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ellcapqrh1 fåäÉáÇáåÖ=
1.1 ^^kibfafkd=qlq=ab=m^oqf¦ib=ebowfbkfkd=bk=ab=mi^kJjbo=

De provincie wil haar Omgevingsplan Flevoland II (OPF II) 2006 gedeeltelijk herzien om 

meer ruimte te bieden voor verbreding van het inkomen met een neventak intensieve 

veehouderij op agrarische bedrijven. Het huidige beleid legt hiervoor onbedoeld 

beperkingen op. Bij de herziening is het maken van een plan-MER (milieueffectrapportage) 

wettelijk verplicht om de gevolgen voor het milieu goed te kunnen betrekken bij de 

besluitvorming 

 

Voor u ligt de Notitie reikwijdte en detailniveau, de eerste stap in de plan-m.e.r.-procedure. 

Met deze notitie geeft de provincie Flevoland aan welke onderdelen van het plan zij wenst 

te onderzoeken, welke (milieu)thema’s daarbij aan de orde komen en welke procedure de 

provincie wenst te volgen. Mede op basis van de resultaten van de plan-MER en de 

inspraakreacties legt de provincie haar keuze vast over de invulling van de partiële 

herziening van haar Omgevingsplan. 

 

De plan-MER heeft betrekking op alle agrarische locaties (1971) in het buitengebied van de 

provincie Flevoland. 

 

 
 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=NKN=

aÉ=~Öê~êáëÅÜÉ=äçÅ~íáÉë=áå=

cäÉîçä~åÇ=EÄêçåW=mêçëìX=àìäá=

OMMVF==
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Deze Reikwijdtenotitie is de inbreng voor een eerste consultatie van bestuursorganen en van 

de Commissie voor de milieueffectrapportage. Met een openbare kennisgeving is het 

publiek in de gelegenheid om te reageren op het voornemen. Het resultaat van deze 

consultatie betrekt de provincie bij het opstellen van het plan-MER. 

 

De plan-MER beschrijft ontwikkelingen en effecten op het schaalniveau van de totale 

provincie. De plan-MER gaat dus niet in op individuele agrarische bedrijven maar op het 

totaal aan agrarische bedrijven en de trendmatige ontwikkelingen in de markt voor deze 

sector in de planperiode. Zowel de intensieve veehouderij als grondgebonden landbouw 

(melkvee) zijn onderwerp van studie. Ontwikkelingen in de grondgebonden landbouw 

maken deel uit van de autonome ontwikkeling. 

 

In dit rapport zijn de volgende definities gebruikt:  

 

Voor de plan-m.e.r.-procedure is het college van Gedeputeerde Staten de initiatiefnemer en 

Provinciale Staten is het bevoegd gezag. 

 

1.2 t^^olj=jKbKoKJmif`eq\=

Voor de op te stellen partiële herziening van het omgevingsplan Flevoland 2006 geldt de 

plan-m.e.r. –plicht. De plan-m.e.r.-plicht geldt voor wettelijk of bestuursrechtelijk verplichte 

plannen die: 

 het kader vormt voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten. 

 en/of waarvoor een passende beoordeling nodig is op grond van de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn. 

                              

fë=ÇÉ=é~êíáØäÉ=ÜÉêòáÉåáåÖ=ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=íçÉâçãëíáÖÉ=ãKÉKêKJEÄÉççêÇÉäáåÖëFéäáÅÜíáÖÉ=
ÄÉëäìáíÉå\=
De extra ruimte voor de intensieve veehouderij in de partiële herziening van het 

omgevingsplan kan worden gezien als kader voor toekomstige m.e.r.-

(beoordelings)plichtige besluiten. 

 

m.e.r.= milieueffectrapportage = de procedure 

plan-MER= milieueffectrapport = het product  

plan-m.e.r.= procedure voor plannen die een kader stellen voor m.e.r.-plichtige activiteiten 

besluit-m.e.r.= m.e.r.-procedure voor projecten die bij wet m.e.r.-plichtig zijn 
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jKbKoKJE_blloabifkdpFmif`eqfdb=molgb`qbk==

eççÑÇëíìâ=T=î~å=ÇÉ=tÉí=jáäáÉìÄÉÜÉÉê=êÉÖÉäí=ÜÉí=íçÉé~ëëÉå=î~å=ÇÉ=ãKÉKêK=éêçÅÉÇìêÉ=Éå=ÜÉí=

çéëíÉääÉå=î~å=ÉÉå=jboK=eáÉêáå=ëí~~í=çéÖÉåçãÉå=Ç~í=çéêáÅÜíáåÖI=ïáàòáÖáåÖ=çÑ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÉÉå=

áåêáÅÜíáåÖ=îççê=ÜÉí=ÑçââÉåI=ãÉëíÉå=çÑ=ÜçìÇÉå=î~å=éäìáãîÉÉ=çÑ=î~êâÉåë=jboJéäáÅÜíáÖ=áë=ï~ååÉÉê=

ÜÉí=Ö~~í=çãW=≥=URKMMM=éä~~íëÉå=îççê=ãÉëíÜçÉåÇÉêëI=≥=SMKMMM=îççê=ÜÉååÉåI=≥=PKMMM=îççê=

ãÉëíî~êâÉåë=çÑ=≥=VMM=îççê=òÉìÖÉå=EòáÉ=ãKÉKêKJÇêÉãéÉä=áå=Å~íÉÖçêáÉ=`KNQ=î~å=ÇÉ=Äáàä~ÖÉ=Äáà=ÜÉí=

_Éëäìáí=ãKÉKêKFK=_áàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=çéêáÅÜíÉå=çÑ=ìáíÄêÉáÇÉå=î~å=ÉÉå=îäÉÉëî~êâÉåëÄÉÇêáàÑ=ãÉí=ãÉÉê=

Ç~å=PMMM=ãÉëíî~êâÉåëK=

 

fë=îççê=ÇÉ=é~êíáØäÉ=ÜÉêòáÉåáåÖ=ÉÉå=é~ëëÉåÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=åçÇáÖ\ 

De afstand van de ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij tot de Natura-

2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten is van dien aard dat er aanleiding is voor 

een toetsing aan de Natuurbeschermingswet. Hierdoor is een passende beoordeling nodig 

omdat significante effecten bij voorbaat niet zijn uit te sluiten en geldt de plan-m.e.r.-plicht.  

mi^kJjKbKoKJmif`eq=_fg=m^ppbkab=_blloabifkd=

aÉ=k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVU=Éå=ÇÉ=éä~åJãKÉKêKJéäáÅÜí=òáàå=~~å=Éäâ~~ê=ÖÉâçééÉäÇK=t~ååÉÉê=

ÉÉå=éä~å=ïÉííÉäáàâ=çÑ=ÄÉëíììêëêÉÅÜíÉäáàâ=îÉêéäáÅÜí=áë=Eòç~äë=ÉÉå=ÄÉëíÉããáåÖëéä~åF=¨å=ÜáÉêîççê=

ãçÉí=ÉÉå=é~ëëÉåÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=ïçêÇÉå=ÖÉã~~âíI=Ç~å=ÖÉäÇí=Éê=ÉÉå=éä~åJãKÉKêKJéäáÅÜíK=bÉå=

é~ëëÉåÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=áë=îÉêÉáëí=ï~ååÉÉê=ÉÉå=ïÉííÉäáàâ=çÑ=ÄÉëíììêëêÉÅÜíÉäáàâ=îÉêéäáÅÜí=éä~åI=

ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=ÖÉîçäÖÉå=â~å=ÜÉÄÄÉå=îççê=ÉÉå=k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇK==

 

fë=îççê=ÇÉ=é~êíáØäÉ=ÜÉêòáÉåáåÖ=ÇÉ=ãçÇÉêåáëÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ãKÉKêKJïÉíÖÉîáåÖ=êÉäÉî~åí\=
De Plan-MER-plicht vloeit voort uit de Europese richtlijn ‘betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s’ (nr. 2001/42/EG). Deze 

richtlijn is in september 2006 omgezet in de Nederlandse wet- en regelgeving door wijziging 

van de Wet milieubeheer (Wm) en het hieraan gekoppelde Besluit m.e.r. 1994.  

 

Inmiddels vindt een modernisering plaats van de m.e.r-wetgeving. Het besluit hiervoor is 

recent genomen door de Tweede en Eerste Kamer. De wijziging van de Wet milieubeheer is 

op 1 juli 2010 van kracht. Doel van de modernisering is dat meer maatwerk mogelijk is door 

minder procedurele verplichtingen. Daarmee wordt de lijn die al in 2006 is ingezet bij de 

invoering van de EU-richtlijn ‘m.e.r. voor plannen’ doorgezet naar m.e.r. voor besluiten 

(projecten). 

 

In het nieuwe m.e.r.-stelsel na de modernisering wordt onderscheid gemaakt in een 

basisprocedure en een beperkte procedure. De beperkte procedure kent minder procedurele 

verplichtingen, vooral in de fase voorafgaand aan het opstellen van het milieueffectrapport 

(MER). Daardoor kan beter worden aangesloten op het informele vooroverleg bij 

milieuvergunningaanvragen. 

 

Voor m.e.r.-plichtige plannen, waaronder de partiële herziening omgevingsplan Flevoland, 

geldt in het nieuwe stelsel in alle gevallen de nieuwe basisprocedure. Twee procedurele 

eisen uit de huidige plan-m.e.r. procedure worden daarmee verzwaard: 

 In de kennisgeving moet nu ook de mogelijkheid worden geboden voor het indienen van 

zienswijzen op het voornemen. 

 Parallel aan de ter inzage legging van het MER wordt in alle gevallen advies gevraagd 

aan de Commissie m.e.r. en niet alleen in de gevallen waarbij een passende beoordeling 

Natura 2000 nodig is of waarbij activiteiten in de EHS plaats vinden. 
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Als een ontwerp van de partiële herziening van het omgevingsplan op het moment van het 

van kracht worden van de gemoderniseerde m.e.r.-regelgeving (waarschijnlijk per 1 juli 

2010) al ter inzage is gelegd, moet de procedure worden afgerond volgens de ‘oude’ regels 

en hoeft de Commissie m.e.r. dus niet verplicht om advies te worden gevraagd. Als op dat 

moment nog geen ontwerp van het plan ter inzage is gelegd gelden de nieuwe spelregels en 

moet dus bij de kennisgeving ook de mogelijkheid zijn geboden voor het inbrengen van 

zienswijzen. 

 

1.3 ibbptfgwbo=

Hoofdstuk 2 gaat verder in op het voornemen, beleid, wetgeving en verkenningen. De 

huidige situatie en autonome ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 

beschrijft de te onderzoeken alternatieven en hoofdstuk 5 het beoordelingskader van deze 

alternatieven. In hoofdstuk 6 is de te volgen procedure voor het plan-MER met raadpleging 

beschreven.  

 



= klqfqfb=obfhtfgaqb=bk=abq^fikfsb^r=m^oqfbib=ebowfbkfkd=ljdbsfkdmpi^k=cibsli^ka 

_MNMSRL`bMLMMQLMMMMTVLÇí ^o`^afp= T 

ellcapqrh2 sççêåÉãÉåI=ÄÉäÉáÇ=Éå=
ïÉíÖÉîáåÖ=

2.1 sllokbjbk=

De provincie wil het Omgevingsplan Flevoland II (OPF II) 2006 gedeeltelijk herzien op het 

punt van de intensieve veehouderij. De Provinciale Commissie Ruimte en de Provinciale 

Omgevingscommissie (POCF) wensen een ruimtelijke maat op te nemen met 7.000 m2 aan 

bedrijfsvloeroppervlak (bvo) voor de intensieve veehouderij op elk agrarisch bouwperceel 

in het landelijk gebied. Gedeputeerde Staten kiest voor 5.000 m2 bvo voor de intensieve 

veehouderij op elk agrarisch bouwperceel in het landelijk gebied met 

verruimingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij op biologische basis. Deze maten 

zijn een compromis tussen het beleid van de provincie Flevoland om terughoudend te zijn 

met de ontwikkeling van niet grondgebonden landbouw (lees intensieve veehouderij) en de 

wens om ruimte te bieden voor verbreding van het inkomen met een neventak intensieve 

veehouderij op agrarische bedrijven. De provincie Flevoland is terughoudend met de 

ontwikkeling van niet grondgebonden landbouw omdat intensieve veehouderij op 

gespannen voet kan staan met multifunctioneel gebruik van het landelijk gebied, 

bijvoorbeeld voor recreatie en natuur. De provincie hecht aan het behoud van een goed 

woon- en leefklimaat. 

