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Samenvatting 

Inleiding 

De gemeente Barneveld werkt aan een structuurvisie en een nieuw bestelluningsplan voor 

haa r buitengebied. Een om vangrijk project dat betrekking heeft op een plangebied van 

ongeveer 16.000 ha . Met daarin ruim 9300 adressen en circa 2600 individuele 

bestemmingsvlakken. Het buitengebied van Barneveld biedt plaats aan een groot aantal 

zeer uiteenlopende fLmcties, van agrarische bedrijven tot militaire oefenterreinen. Al deze 

fLUlcties vragen om een beleidslijn (de StructuLLrvisie) en een juridisch kader (het 

bes temmingsp Ian). 

Bij de voorbereidingen van dit structuurvisie- en bestemmingsplanbesluit is sprake van de 

plicht voor een MER. Deze omdat de structuurvisie en het bestelluningsplan buitengebied 

een kader vonnen voor toekomstige m .e. r. -(beoordelings)plichtige besluiten, zoals een 

omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een intensieve veeh ouderij. De MER bevat 

informatie over de milieugevo lgen die samenhangt met het bele id (de structuurvisie) en de 

planologisch-juridische regeling (het bestemmingsplan), zodat deze informatie kan worden 

gebruikt in de besluitvorming over die plannen. Het MER wordt samen met de ontwerp

struduurvisie ter visie gelegd. Readies op het MER worden meegenomen bij de vaststelling 

van de structuurvisie en de verdere voorbereiding va n - en besluitvonning over het 

bestel1Ul1ingsplan buitengebied. 

Het MER en daannee ook de7.e sa menva ttin g is voora l ge ri cht op de mogelijke 

miIieugevolgen van d e ontwikkeling van de intensieve veehouderij in de gemeente 

Barneveld . De kaarten uit deze samenvatting zijn in groter formaat in de bijlage bij het MER 

opgenomen. 

Huidige situatie en ontwikkeling veehouderij 

De hUidige situatie en vaststaande autonome ontwikkelingen vonnen de referentie voor het 

beoordelen van de beleidsopties of scenario's voor ontwikkeling in het MER. De landbouw 

in Barneve ld bestaat vooral uit veehouderijbedrijven: de grondgebonden 

(melk)rundveehouderij en intensieve veehouderij (zoals pIuimvee, varkens en 

mestkalveren). 

Schaalvergroting in de veehouderij 

Het aandeel grote bedrijven is in de provincies Gelderland en Overijssel relatief klein in 

vergelijking met vooral de zuidelijke provincies. Het LEI verwacht in oost Nederland nog 

een flinke schaalvergrotingsslag (het aantal bedrijven daalt, de omvang per bedrijf stijgt) 

omdat bedrijven voldoende groot moeten zijn om de concurrentie op de w ereldmarkt aan te 

kLUll1en. H et LEI verwacht dat het aantal melkveeb edrijven za l afnemen. Dit door deze 

schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven, ondanks een goed perspectief voor de 

melkveehouderij ais geheel. Een deel van de met melken stoppende bedrijven zal echter nog 

weI (tijdelijk) blijven bestaan m et nmdvee zonder melkvee of ais akkerbouwbedrijf. 
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Dc pel'spectieven voor de eier-, kalver- en varkenssector zijn volgens het LEI redelijk 

positief. Ook hier zal de schaalvergroting naar mindel' maar grotere bedrijven doorzetten. 

Het aantal varkensrechten in het reconstructiegebied Gelderse Vallei nam tussen 2002 en 

2010 nam af met 8%, het aantal pluimveerechten met 10°/,1, Het aantal varkensrechten in het 

reconstructiegebied Veluwe nam h.lssen 2002 en 2010 af met 18'1", het aantal 

pluimveerechten met 15'Yo. DeLe afnamen zijn het gevolg van de opkoopregeling van 

rechten in begin jaren 2000 ter verkleining van het mestoverschot en als gevolg van het 

verhandelen van recbten naar buiten de Veluwe en de Gelderse Vallei. 

Veehouderijen in Barneveld 

In 2009 zijn er 689 landbouwbedrijven in Barneveld volgens de landboLlwtelling van het 

CBS. Het aantal bedrijven (adrcssen van landbouwcrs) wijkt af van het aantallocaties of 

inrichtingen. Een eigenaar kan op meerdere locaties vee houden. T ussen 2000 en 2009 is het 

aantal bedrijven in Barneveld afgenomen met 26%, circa 3% per jam. Er is sprake van een 

lekere "ontmenging" van bedrijven met rundvee en intensieve veehouderij, waarbij de tak 

melkveehouderij wordt gestaakt en gci'nvesteerd wendt in Llitbreiding van de tak intensieve 

veehouderij. 

Het aantal bedrijven met hokdieren daalde met 45%. De varkensstapel is aardig constant 

gebleven in de periode 2002-2009. De overblijvende varkensbedrijven werden dus 

gemiddeld groter. De pluimveestapel is, na een dip vanwege de vogelpest in 2003, vooral de 

laatste paar jaar gegroeid met 8% ten opzichte van begin deze eeuw v66r de vogelpest en de 

opkoopregeling. Het aantal vleeskalveren groeide tussen 2000 en 2009 met 18%. Het aantal 

geiten is de laatste jaren stabiel gebleven. 

Op basis van het milieuvergunningenbestand (2009) zijn in het plangebied 1.029 agrarische 

locaties met veehouderij. Hiervan h01.ldt 50 % r1.lndvee, 15% varkens en 9% p11.limvee. Ruim 

15% van de bedrijven is gemengd en 8% houdt paarden. Bijna de helft van de bedrijven is 

klciner dan 40 Nedcrlandse Grootte Eenheden (NCE) en dele grote groep bedrijven kleiner 

dan 40 NCE omvat slechts 9'7~, van de totale prod1.lctieomvang. De bedrijven met een 

"volwaardige tak" (groter dan 70 NCE), een kleine 40% van het totaal aantal bedrijven, 

omvatten samen bijna 80% van de totale prod1.lctieomvang. Uitgaande van de verwachte 

schaalvergroting zal het aantal bedrijven boven de 70 NCE stijgen en het aanta! onder de 70 

NCE sterkel' dalen. 

In aandeel van de totale economische omvang van de veehouderij in Barneveld in NGE is de 

(melk)nmdveehoudel'ij met 33'X, de grootste veehouderijtak in Barneveld, gevolgd door de 

kalvel'houderij met 27% en de varkens- en pluimveehouderij met elk 16%. 

Dc gemlddelde bouwblokgl'Ootte van agrarische bcdrijven in hct vigerende 

bestemmingsplan is circa 0,9 hectare. De variatie l'ond dit gemiddelde is groot met 

1.litschieters tot vier hectare. 13ij de aanvulling van dit MER ten behoeve van de 

besluitvorming over het (ontwerp) bestemmingsplan buitengebied, zal nader worden 

ingegaan op de omvang van de begrensde bouwblokken (in het nieuwe ontwerp 

bestemmingsplan) in relatie tot de milieuruimte en mogelijke ontwikkeling van de 

milieubelasting. Die informatie is ten tijde van het opstellen van deze MER (gekoppcld aan 

de ontwerp structuurvisie) nog niet beschikbaar. 
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De melkveehouderij gebruikt het ove rgrote deel van de oppervlakte landbouwgrond in de 

gemeente, met name als grasland en voor de teelt van snijmals. Op de landbouwgrond in 

Barneveld is gegeven de landelijke bemestingsnormen plaats voo r ongevee r een kwart van 

de mes t van het Bameveldse vee. Driekwart van de mestproductie is dus overschot dat 

afgevoerd wordt naar buiten Bameveld. De totale m estproductie (in kg fosfaat) in Bameveld 

is in 2008/2009 weer ongeveer net zo groot als in 2000/2001, voor de opkoopregeling en d e 

vogelpest. De plaatsingsruimte Vaal' mest i;; in dezelfde periode afgenomen met ruim 15% 

en za l tot 2015 nog verder afnemen door lagere bemestingsnormen . 

Milieugebruiksruimte 

De milieugebruiksruimte is het verschil tussen de huidige milieube lasting en de maximale 

milieubelasting op ba sis van wette lijke normen. Ontwikkeling van de veehouderij binnen 

Bameveld zal slechts bumen deze milieuruimte kwmen plaa tsvinden. De 

m ilieugebruiksruimte voor de veehollderijen wordt voo ral bepaald door de wet- en 

regelgeving op het gebied van ammoniak (I'lmdvee en intensieve veehollderij) en gem 

(vooral inten sieve veehouderij) . Lokaal kLmnen normen op het gebied van fijn stof (vooral 

pluimveehouderij) en geillid (voo ral ulten sieve veehollderij) een belangrijke sturende factor 

zijn voor de milieugebruiksruimte. 

Ammoniak 

In h et kader van de Natllllrbeschenningswet of de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 

worden diverse gebieden beschermd. Deze worden oak als Natura 2000-gebieden 

aangedllid. Omdat de hllidige a mmoniakbelas tulg de instandholldulgdoelstellingen van de 

na tuurwaarden van d e Natllra2000-gebieden in en rondom Barneveld bedreigt, leidt dit tot 

ve rgaande beperkingen van de uitbre iding van ammoniakdepositie op d ie gebieden en 

daarmee op de uitbreidingsmogelijkheden (ill emi ssie van ammoniak) van veehouderijen in 

Barneveld . 

