccntratics

V<ln bedrijven (bron: brief van het Ministeric V<ln Volksge2ondheid, VVelzijn en Sport il<ln de

Twccdc knmer; kenmcrk: PC/ZP-2920705; d.d. 29 nwi 2(09).

Dc relatie tllsscn intensicvc vcchouckrij en gczondheidsproblcmen van o!m'l'ont~l1den

vcreist nadcr ondcrzoek volgens het Ministcric V<1n VWS. Het RIVM ]wcft recent ondcrzock

vcrl'icht naal' de i.wnwezigheid van vcegcrelntC(~rdcMRSA bij omwoncndcn van intensieve

varkenshouderijen en kwam daarbij tot de conclusie elat cr geen verhoogd risico is voor

onn'l'onenden (bron: RIVM bridnpport 2151 011 002. Volksgczondheidsaspectcn van

vlx~houderijbcdrijvcnin Nederland: zo(Snoscn en <lntibioticuml'l~sistentic). Echter huisartsen

in gcbiedcn met intensicve vcchouderij gevcn <1<111 Irleer symptomcll V<lll de luchtwegen en

respiratoire aandoeningen te vermoedcn in hun pri1ktijken. Symptonwn en iwndoeningcll

die ovcrigens V\,e! zijn i1<1ngetoond bij werknel1wrs in de vcchoudcrij,
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