 

De partiële herziening van het omgevingsplan Flevoland 2006 geeft aan wat maximaal 

mogelijk is. De nadere invulling van die ruimte wordt daarna vastgelegd in 

bestemmingsplannen en milieuvergunningen door de Flevolandse gemeenten. Daarbij zal 

van geval tot geval een besluit-MER nodig zijn afhankelijk van de omvang van het initiatief. 

 

_bpirfqJjKbKoKJmif`eq=_ifgcq=dbe^kae^^ca=

Na het doorlopen van een plan-m.e.r is nog steeds een MER nodig voor afzonderlijke 

m.e.r.-plichtige activiteiten. De besluit-m.e.r.-plicht blijft daarvoor onverkort van kracht. 

Als een veehouderij wil uitbreiden wordt de aanvraag voor een nieuwe vergunning 

getoetst op de m.e.r.-plicht op basis van het Besluit-m.e.r. In de bijlage bij dit besluit staan 

twee lijsten: de zogenaamde C-lijst met m.e.r.-plichtige activiteiten en de zogenaamde D-

lijst voor activiteiten op basis waarvan het bevoegd gezag beoordeelt of er een MER moet 

worden gemaakt. (zie voor meer informatie: www.infomil.nl of www.vrom.nl). 
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2.2 _bibfa=bk=tbqJ=bk=obdbidbsfkd=

In deze paragraaf is het belangrijkste beleid en wet- en regelgeving toegelicht.  

 

eìáÇáÖ=éêçîáåÅá~~ä=Éå=ÖÉãÉÉåíÉäáàâ=ÄÉäÉáÇ=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=
De provincie verstaat in het Omgevingsplan 2006 onder intensieve veehouderij het 

bedrijfsmatig houden van pluimvee1, varkens, runderen voor de vleesproductie, pelsdieren 

en konijnen. In het kader van de partiële herziening wordt nu de volgende nieuwe definitie 

voorgesteld: “Een tak van een agrarisch bedrijf dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet 

Milieubeheer, waarbij de dieren uitsluitend worden gehouden in gebouwde huisvesting en waarbij het 

niet gaat om melkrundvee, schapen, paarden of geiten”.  

 

Volgens het huidige Omgevingsplan kan de intensieve veehouderij zich ontwikkelen binnen 

de in het bestemmingsplan aangegeven grenzen van het bestaande bouwperceel. Een 

ondernemer kan hiervan afwijken als hij aantoont dat: 

 Grotere bedrijfsgebouwen en vergroting van het agrarisch bouwperceel nodig zijn om te 

kunnen voldoen aan de huisvestingseisen die ingevolge de nationale wet- en regelgeving 

worden gesteld. 

 Het bedrijfseconomisch noodzakelijk is om rendabel te blijven. 

 

In het huidige Omgevingsplan is de maximale omvang voor een agrarisch bouwperceel niet 

begrensd. De provincie wil echter wel kunnen sturen bij een uitbreidingsvraag als deze de 

grens van 2,5 ha overschrijdt. Onder de 2,5 ha stuurt de provincie met de beleidsregel 

‘kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied’ (2008) en het Omgevingsplan 

Flevoland 2006 op de volgende aspecten: 

 Efficiënt ruimtegebruik; alvorens tot erfuitbreiding kan worden overgegaan moeten eerst 

de bestaande ruimtelijke mogelijkheden zijn benut. 

 Landschappelijke inpassing; aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit waaronder het behoud 

en het herstel van erfsingels. 

 Verkeerskundige inpassing; voorkomen van problemen met de capaciteit van de weg, het 

behouden van voldoende manoeuvreerruimte en parkeerruimte op het bouwerceel. 

 Regulering van de ontwikkeling van de intensieve veehouderij; terughoudend beleid ten 

aanzien van niet-grondgebonden bedrijven in het landelijk gebied. 

 

Van een bouwperceel van 2,5 ha. kan maximaal 60% worden benut voor bebouwing omdat 

40% onbebouwd moet blijven voor o.a. de manoeuvreerruimte en de afstanden tot de 

erfsingel. Dit betekent dat in de praktijk maximaal 1,5 ha. (15.000 m2) kan worden benut 

voor bebouwing (bedrijfswoning, bedrijfsopstallen).  

 

sçääÉÇáÖ=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáàÄÉÇêáàîÉå=
In de praktijk biedt een agrarisch bouwperceel van 2,5 ha. voldoende ruimte aan 

gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven (categorie 2). Elk van deze bedrijven is 

individueel ingepast in een bestemmingsplan. Mocht de vraag naar bouwruimte toch groter 

zijn dan 2,5 ha., dan kan de vraag worden gesteld of het betreffende bedrijf nog past in het 

landelijk gebied of dat het bedrijf op een agrarisch bedrijventerrein moet worden gevestigd.  

 

                                                                  
1 Waaronder kippen, kalkoenen, eenden, ganzen en struisvogels. 
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_bpqbjjfkdpmi^kkbk===

_Éëí~~åÇÉ=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáàÄÉÇêáàîÉå=òáàå=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=îççê=

ÜÉí=ÄìáíÉåÖÉÄáÉÇ=ëéÉÅáÑáÉâ=~~åÖÉÇìáÇ=çé=ÇÉ=ÄÉëíÉããáåÖëéä~åâ~~êíÉå=Éå=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÉå=îÉêÇÉêÉ=

ìáíÄêÉáÇáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉåK=káÉìïÉ=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáàÄÉÇêáàîÉå=ïçêÇÉå=çé=

ÖêçåÇ=î~å=ÇÉ=êÉÅÉåíÉäáàâ=ÖÉ~Åíì~äáëÉÉêÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=ÄìáíÉåÖÉÄáÉÇ=åáÉí=

íçÉÖÉä~íÉåK=eáÉêçé=áë=¨¨å=ìáíòçåÇÉêáåÖX=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=wÉÉïçäÇÉ=âìååÉå=~ääÉ=E~Öê~êáëÅÜÉF=

ÄçìïéÉêÅÉäÉå=ÇççêÖêçÉáÉå=íçí=OIR=Ü~K=

 

Bijna alle veehouderijbedrijven die volledig gespecialiseerd zijn in de intensieve 

veehouderij, zijn nu niet groter dan het gemiddelde agrarische bouwperceel in Flevoland 

(1,5 ha).  

dÉãÉåÖÇÉ=~Öê~êáëÅÜÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ãÉí=ÉÉå=í~â=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=
Gemengde agrarische bedrijven met een tak intensieve veehouderij (categorie 3) hebben 

momenteel een gemiddeld bouwperceel van 1,5 ha (15.000 m2). In de praktijk kan hiervan 

circa 60% worden benut voor bebouwing volgens het Omgevingsplan. Deze 9.000 m2 aan 

bruto vloeroppervlak kan echter niet volledig worden benut voor bedrijfsgebouwen voor de 

intensieve veehouderij omdat er natuurlijk ook ruimte nodig is voor de bedrijfswoning en 

bedrijfsgebouwen voor de grondgebonden takken.  

_bpqbjjfkdpmi^kkbk=

aççê=ÇÉ=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=îççê=ÜÉí=ÄìáíÉåÖÉÄáÉÇ=áë=ÇÉ=êìáãíÉ=îççê=~Öê~êáëÅÜÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ãÉí=

ÉÉå=í~â=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=å~ÇÉê=ÄÉéÉêâíK=få=ÇÉ=kççêÇççëíéçäÇÉêI=wÉÉïçäÇÉ=Éå=iÉäóëí~Ç=áë=

ÉÉå=í~â=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=íçÉÖÉä~íÉå=íçí=OKRMM=ãOK=aÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aêçåíÉå=ÖÉÉÑí=áå=Ü~~ê=

åçí~=ÉÅçåçãáÉ=~~å=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=TMMM=ãO=Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~â=ãçÖÉäáàâ=íÉ=ïáääÉå=

ã~âÉåK=aÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=iÉäóëí~Ç=ïÉåëí=áå=ÜÉí=îççêçåíïÉêé=ÄÉëíÉããáåÖëéä~å=ÄìáíÉåÖÉÄáÉÇ=ÇÉ=

êìáãíÉäáàâÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=íÉ=îÉêÜçÖÉå=íçí=QKRMM=ãOK=aÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=^äãÉêÉ=âÉåí=ÖÉÉå=áåíÉåëáÉîÉ=

îÉÉÜçìÇÉêáàÉåK==

 

tÉíJ=Éå=êÉÖÉäÖÉîáåÖ=
Voor het opstellen van het Plan-MER zijn diverse wettelijke kaders relevant, zoals de Wet 

ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet 

geurhinder en veehouderij, Besluit huisvesting, de Wet geluidhinder, de 

Natuurbeschermingswet, de Europese IPPC-Richtlijn en de regelgeving rondom 

luchtkwaliteitseisen (opgenomen in de Wet milieubeheer).  

 

Deze Europese en landelijke wetten en regels stellen randvoorwaarden aan de ontwikkeling 

van intensieve veehouderijen en de procedures die moeten worden doorlopen bij 

besluitvormingstrajecten. Ook voor de provincie zijn dit randvoorwaarden bij de 

besluitvorming, zoals het opstellen van ruimtelijke plannen en het verlenen van 

vergunningen. De eigen beleidsvrijheid daarin is in de regel beperkt.  

 

Uitzonderingen zijn de Wet geluidhinder en de Wet geurhinder en veehouderij. Deze 

wetten bieden de gemeenten de mogelijkheid om, binnen een bepaalde bandbreedte, eigen 

normen te stellen. Vooral de normstelling in het kader van de Wet geurhinder en 

veehouderij is van direct belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van intensieve 

veehouderij. 
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De relevante wettelijk kaders bestaan uit: 

 De Wet milieubeheer (m.n. hoofdstuk 7 aangaande milieueffectrapportage): dit komt aan 

de orde in hoofdstuk 6 van deze Notitie Reikwijdte en detailniveau. 

 Ammoniakwetgeving, zoals de Wet ammoniak en veehouderij en het Besluit huisvesting. 

 Natuurbeschermingswetgeving, m.n. de Natuurbeschermingswet 1998 en (in mindere 

mate) de Flora en Faunawet. 

 De Wet geurhinder en veehouderij. 

 IPPC-richtlijn. 

 Wet luchtkwaliteit 2005. 

 Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

 

De Wet geurhinder en veehouderij en de Natuurbeschermingswet zijn hierna toegelicht. 

tÉí=ÖÉìêÜáåÇÉê=Éå=îÉÉÜçìÇÉêáà=
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is vanaf 1 januari 2007 van kracht en stelt eisen 

aan de maximale geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een voor 

geurhinder gevoelig object2, zoals een woning. De geurbelasting wordt berekend in “Odour 

Units” (OU) en geurgevoelige objecten krijgen een beschermingsfactor toegewezen. In een 

reconstructiegebied is de standaard geurnorm voor een geurgevoelig object binnen de 

bebouwde kom 3 OU/m3 en buiten de bebouwde kom 14 OU/m3 . De Wgv biedt de 

gemeenten de mogelijkheid om bij verordening gebiedsgericht geurbeleid vast te stellen en 

hiermee af te wijken van de standaardnorm voor geur. De geurnorm kan soepeler of juist 

strenger worden vastgesteld door gemeenten met een geurverordening. De Flevolandse 

gemeenten maken hiervan vooralsnog geen gebruik. 