In Celderland is het nog is tllssen de provincie Celderland, landbollw-, natlllll'- en 

miliellorganisaties een convenant Stikstof en Natura 2000 gesloten met de volgende 

hoofdpLUlten. Celderland hanteert een dl'empelwaarde van 0,5°;(1 van de kritische 

depositiewaarde (KDW). Bedrijfsontwikkelulg boven de drempehvaarde vereist een NB-wet 

vergunnulg en sa lderen (met rechten van stoppers) voor toename van de emissie t.o.v. de 

huidige situatie. Bij het salderen wordt 70% van de depositie en 15% van de emissie van 

stoppende bedrijven afgeroomd. Crondgebonden bedrijven kunnen uitbreiden zonder 

sa lderen, mits de stikstofproductie p er hec ta re niet te hoog is en aile mest kan worden 

afgeze t op g ronden bumen 10 kilometer van het bedrijf. 

In onderstaande kaart (zie ook de bijlagen van het MER) is de miliellrllimte voor de emissie 

van ammoniak, llitgaande van de dl'empelwaarde van 0,5%, weergegeven. De miliellrllun te 

in het oos telijk deel van de gemeente is beperkt. Dat geldt ook voor het oostelijk deel van 

het LaC bij Kootwijkerbroek. De milieruunte is het westelijk d eel van het LaC is ruun, net 

zoa ls Ul h et gebied ten westen van d e A30 en het noordwestelijk deel van de gemeente. 

In onderstaande tabel is voor de illtensieve veehouderijen (tak intensieve veehouderij 20 

NCE of meer), voor iedere reconsh'llctiezone (integrale zonering ultensieve veehouderij) 

deze emissieruimte onderverdeeld Ul een classificerillg van de milieuruunte. 
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Voor de bedrijvcn met welnig milieuruimte geldt dat cen schaalvcrgroting gepaard zal 

moeten gaan met cxtra emissiereductie, omdat een uitbreiding van het aantal dieren binnen 

cen bcpaald etnissieplafond mogelijk tc maken. Of er zal gesaldeerd moeten worden met 

depositierechten van stoppers. 

De emissie van ammoniak uit stallen in Barneveld veroorzaakt tot circa WOO mol depositie 

op kwetsbare natuurgebieden. Deze Barneveldse depositie draagt plaatselijk tot meer dan 

50'\\, bij aan de totale depositie van stikstof op kwetsbare natuurgebieden. 

Per saldo zal de depositic van ammoniak (onderdccl van de depositie van stikstof) op de 

overbelaste Natura2000-gebieden moeten dalen. Dc emissieruimte op basis van de 0,5% 

drempelwaarde za1 niet door alle veehouderijen benut kunnen worden. Op welke wijze 

deze totale taakstelling op het gebied van emissiercductie (en de monitoring daarvan) zal 

worden meegewogen bij de vergunningverlening is nog niet geheel duidelijk. De provincie 

zal dit als bcvoegd gezag uitwerking in haM verordening(en). 

IZ-aanduiding EmissierLlimte bij Emissieruimte bij Emissieruimte bij 

drempelwaarde Natura drempelwaarde Natura drempelwaarde Natura 

2000: relatief weinig 2000 gemiddeld 2000: relatief veel 

=< 2500 kg 2500 - 7500 kg => 7500 kg 

Economische grootte 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 

iv-tak (in NGE) 

Extensivering 5 3 9 0 0 0 3 1 1 

Verweving 22 13 46 16 14 27 34 30 62 

LOG 10 13 35 18 14 29 21 19 30 

Stedeliik Qebied 1 0 0 0 1 1 1 0 4 

Totaal (483) 38 29 90 34 29 57 59 50 97 

Totaal per klasse 157 (=33%) 120 (=25%) 206 (=42%) 

emissieruimte 
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Geurhinder uit stallen 

De Wet geUl·hinder en veehouderij (W gv) is vanaf 1 januari 2007 van kracht en vonnt het 

toetsingskader voor geur veroorzaakt door het houden van dieren in dierenverblijven. Er 

wordt gerekend met "odour units" (ou) en gemgevoelige objecten, zoals huizen, krijgen een 

norm toegewezen voor de geurbelasting die de veehouderij mag veroorzaken. In een 

reconstructiegebied is de standaard geurnorm voor een geurgevoelig object binnen de 

bebouwde kom 3 OU/m' en buiten de bebollwde kom 14 OU/m' . De Wgvbiedt de 

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

hiermee af te wijken van de op nationaal niveau vastgestelde standaardnorm voor gellI. De 

gellrnorm kan soepeler of juist strenger worden vastgesteld door de gemeente. Bij 

beoordeling van vergtllUlingaanvragen wordt bepaald of deze normen voar geurbelasting 

op een geurgevoelig object wordt overschreden. Voor een aantal soorten vee (zoals 

melknmdvee) geldt een vaste afstandsnonn tot geurgevoelige objecten en wordt er niet met 

odour lmits gerekend. 

Door de gemeente Barneveld is in oktober 2008 een verordening vastgesteld met afwijkende 

geurnormen (zogenaamde voorgrondnormen). Voor een enkele woonkern (De Glind), voor 

de zoekgebieden woningbollw (Barneveld Noord, Kootwijkerbroek Oost en West, 

Terschuur, Voorthuizen, Zwartebroek, Veller, De Burgt en De Glind) en voor gebieden met 

campings en verblijfsrecreatie geldt een norm van 6 of 8 OU. Voor het 

landbouwontwikkelingsgebied (LOG) geldt een norm van 20 OU. Voor Barneveld, 

Voorthuizen en alle overige kernen blijft de standaardnonn van 3 OU van kracht. Voor de 

rest van het buitengebied geldt de standaardnorm van 140U. 

Bij het bepalen van de milieugebruiksruimte wordt op vergtmningenniveau de cumulatie, 

de zogenaamde achtergrondbelasting, niet meegenomen. Bij besluiten in het kader van de 

ruimtelijke ordening is dit weI een relevant beoordelingscriterium. 
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Er moet namelijk onderbouwd worden dat een ruimtelijke ontwikkeling past binnen een 

goed woon- en leefklimaat. De streefwaarden m.b.t. de achtergrondbelasting die de 

genoemd zijn in de gebiedsv isie uit 2008 bieden daarvoor handvaten. Die streefwaarden 

verschillen per geb ied: 10 Ou voor de kern Barneveld, 14 Ou voor de overige kernen, 32 Ou 

voor het LOG en 20 Ou voor het overige bllitengebied. 

Niellw vestiging van een intensieve veehollderij of omschakeling van een niet-intensief naar 

een intensief bedrijf gaat altijd gepaard met een llitbreiding van de geuremissie. Uitbreiding 

van bestaande intensieve veehollderijen (meer dierplaatsen) kan gepaard gaan met d e 

uitbreiding van de vergunde geuremissie, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. 

Door toepassing van moderne stalsystemen of lllchtwassers is het ook mogelijk am, binnen 

het vergLmde emissienivea u, uit te breiden. 

In onderstaande kaart (zie ook de bijlagen van het MER) is de milieurllimte voor de emissie 

van geur, uitgaande van d e gemeentelijke normstelling voo r de voorgrondbelasting, 

weergegeven. De milieuruimte wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van 

burgerwoningen in het bllitengebied en de afstand tot kernen. De verweving van vele 

hmcties in het bllitengebied van Barneveld, ook in het LOG, is terug te zien in deze kaart. 

In onderstaande tabel is voor de intensieve veehouderijen (tak intensieve veehouderij 20 

NGE of m ee r), voor iedere reconstructiezone (integrale zonering intensieve veehouderij) 

deze emissieruimte voor het aspect geur (voo rgrondbelasting) onderverdeeld in een 

classificering van de milieuruimte. Voor d e bedrijven met weinig milieuruimte geldt dat een 

schaalvergroting gepaard zal moeten gaan met extra emissieredllctie, omdat een llitbreiding 

van het aantal dieren binnen een bepaald emissieplafond mogelijk te maken. 

IZ-aanduiding milieuruimte geur: milieuruimte geur: milieuruimte geur: 

relatief weinig gemiddeld re latief veel 

=< 30000 Ou 30.000 - 60.000 Ou >= 60.000 Ou 

Economische grootte 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 

iv-tak 

Extensivering 7 3 4 1 1 4 0 0 2 

Verweving 36 30 100 22 13 16 14 14 19 

LOG 20 20 52 14 12 15 15 14 27 

Stedelijk gebied 2 1 5 0 0 0 0 0 0 

Tolaal (483) 65 54 161 37 26 35 29 28 48 

Totaal per klasse 280 (=58%) 98 (=20%) 105 (=22%) 

emissieruimte 
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~ ~ARCAOIS 

Uitgaande van een toets aan het criterium "een goed woon- en leefkimaat" en de 

streefwaarden zoals die zijn genoemd in d e gebiedsvisie (2008) zijn er gebieden waar ook de 

huidige achtergrondbelasting randvoorwaarden stelt aan d e realisatie van ruimtelijke 

initiatieven, zoals de uitbreiding van een bouwblok voor een intensieve veeh ouderij . De 

gebieden waar de huidige achtergrondbelasting hoger is dan d e streefwaarden uit de 

gebiedsvisie, zijn in onderstaande kaart weergegeven. 
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Milieuruimte: combinatie ammoniak en geur 

In onderstaande kaart en tabellen is een combinatie gemaakt van de milieuruimte voar de 

emissie van ammoniak (drempelwaarde van 0.5%) en geur (gemeentelijke normstelling voor 

de voorgrondbelasting). 
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Weing milieruimte geur 

en/of ammoniak 

Economische grootte 20-40 40-70 >70 

iv-tak 

Extensivering 7 3 9 

VerwevinQ 51 38 107 

LOG 28 27 63 

Stedelijk gebied 2 1 5 

Totaal (483) 88 69 184 

Totaal per klasse 341 (=71%) 

emissieruimte 

IZ-aanduiding Weing milieruimte geur 

en/of ammoniak 

Extensivering (22) 19 (86% van 22) 

VerwevinQ (274) 196 (72% van 274) 

LOG (189) 11 8 (62% van 189) 

Stedelijk gebied 8 

Totaal (483) 341 (71 % van 483) 

.. 

Overige gebieden 

20-40 40-70 >70 

1 1 1 

13 10 18 

13 12 23 

0 0 0 

27 23 42 
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Veel milieuruimte geur 

en ammoniak 

20-40 40-70 >70 

0 0 0 

8 9 10 

8 7 8 

0 0 0 

16 16 18 

50 (=10%) 

Veel milieuruimte geur 

en ammoniak 

0 

37 (14% van 274) 

23 (12% van 189) 

0 

50 (10% van 483) 
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Relatief gezien zijn er in de extensiveringsgebieden en verwevingsgebieden meer locaties 

met een beperkte milieuruimte dan in het LOC . Locaties met veel milieuruimte zijn echter 

ook in het verwevingsgebied te vinden. Voor de meeste locaties (mim 70%) geldt dat groei 

veelal gepaard zal moeten gaan met de toepassing van emissiearme stalsystemen en/ of 

luchtwassers, om groei biImen het milieupla fond mogelijk te maken. Ook regelgeving als de 

IPPC-richtlijn en de provinciale verordening stikstof en Natura2000 zorgt er voor dat de 

bouw van nieuwe stallen of moderniseriIlg van stallen za l moeten samengaan met de 

reductie van de emissie (ammoniak, geur, fijn stof) per dierp laats. Om dergelijke 

investeringen te kunnen fiIlancieren gaat dat vaak gepaard met een toename van het aantal 

dierplaatsen en een "opvulling" van de milieugebruiksruimte. 

Fijn staf 

Uit verschillende publicaties is bekend dat fijn stof gezondheidsproblemen en vroegtijdige 

sterfte kan veroorza ken bij de mens. Concentratie van veehouderijen kan de kans op 

overschrijding van de fijn stof normen verhogen. Mogelijk vormt dit een beletsel bij de 

vergllnniIlgverlening voor grotere intensieve veehouderijen, vooral voor 

pluimveebedrijven. In het toetsingskader is opgenomen dat de concentratie van fijn stof 

llitsluitend wordt beoordeeld op woonlocatles en op locaties die voor het pllbliek 

toegankelijk zijn . 

Uit de Crootschalige Concentratiekaa rt Nederland blijkt dat in 2010 de jaargemiddelde 

achtergrondconcentratie van fijn stof (PMI0) in het buitengebied van Barneveld 

overwegend liggen tussen 20 en 30 flg /m3. Dit ligt ruim onder de maxima Ie jaargemiddelde 

concentl'atie van 40 ~lg/ m3 fijn stot, maar boven de (gezondheids)advieswaarde van de 

WHO. De concentraties worden voor een belangrijk dee I bepaald door de heersende 

achtergrondconcentraties. 

In 2020 zullen de concentratics mogelijk lager zijn, doordat de emissies uit verkeer mogelijk 

afnemen. Of de emissies uit de veehouderij afnemen hangt af van de bedrijfsontwikkeliIlg. 

Enerzijds is waarschijnlijk sprake van afname door de maatregelen vamvege het Besluit 

huisves ting (vooral voor iIltensieve veehouderijen), anderzijds zal tengevolge van het 

legbatterijverbod en de omschakeling naar scharrelhuisvesting of andere systemen 

(pluimvee, leghelmen) de emissies van fijn stof kLmnen gaan toenemen. 
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In onderstaande kaart is de achtergrandconcentratie weergegeven. 
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De bijdrage van de veehouderij in de concentratie fijn stof (PM10) ligt in grate delen van de 

gemeente tussen 0 en 5 ~lg/m3 . Plaatselijk, direct rondom vooral pluirnveehouderijen, is die 

bijdrage grater (tussen 10 en meer dan 30 ~g/m3). In gebieden met een hogere 

achterconcentratie (>25 ~lg/m3) kan fijn stof een sturende factor zijn voor de 

milieugebruiksruirnte. Dit zal vooral aan de orde zijn bij pluimveebedrijven die 

omschakelen naar scharrelhuisvesting of andere systemen i.v.m. dierwelzijnseisen. 

Gemiddeld genomen zal fijn stof VOOl' andere veehouderijen geen bepalende factor zijn voor 

de milieugebruiksruirnte omdat het invloedsgebied veelal beperkt is. 

Alternatieven 
Om de milieugevolgen van de mogelijke ontwikkeling van de veehouderij in beeld te 

brengen zijn in het MER een aantal alternatieven (scenario's voor ontwikkeling) 

gefonnuleerd, zijn de effecten van die altematieven ingeschat en onderling vergeleken. 

Die altematieven focussen va oral op de ontwikkeling van intensieve veehouderij. Daarnaast 

is er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de melkrundvee. 

Aile alternatieven gaan uit van een (modelmatige) aanname dat de kleinste bedrijven «40 

NGE) op tennijn, binnen de planperiode van de structuurvisie, stoppen. Bedrijven die iets 

grater zijn zullen stoppen als ze in de gevoelige gebieden liggen en de grotere bedrijven 

(>70 NGE) groeien niet als ze onvoldoende milieuruimte hebben, maar blijven wel bestaan. 

Voor melkveehouderij geldt dat bedrijven kleiner dan 70 NGE als stopper beschouwd 

worden. 

De overige bedrijven groeien maximaal tot een bepaalde bedrijfsgrootte. Deze maxirnale 

grootte verschilt in tussen het landbouwontwikkelingsgebied en het verwevingsgebied 

omdat er in het LOG planologisch gezien meer ontwikkelingsmogelijkheden zijn. 
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In de varianten waarin de vee stapel niet groeit t,o,v, de (vergunde situatie) in 2010, wordt 

de economische omvang van de bedrijven die modelmatig gezien stoppen herverdeeld over 

de bedrijven die modelmatig gezien grocien, Tn de vari,a n ten met 10-20°j" groei van de 

veestapel in Barneveld worden extra NCE's verdeeld over de bedrijven met 

groeimogelijkheden, 

ALTERN.ATIEF 1 = REFERENTIESITUATIE 

Alternatief 1 brengt de huidige milieusituatie in beeld, De milieueffecten van de andere 

alternatieven worden bepaald door de effeden van deze alternatieven te vergelijken met de 

huidige situatie: de referentiesituatie, Binnen de huidige situatie worden enkele varianten 

onderzocht die inzicht geven in de bandbreedte van de referentiesituatie op basis van 

verschillende uitgangspunten: omvang veestapel op basis van vergunningen, omvang 

veestapel op basis van CBScijfers, op korte termijn lagere stalemissies op grond van het 

Besluit Huisvesting, Het betreft zowel de agrarische bedrijven met melkrundvee als 

intensieve veehouderij, 

ALTERNATIEF 2 = DE SCHAAL VERGROTING 

Alternatief 2 brengt de gevolgen in beeld van de te verwachten ontwikkeling naar minder 

maar grotere bedrijven, uitgaande van ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven 

overeenkomstig het (voorgenomen) gemeentelijke beleid, l3innen alternatief 2 worden 2 

varianten onderscheiden: een variant die uitgaat van een gelij kblijvende totale veestapel in 

Ba meveld en cen variant die uitgaat van groei van de totale pluinl'iiee" en 

vleeskalverenstapel met 20'/'0 en groei van de totale varkens- en melkveestapel met 10%" Dit 

om de milieueffecten van eventuele groei van de veestapel in bceld te brengen, 

Autonoom moeten aile bedrijven voldoen aan het Besluit Huisvesting, Hiermee is in het 

MER rekening gehouclen met het beoordelen van de effecten voor alle aspecten, De 

ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden vormt hierop een uitzondering, De 

Natuurbeschermingswet schrijft voor dat bet effect moet worden vergcleken met de 

bestaancle situatie op 7 december 2004, In het convenant stikstof en Natura2000 van 

Gelderland is opgenomen dat voor bedrijfsontwikkeling tussen 2004 en 2009 is geen NB

wet vergunning nodig indien uit onclerzoek blijkt dat de totale depositie uit veehouderij op 

habitatnivea u n iet is toegen omen in die periode. Als de totale depositie Ivel is toegenomen 

wordt gezocht naar maah\'erkoplossingen, bijvoorbeeld salderell met na 20()9 vrijkomende 

depositie, 

Omdat deze situatie niet bekend is wordt in het MER gerekend met de huidige 

vergunningsituatie, Vergunningen voor indivicluele bedrijven zullen op het moment van 

bedrijfsuitbreiding in voorkomenclc geva Hen in de praktijk wel beoorcleeld worden ten 

opzichte van de individuele situatie in 2004, In het MER is daarnaast op het niveau van de 

gemeente Barneveld een vergelijking gemaakt tussen de vergunde dierplaatsen en de 

veebezetting op basis van de CBS landbouwtelliIlgen, In de beoorcleling op basis van de 

Natuurbeschel111ingswet ,vorden de vergunde en ook gerealiseerde dierplaatsen als 

referentie gebruikt. 
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In onderstaande tabel is de uitwerking van de alternatieven samenvattend beschreven. 

Alternatief Variant (en) Toelichting 

1. Referentiesituatie: l a Huidi ge situatie, op 1 a De huidige situatie is de vergunde 

Huidige situatie en basis van vergunde mi lieusituatie (Wm) in het peiljaar 2010. 

auto nome ontwikkel ing rechten veehouderijen 

in 2010 1 b Autonoom moeten ail e bedrijven 

gedurende de looptijd van het 

1 b Huidige situatie, bestemmingsplan buitengebied vo ldoen 
, conform la, aan de maxima le em issiewaarden uit het 

gecorrigeerd voor eisen Bes luit huisvesting. De sta lem iss ies 

uit Besluit Huisvesting worden hierop gecorr igeerd . 