  

Bij beoordeling van vergunningaanvragen door gemeenten wordt bepaald of de standaard 

geurnorm, voor geurbelasting op een geurgevoelig object, wordt overschreden.  

 

Bij het bepalen van de milieugebruiksruimte wordt op vergunningenniveau de cumulatie 

meegenomen. Hervestiging van of omschakeling naar een intensieve veehouderij(tak) gaat 

altijd gepaard met een uitbreiding van de geuremissie. Uitbreiding van bestaande intensieve 

veehouderijen (meer dierplaatsen) kan gepaard gaan met de uitbreiding van de vergunde 

geuremissie, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Door toepassing van moderne 

stalsystemen of luchtwassers is het ook mogelijk om, binnen het vergunde emissieniveau, 

uit te breiden.  

k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVU=
In het kader van de Natuurbeschermingswet of de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 

worden diverse gebieden beschermd. Deze worden ook als Natura2000-gebieden 

aangeduid. Soorten worden beschermd door de Flora- en Faunawet. Indien 

ammoniakbelasting de instandhoudingdoelstellingen van de natuurwaarden van die 

gebieden bedreigt, kan dat leiden tot vergaande beperkingen van de uitbreiding van 

ammoniakdepositie op die gebieden en daarmee op de uitbreidingsmogelijkheden van 

veehouderijen nabij die gebieden. 

 

                                                                  
2 Geurgevoelige objecten zijn gebouwen, bestemd voor en volgens aard, indeling en inrichting geschikt 

om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een 

daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, worden gebruikt.  
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Nieuwe veehouderijbedrijven in de provincie Flevoland kunnen door externe werking, 

zoals luchtverontreiniging of geluidbelasting, de natuurwaarden binnen beschermde 

natuurgebieden aantasten. Afbeelding 2.2 bevat een overzicht van beschermde gebieden in 

en rond het plangebied. 

 

 
 

Vestiging of uitbreiding van veehouderijbedrijven kan leiden tot een toename van 

stikstofdepositie. Deze depositie kan negatieve effecten hebben op de in de nabijheid 

gelegen Natura 2000-gebieden. Als er op voorhand geen significant negatieve effecten 

kunnen worden uitgesloten dient er een passende beoordeling plaats te vinden op grond 

van de Natuurbeschermingswet (1998). Om de effecten van stikstofdepositie op 

habitattypen te kunnen bepalen, zijn zogenaamde kritische depositiewaarden vastgesteld.  

De passende beoordeling geeft inzicht in de mogelijke significante gevolgen op de Natura 

2000-gebieden en in hoeverre de kritische depositiewaarden worden overschreden.  

 

 

 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=OKO=

iáÖÖáåÖ=k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇÉå=

EÄêçåW=jáåáëíÉêáÉ=î~å=iksF=

=
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ellcapqrh3 eìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=Éå=
~ìíçåçãÉ=çåíïáââÉäáåÖ=

3.1 obcbobkqfbpfqr^qfb=

De huidige situatie in en om het plangebied en verwachte autonome ontwikkelingen (tot 

circa 2020) vormen de referentie voor het Plan-MER. Autonome ontwikkelingen zijn 

ontwikkelingen die zich ook zouden voordoen zonder partiële herziening van het 

omgevingsplan Flevoland 2006. De milieueffecten van alternatieven of scenario’s voor het 

voornemen dienen voor de verschillende milieuaspecten beoordeeld te worden in 

vergelijking met deze referentie. In de volgende paragrafen is de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling beschreven voor een aantal relevante thema’s waarmee in de 

alternatiefontwikkeling (hoofdstuk 4) en het kader voor de effectbeoordeling (hoofdstuk 5) 

rekening is gehouden. 

 

3.2 sbbelrabofg=

Deze paragraaf gaat in op de landelijke en regionale situatie en trends in de veehouderij.  

 

3.2.1 i^kabifghb=pfqr^qfb=bk=qobkap=

eìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=kÉÇÉêä~åÇ=
Figuur 3.1. laat de ontwikkeling van de Nederlandse veestapel zien. 

 

 
 

 

 

 

 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=PKN==

låíïáââÉäáåÖ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=

îÉÉëí~éÉäK=_êçåW=^o`^afp=çé=

Ä~ëáë=î~å=`_pJÅáàÑÉêëK=
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Ter toelichting op deze figuur is het volgende van belang: 

 Het aantal runderen daalt sinds de invoering van de melkquotering in 1984, om de 

zuiveloverschotten in Europa te beteugelen. Bij een gelijkblijvend nationaal melkquotum 

daalt sindsdien het aantal melkkoeien als gevolg van een steeds hogere melkproductie 

per koe.  

 Het aantal varkens en kippen groeit sinds 1990 niet meer mede door het invoeren van een 

systeem van varkens- en pluimveerechten wat sindsdien een plafond betekent voor de 

totale omvang van de pluimvee- en varkensstapel in Nederland. Dit om milieuredenen 

om het nationale mestoverschot beheersbaar te houden. De structurele afname van het 

aantal varkens en kippen sinds 2000 komt vooral door de eenmalige opkoopregeling van 

varkens- en pluimveerechten om het Nederlandse mestoverschot te verminderen. In de 

periode 2006-2010 blijven de aantallen dieren vrij constant.  

 De schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven gaat gestaag door. Groeiende 

bedrijven nemen daarbij grond, melkquotum, varkens- of pluimveerechten over van 

stoppende bedrijven. 

 

Op 1 januari 2008 is de zogenoemde compartimentering van de productierechten afgeschaft. 

Deze compartimentering zorgde er voor dat varkens- en pluimveerechten niet konden 

verschuiven tussen drie verschillende concentratiegebieden: het concentratiegebied oost 

(Gelderland, Overijssel en een deel van Utrecht), het zuidelijke concentratiegebied (Noord-

Brabant en Limburg) en de rest van Nederland. Sindsdien treedt per saldo een lichte 

migratie op van varkens- en pluimveerechten van oost Nederland naar zuid Nederland. 

 

^ìíçåçãÉ=çåíïáââÉäáåÖ=kÉÇÉêä~åÇ=
Het economisch perspectief van de veehouderijsector in Nederland is goed. De sector is de 

afgelopen jaren levenskrachtig gebleken en kan de concurrentie met het buitenland aan. De 

trend naar kostenverlaging en schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven zal 

doorzetten. Het is niet aannemelijk dat de veestapel in Nederland afneemt door gebrek aan 

economisch perspectief. De Nederlandse veestapel kan mogelijk gaan groeien door de 

volgende ontwikkelingen: 

 Het afschaffen van de melkquotering in 2013. Dan kan de totale Nederlandse 

melkveestapel mogelijk toenemen. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft 

onderzocht dat de toename van de Nederlandse melkveestapel dan enkele tientallen 

procenten kan bedragen. Uitbreiden wordt dan goedkoper omdat melkveebedrijven voor 

die uitbreiding geen quotum meer hoeven te kopen van stoppende bedrijven. 

 Het mogelijk vervallen van het systeem van pluimvee- en varkensrechten in 2015. Dit 

systeem vervalt als niet voor die tijd besloten wordt om het te handhaven. Als het 

systeem vervalt, kan de Nederlandse varkens- en pluimveestapel toenemen. Uitbreiden 

wordt dan goedkoper omdat veebedrijven voor die uitbreiding geen rechten meer 

hoeven te kopen van stoppende bedrijven. 



= klqfqfb=obfhtfgaqb=bk=abq^fikfsb^r=m^oqfbib=ebowfbkfkd=ljdbsfkdmpi^k=cibsli^ka 

_MNMSRL`bMLMMQLMMMMTVLÇí ^o`^afp= NQ 

 

Bedrijven moeten in 2013 voldoen aan het Besluit huisvesting. Dit Besluit is vanaf 1 april 

2008 van kracht en geeft invulling aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het 

besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor 

beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd3.  

 

Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale emissiewaarden. Op grond van het besluit 

mogen alleen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is 

aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden.  

 

In 2013 worden daarnaast de Europese dierenwelzijneisen van kracht. De consequentie 

hiervan is een verbod op legbatterijen en dat voor varkens gemiddeld 20% meer ruimte 

vereist zal zijn. Het is de verwachting dat beide ontwikkelingen er toe leiden dat een 

substantieel aantal intensieve veehouderijen zal stoppen waarbij de varkens- en 

pluimveerechten worden overgenomen door bedrijven die uitbreiden met stallen die wel 

aan de eisen voldoen.  

 

Onderstaande tabellen geven een beeld van de voortgaande schaalvergroting van 

veehouderijbedrijven in Nederland 

 

g~~ê=
^~åí~ä=

ãÉäâîÉÉÄÉÇêáàîÉå=

dÉãK=çééÉêîä~â=

EÜ~F=

hçÉáÉå=éÉê=ÄÉÇêáàÑ=

=E~~åí~äI=

ÖÉãáÇÇÉäÇF=

jÉäâéêçÇìÅíáÉ=EâÖF=

éÉê=à~~ê=éÉê=ÄÉÇêáàÑ=

ÖÉãáÇÇÉäÇ=

NVVM= QMKMMM= çåÄÉâÉåÇ= çåÄÉâÉåÇ= çåÄÉâÉåÇ=

OMMQ= OOKMMM= QM= SO= RMMKMMM=

OMNR= NQKMMM= RM= UR= UMMKMMM=

qêÉåÇ= kÉÉãí=~Ñ= píáàÖí= píáàÖí= píáàÖí=

 

 

g~~ê=
^~åí~ä=ÄÉÇêáàîÉå=

ãÉí=î~êâÉåë=

dÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=

î~êâÉåëÄÉÇêáàîÉå=

dÉãK=~~åí~ä=

î~êâÉåë=éÉê=

ÄÉÇêáàÑ=

dÉãK=~~åí~ä=î~êâÉåë=

éÉê=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇ=

ÄÉÇêáàÑ=

1990 29.210 9.200 475 900 
OMMQ= NMKMQM QKNUM NKNNM= NKURM

OMNR= QKRMM OKPUM OKRMM= PKRMM

íêÉåÇ= kÉÉãí=~Ñ= kÉÉãí=~Ñ= píáàÖí= píáàÖí=

 

 

g~~ê=
^~åí~ä=ÄÉÇêáàîÉå=

ãÉí=éäìáãîÉÉ=

dÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=

éäìáãîÉÉÄÉÇêáàîÉå=

dÉãK=~~åí~ä=âáééÉå=

éÉê=ÄÉÇêáàÑ=

dÉãK=~~åí~ä=âáééÉå=

éÉê=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇ=

ÄÉÇêáàÑ=

1990 6.080 2.140 15.700 34.000 
OMMQ= OKVTM NKPSM OVKSMM= RRKMMM

OMNR= NKSMM UUM QVKRMM= TNKMMM

íêÉåÇ= kÉÉãí=~Ñ= kÉÉãí=~Ñ= píáàÖí= píáàÖí=

 

                                                                  
3Volgens het gedoogbeleid hebben veehouders tot 1 april 2010 de tijd om in een plan aan te geven hoe 

en wanneer ze voldoen aan de eisen voor ammoniakuitstoot. Dat staat in het Actieplan ammoniak 

veehouderijen dat op 1 december 2009 bekend is gemaakt. Het actieplan is gericht op pluimvee-, 

varkens- en melkveehouderijen. 