1 c Huidige situatie, lc. Op basis van een vergelijking tussen 

conform la CBS-me itel lingen en vergunde rechten 

gecorrigeerd voor wordt een inschatt ing gemaakt van de 

gemidde lde bezetting latent aanwezige mili euruimte voor 

emissie van ammoniak. Dit is van belang 

i.v.m. toets van effecten op Natura 2000-

gebieden 

2. Minder maar grotere_ 2a: Tota le 2a: In deze variant nemen de groeiende 

bedrijven. Intensieve gemeentelij ke bedrijven productierechten over van 

veehouderij bedrijven met veesta pel bl ijft ge lij k stoppende bedrijven. Per sa ldo blijft 

economisch perspectief (> daarb ij de totale veestape l in de 

70 NGE) in gemeente ge lij k, wat overeenkomt met 

verwevingsgebied met het adv ies van de streekcomm issie om 

vo ldoende milieuruimte de veestapel in de Ge lderse Vallei niet 

groe ien in bouwblok met mee r te laten groeien. 

maximaa l 2 keer 30% tot 

maximaal 1, 5 ha 2b: Deze var iant brengt de gevo lgen van 

bo uwb lok. Bedrijven in 2b: Tota le groe i van de tota le gemeente lij ke 

LOG groe ien tot maximaal gemeente lij ke veestape l in beeld en is daarmee ook 

2,5 ha bouwb lok, geen melkveestapel- en een worst-case variant. Grote re 

nieuwvestiging. varkensstapel groeien groeipercentages worden niet realistisch 

met 10%, pluimvee- en geacht. Deze variant komt voor de 

Melkveebedrijven met vleeska Ive rensta pel intens ieve veehouderij ove reen met het 

economisch perspect ief groeien met 20%. voortzetten van de groe itrend in de 

(>70 nge) groeien in tota le veestape l in Barneve ld in de 

zowe l verwev ings- als per iode 2004-20 10. Het aanta l 

landbouwontwikkelings- melkkoe ien in Barneve ld was stab iel in 

geb ied tot een omvang de per iode 2004-2010.1 0% groe i brengt 

van 150 melkkoeien met de gevolgen in beeld van het eventuee l 

bijbehorend jongvee. groe ien van de melkveestapel na het 

afschaffen van de melkquotering in 

2013. 

Effecten 

Ontwikkeling ammoniakdepositie op Natura2000 gebieden 

Onderstaande tabellen tonen de resultaten van de modelberekeningen van de 

ammoniakdepositie: de gemiddelde ammoniakdepositie per habitattype van Natura 2000-

gebied Veluwe en de deposities op de overige Natura 2000-gebieden. 
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label 

Gemiddelde 

ammoniakdepositie voor 

hab itattype Natura 2000-

gebied Veluwe per alternat ief 

label 6.7 

Gemiddelde 

ammoniakdepositie overige 

Natura 2000-gebieden per 

alternatief (herverdeling 

intensieve en melkveehouderij 

gecombineerd). 

Natura 2000-

gebied 

00 00 

.. :. 
Bennekomse 

Meent 

Gemiddelde 

depositie 

mollha/jr 

Alternatief 1A HS 

23 
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Gemiddelde 

depositie 

mollhaljr 

Alternatief 1 B HS 

+ Besluit 

Huisvesting 

161 

20 

18 

Gemiddelde 

depositie 

mol/ha/jr 

Alternatief 2A 

160 

19 

17 

Gemiddelde 

depositie 

mollha/jr 

Alternatief 2B 

20 

Bij onderstaande effectbeschrijvingen wordt uitgegaan van de gemiddelde waardes uit de 

tabeilen. 

Te zien is dat in de huidige situatie de ammoniakdepositie door veehouderijen in 

Natura 2000-gebied Groot Zandbrink het grootst is van alle beschermde 

nahlUrgebieden binnen het invloedsgebied: 201 mol N /ha/ jr. De bijdrage van die 

veehouderijen aan de depositie op de andere natuurgebieden is lager op de overige 

Natura 2000-gebieden (tussen 23 en 90 mol N/ha/jr;). Op Natura 2000-gebied Veluwe 

is per habitattype gekeken: beuken-eikenbossen (H9120) worden in de huidige sihLatie 

het meest belast (148 mol N/ha/jr), vochtige heiden (H4010A) het minst (25 mol 

N/ha/jr) . 

Berekeningen van het effect van de Amvb huisvesting laten zien dat de depositie op 

alle onderzochte natuurgebieden (licht) afneemt ten opzichte van de huidige situatie 

(hlssen de 5 en 39 mol N/ha/jr) . 

De modelresultaten van de verschillende alternatieven laten bij aile alternatieven en in 

alle natuurgebieden een daling zien van de deposities ten opzichte van de huidige 

sihlatie. 
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Alternatief 28 (groei veestapel) laat een groei van de depositie zien ten opzichte van d e 

autonome ontwikkeling (effect Amvb huisvesting) en alternatief 2A (geen groei, aileen 

herverdeling), maar blijft onder de depositie op basis van de huidige vergtmde situatie 

Alternatief 2a (nulgroei) zorgt voor minder stikstofdepositie dan alternatief 2b (10-20% 

groei). De verschillen tussen de twee altematieven verschillen per gebied. Bij Binnenveld 

(Bennekomse Meent en Blauwe Hel) liggen de onderlinge verschillen tussen de twee 

altematieven rond de 3-5 mol N/ha/jr. Bij Groot Zandbrink zijn de verschillen wat groter: 

altematief 2a met 26 mol N Iha Ijr minder depositie dan alternatief 2b. Voor de habitattypen 

van de Veluwe liggen de verschillen tussen de 4 en 15 mol N/ha/jr. Ten opzichte van de 

huidige sitllatie is voar aile gebieden een grotere afname door alternatief 2a dan door 2b. 

De melkveebedrijven veroorzaken 8 tot 19% van de stikstofdepositie veroorzaakt in de 

onderzochte natuurgebieden. Doar de Amvb huisvesting nemen de stikstofdeposities af met 

5 tot 40 mol t.o.v. de huidige situatie. De alternatieven melkn.mdvee nulgroei en 

melkrundvee 10% groei zijn nauwelijks onderscheidend (verschillen tot maximaal5 mol 

N/ha/jr). De alternatieven iv nlligroei en iv 10-20 % groei zijn iets meer onderscheidend 

(verschillen tot maximaa121 mol N Iha/jr). 

Ontwikkeling geurbelasting 

Op basis van het gemeentelijke vergwmingbestand is voor de alternatieven een inschatting 

gedaan van de ontwikkeling van de achtergrondbelasting tengevolge van de stalemissies. 

Dit is vertaald in een beoordeling van het woon- en leefklimaat op basis van onderstaande 

indeling. 

Achtergrondbelasting (OUfm') Kans op geurhinder Beoordeling leefklimaat 

0-3.0 <5% Zeergoed 

3.1-7.4 5-10% Goed 
7.5-13.1 10-15% Redelijk goed 
13.2-20.0 15-20% Matig 

20.1 -28.3 20-25% Tame lijk slecht 

28.4-38.5 25-30% Slecht 
38.6-50.7 30-35% Zeer slecht 

>50.7 >35% Extreem slecht 

In onderstaande tabellen is de verwachte ontwikkeling van de achtergrondbelasting 

weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de bebouwde kom en het 

buitengebied. 
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Alternatief 2A leidt tot een verbetering van het woon- en leefklimaat in de bebouwde kom 
ten opzichte van de referentie en alternatief l.De geurbelasti.ng in alternatief 2I3 licht iets 
onder de geurbela sting op basis van de huidige situatie. 

Alternatief 2A leidt tot een verbetering van h et woon- en leefklimaat in het buitengebied ten 

opzichte van de huidige situatie en scoort iets beter dan alternatief l.De geurbelasting in 

alternatief 2B blijft gelijk met d e huidige situatie. 
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vergelijking van effecten op hoofdlijnen 

[n het MER zijnde effecten van de alterna tieven op verschillende aspecten in beeld gebra cht 

en vergeleken met de referentiesituatie. Per asp ect zijn een of meer criteria gebruikt voor de 

effectbeoordeling . De effecten zijn kwalitatief beoordeeld met de volgende zevenp Lmts

beoordelingsschaal: 
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0 + 0/+ 

Depositie van ammoniak op 0 + 0/+ 

Beschermde Natuurmonumenten 

Depositie van ammoniak op EHS- 0 + 0/+ 

ebieden 

Overige effecten Verdroging van waardevolle en 0 0 0 

natuur beschermde ebieden 

Waardevolle en beschermde soorten 0 0 0 

Fijn stof 0 0/+ 0 

Bed 0 0 0/-

Geluid Verandering geluidsemissie bij 0 0/+ 0/+ 

geluidsgevoelige categorie!!n: 

bebouwde kom, geluidgevoelige 

gebouwen en terreinen, woningen en 

I den 

Geur Leefklimaat binnen de bebouwde 0 0/+ 0 

kom 

Leefklimaat buiten de bebouwde 0 0/+ 0/-

kom 

Landschap, Be'fnvloeding van specifieke 0 0/+ 0/+ 
cultuurhistorie & landschappe lijke patronen/objecten 
archeologie en 

en elementen. 
aardkundige 

waarden 

Be"invloeding van visueel ruimtelijke 0 0 0/-

karakteristiek 

waarden 0 0/-

Bernvloeding historisch geografische 0 0/+ 0/+ 

waarden 

Be'fnvloeding historische 0 0/+ 0/+ 

e waarden 0 0/-

Bodem en water Effect 0 de bodem 0 0 0 

Effect het 0 0 0 
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Effecten op de volksgezondheid 

In een bijlage bij het MER is infarmatie apgenomen aangaande de lopende onderzoeken en 

huidige inzichten met betrekking tot de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondbeid 

en is een relatie gelegd met het milieuonderzoek in het kader van het planMER. Omdat het 

beoordelen van de effecten op de volksgezondheid geen onderdeel is van de planMER maar 

er maatschappelijk gezien weI veel aandacht is voor dit thema, is deze bijlage apgenamen. 