_bpirfq=erfpsbpqfkd=

brolmbpb=afbobktbiwfgk=

q~ÄÉä=PKN=

i~åÇÉäáàâÉ=íêÉåÇ=

ãÉäâîÉÉÜçìÇÉêáà=EÄêçåW=`_pF=

q~ÄÉä=PKO=

i~åÇÉäáàâÉ=íêÉåÇ=

î~êâÉåëÜçìÇÉêáà=EÄêçåW=`_pF=

q~ÄÉä=PKP=

i~åÇÉäáàâÉ=íêÉåÇ=

éäìáãîÉÉÜçìÇÉêáà=EÄêçåW=`_pF=
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3.2.2 pfqr^qfb=bk=qobkap=fk=cibsli^ka=

eìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=áå=cäÉîçä~åÇ=
Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zijn er 19234 

landbouwbedrijven in de provincie Flevoland in het jaar 2009. Hiervan zijn 127 bedrijven 

met hokdieren, waarvan 47 met varkens en 63 met kippen, waaronder 23 met vleeskuikens. 

Er zijn nog 17 bedrijven met andere hokdieren, bijvoorbeeld vleeskalveren, eenden of 

kalkoenen. Dat aantal is de laatste jaren vrij constant. In 2000 waren er in Flevoland in totaal 

2335 landbouwbedrijven waarvan 1323 akkerbouwbedrijven 356 tuinbouwbedrijven, 325 

graasdierbedrijven (vooral melkkoeien), 24 hokdierenbedrijven en 307 combinatiebedrijven. 

Het aantal bedrijven met hokdieren daalde volgens het CBS van 159 in 2000 naar 127 in 2009 

(afname van circa 20%). 

 

Volgens de provincie Flevoland waren er in 2008 in de provincie 37 gespecialiseerde 

bedrijven met intensieve bedrijven en 107 gemengde bedrijven met intensieve veehouderij. 

Dit zijn vooral akkerbouwbedrijven met een neventak pluimveehouderij (bron: 

discussienotitie nieuw beleid intensieve veehouderij). Het gaat dan in 2008 om totaal 144 

bedrijven met intensieve veehouderij, een iets hoger aantal dan de 127 in 2009 volgens het 

CBS. 

 

In Flevoland zijn in 2009 (bron min LNV) 46.000 varkensrechten, dit is 0,5% van het 

Nederlandse totaal. Dit aantal en aandeel zijn vanaf 2000 tot nu vrij constant. Er zijn in 2009 

1,7 miljoen pluimveerechten, dit is 2,5 % van het totaal aan pluimveerechten in Nederland 

wat ook vrij constant is de laatste jaren. 

 

Tabel 3.4 geeft een overzicht van het aantal dieren en veehouderijbedrijven in Flevoland in 

de periode 2000-2009. Volgens het CBS waren er in totaal in Flevoland in 2009 circa 70.000 

varkens, 2 miljoen kippen (waarvan 750.000 vleeskuikens) en 50.000 melkkoeien. Deze 

aantallen zijn vrij constant sinds 2000. Het aantal varkens is de laatste jaren wat gestegen. 

Het aantal melkkoeien is licht gestegen. Als gevolg van de toename van de melkproductie 

per koe is het Flevolandse melkquotum meer toegenomen dan het aantal koeien. De 

schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven doet zich in Flevoland veel minder 

voor dan in Nederland gemiddeld. Het gemiddelde Flevolandse melkveebedrijf is met 160 

melkkoeien al 2 keer zo groot als het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. De bedrijven 

met varkens en kippen groeien in Flevoland gemiddeld niet of veel minder hard dan het 

gemiddelde Nederlandse bedrijf met varkens of kippen. Bedrijven met neventakken in 

Flevoland wilden of konden kennelijk niet zo hard groeien.  

 

                                                                  
4 De provincie telt 1971 "agrarische percelen".  
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= OMMM= OMMN= OMMO OMMP OMMQ OMMR OMMS= OMMT= OMMU OMMV

_ÉÇêáàîÉå=ãÉí=

ãÉäââçÉáÉå= 381 374 360 347 354 340 340 339 327 315
^~åí~ä=ÄÉÇêáàîÉå=

ãÉí=ÜçâÇáÉêÉå= 159 158 155 138 135 130 126 129 120 127
_ÉÇêáàîÉå=ãÉí=

î~êâÉåë= 64 58 60 54 55 44 47 43 44 47
_ÉÇêáàîÉå=ãÉí=

âáééÉåI== 80 81 74 66 64 64 59 64 57 63
ï~~êî~å=ãÉí=

îäÉÉëâìáâÉåë= 33 34 33 27 25 24 17 23 19 23
^~åí~ä=ãÉäâJ=Éå=

â~äÑâçÉáÉå= 48144 50664 48685 46894 47740 46921 47079 47721 50072 50507
^~åí~ä=î~êâÉåë= 50818 51568 49489 49280 46016 44377 50213 62729 65827 73037
^~åí~ä=âáééÉåI== 2069829 2086170 2144277 1976987 1886536 1831371 1948317 2179606 2062696 2067021
ï~~êî~å=

îäÉÉëâìáâÉåë= 948419 1102430 1242047 997517 788166 717721 565707 797890 647340 755609

 

 

Tabel 3.5 geeft een overzicht van de mestproductie in Flevoland en van de wettelijke 

plaatsingsruimte van mest op landbouwgrond (uitgaande van volledige benutting van de 

plaatsingsruimte op iedere hectare, dus een acceptatiegraad van 100% op ook iedere hectare 

akkerbouw). Dit overzicht is weergegeven in fosfaat (en niet in stiksof) omdat in de 

mestwetgeving fosfaat het meest beperkend is voor de bemesting met dierlijke mest. Uit 

deze tabel blijkt dat de plaatsingsruimte nu nog drie keer zo groot is als de productie. Wat 

wel opvalt, is dat de mestproductie de laatste jaren licht stijgt en dat de plaatsingsruimte 

licht afneemt. De plaatsingsruimte neemt af als gevolg van het aanscherpen van de 

bemestingsnormen in de mestwetgeving. Deze aanscherping van de bemestingsnormen zal 

nog doorgaan tot circa 2015 en wellicht inhouden dat de bemestingsnormen op grasland 

met nog circa 20% omlaag gaan ten opzichte van 2008 en op bouwland met circa 30% naar 

respectievelijk circa 90 en 60 kg fosfaat per hectare per jaar.  

 

 

q~ÄÉä=PKQ=

^~åí~ä=ÇáÉêÉå=Éå=ÄÉÇêáàîÉå=áå=

cäÉîçä~åÇ=îÉêÇÉÉäÇ=å~~ê=ëççêí=áå=

ÇÉ=éÉêáçÇÉ=OMMRJOMMV=EÄêçåW=

`_pF=
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g~~ê=

qçí~äÉ=

ÑçëÑ~~íéêçÇìÅíáÉ==

îÉÉëí~éÉä=cäÉîçä~åÇI=

áå=íçååÉå=

cçëÑ~~íéêçÇìÅíáÉ=éÉê=

ÜÉÅí~êÉ=

ä~åÇÄçìïÖêçåÇ=áå=

cäÉîçä~åÇI=áå=âÖ=

mä~~íëáåÖëêìáãíÉ=çé=

ä~åÇÄçìïÖêçåÇ=áå=

cäÉîçä~åÇI=îççê=

ÑçëÑ~~í=ìáí=ÇáÉêäáàâÉ=

ãÉëí=I=áå=íçååÉå=

2000 2538 28 9197

2001 2509 28 8994

2002 2464 27 8703

2003 2467 28 8345

2004 2341 26 8195

2005 2393 27 7674

2006 2499 28 7906

2007 2591 29 7866

2008 2690 30 7792

 

 

Tabel 3.6 laat de fosfaatproductie 2000-2009 naar de belangrijkste diersoorten zien. Daaruit 

blijkt dat in 2009 het rundvee 59% van het fosfaat produceert, pluimvee 28% en varkens 

10%.  

 

 

g~~ê==

qçí~äÉ=

ÑçëÑ~~íéêçÇìÅíáÉ==

îÉÉëí~éÉä=

cäÉîçä~åÇI=áå=

íçååÉå=

cçëÑ~~íéêçÇìÅíáÉ==

êìåÇîÉÉëí~éÉä=

cäÉîçä~åÇI=áå=

íçååÉå=

cçëÑ~~íéêçÇìÅíáÉ==

î~êâÉåëëí~éÉä=

cäÉîçä~åÇI=áå=

íçååÉå=

cçëÑ~~íéêçÇìÅíáÉ==

éäìáãîÉÉëí~éÉä=

cäÉîçä~åÇI=áå=

íçååÉå=

2000 2538 1537 199 707

2001 2509 1661 158 597

2002 2464 1547 177 646

2003 2467 1542 178 658

2004 2341 1485 166 617

2005 2393 1500 177 637

2006 2499 1506 208 705

2007 2591 1537 239 722

2008 2690 1621 263 724

2009 2600 1525 257 729

 

Op grond van de tabellen 3.5 en 3.6 is te concluderen dat de dierlijke fosfaatproductie in 

Flevoland nog ongeveer kan verdubbelen tot 2015 voordat Flevoland aan te merken is als 

een provincie met een mestoverschot. In het geval de rundveehouderij niet zou groeien, kan 

de intensieve veehouderij nog circa 4 keer zo groot worden als de huidige omvang in 

aantallen dieren. Als de rundveehouderij 60% zou groeien, kan de intensieve veehouderij 

nog circa 3 keer zo groot worden als de huidige omvang in aantallen dieren, zonder dat 

Flevoland een provincie met een mestoverschot wordt. 

 

Resterende plaatsingsruimte mest in 2015 komt overeen met scenario verdubbelen aantal 

IV-locaties: Bestaande IV bedrijven verdubbelen in omvang plus nog een keer verdubbelen 

in aantal locaties en dan kom je op 4 keer zo veel intensieve veehouderijdieren als nu. 

q~ÄÉä=PKR=

lîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=

ãÉëíéêçÇìÅíáÉ=áå=cäÉîçä~åÇ=Éå=

î~å=ÇÉ=ïÉííÉäáàâÉ=

éä~~íëáåÖëêìáãíÉ=î~å=ãÉëí=çé=

ä~åÇÄçìïÖêçåÇ=EÄêçåW=`_pF=

q~ÄÉä=PKS=

cçëÑ~~íéêçÇìÅíáÉ=áå=cäÉîçä~åÇ=

áå=OMMV=å~~ê=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=

ÇáÉêëççêíÉå=EÄêçåW=`_pF=====
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^ìíçåçãÉ=çåíïáââÉäáåÖ=áå=cäÉîçä~åÇ=
Volgens de provincie Flevoland is de tak intensieve veehouderij van gemengde 

(akkerbouw/intensieve veehouderij) bedrijven vaak van groot economisch belang (bron: 

Discussienotitie nieuw beleid intensieve veehouderij). Ontwikkelingen op de wereldmarkt 

en in wet- en regelgeving (op het gebied van dierenwelzijn en milieuhygiëne) dwingen deze 

bedrijven om hun intensieve veehouderijtak steeds kosteneffectiever te exploiteren. 

Daarnaast is het nodig om het bedrijf te ontwikkelen om een positie in de keten te 

behouden. In veel gevallen is hiervoor een uitbreiding van het huidige bedrijfsoppervlak 

nodig, wat ook blijkt uit een ten behoeve van de discussienotitie uitgevoerde enquête: 17 

bedrijven (waarvan 12 gemengd) wensen de bestaande oppervlakte intensieve veehouderij 

te verdubbelen tot 4.400 á 7.000 vierkante meter bedrijfsvloeroppervlak. Een gespecialiseerd 

bedrijf wenst te verdubbelen tot 10.000 vierkante meter. De meeste aanvragen tot 

uitbreiding passen volgens de notitie nog binnen de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Slechts sporadisch komen aanvragen binnen met een grotere omvang dan 4.500 vierkante 

meter intensieve veehouderij. 

 

De hoge grondprijzen in Flevoland zijn complicerend voor versterken van het 

toekomstperspectief van akkerbouwbedrijven door middel van het aankopen van grond. 

Daarom zijn veel akkerbouwbedrijven op zoek naar investeringen in neventakken, 

bijvoorbeeld (wind)energie en investering in ketenactiviteiten als verpakken. Neventakken 

intensieve veehouderij met pluimvee zijn economisch vaak aantrekkelijker dan 

varkenshouderij. De bestaande neventakken zijn vaak te klein om nog een aantrekkelijke 

partij te zijn voor afnemers en leveranciers, zodat schaalvergroting nodig is. 

Schaalvergroting is ook nodig om te kunnen investeren en te voldoen aan milieu- en 

dierwelzijnseisen. De laatste jaren is het aantal bedrijven met intensieve veehouderij per 

saldo vrij constant. Omdat er jaarlijks wel enkele nieuwe bedrijven met intensieve 

veehouderij (vooral pluimveehouderij) zijn bijgekomen betekent dit dat er per jaar ook 

enkele bestaande bedrijven met intensieve veehouderij stoppen.  

 

Mogelijk worden de varkens- en pluimveerechten in 2015 afgeschaft. De kans op toename 

van het aantal varkens en kippen in Flevoland wordt dan groter dan nu omdat er geen 

rechten meer hoeven te worden gekocht. Daarbij komt nog het voordeel van de goede 

mestafzetmogelijkheden in Flevoland. Het grootste groeipotentieel zal zich blijven voordoen 

in zuid en oost Nederland zodat geen grote migratie naar Flevoland te verwachten is, zeker 

bij een beperkte bedrijfsvloeroppervlakte. 

 

De schaalvergroting naar iets minder maar grotere melkveebedrijven bedrijven zal nog 

doorzetten. Ook voor de melkveehouderij is de hoge grondprijs in Flevoland complicerend 

bij schaalvergroting. Evenals de laatste jaren het geval was kunnen zich in de toekomst nog 

koopkrachtige melkveebedrijven van elders vestigen op akkerbouwbedrijven in Flevoland. 

Per saldo kan het aantal melkkoeien in Flevoland gelijk blijven tot licht groeien, zeker na het 

afschaffen van het melkquotum in 2013. 

 

3.3 i^kap`e^m=bk=`riqrroefpqlofb=

Kenmerkend voor het agrarische landschap in Flevoland is het grootschalige regelmatige 

rechthoekige verkavelings- en infrastructuurpatroon. Boerderijen liggen strak verspreid als 

eilandjes van gebouwen met wat groen in dat patroon en met per saldo een weids open 

landschap. 
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3.4 fkco^pqor`qrro=

De provincie gaat o.a. over de regionale stroomwegen en de meeste 

gebiedsontsluitingswegen. De gemeenten gaan o.a. over de lokale (gebiedsontsluitings- en 

erftoegangs-)wegen buiten de bebouwde kom. Voor zowel de lokale als regionale wegen 

geldt dat het huidige netwerk aan infrastructuur voldoende robuust is voor een goede 

verkeersafwikkeling en –veiligheid en daarmee zijn de extra verkeersbewegingen, door de 

uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij, wellicht ruimschoots op te vangen.  

Eventuele problemen doen zich voor op de lokale wegen die vaak erg smal zijn. Momenteel 

worden hier al regelmatig bermen stuk gereden.  

  

3.5 jfifbrpfqr^qfb=

^ããçåá~âÇÉéçëáíáÉ=çé=k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇÉå=
De depositie van stikstof (N-totaal) en daarbinnen van ammoniak (Nh3) op de bos- en 

natuurgebieden in de provincie Flevoland en omgeving is gemiddeld en ligt tussen de 1500 

en 2000 mol/ha in 2007 (zie Afbeelding 3.3).  In de Natura 2000 gebieden Weerribben, de 

Wieden en de Veluwe is de ammoniakdepositie gemiddeld hoger dan de streefwaarde 

(kritische depositiewaarde) van deze bos- en natuurgebieden. 

 

De emissie door agrarische bronnen in Nederland is sinds 1980 gedaald met 40%. Vooral de 

laatste tien jaar hebben emissiebeperkende maatregelen voor een daling gezorgd. Tot deze 

maatregelen behoren verbeterde voersamenstelling, het gebruik van emissiearme stallen, 

het afdekken van mestsilo's en het direct onderwerken van mest bij de aanwending. De 

verwachting is dat de ammoniakdepositie verder zal dalen. De verwachte afname van de 

ammoniakemissie uit de landbouw is vrijwel geheel toe te schrijven aan de verwachte 

effecten van het mestbeleid (evenwichtsbemesting) en het implementeren van het Besluit 

Huisvesting: eisen die worden gesteld aan stallen van veehouderijen. 

 

 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=PKP=

aÉéçëáíáÉ=î~å=ëíáâëíçÑ=áå=OMMT=

EÄêçåW=dêççíëÅÜ~äáÖÉ=

`çåÅÉåíê~íáÉâ~~êí=kÉÇÉêä~åÇX=

`Éåíê~~ä=mä~åÄìêÉ~ìF=
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dÉìê=
Verkeer, industrie en de landbouw zijn de belangrijkste bronnen van geuroverlast. 

Zoals in  Tabel 3.7 is aangegeven wordt deze overlast in de provincie Flevoland vooral 

veroorzaakt door landbouw. Het betreft stankemissie uit stallen, opslag en aanwending. De 

belangrijkste bron van agrarische geuroverlast is het toedienen van mest. De geuroverlast 

als gevolg van geur uit stallen is aanzienlijk kleiner (bron: 

www.compendiumvoordeleefomgeving.nl). 

 

 
dÉìêÜáåÇÉê== qçí~~ä=B= sÉêâÉÉê=B= _ÉÇêáàîÉåLfåÇìëíêáÉ=B= i~åÇÄçìï=B=

kÉÇÉêä~åÇ== ONIR= SIU= VIN= NMIM=

cäÉîçä~åÇ= NOIN= NIV= PIV= TIP=

 

cáàå=ëíçÑ=
Fijn stof en stikstofdioxide liggen in Nederland het dichtst bij de gestelde grenswaarden uit 

de Wet Luchtkwaliteit 2007 en bepalen of er sprake is van een luchtkwaliteitsprobleem. 

Overschrijding van de andere stoffen komen in ons land nauwelijks meer voor. 

Op verschillende plekken in Nederland is de luchtkwaliteit hoger dan de Europese normen 

voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) toestaan. Het gaat dan om locaties nabij 

drukke verkeersroutes (m.n. NO2) en veehouderijen (PM10).  

 

De totale emissie van fijn stof in Nederland bedroeg in het jaar 2000 ca. 50 Kton aan PM10. 

Hiervan was ca. 10 Kton (20%) afkomstig uit de landbouw. Van de fijn stof uit de landbouw 

is het overgrote deel afkomstig van pluimvee- en varkensstallen (geschatte bijdrage ca. 9 

Kton)5. Uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM is op te maken dat in 

2008 de gemeten fijn stofconcentraties (PM10) in het landelijke gebied ten opzicht van 2007 

is afgenomen met gemiddeld 2μg/m3. Deze afname is terug te vinden in de gemiddelde 

concentraties per jaar over de regionale achtergrond (Afbeelding 3.4). 

 

                                                                  
5 Charadon W.J. en van der Hoek K.W., 2002 Alterra-rapport 682, ISSN 1566-7197. 

q~ÄÉä=PKT=

dÉìêÄÉä~ëíáåÖ=áå=ÇÉ=éêçîáåÅáÉ=

cäÉîçä~åÇ=EÄêçåW=`_p=ëí~íäáåÉF=
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De lokale achtergrondconcentratie van fijn stof in de provincie is tussen de 21 en 23 μg/m3 

(bron: PBL 2009) in 2010. Er is geen normoverschrijding in de provincie. Bij het plaatsen van 

veehouderijbedrijven, vooral pluimveehouderijen, kan hiervan echter wel sprake zijn.  

 

dÉòçåÇÜÉáÇ=
Het beoordelen van de effecten op de volksgezondheid maakt geen onderdeel uit van het 

planMER. Het plan is hiervoor onvoldoende concreet en er is een te kort aan kennis. Echter 

maatschappelijk is hiervoor wel veel aandacht daarom wordt in het plan-MER informatie 

opgenomen over de lopende onderzoeken en huidige inzichten in de relatie tussen 

intensieve veehouderij en gezondheid. 

 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=PKQ=

sÉêäççé=î~å=ÜÉí=

à~~êÖÉãáÇÇÉäÇÉ=~~å=Ñáàå=

ëíçÑÅçåÅÉåíê~íáÉë=áå=kÉÇÉêä~åÇK=

E_êçåW=iji=ofsjF=

=
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ellcapqrh4 ̂äíÉêå~íáÉîÉå=
Voorgesteld wordt om de milieueffecten te bepalen voor drie realistische en 

onderscheidende scenario’s. Het is niet realistisch uit te gaan van het ontstaan van een 

neventak intensieve veehouderij op alle 1971 agrarische locaties in Flevoland. 

De partiële herziening van het omgevingsplan Flevoland is in de eerste plaats bedoeld om 

meer perspectief te bieden aan bedrijven met een al bestaande neventak intensieve 

veehouderij. Daarnaast kunnen bedrijven zonder neventak hun perspectief wensen te 

verbeteren met het vestigen van een neventak intensieve veehouderij op hun (in de regel 

akkerbouw-)bedrijf. Bijvoorbeeld in plaats van het investeren in dure grond voor 

uitbreiding van de akkerbouw. Om de volgende redenen is het niet aannemelijk dat dit op 

grote schaal zal gebeuren: 

1. Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij in Flevoland is al jarenlang constant. 

Voor zover er bedrijven met intensieve veehouderij bij zijn gekomen zullen er dus ook 

bedrijven met intensieve veehouderij gestopt zijn. 

2. De belangrijkste trend in zowel de (intensieve) veehouderij als de akkerbouw is 

specialisatie en schaalvergroting (naar minder maar grotere bedrijven). De meeste 

akkerbouwbedrijven zullen blijven kiezen voor investeren in vooral akkerbouw en 

akkerbouw ketenactiviteiten, windenergie en niet in een neventak intensieve 

veehouderij. 

3. De bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 5000 tot 7000 m2 als neventak leent zich niet 

voor het ontwikkelen van gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven. De 

ontwikkeling van gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven zal zich vooral 

blijven voordoen in het oosten en zuiden van Nederland. 

4. Het aantal nieuwe neventakken is te maximeren door in bestemmingsplannen 

neventakken niet bij rechte op te nemen maar met wijzigingsbevoegdheid.  

 

Deze overwegingen leiden tot het voorstellen van drie realistische scenario’s.  

 

Twee scenario’s gaan uit van het vestigen van 100 nieuwe neventakken intensieve 

veehouderij tot 7000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Dit is bijna een verdubbeling van het 

huidige aantal van 107 gemengde bedrijven met intensieve veehouderij.  

 

Het onderscheid tussen de twee scenario’s is dat in het eerste scenario niet wordt uitgegaan 

van een zonering en in het tweede scenario wel: het uitsluiten van nieuwe intensieve 

veehouderijtakken in nader te bepalen zones rond woonkernen, recreatie en natuur. Dit in 

overeenstemming met de overweging dat intensieve veehouderij op gespannen voet kan 

staan met multifunctioneel gebruik van het landelijk gebied en dat de provincie hecht aan 

het behoud van een goed woon- en leefklimaat. 