Effecten van intensieve veehouderijen op de volksgezondheid kunnen op verschillende 

manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld via direct diercontact, via de lucht, via mest en via 

voedingsmiddelen van dierlijke oOl·sprong. Mogelijke risicogroepen zijn de veehouders, 

familie, personeel en bezoekers, omwonenden en consurnenten van voedLngsmiddelen van 

dierlijke oorsprong. Tn de wetensch<1ppelijke literatuur kornen de volgende onderwerpen 

naar voren: gassen (zoals ammoniak) en geuren, fijn stof en bio-aerosolen (stofdeeltjes die 

bactericn, virus sen of schimmels kunnen bevatten). Hieronder ,\forden deze tllema's nader 

toegelicht. 

Ammoniak 

Intensieve veehouderij is een belangrijke bron van ammoniakemissie n<1ar de lucht. De 

concentratie van ammoniak in Nederlandse stallen bedraagt gemiddeld enkele pg/ m3. 

De MAC (maximaal aanvaardbare concentratie) waarde (14 mg/m3 over 8 uur tijd gewogen 

gemiddelde) wordt soms kortdurend of op een enkele dag overschreden. De concentratie in 

de directe omgeving van intensieve veehouderijen is door de enorme verdunning lOO-lO()O 

keel' bgel' da n in een sta 1. Deze vel'dunn ing neemt zeer sterk toe met de a fstand van de 

bron. De jaargemiddelde concentratie in Nederland is 8 ~lg/m3. De gemiddelde concentratie 

in gebieden met veel intensieve veehouderijen is ca. 15-17 ~lg/ m3 . De gemiddelde 

concentratie ligt ruinl onder de advies,vaarde voor chronische blootstelling, die 100 ~lg/ m3 

bedraagt. Enkele veldmetingen tonen aan dat tijdens het bemesten lokaal tijdelijke pieken 

kunnen optreden, hetgeen onder de advieswaarde ligt voor acute blootstelling. 

De schadelijke effecten van ammoniak zijn vooral terug te vi.nden in de natuur. Effecten ap 

de mens (anders dan geuroverlast) door ammoniak in gebieden met intensieve veehouderi.j 

zijn mindel' waa rschijnlijl<. 

Hiervoor is aangegeven dat de ammoniakemissie ten opzichte van de hUidige situatie zal 

afnemen. Gezien die effecten op de emissie en depositie van O1mmoniak en het feit dat de 

sehadclijke effecten van ammoniak zeer beperkt zijn (concentraties liggen ver onder de 

advieswaarde), worden er geen negatieve effecten op de volksgezondheid v.w.b. het aspect 

arnmoniak verwacht. 

CellI' 

In boeverre een geurwaarneming als hinderlijk wordt ervaren hangt af van diverse factoren, 

zoals de blootstellingskarakteristieken (concentratie, dum en frequentie van 

geurwaarneming), aard en karakter van de geur en persoonskenmerken van de waarnemer, 

zoals de sociaal-economische context. In het geval van geurhinder van de intensieve 

veehouderij, hebben agrariers minder last van geurhinder dan niet-agrariers. 
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In het beperkte aantall.litgcvoerde praktijkonderzockcn is ccn a 19cmcnc samcnhang tussen 

geurhinder en ervaren gezonciheidsklachten gevonden en blijkt geen sprake van een lincaire 

relatic tusscn gem, hinder en gezondhcidsklachten. Voor veel stoffen met een sterke 

gcurcomponent geldt dat de gem bij lagere concentraties ruikbaar is alvorens de stof tot 

toxische effecten aanleiding kan geven. Er is daarom geen relatie tussen geur en toxiciteit. 

De GGD gebruikt bij de gezondheidsbeoordeling van geurbelasting verzoorzaakt door 

intensieve veehouderijen een module uit de Gezondheidseffectscreening (GES). Deze 

hanteert een andere dosis-effectralatie dan die voor de wetgeving (Wet geurhinder en 

Veehouderij) is gebruikt. Met deze methodiek ligt de maximaal toelaatbare geurbelasting bij 

6 odour units (Ou) per individueel bedrijf. fen hogere belasting aan geur geeft voor 

omwonenden volgens dc CCD een ongewenste gezondheidsbelasting. De vaste vvettelijke 

waarden zijn maximaa 13 Ou voor geurgevoelige objecten in de bebouwde kom en 

maximaal14 Ou voor geurgevoelige objecten in het buitengebied. 

Hiervoor is aangegeven dat de geuremissie en achtergrondbelasting ten opzichte van de 

huidige situatie naar verwachting zal afnemen. Dit zal ook lei den tot een positief effect op 

de gezondheidsbelasting. l)esondanks is er sprake van een geurbelasting die hoger is dan 

aanbevolen waarden uit de GES-methodiek van de CGD en liggen ook de vaste wettelijke 

nonnen voor de maximalc gcurbelasting in het buitengebied en de nonnen die de gemccnte 

he eft gesteld, boven de grenswaarde die de GGl) hanteert. 

Fijn Stoj 

Blootstelling aan fijn stof kan leiden tot een toename in luchtwcgklachten, hocstcn, 

benauwdheid, verm indcring van de longfunctie en een tocnamc van zickcnhuisopnamc. 

rvkt dke 10 pg/m3 stijging in PM10 cOllcentratie neemt bijvoorbeeld sterfte toe met 4,3% 

wanneer men chronisch is blootgestdd aan fijn stof. 

Hoewel de Europese norm voor jaargemiddelde concentratie PMlO op 40 ~lg/rn3ligt, is de 

advieswaarde van de Wereldge7ondheidsorganisatie (WHO) 20 ~lg/m3. Eij 

luchtmodellering is gebleken dat cr sprake is van een overschrijding, indien de fijn stof 

<lchtergrondconcentratie van 32,5 flg/m3 wordt overschreden. 

Ten aanzien van £ljn stof zullen intensieve veehouderijen moeten voldoen aan de ,vettelijke 

normen met betrekking tot de concentratie en het aantal overschrijdingsdagen. Lokaal is een 

toename van de fijn stof concentratie niet uitgesloten. De achtergrondbelasting in Barneveld 

is voor een dee 1 van het grondgebied boven de advieswaarde van de WHO (20 pg/m3.). In 

deze gcbicdcn zal er gedurende langere tijd nog sprake zijn van een belasting op de 

volksgezondheid. 

Injectiezieklen 

Zoonosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn. Dit kan via 

direct diercontract, de lucht, mest en via voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. 

Aan een bio-aerosol zoals MRSA is voldoende onderzoek venicht om het 

gezondheidsriscico te kunnen benoemen. Van bio-aerosolen beladen met bijvoorbeeld 

endotoxinen, griepvirussen en, Q-koorts bacillen is een inschatting van het 

gezondheidsrisico beperkt mogdijk. 
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Tn dit kader is landelijk onderzoek opgestart. 

Tn dit onderzoek WLll'dt onder meer de aanwezigheid van fijn stof, bactericll en virussen in 

de buurt van verschillende veehouderijbedrijven gemeten. Ook worden de 

gezondheidsproblcmen van omwonenden in kaart gebracht om die vervolgens te 

vergelijken met de gezondheidsproblemen van mensen in andere gebieden. 

Het onderLOek wordt uitgevoerd door het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences, 

onderdeel van de Universiteit Utrecht) in samenwerking met het NIVEL en het RIVM en 

loopt van eind 2009 tot medio 2011. In een tussenrapportage (21 januari 2(11) zijn de eerste 

resuitaten op basis van de gegevens die zijn verzamcld in 2010 weergegeven. In dit rapport 

is geconcludeerd dat op basis van deze resultaten de suggestie dat in gebieden met 

intensieve veehouderij meer klachten en aandoen ingen in de iuchtwegen ,'iorden 

gerapporteerd, niet worden bevestigd aan de hand van de verkregen 7iektegegevens van de 

huisartsenpraktijken. Het onderzoek constateert dat in de buurt van varkens- en 

kippenbedrijven een verhoogde endotoxinewaarde (dode celmateriaal op fijn stof) in de 

lucht w(lJ'dt gemeten. De aangetoonde waarden zijn flink hoger in vergelijking met 

stedelijke gebieden, maar zijn nog steeds bag. Bij de gemeten endotoxineniveaus 7ijn op 

basis van de huidige inLichten geen geLondheidseffecten te venvachten. Gedetailleerde 

analyses van bestaande en nieuwe meetresultaten moeten U1Licht geven of er een 

samenhang bestaat tussen het \/oorkomen van bepaalde aandoeningen en specifieke 

blootstellingen. E r ligt dus nog geen eindoordeel en er is dus nog sprake van een bclangrijke 

leemte U1 kennis over die samenhang. 

Aanbevelingen intensieve veehouderij 

In het MER zijn o.a. de volgende aanbevclingen opgenomell voor de uitwerking van het 

bcleid met betrekking tot de intensieve veehouclerij. 

• Een actieve handhaving en in trekking van "lege" vergunningen, vooral in en rondom de 

kwetsbare gebieden. Ook bij het begrenzen en toekennen van bouwblokken in het 

bestemmingsplan buitengebied hier op inspclen. Dit om latente ontwikkelruimte op 

ongunstige locaties terug te dringen. 

• Nieuwsvestiging in het LOG in principe uit te sluiten gezien de beschikbaarheid van vele 

"vrijkomende" locaties. 

• Omschakeling naar u1tensieve veehouderij alleen toe te staan als onderdeel van de 

afwaartse bev\'eging. Dus als er sprake is van de afbouw van een locatie in het 

extensiveringsgebied, een nict-duurzame locatie in het verwevingsgebied of het oplossen 

van een knclpunt. Ook dient de locati.e '(vaal' er sprake is van ornschakcling zodanig zijn 

gclegen dat deze gezien de milieuruimte en andere omgevingsaspecten als een duuILame 

locatie kan wlJl'den aangemerkt. 

• Ook bij grotc schaa lsprongcn van bestaande intensi.cve veehouderijen (bij hervestigu1g) 

dient een dergelijke toets op duurzaamheid te ,\Jorden gedaan. 

• Het afwegingskader voor de extra 30% aan groeiruimte voor de intensieve veehouderij 

uitbreiden met de gevoelige gebieden. Dus geen extra uitbreiding in zones rondom de 

N2000-gebieden (circa 500 meter), zones rondom kernen (maatwerkzone per kern), 

toekomstige uitbreidingen van die kernell en in gebieden waal' andere functies (zoals 

natuur en verblijfsrecreatie) het primaat hebben. 
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• Bij uitbreidingen van bestaande intensieve veehouderijen en omschakelingen naar 

intensieve veehouderij in het kader van de bestemmingsplanprocedure een 

omgevingstoets uitvoeren, waarin o.a . wordt Lngegaan op 

De geurbelasting, inclusief de cumulatieve belasting. Deze mag de streefwaarden niet 

overschrijden 

Bij een toename van de ammoniakemissie moet er concreet zicht op voldoende 

salderingsmogelijkheden en/ of da t er voldaan wordt aan de eisen uit de provincia Ie 

verordening stikstof en Natura2000 

Een goede inpassing van het initiatief in het landschap 

- Een goede ontsluiting 

Eventuele risico's voor d e volksgezondheid 

- Een evenredige verdeling van de milieuruimte 

Een positief advies van de waterbeheerder(s) 

Mestvergisting 
In het MER zijn ook aandachtspunten en randvoorwaarden m .b.t. het milieu opgenomen die 

betrekking hebben op mestvergisting, zoals 

(Co)ergisten van mest met een scheiding en indikking van het digestaat levert per saldo 

veel meer energie dan het (transport)energie kost. 

• Biogas vennindert de behoefte aan fo ssiele energie wat bijdraagt aan het sluiten van de 

koolstofkringloop en daarmee bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van C02 

naar de atmosfeer. 

• Ais vergisten van de mest leidt tot een kortere verblijftijd van de mest in mestkelders in 

de stal of andere opslagen, dan kan dat leiden tot minder uitstoot van methaangas (een 

sterk broeikasgas) uit deze opslagen. 

• Nabij de vergister neemt het verkeer toe naannate de installatie groter is en meer 

covergisting toepast. Vergisters zullen moeten liggen aan voor de mate van transport 

geschikte infrastmctuur. Aanvoer van mest met een pijpleiding kan het transport nog 

aanzienlijk beperken. 

• Opslag van biogas in een dmkloos gasreservoir vormt geen groot extern veiligheidsrisico 

• Meest opvallend zijn de mestvergistingsilo' s die tot circa 10 meter hoog ktumen zijn. 

Boerderijvergisters zullen in de regel goed inpasbaar zijn op een boerderijerf. Grote 

indush·iele vergisters zullen het best passen (aansluitend) op een bedrijventerrein met 

vergelijkbare activiteiten. De inpassing van buurtvergisters zal moeten gebeuren op de 

meest geschikte plek in een buurt: aansluitend bij een agrarisch erf of andere geschikte 

locatie, bijvoorbeeld een industrieterrein. 

• Locale toename van emissie van amn10niak uit mestvergisting is niet uit te sluiten zodat 

een passende beoordeling vereist zal zijn van geval tot geval. Aangenomen wordt dat 

door het toepassen van vergistingsinstallaties in de gemeente Barneveld de 

stikstofdepositie per saldo niet zal toenemen. Weliswaar kan ter plaatse van de 

vergistingsinstallaties de stikstofdepositie toenemen. Aangenomen kan echter ook 

worden dat bij aanwending van een verbeterd mestproduct minder veldemissies zullen 

optreden. Het is echter onzeker hoe die balans op d e schaal van de gemeente Barneveld 

zal zijn. 

• Afhankelijk van de omvang van de installatie is in het algemeen een grotere afstand tot 

geluidgevoelige objecten vereist. 
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• Installaties zijn zo aan te leggen en te beheren dat niet of nauwelijks effecten op water en 

bodem optreden. Dit door afkoppclen en infiltreren van hemelwater en goede 

voorzlenlngen om de bodem te beschennen die bij de vergunningverlening geeist 

worden. 

• De instaHaties brengen extra verlichting met zich mee. Dat betekent dat bij voorkeur is 

aan te sluiten bij al U lichte "loca ties. 
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Afbeelding 1.1 

Ligging (buitengebied) 

gemeente Barn eveld 
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HOOFDSTUK 

Inleiding 

AANLEIDING TOT STRUCTUURVISIE EN MER 

Bestemmingsplan buitengebied Barneveld 

De gemeente Barneveld werkt aan een structuurvisie en een nieuw bestemmingsplan voor 

haa r buitengebied. Een omvangrijk project dat betrekking heeft op een plangebied van 

ongeveer 16.000 ha. Met daarin ruim 9300 adressen en circa 2600 individuele 

bestemmingsvlakken. Maar het is niet alleen een omvangrijk project vanwege deze grate 

aantailen. Het buitengebied van Barneveld biedt p laats aan een groot aantal zeer 

LLiteenlopende functies, van agrarische bedrijven tot militaire oefenterreLnen. Al deze 

functies vragen am een beleids lijn (de Structuurvisie) en een juridisch kader (het 

bestemmingsplan). 
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M.e.r.-plicht 

Bij de voorbereidingen van dit struchlUrvisie- en bestemmingsplanbesluit is sprake van de 

plicht voor een MER. Deze plicht geldt voor wettelijk of beshlUIsrechtelijk verplichte 

plannen (zoals het bestemmingsplan) die het kader vmmen voor toekomstige m.e .r.

(beoordelings)plichtige besluiten (zoals agrarische bedrijven van een bepaald type en 

minimale omvang). 

MER-PLICHT 

M.e.r. voor plannen 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. Het is ve rplicht om voorafgaand 

aan de vaststelling door een ove rheid van bepaalde plannen de m.e.r.-procedure te doorlopen . 

Het gaat daarbij om plannen met een wettelijke status die (uiteindelijk) kunnen lei den tot 

concrete bes luiten (projecten) met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

In de eerste plaats is de nieuwe structuUIvisie en de integrale herziening van het 

bestenuningsplan buitengebied kaderstellend voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

intensieve veehouderij. Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor een deel MER-plichtig. 

Dit betekent dat de structllllt'visie en het bestemmingsplan kaderstellend zijn voor latel'e 

m.e.r. -(beool'delings)plichtige projecten. Om die reden moet (a Is verplichting vanuit de Wet 

milieubeheer) een MER worden opgesteld. 

M.E.R.-(BEOORDELlNGS)PLlCHTlGE PROJECTEN 

Hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer regelt het toepassen van de m.e.r. procedure en het 

opstel len van een MER. Hierin staat opgenomen dat oprichting, wijziging of uitbreiding van een 

inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens MER-p lichtig is wanneer 

het gaat am: 2: 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 2: 60.000 voor hennen, 2: 3.000 voor 

mestvarkens of 2: 900 voor zeugen (zie m.e.r.-drempel in categorie (,14 van de bi jla ge bij het 

Besluit m.e.r.). 

In de tweede plaats is de afstand van de ontwikkelingsmogelijkheden voar intensieve 

veehouderij tot de Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe, van dien aard dat er aanleiding 

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

verplicht, wat automatisch een plan-m.e.r.-plicht met zich mee brengt. 

PLAN-M.E.R.-PLICHT BIJ PASSENDE BEOORDELING 

De Natuurbescherm ingswet 1998 en de m.e.r.-plicht zijn aan elkaa r gekoppeld . Wanneer een 

plan wettelijk of bestuursrechtel ijk verpl icht is (zoais een bestemmingsp lan) en hiervoor moet 

een passende beoordel ing worden gemaakt, dan geldt automatisch een plan-m.e.r.-p licht. Een 

passende beoordeling is vereist wanneer een wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht plan, 

significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. In dit geval moeten m.e.r. en 

passende beoordeling worden ge'integreerd in een rapportage. 

Het MER beschrijft ontwikkelingen en effecten op het schaalniveau van het buitengebied 

van de gemeente Barneveld. Het MER gaat dus niet in op individuele bedrijven. 

ARCADIS I 30 



1.2 

Figuur 1.1 

Overzicht procedure plan

m.e .r. 
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PROJECT-M.E.R.-PLICHT BLlJFT GEHANDHAAFD 

Een misverstand is dat, na het doorlopen van een plan-m.e.rvoor m.e.r.- plichtige activiteiten, er 

geen MER meer nodig zou zijn. Dit is niet het geval: de besluit-m.e.r. -plicht blijft onverkort van 

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

getoetst op de m.e .r.-pl icht. Basis daarvoor is de besluit-m.e.r. In de bijlage bij dit besluit staan 

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

voor activiteiten op basis waarvan het bevoegd gezag beoordee lt of er een MER moet worden 

gemaakt. (zie voor meer informatie: www. infomil.n l of www.vrom.nl). 