 

aofb=p`bk^oflÛp=

qtbb=p`bk^oflÛp=jbq=

kfbrtsbpqfdfkd==

jbq=bk=wlkabo=wlkbofkd=
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Om te bepalen waar deze zones het meest voor de hand liggen wordt eerst een verkenning 

met maximaal milieueffect doorgerekend voor ammoniak depositie op de Natura 2000 

gebieden en voor geurhinder. Hiervoor krijgen alle 1971 agrarische locaties er 7000 m2  aan 

bedrijfsvloeroppervlak bij voor intensieve veehouderij. Het type en aantal dieren wordt 

bepaald op basis van de vergunde situatie. Deze is nu nog niet in beeld. 

 

Het derde scenario gaat uit van een groei van alleen de bestaande agrarische locaties met 

een bestaande tak aan intensieve veehouderij tot 7000 m2 bvo. 

 

Op dit moment zijn er nog geen detailgegevens van de intensieve veehouderij in Flevoland 

digitaal voorhanden. Het kan zo zijn dat na bestudering van de detailgegevens een 

bijstelling van bovengenoemde aantallen wenselijk is en dat voor een beperkter aantal 

nieuwvestigingen (neventakken) gekozen wordt. 

 

In alle drie de scenario’s gaan we uit van een groei van de 37 bestaande gespecialiseerde 

bedrijven met intensieve veehouderij. Deze groei is gebaseerd op de vrijgekomen 

productierechten (nge) van de kleine bedrijven (<40 nge) die niet meekunnen in de 

schaalvergroting. Daarnaast groeit het aantal melkkoeien met 10% in alle drie de scenario’s.  

Tenslotte voldoen alle bestaande bedrijven aan de emissie eisen van het Besluit huisvesting. 

 

Voor het belangrijkste milieuaspect, wellicht de toename aan ammoniakdepositie op de 

Natura 2000 gebieden, wordt voor alle drie de scenario’s een verkenning doorgerekend 

waarin de bestaande agrarische bouwpercelen de ruimte krijgen voor een tak met intensieve 

veehouderij met maximaal 5.000 m2 aan bvo. Dit is in overeenstemming met het standpunt 

van Gedeputeerde Staten.  

 

Tabel 4.1 geeft een samenvatting van de drie scenario’s en twee verkenningen die met hun 

milieueffecten in het plan-MER worden beschreven. 

 
pÅÉå~êáçÛë=L=îÉêâÉååáåÖ= _ÉëÅÜêáàîáåÖ=

eìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=EepF= jáäáÉìÄÉä~ëíáåÖ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=îÉêÖìåÇÉ=êÉÅÜíÉå=EOMMVFI=

~~åÖÉäÉîÉêÇ=Çççê=ÇÉ=cäÉîçä~åÇëÉ=ÖÉãÉÉåíÉåK==

^ìíçåçãÉ=çåíïáââÉäáåÖ=E^lF= ^~åé~ëëáåÖ=ëí~ääÉå=~~å=ÇÉ=ÉáëÉå=îççê=~ããçåá~â=E_Éëäìáí=

ÜìáëîÉëíáåÖFK=aÉ=âäÉáåÉ=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=

ëíçééÉå=Éå=ÇÉ=çîÉêáÖÉ=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ÖêçÉáÉå=

ãÉí=ÇÉ=îêáàÖÉâçãÉå=éêçÇìÅíáÉêÉÅÜíÉå=~~å=áåíÉåëáÉîÉ=

îÉÉÜçìÇÉêáàK=aÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=ãÉäâîÉÉÜçìÇÉêáàÄÉÇêáàîÉå=

ÖêçÉáÉå=ãÉí=NMB=~~å=ãÉäâîÉÉK=

sÉêâÉååáåÖ=fW==ã~ñáã~~ä=

ãáäáÉìÉÑÑÉÅí=

^ääÉ=NVTN=~Öê~êáëÅÜÉ=äçÅ~íáÉëI=ãÉí=îçäÇçÉåÇÉ=

ãáäáÉìêìáãíÉI=âêáàÖÉå=TMMM=ãO===~~å=ÄÉÇêáàÑëîäçÉêçééÉêîä~â=

îççê=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáàK=aÉ=í~â=ãÉí=áåíÉåëáÉîÉ=

îÉÉÜçìÇÉêáà=áë=ãçÇÉäã~íáÖ=Éå=êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ=îççê=ÇÉ=

éêçîáåÅáÉK==

pÅÉå~êáç=fW=ÄÉëí~~åÇÉ=Éå=NMM=

åáÉìïÉ=åÉîÉåí~ââÉå=î~å=TMMM=ãO=

òçåÇÉê=òçåÉêáåÖK=

^ääÉ=~Öê~êáëÅÜÉ=äçÅ~íáÉë=ãÉí=ÉÉå=ÄÉëí~~åÇÉ=í~â=~~å=

áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=Éå=îçäÇçÉåÇÉ=ãáäáÉìêìáãíÉ=Éå==

NMM=Éñíê~=äçÅ~íáÉë=òçåÇÉê=ÇÉòÉ=í~â=âêáàÖÉå=ÇÉ=êìáãíÉ=îççê=

ÜÉí=ÜçìÇÉå=î~å=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=ãÉí=ã~ñáã~~ä=

TMMM=ãO==~~å=ÄîçK=aÉ=NMM=Éñíê~=ÄÉÇêáàîÉå=ïçêÇÉå=~Ç=

ê~åÇçã=ìáíÖÉâçòÉåI=ã~~ê=ÄÉëÅÜáââÉå=ïÉä=çîÉê=

îçäÇçÉåÇÉ=ãáäáÉìêìáãíÉK=

pÅÉå~êáç=ffW=ÄÉëí~~åÇÉ=Éå=NMM wçïÉä=ÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ãÉí=ÉÉå=ÄÉëí~~åÇÉ=í~â=~~å=
áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=~äë=NMM=Éñíê~=äçÅ~íáÉë=

sbohbkkbk=j^ufj^^i=

jfifbrbccb`q=sllo=

wlkbofkd=

aboab=p`bk^ofl=wlkabo=

kfbrtsbpqfdfkd=

^rqlkljb=

lkqtfhhbifkd=

sbohbkkfkd=

q~ÄÉä=QKN==

lîÉêòáÅÜí=ëÅÉå~êáçÛë=Éå=

îÉêâÉååáåÖÉå==éä~åJjbo=
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pÅÉå~êáçÛë=L=îÉêâÉååáåÖ= _ÉëÅÜêáàîáåÖ=

åáÉìïÉ=åÉîÉåí~ââÉå=î~å=TMMM=ãO=

ãÉí=òçåÉêáåÖ. 
=

òçåÇÉê=ÇÉòÉ=í~â=âêáàÖÉå=TMMM=ãO===ÄîçK=aÉ=NMM=Éñíê~=
äçÅ~íáÉë=òáàå=îÉêÇÉÉäÇ=çîÉê=ÉÉå=òçåÉ=ãÉí=ã~ñáã~äÉ=
ãáäáÉìêìáãíÉK=aÉòÉ=òçåÉ=ïçêÇí=å~ÇÉê=ÄÉé~~äÇ=áå=
ÇÉ=îÉêâÉååáåÖ=å~~ê=ã~ñáã~~ä=ãáäáÉìÉÑÑÉÅí=Éå=ÜÉÉí=
ÉÉå=ã~ñáã~äÉ=~Ñëí~åÇ=î~å=ïççåâÉêåÉåI=
êÉÅêÉ~íáÉíÉêêÉáåÉå=Éå=å~íììêK=

pÅÉå~êáç=fffW=~ääÉÉå=ÄÉëí~~åÇÉ=

åÉîÉåí~ââÉåK=
^ääÉÉå=ÇÉ=~Öê~êáëÅÜÉ=äçÅ~íáÉë=ãÉí=ÉÉå=ÄÉëí~~åÇÉ=

í~â=ãÉí=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=EÅ~K=NMTF=âêáàÖÉå=ÇÉ=

êìáãíÉ=çã=ÇÉòÉ=í~â=ìáí=íÉ=ÄêÉáÇÉå=íçí=ã~ñáã~~ä=

TMMM=ãO=
sÉêâÉååáåÖ=ffW=mçäáíáÉâÉ=îÉêâÉååáåÖ=

å~~ê=ÉÑÑÉÅí=ÄÉéÉêâáåÖ=íçí=RMMM=ãO=

Äîç=

k~~ëí=ÇÉ=~Öê~êáëÅÜÉ=äçÅ~íáÉë=ãÉí=ÉÉå=ÄÉëí~~åÇÉ=í~â=
ãÉí=áåíÉåëáÉîÉ=îÉÉÜçìÇÉêáà=âêáàÖÉå=NMM=~Öê~êáëÅÜÉ=
äçÅ~íáÉë=ÉÉå=åáÉìïÉ=åÉîÉåí~â=ãÉí=ã~ñáã~~ä=RMMM=
ãO=~~å=ÄîçK=aÉòÉ=ÖêçÉáäçÅ~íáÉë=òáàå=ÇÉòÉäÑÇÉ=
äçÅ~íáÉë=~äë=áå=pÅÉå~êáç=fK=

 

 

 

 

 

 

 

 

=
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ellcapqrh5 bÑÑÉÅíÄÉççêÇÉäáåÖ=
5.1 pqrafbdb_fba=

Het studiegebied bestaat uit het plangebied (provincie Flevoland) en de beschermde 

Natura2000 gebieden rond de provincie zoals aangegeven in afbeelding 2.2. 

 

5.2 mi^kelofwlk=

Het vigerende Omgevingsplan Flevoland II wordt verlengd. Het streven om middels de 

partiële herziening het beleidskader te actualiseren voor de eerstkomende 10 jaar (tot 2020). 

 

5.3 _blloabifkdpp`e^^i=

De ontwikkeling van de intensieve veehouderij leidt tot effecten voor het milieu. Dit hoeven 

niet altijd negatieve effecten te zijn, ook positieve effecten kunnen optreden.  

 

In het plan-MER worden de effecten van de scenario’s en alternatieven voor verschillende 

thema’s in beeld gebracht en vergeleken met de referentiesituatie. Per thema worden één of 

meerdere aspecten geformuleerd, die aan de hand van beoordelingscriteria worden 

beoordeeld. De effecten worden kwalitatief beoordeeld met de volgende zevenpunts-

beoordelingsschaal: 

 
pÅçêÉ= lãëÅÜêáàîáåÖ=

H=H= wÉÉê=éçëáíáÉÑ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=êÉÑÉêÉåíáÉëáíì~íáÉ=

H== mçëáíáÉÑ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=êÉÑÉêÉåíáÉëáíì~íáÉ=

MLH= iáÅÜí=éçëáíáÉÑ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=êÉÑÉêÉåíáÉëáíì~íáÉ=

M= kÉìíê~~ä=

MLJ= iáÅÜí=åÉÖ~íáÉÑ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=êÉÑÉêÉåíáÉëáíì~íáÉ=

J== kÉÖ~íáÉÑ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=êÉÑÉêÉåíáÉëáíì~íáÉ=

J=J== wÉÉê=åÉÖ~íáÉÑ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=êÉÑÉêÉåíáÉëáíì~íáÉ=

 

5.4 obibs^kqb=bccb`qbk=

In het Plan-MER worden de effecten beschreven voor de volgende thema’s: 

 Ammoniak. 

 Geur. 

 Landschap. 

 Verkeer. 

 Fijn stof. 

 Geluid. 

 Water/bodem. 

q~ÄÉä=RKN=

wÉîÉåéìåíëJÄÉççêÇÉäáåÖëëÅÜ~~ä=
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 Archeologie. 

 Gezondheid. 

 

Naast bovenstaande thema’s is de ervaring dat op het niveau van het Plan-MER thema’s als 

energie, andere dan bovengenoemde luchtemissies e.d. veelal beperkt onderscheidend zijn 

voor de keuzes die gemaakt worden in het kader van het voornemen. Deze aspecten zullen 

niet of slechts globaal worden beschreven. 

 

5.4.1 ^jjlkf^h=

Het plan-MER presenteert per alternatief de ammoniakemissie en -depositie. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in Natura2000-gebieden, Wav-gebieden (Wet ammoniak en 

veehouderij) en overige natuur. Per alternatief zal een inschatting worden gegeven van de 

verwachte bedrijfsontwikkelingen en de deposities (toename en afname) die deze opleveren. 

Met een verspreidingsmodel wordt de toename of afname van ammoniakdepositie 

berekend. Hierbij is de autonome ontwikkeling, waarin o.a. alle bedrijven voldoen aan het 

Besluit huisvesting, verdisconteerd. 

 

Omdat het besluit over de partiële herziening van omgevingsplan Flevoland 2006 genomen 

wordt op basis van een globaal plan met potentieel significante effecten op Natura 2000-

gebieden, is volgens de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19j) een passende beoordeling 

vereist als significante effecten niet zijn uit te sluiten met een voortoets.  

 

sççêíçÉíë=
In de oriëntatiefase (voortoets) worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

1. Beschrijving van de voorgenomen activiteiten. 

2. Samenvatten en interpreteren van de voor het plangebied relevante passages in de 

wetgeving. 

3. Beschrijving van de natuurlijke c.q. wezenlijke kenmerken van het plangebied en 

omgeving, op basis van bestaande gegevens. 

4. Kwalificering en zo mogelijk kwantificering van de invloeden, indien relevant in 

combinatie met andere plannen en projecten. 

5. Voor de effecten van stikstofdepositie wordt een iets diepere insteek gekozen dan een 

voortoets niveau, omdat verwacht wordt dat deze factor de meeste invloed zal hebben. 

De twee alternatieven gaan uit van een groei van het aantal bedrijven met een IV-tak.  

De stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden kan daardoor toenemen. Hiervoor 

worden depositieberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen relateren we aan de 

ligging van de gebieden. Zo wordt bepaald hoe ver de mogelijke effecten van de 

alternatieven reiken. Hiermee wordt duidelijk voor welke gebieden een nadere 

verkenning naar het maximale milieueffect noodzakelijk is. 

6. Beoordelen van de mogelijke effecten van deze invloeden op de natuurlijke kenmerken 

van het gebied per alternatief en voor de verkenning van het maximale milieueffect. 

7. Toetsing van de effecten aan de Natuurbeschermingswet 1998, en het 

beschermingskader EHS.  

8. Formuleren van conclusies en aanbevelingen, waaronder het advies t.a.v. de passende 

beoordeling. 
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aççêâáàâ=é~ëëÉåÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=
De passende beoordeling die op plan-m.e.r.-niveau kan worden uitgevoerd richt zich op het 

niveau van het Omgevingsplan. Voor gedetailleerd onderzoek is het plan te globaal om een 

volledige toetsing uit te voeren. Locatie, omvang en type van het veehouderijbedrijf dat 

wordt doorgerekend is immers zuiver modelmatig. 

Het nadere onderzoek relateert de depositieberekeningen voor de relevante gebieden aan de 

gevoeligheid voor stikstofdepositie van habitattypen en natuurdoelen binnen de 

beschermde gebieden. Het betreft een globale beoordeling op basis van de mogelijkheden 

die het Omgevingsplan gaat bieden in de drie scenario’s en de twee verkenningen. Voor de  

Natura 2000-gebieden wordt bepaald wat de toe- en afname van stikstofdepositie is en hoe 

deze zich verhoudt tot de achtergronddepositie en de kritische depositiewaarde van het 

meest kwetsbare habitattype in ieder Natura 2000-gebied. Deze beoordeling geeft inzicht in 

de mogelijke significante gevolgen op de Natura 2000- gebieden en in hoeverre de kritische 

depositiewaarden worden overschreden. 

 

Het eindresultaat van de passende beoordeling op planMER-niveau is: 

1. Een uitspraak per alternatief of er sprake is van mogelijk significant negatieve effecten 

op Natura 2000-gebieden. 

2. Wanneer deze effecten niet uit te sluiten zijn: voor welke gebieden dit geldt. 

3. Of en hoe deze effecten gemitigeerd kunnen worden. 

 

Voor de effecten op EHS-gebieden wordt gekeken of er toe- of afnames zijn te verwachten in 

de voor stikstof gevoelige delen van de EHS, die begrensd zijn in het kader van de Wet 

Ammoniak en Veehouderij. 

`ofpfp=bk=ebopqbitbq==

aÉ=â~åë=áë=Öêççí=Ç~í=ÇÉ=`êáëáë=Éå=eÉêëíÉäïÉí=åáÉí=ÅçåíêçîÉêëáÉÉä=ïçêÇí=îÉêâä~~êÇK=få=Ç~í=ÖÉî~ä=

âêáàÖí=ÜÉí=îê~~Öëíìâ=êçåÇ=ëíáâëíçÑ=Éå=k~íìê~=OMMM=ÉÉå=ÖÉïáàòáÖÇ=ïÉííÉäáàâ=â~ÇÉê=Çççê=~~åé~ëëáåÖ=

î~å=~êíáâÉä=NVâ=kÄ=ïÉí=íÉê=áãéäÉãÉåí~íáÉ=î~å=ÇÉ=mêçÖê~ãã~íáëÅÜÉ=^~åé~â=píáâëíçÑêÉÇìÅíáÉK=a~å=

ò~ä=çéåáÉìï=ïçêÇÉå=ÄÉâÉâÉå=çÑ=ÇÉ=áåé~ëëáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ïáàòáÖÉåK==

k~íììêW=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=
In en om het plangebied kunnen beschermde soorten van de Flora- en faunawet voorkomen. 

Over deze soorten is vooraf geen informatie beschikbaar. Het detailniveau van het besluit en 

het daarvoor op te stellen planMER is te laag, een volledige inventarisatie van het gebied is 

daarom niet zinvol. Een inventarisatie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat 

meer duidelijk is over de precieze invulling op het niveau van afzonderlijke activiteiten, 

zoals bouw of sloop van bedrijfsgebouwen.  

 

In deze fase zullen we daarom globaal een beeld schetsen van de mogelijke effecten op 

beschermde flora en fauna in en om het plangebied. Hieronder vallen de volgende 

werkzaamheden: 

1. Samenvatten en interpreteren van de voor het plangebied relevante passages in de 

wetgeving. 

2. Beschrijving van de natuurlijke c.q. wezenlijke kenmerken van het plangebied en 

omgeving, op basis van bestaande gegevens. 

3. Beschrijving van de voorgenomen activiteiten. 

4. Beschrijven van de mogelijke gevolgen voor beschermde/bedreigde soorten. 
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5.4.2 dbro=

Voor geur wordt het cumulatieve effect bepaald van de individuele uitbreidingen per 

alternatief en scenario. De achtergrondbelasting op de geurgevoelige objecten zal worden 

bepaald voor de drie scenario’s met behulp van het programma V-stacks6 en een door 

ARCADIS ontwikkelde GIS-applicatie. Het rekenwerk is gebaseerd op het 

vergunningenbestand van de Flevolandse gemeenten en de eisen voor stalemissies op grond 

van het Besluit huisvesting.  

 

Vervolgens wordt het leefklimaat beoordeeld voor de geurgevoelige objecten (woningen) 

door de achtergrondbelasting te relateren aan de kans op geurhinder in overeenstemming 

met Tabel 5.2. De effectscores worden vervolgens bepaald op basis van expert judgement.  

 
^ÅÜíÉêÖêçåÇÄÉä~ëíáåÖ= h~åë=çé=ÖÉìêÜáåÇÉê= _ÉççêÇÉäáåÖ=äÉÉÑâäáã~~í=

MJPKM= YRB= wÉÉê=ÖçÉÇ=

PKNJTKQ= RJNM=B= dçÉÇ=

TKRJNPKN= NMJNR= oÉÇÉäáàâ=ÖçÉÇ=

NPKOJOMKM= NRJOM= j~íáÖ=

OMKNJOUKP= OMJOR= q~ãÉäáàâ=ëäÉÅÜí=

OUKQJPUKR= ORJPM= päÉÅÜí=

PUKSJRMKT= PMJPR= wÉÉê=ëäÉÅÜí=

[RMKT= [PRB= bñíêÉÉã=ëäÉÅÜí=

 

5.4.3 i^kap`e^m=bk=`riqrroefpqlofb=

De landschappelijke en cultuurhistorische waarde is direct verbonden aan de ontginning, 

aanleg, het ontwerp en de inrichting van de polder. Kenmerkend voor het agrarische 

landschap in Flevoland is de grote schaal, de rationele inrichting en de heldere structuur 

(veelal rechte lijnen en evenwichtige verspreiding van erven met groensingels). 

Ook de aanwezigheid van contrasten (openheid-massa (bos, bossingels, bebouwing)) en 

scherpe overgangen (horizon, water-land etc.) is kenmerkend voor Flevoland. 

 

De combinatie van hoofdwegen met vaarten en beplanting en de dijken vormt een 

belangrijke drager van de landschappelijke hoofdstructuur. De boerderijen liggen in clusters 

langs de wegen en zijn meestal van meet af aan omgeven door een brede erfsingel. De 

boerderijen liggen daardoor als het ware als groene eilanden te midden van het open 

agrarisch gebied. 

 

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: 

1. (Effect op) landschappelijk karakter:  

a. invloed op structuur (wegen, vaarten, wegbeplanting, bosranden, verkaveling, 

repeterend patroon van erven)invloed op openheid (maat en schaal). 

b. invloed op schaalelementen (erf of cluster van erven, erfbeplanting). 

                                                                  
6 Het computerprogramma V-stacks gebied wordt voorgeschreven door de Wet geurhinder veehouderij 

en is bedoeld om de achtergrondbelasting voor geur te berekenen voor het onderbouwen van een 

gemeentelijke geurverordening. Dit model is niet bruikbaar voor individuele veehouderijen.  

q~ÄÉä=RKO=

jáäáÉìâï~äáíÉáíëÅêáíÉêá~=îççê=

ÖÉìêÜáåÇÉê=EÄêçåW=ddaJ

oáÅÜíäáàå=ÖÉìêÜáåÇÉêX=çâíçÄÉê=

OMMOF=
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2. (effect op) ruimtelijk karakter/visuele kenmerken: 

a. Contrast. 

b. Beleving. 

 

De Flevolandse gemeenten borgen uiteindelijk de landschappelijke inpassing met 

beeldkwaliteitsplannen en commissies die over ruimtelijke kwaliteit adviseren.  

 

5.4.4 cfgk=pqlc=

In het Plan-MER wordt, mede aan de hand van een aantal voorbeelden (individuele 

concentraties) en de beschikbare prognoses ten aanzien van de achtergrondbelasting,  nader 

ingegaan op het aspect fijn stof. Er wordt gebruik gemaakt van de landelijke kaart met 

achtergrondconcentraties en overschrijdingsdagen. Deze kaart geeft een indicatief beeld van 

de mogelijke probleemgebieden voor fijn stof. Gezien de huidige situatie (hoofdstuk 3) 

worden hier geen problemen verwacht. Een eventueel knelpunt doet zich alleen voor bij 

pluimveebedrijven en zeer grote varkensbedrijven. Voor deze bedrijven zullen vooral de 

(individuele concentratienormen) een bepalende factor zijn voor de vergunningverlening. 