Voor d e plan-m.e.r. -procedure is h et college van B&W van de gemeente Barneveld de 

initiatiefnemer en de raad het bevoegde gezag. 

OVERZICHT PROCEDURE M.E.R. 

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

vetvolgens toegelicht. De mededeling en het advies zijn overgeslagen omdat de gemeente 

zowel het bevoegde gezag als initiatiefnemer is. 

, 
MedectelinglN 'aan BG 

') .... ..,. _ ... ' 

(ol/een 015 BG X IN) 

~ .. 9 en zienswijzen 

.-~ 

RaaCipleging 
reikwijdte & detailniveau 

Advies ,van BG aan IN 
(al/e~11 als BG;"'IN) 

~ .. 
, ' 

~~ng, 
bekendmaki~mededelin9 

• ,~J} .1.' .. "" 

""" . 
Bez~~eroep 

(niet bif.a"~:plannen) 

Kennisgeving en zienswijzen 

De m.e.r. -procedure ging officieel van 

start met de publica tie van de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau in Barneveld 

Vandaag en de Barneveldse Krant. Deze 

kennisgeving gaf de gelegenheid tot het 

indienen van zienswijzen in de periode 

van 30 september 2010 tot 11 november 

2010. Er zijn geen zienswijzen 

ingediend. 

Raadp/eging 

Naast de algemene kennisgeving en 

zienswijzen zijn betrokken 

bestuursorganen direct benaderd voor 

advies op de te beschouwen 

ondenverpen. Er zijn zes reacties 

ingediend waarvan drie inhoudelijk. 

MER 

Vervolgens is het noodzakelijk 

onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van 

de raadpleging is hierbij betrokken. Het 

onderzoeksresultaat is geb1.mdeld in dit 

MER. Dit MER is een zelfstandig 

ra pport dat als onderbouwing dient 

voor het structuurplan en het 

bestenUllingsplan. Belangrijk is weI dat 

het milieueffectrapport, ongeacht de 

presentatievonn, aan een aantal 

wettelijke inhoudseisen voldoet. 
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De inhoudseisen zijn als voigt: 

o Inholld en doelstelling plan. 

o Bestaande toestand en ontwikkelingen milieu. 

o Relevante beleidsdoelstellingen. 

o Redelijke scenario's met motivering. 

o Nadelige milieugevolgen. 

o Mitigerende en compenserende maatregelen. 

o Leemten in kennis. 

o Monitoringsmaatregelen. 

o Samenvatting. 

Tervisielegging 

De ontwerp-structuurvisie wordt samen met het milieueffectrapport ter visie gelegd. 

e-mail of 

Verdere procedures 

Na de tervisielegging is er gelegenheid tot inspraak en consultatie. Een speciaal 

aandachtspunt is de verplichte toets op het MER door de onafhankelijke Commissie voor de 

milieueffectrapportage. Uitkomst van deze toetsing is een positief of negatief advies aan het 

bevoegd gezag. Vervolgens voegt de plan-m.e.r.-pracedure slechts een verplichting toe: een 

explicietemotivering van de ral die het milieueffectrapport en de inspraakl'eacties dllarap hebben 

gespeeld bij het definitieve besluit over het plan. 

UITKOMSTEN CONSULTATIE 

Bij het bepalen van de reikwijdte en detailniveau van het MER raadpleegt het bevoegd 

gezag minstens de wettelijk voorgeschreven bestuursorganen (artikeI 7.8 Wet milieubeheer). 

De volgende bestuurso rganen zijn geraadpleegd: 

o Gedeputeerde Staten van Gelderland. 

o Burgemeesters en wethouders van omliggende gemeenten. 

o Waterschap: Vallei en Eem. 

o Waterleidingmaatschappij Vitens. 

o Ministerie van LNV, directie Oost (inclusief Staatsbosbeheer). 

o Rijksdienst Archeologie, Cllltuurlandschap en Monumenten. 

o Defensie. 

o Waterschap Velllwe. 

De reactienota is opgenomen in bijlage 10 . De Rijksdienst voor het Cllltureel Erfgoed vraagt 

om aandacht voor o.a. archeologie en cultuurlandschap. In het MER is daaraan nadrukkelijk 

aandacht besteed. L TO Noord, afdeling Barneveld vraagt om rekening te houden met de 

actuele stand van zaken rand de rabuuste verbinding (Groene Valleilint), de discussie over 

de Natura 2000 status van Groot Zandbrink en het nationaal stikstofkader PAS. Een en 

ander is naar de meest actuele stand van zaken meegenomen in het MER. 
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Pas eind 2011 zal duidelijk zijn of de EU het schra ppen van Groot Zandbrink als Natura 

2000 gebied zal goedkeuren. Daarom is in het MER gerekend met de status als Natura 2000-

gebied. Daamaast is een kaart van de milieugebruiksruimte ammoniak gemaakt op basis 

van het eventueel vervallen van die status. Die kaart is opgenomen in bijlage 4 van het MER. 

In twee bijeenkomsten met de Klankbordgroep Buitengebied hebben de volgende actoren 

meegedacht over de reikwijdte en detaihliveau van het MER en over de beleidsopties op 

basis van een eerste effectbeoordeling: 

• Gelderse Milieufederatie. 

• LTO Noord, afdeling Barneveld. 

• De plaatselijke belangenverenigingen van Barneveld, De Glind, Garderen, 

Kootwijkerbroek, Stroe, Zwartebroek/Terschuur en Voorthuizen. 

• Recron. 

• Gelders Landschap. 

• Gelders Particulier Grondbezit. 

• Gelderse Milieufederatie. 

• IVN afdeling Lunteren/Barneveld. 

• Kamer van Koophandel, afdeling Oost NL. 

• Nederlandse vakbond van Varkenshouders. 

• Nederlandse vakbond van Pluimveehouders. 

• Agrarisch Jongeren Kontakt Stroe-Wekerom. 

• Koninklijke Horeca Nederland. 

• Kootwijk Vooruit. 

LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft het voornemen in de vorm van een Structuurvisie en een 

geactualiseerd bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Barneveld. 

Daamaast beschrijft dit hoofdstuk het meest relevante beleid en wetgeving voor het 

plangebied. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de trendmatige ontwikkelingen in de 

veehouderij en hoofdstuk 4 beschrijft de milieugebruiksruimte voor de veehouderij. De 

informatie in de hoofdstukken 2 tot en met 4 bepaalt de ontwikkelingsruimte Vaal' de 

alternatieven en varianten die in hoofdstuk 5 zijn beschreven. Hoofdstuk 6 beschrijft de 

effecten van de verschillende alternatieven en varianten en hoofdstuk 7 vat deze effecten 

samen. Hoofdstuk 8 en 9 gaan respectievelijk in op de randvoorwaarden voor covergisting 

en verb lijfsrecrea tie. 
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Afbeelding 2.1 

Samenhang Structuurvisie, 

bestemmingsplan en MER 

MER VOOR STRUCTUURV ISIE EN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED I 

HOOFDSTUK 

Voornemen, beleid en 
wetgeving 

VOORNEMEN 

5tructuurvisie en bestemmingspian buitengebied in de maak 

Het voornemen bestaat uit op- en vaststellen van een structuurvisie en een 

bestenuningsplan voor het buitengebied van de gemeente Barneveld. 

zienswijzen en 
raadpleging 

MER 

(eventueel) 
aanvu llinglverdieping 

MER 
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De structuurvisie voor het buiten gebied is in eerste instantie een integrale visie waarin is 

aangegeven welke kwaliteiten Barneveld wil bereiken. Een v isie die gevoed wordt door d e 

verschillende kellzes die al zijn gemaakt in de Nota van Uitgangspllnten, de Strategische 

Visie en de Structuurvisie Barneveld 2009. De Structuurvisie Buitengebied is een logische 

llitwerking op d e hiervoor genoemde visies en daarmee een be langrijk hmdament voor de 

integrale herziening van het bestemmingsplan bllitengebied. Beide plalmen voorzien in een 

actuee l en toegesneden planolog isch-juridisch kader. 

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN 

De gemeenteraad heeft op 1 jllni 2010 de Nota van Uitgangsplmten Bllitengebied 

vastgesteld. Per thema is daarin aangegeven welke uitgangspunten de raad hanteert bij het 

opstellen van de structullrvisie en het bestenuningsplan voor het bllitengebied. Daarmee is 

de Nota van Uitga ngspunten een le idraad en i.nspiratiebron voor het beleidvormingsproces 

voo r ons buitengebied. In d e Nota van Uitgangspunten is het nieuwe beleid, zoa ls d e 

provinciale Reconstructieplannen, verwerkt. 

Onderstaand z ijn de voor dit MER belangrijkste thema's uit de Nota van UitgangspLmten 

samengevat. Waar "wii" of "ons" staat is bedoeld de gemeenteraad van Barneveld . 

Incidenteel is de tekst aangepast aan nieuwe ontwikkelingen sinds het vaststellen van de 

Nota van Uitgangsplmten. 

Agrarische sector 

Voor he t tekenen van de agrarische bouwvlakken is de huidige oppervlakte het 

uitgangsplmt. In de deelnotitie recon structiezonering (SVGV) zijn agrarische activiteiten als 

bedrijfsmatig aangemerkt wanneer ze 20 NGE of grater zijn. Deze ondergrens is 

overgenomen van de norm die het Centraa l Bureau v~~r de Statistiek hanteert voar het 

bepalen van het onderscheid tussen hobbymatige en bedrijfsmatige agrarische activiteiten . 