 

qlbqpfkdph^abo=cfgk=pqlc=

eÉí=ãáåáëíÉêáÉ=î~å=solj=Ü~åíÉÉêí=ÉÉå=íïÉÉ=ëéçêÉå=ÄÉäÉáÇ=çã=Ñáàå=ëíçÑ=éêçÄäÉã~íáÉâ=áå=ÇÉ=

ä~åÇÄçìï=çé=íÉ=äçëëÉåK=aáí=òáàå=ÜÉí=ë~åÉêÉå=î~å=ÄÉëí~~åÇÉ=çîÉêëÅÜêáàÇáåÖÉå=Éå=ÜÉí=îççêâçãÉå=

î~å=åáÉìïÉ=çîÉêëÅÜêáàÇáåÖÉåK=eÉí=îççêâçãÉå=î~å=åáÉìïÉ=çîÉêëÅÜêáàÇáåÖÉå=áë=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=

ìáíÖ~åÖëéìåí=Äáà=ÇÉ=îÉêÇÉêÉ=áåîìääáåÖ=î~å=ÖêçÉáäçÅ~íáÉë=áå=ÇÉ=éêçîáåÅáÉK=jÉí=îÉêÖìååáåÖîÉêäÉåáåÖ=

òìääÉå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=êÉâÉåáåÖ=ãçÉíÉå=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=îáÖÉêÉåÇÉ=ïÉíJ=Éå=êÉÖÉäÖÉîáåÖ=ãÉí=

ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Ñáàå=ëíçÑI=ÇÉ=tÉí=äìÅÜíâï~äáíÉáí=EäìÅÜíâï~äáíÉáíëÉáëÉåF=Éå=ÇÉ=Ç~~êÄáà=ÜçêÉåÇÉ=

ÄÉëäìáíÉå=Éå=êÉÖÉäáåÖÉåK==

 

In het plan-MER worden de mogelijkheden van vestiging en uitbreiding van veehouderijen 

in het plangebied in kaart gebracht. Voor fijn stof (PM10) wordt het effect van een standaard 

veehouderij kwalitatief weergegeven. Tevens wordt in het plan-MER een worst-case 

doorgerekend voor een bedrijfslocatie, namelijk het grootste kippenbedrijf (incl. groei met 

10%) in de provincie op een locatie met de hoogste achtergrondconcentratie. 

 

5.4.5 dbirfa=

Door toename van intensieve veehouderij in het agrarische buitengebied neemt ook de 

geluidemissie toe. Dit is het gevolg van toename van bedrijfsactiviteiten. De grootste 

toename van stationaire bronnen wordt door de ventilatie veroorzaakt. Ventilatoren 

bevinden zich aan de buitenzijde van de stallen. De meeste geluidproducerende activiteiten 

bij intensieve veehouderij vinden verder inpandig plaats. Ook de toename van 

vrachtverkeer kan een toenemende bron voor geluidemissies vormen. De gekozen 

scenario’s geven hiervoor wellicht geen aanleiding. Als dat toch het geval is zal de 

geluidstoename in de plan-MER, op basis van expert judgement, gerelateerd worden aan de 

geluidsgevoelige categorieën: Bebouwde kom, Geluidgevoelige gebouwen en terreinen, 

Woningen en Stiltegebieden. 

 



= klqfqfb=obfhtfgaqb=bk=abq^fikfsb^r=m^oqfbib=ebowfbkfkd=ljdbsfkdmpi^k=cibsli^ka 

_MNMSRL`bMLMMQLMMMMTVLÇí ^o`^afp= PM 

5.4.6 _labj=C=t^qbo=

Op de nieuwe locaties voor her- nieuwvestiging zal waterneutraal worden gebouwd, 

waardoor geen effecten optreden op het watersysteem. Deze constatering zal in het MER 

worden overgenomen. Aangenomen wordt dat ‘bodem’ geen onderscheidend aspect is. Dit 

omdat de bodem niet zwaar vergraven dient te worden en de in te plaatsen dan wel uit te 

breiden of nieuw op te richten intensieve veehouderijbedrijven vloeistofdichte vloeren of 

andere voorzieningen dienen te realiseren, zodat eventuele ontwikkelingen niet leiden tot 

aantasting van de bodem. Deze constatering zal in het MER worden overgenomen. 

 

Overigens wordt er gekeken worden naar de kansen, gevolgen en (on)mogelijkheden voor:  

1. Grondwateronttrekkingen ( bijvoorbeeld veedrenking, zodat geen leidingwater hoeft 

worden ingezet). 

2. Bodemenergiesystemen (dus CO2 besparing). 

De mate waarin grondwater kan worden ingezet hangt af van de bodemopbouw, de 

grondwaterkwaliteit en van juridische beperkingen (bijvoorbeeld boringsvrije zone 

Zuidelijk Flevoland). Dit alles passend bij het detailniveau van het planMER.  

 

5.4.7 ^o`eblildfb=

De partiële herziening gaat over het mogelijk maken van neventakken intensieve 

veehouderij op al bestaande agrarische bouwblokken. De agrarische locaties liggen deels in 

gebieden die volgens gemeentelijk-, provinciaal- of rijksbeleid een archeologische 

onderzoeksplicht hebben. De gebieden betreffen archeologische monumenten, 

scheepswraklocaties en zones met een hoge- of middelhoge archeologische verwachting. In 

eerste instantie zal een archeologisch bureauonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij worden 

de archeologische verwachtingen en waarden in kaart gebracht.  

 

5.4.8 dbwlkaebfa=

Gezondheid in relatie tot intensieve veehouderijen is een onderwerp dat in de belangstelling 

staat. In het planMER wordt aandacht gegeven aan dit onderwerp, waarbij op basis van de 

bestaande kennis en beleidsstandpunten dit onderwerp wordt behandeld. 

 



= klqfqfb=obfhtfgaqb=bk=abq^fikfsb^r=m^oqfbib=ebowfbkfkd=ljdbsfkdmpi^k=cibsli^ka 

_MNMSRL`bMLMMQLMMMMTVLÇí ^o`^afp= PN 

ellcapqrh6 mêçÅÉÇìêÉ=Éå=éä~ååáåÖ=
6.1 lsbowf`eq=mol`barob=mi^kJjKbKoK=

Onderstand is de volledige procedure in een aantal stappen inzichtelijke gemaakt en 

vervolgens toegelicht.  

 

 

 

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=SKN==

lîÉêòáÅÜí=éêçÅÉÇìêÉ=éä~åJ

ãKÉKêK==
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hÉååáëÖÉîáåÖ=
Het voornemen om een plan op te stellen en hiervoor een plan-m.e.r.-procedure te 

doorlopen is aangekondigd in één of meerdere dag-, nieuws- of huis aan huisbladen: de 

Almere Vandaag en Flevopost. Daarnaast is het voornemen aangegeven op de internetsite 

van de provincie (www.Flevoland.nl). Hierbij is onder andere gemeld welke mogelijkheden 

er zijn tot inbreng zienswijzen op de notitie reikwijdte en diepgang van het plan-Mer. 

Tevens wordt gemeld dat de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage 

betrokken is in de procedure.  

 

`çåëìäí~íáÉ 

De voorliggende notitie is bedoeld om de betrokken bestuursorganen te informeren met het 

verzoek te reageren. De Commissie m.e.r. ontvangt deze notitie en de reacties van de 

betrokken bestuursorganen en de eventuele inbreng vanuit de openbare kennisgeving. Op 

basis hiervan stelt de commissie een advies op voor het plan-MER.  

mä~åJjbo=
De benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en het resultaat wordt gebundeld in het 

plan-MER. Het plan-Mer wordt een zelfstandig rapport, dat als onderbouwing dient voor 

de partiële herziening van het omgevingsplan Flevoland 2006. Belangrijk is wel dat het 

milieueffectrapport, ongeacht de presentatievorm, aan een aantal wettelijke inhoudseisen 

voldoet. De inhoudseisen zijn als volgt: 

 Inhoud en doelstelling van het plan. 

 Bestaande toestand en ontwikkelingen voor het milieu. 

 Relevante beleidsdoelstellingen. 

 Redelijke alternatieven met motivering. 

 Nadelige milieugevolgen. 

 Mitigerende en compenserende maatregelen. 

 Leemten in kennis. 

 Monitoringsmaatregelen. 

 Samenvatting. 

 

qÉêîáëáÉäÉÖÖáåÖ=
De partiële herziening van het Omgevingsplan wordt samen met het milieueffectrapport ter 

visie gelegd. 

sÉêÇÉêÉ=éä~åéêçÅÉÇìêÉë=
Na de tervisielegging is er gelegenheid tot inspraak en consultatie. Een speciaal 

aandachtspunt is toetsing van het milieueffectrapport door de onafhankelijke Commissie 

voor de milieueffectrapportage. Uitkomst van deze toetsing is een positief of negatief advies 

richting het bevoegde gezag. Vervolgens voegt de basisprocedure (zie hoofdstuk1) slechts 

één verplichting toe: een expliciete motivering van de rol die het milieueffectrapport en de 

inspraakreacties daarop hebben gespeeld bij het definitieve besluit over het plan. 

 

6.1.1 qlbif`eqfkd=`lkpriq^qfb=

Het bevoegd gezag voor het plan dient de reikwijdte en het detailniveau van het op te 

stellen plan-MER te bepalen. Hierbij dient gelet te worden op de elementen waar in een 

plan-MER aandacht aan moet worden besteed.  
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Bij het bepalen van de reikwijdte en detailniveau van het plan-MER raadpleegt het bevoegd 

gezag minstens de wettelijk voorgeschreven bestuursorganen (artikel 7.11b Wet 

milieubeheer). Het betreft o.a. de volgende bestuursorganen: 

 Burgemeesters en wethouders van de gemeenten in de provincie Flevoland. 

 Omliggende provincies. 

 Buurgemeenten in Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland (mits er 

minder dan 2 km water tussen ligt). 

 Waterschap Zuiderzeeland. 

  Ministerie van LNW, directie West (incl. Staatsbosbeheer). 

 Ministerie van EZ. 

 Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 

 VROM inspectie. 

 

En in ieder geval de volgende overige actoren: 

 Milieufederatie Flevoland. 

 Flevolandschap. 

 Natuur en Milieu Flevoland. 

 LTO Noord. 

 Waterleidingmaatschappij Vitens. 

 GGD. 

 

Eventuele reacties kunnen per e-mail of per post worden aangeleverd aan: 

Provincie Flevoland 

College van Gedeputeerde Staten 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 
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_fgi^db= 1 iáàëí=ãÉí=~ÑâçêíáåÖÉå=

Amvb huisvesting Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het besluit stelt 

veehouderijen verplicht om emissie-arme stallen te bouwen en 

bevat zogeheten maximale emissiewaarden. 

bvo Bruto vloeroppervlak 

dB Decibel 

ECN Energieonderzoek Centrum Nederland 

EHS Ecologische hoofdstructuur 

IPCC Intergovernmental panel on climate change 

IV Intensieve veehouderij 

LOG Landbouwontwikkelingsgebied 

MER Milieueffectrapportage 

NGE Nederlandse grootvee eenheid; een maat voor de economische 

omvang van bedrijfsactiviteiten 

NIBM-tool Niet In Betekende Mate – tool. 

Een rekenprogramma waarmee een worst case situatie wordt 

berekend voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een 

plan op de luchtkwaliteit. 

OU Odeur Units (Wet geurhinder en veehouderij) 

Plan-MER Milieu effect rapportage van plannen 

PM Particulate matter; fijn stof 

PM10 Particulate matter; fijn stof deeltjes met een doorsnede van 10 μm 

PM2,5 Particulate matter; fijn stof deeltjes met een doorsnede van 2,5 μm 

RvR Rood voor Rood 

VAB Vrijkomende agrarische bebouwing 

Wav Wet ammoniak en veehouderij 

 

=
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=
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