Deze norm neemt Barneveld over in dit bestemmingsplan. 

Wij willen de intensieve veehollderij ontwikkelingsmogelijkhed en bieden in 

overeenstemming met de reconstructieplannen Veluwe en Celderse Vallei/ Utrecht-Oost 

zoals weergegeven in Afbeelding 2.2 en 2.3. In verband met d e evalllatie en herziening van 

het recon structieplan stelt de streekcornn1issie Celderse Vallei voor om nog nadrukkelijker 

bestaande locaties in het LOG te gebruiken waarbij voor niellwvestiging geldt: nee, tenzij . 
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Uitb reidi ngsmogelijkheden 

bestaande intensieve 

veehouderijbedrijven in het 

reconstructiegebied Gelderse 

Va lleilUtrecht-Oost 

MER VOO R STRUCTUURV ISIE EN BE STEMM IN GSPLAN BUITEN GE BI ED I 

~~~~ .Q~ ~01r,'~ 
"", ~ \I'~ 

<"-) ~.~~ 
$. ~ 

Mogelljkheden Landbol!lw Verwevlngs..gebled Extenslverlngs..gebled 
ilte nsiev e vee houde rij Ontwfkkelingsgebled 

Nieu\westiging op een 
nieuwe bouwlocatie Nee. tenz lj Nee Nee 

(her-)vestiging op 
bestaand niet-inmnsief Ja, mils getoetst op 
bedr,f c.q, Ja 

omgevingskwaliteiten 
Nee 

om;chakelilg 
(her-)vestiging op 
besta and irtensief Ja Ja Ja 
bedr,f 
Uttbre iding binnen het 
vigerende bouwperceel Ja Ja Ja 

Verg roten va n het Ja. maximaal 30% (op tasis Nee. tenzij noodzakelljk ~or 
bouwvlak Ja van de actualisatie mogelijk 2 d lerenwelzijn en een gelijk 

x 30%) aantal dierplaatsen 

In aanvulling op d e groeimogelijkheden L1it het reconstructiep lan Celderse Vallei/Utrecht

Oost, willen wij de extra groeimogelijkheden voor bestaande intensieve 

veehoLiderijbedrijven in het verwevingsgebied overnemen L1it het actLialisatie-advies van d e 

Streekcommissie aan de provincies Celderland en Utrecht. In het voorstel van de 

Streekcommissie staat een afwegingskader op basis waarvan intensieve veehouderijen m eer 

groeil'llimte kLmnen krijgen dan de 30°!', die genoemd is in het reconstructieplan. Deze extra 

groe imogelijkheid bedraagt 30°!', bovenop d e 30% die nu geboden wordt. Dit voorstel draagt 

volgens on s bij aan het realiseren van een toekomstgerichte agrarische sec tor in Barneveld. 

Wij nemen d eze mogelijkheid dan ook over. Hierbij worden echter wei twee zeer belangrijke 

kanttekeningen gemaakt. Op de eerste plaats moet hiervoor de milieuruin1te aanwezig zijn 

in het plangebied. In het m .e.r. -onderzoek wordt dit aspect m eegenomen. De tweede 

kanttekening is dat Provinciale Staten van d e provincie Celderland nog moet instemmen 

met het voo rstel van de Streekcommissie en de reactie van Gedeputeerde Staten. 
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Voorstel Streekcommissie 

Gelderse Va llei. 

ME R VOO R STRUCTUU RVIS IE EN BE ST EMM INGSP LAN BU ITENGEBIED I 

~ " 
~ , 

6> 

Landbouw Verwevlngs.gebled Extenslverlngs- Vlgerend 

Mogelijkheden inlensieve 
ontwlkkellgs.geblec gebled bestemmlngs. 

* veehouderlJ Ian 
Nieuwvestig Ing 0 P een rieuwE 

bouwloca tl E 
nee, tenzi j I Nee Nee Ja3 

O mschakellng op een bestaanc 
bouwperceel zonder het kenme r1< 

' intenslef' Ja Ja2 Nee Ja4 

Hervest iglng op een bestaanc 
bouwperceel met re kenrner1< Ja Ja Ja Ja 

' intenslef' 

Voelrtoten 

1 
Mlts volwaardig (70 NGE), ntet In een ecologs::he verblndingszone, In Barneveld gaan Wlj ultvan her.gebruik 

van een bes1aande locab e 

2 Mlts passend op basIs van de omgevingskwaille it 

Ai leen lb v. verplaatsing van een bestaand reeel agransch bedrijf en hergebruik van een bestaande locatle 
aantoonbaa r nlet ITOgel lJk IS en de nleuVle iocatle passend IS op baSIS va n de omgevingskwall terten em het 

3 bouwvlak riet groter IS dan 1 hecta re 

In het vigerende bestemmingsplan is voor een aantal bedrijlStypen ene -.rijstelilng nodlg, zeals voor een 

4 glastu lnbouwbednjf of een pelsdlerfokkenJ 

* 
In het vlgerende bestemmlngsplan IS de gebl edslndel lng van he! reconstrCL.tleplan ntet opgenomen 

Volledige nieuwvestiging zien wij als een zeer grote llitzondering bitu1en he t LOG en we 

nemen dan ook geen flexibiliteitbepaling op it1 het nieuwe bestemmingsplan die 

nieuwvestigmg mogelijk maakt. Onder nieuwvestigmg verstaan we het vestigen van een 

agrariseh bedrijf op een loeatie waar, op basis van het nll geldende bestemmmgsplan, geen 

gebouwen zijn toegestaan (niet zijnde een veldsehllur of iets dergelijks), Een groot dee 1 van 

he t bllitengebied van Barneveld (met llitzondermg van De Veillwe) is relatief dieht 

bebouwd, Dit maakt het praktisch gezien erg moeilijk om een onbebouwde locatie te vinden 

met voldoende milieuruitnte en zonder verdere (beleidsmatige) belemmermgen, voor het 

rea liseren van een niellW agrarisch bedrijf. Daarnaast willen we een verdere verstening van 

het buitengebied, door het toevoegen van nieuwe bouwioeaties, voorkomen. Naar 

verwachting zal de behoefte aan niellwvestigit1g gerit1g zal zijn en daarom slechts bij hoge 

llitzondering mogelijk. Een dergelijke uitzo ndering is bijvoorbeeld het verplaatsen van een 

agrariseh bedrijf om bijvoorbeeld een milieuknelpunt op te lossen. Het beleid is gericht op 

een optitnale benuttmg van bestaande loeaties. Voor agrarische bedrijven betekent dit dat 

hervestigmg op een bestaand agrarisch bouwvlak het uitgangsplmt is, ook in het LOG. 

Onder omsehakelmg verstaan w ij twee dmgen: 

A. Het geheel of gedeeltelijk omsehakelen naar een andere agrarische bedrijfsvonn. 

Een voorbeeld hiervan is de omsehakelmg van een grondgebonden 

melkrundveehouderij naa r een mtensieve veehouderij met vleesvarkens. 

B. Het omsehakelen van een niet-agrarisehe functie (zoals wonen) naar een agrariseh 

bedrijf met een bijpassende be stemming en bouwvlak. 
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Net a Is de uitbreiding van agrarische bedrijven heeft het reconstructiebeleid ook inv loed op 

de omschakeling van agrarisch e bedrijven. Vooral de omschakeling van een grondgebonden 

bedrijf naar een intensieve veehouderij. In de reconstructieplannen wordt ernaar gestreefd 

het aantal intensieve veehouderijen in de exten siveringsgebieden (zie te laten afnemen. 

Omschakeling van grondgebonden naar intens ief wardt dan ook niet toegestaan in het 

ex tensiveringsgebied. De mogelijkheden voor d e intensieve veehouderij worden ook in het 

verwevingsgebied ingeperkt. Volledige nieuwvestiging zien wij als een zeldzaamheid, ook 

in het LOG. Wij streven er echter weI naar om optimaal gebruik te maken van die locaties 

die over vo ldoende milieuruimte beschikken voor de (door) o ntwikkeling van 

toekomstbestendige agrarische bedrijven. Wij willen daarom zowel in het LOG als in het 

verw evingsgebied de mogelijkheid bieden voor omschakeling naar intensieve veehouderij 

en van een niet-agrarische fLUlctie (zoa ls wonen) naar een volwaardig agrarisch bedrijf 

(variant B). In aile gevallen moet na de omschakeling een volwaardig en toekomstbestendig 

agrarisch bedrijf zijn ontstaan m et een bedrijfsomvang van minimaa170 NGE. 

De hoofdpunten voar de landbouwsector in de Nota van Uitga ngspunten zijn als vo igt 

samen te vatten: 

o Barneveld staat positief tegenover schaalvergroting en umovatie van de agrarische sector 

in het hele buitengebied, ook buiten het LOG. 

o Bedrijven groter dan 20 NGE krijgen in het nieuwe bestemmingsplan een bouwvlak 

toegewezen dat in beginsel gelijk is aan het bouwblok in het nu geldende 

bestemmulgsplan. 

o De Nota van uitgangspLUlten vraa gt meer uitbreidingsm ogelijkheden in het 

verwevulgsgebied, twee keer 30°/c., Ul overeen stemmulg met het advies actualisatie 

reconstructieplan van de streekcommissie (behoeft nog goedkeurLng van de provulCie). 

o Nieuwvestiging alleen bij hoge uitzonderulg in het LOG, om verd ere verstening te 

vermijden. Bijvoorbeeld verplaatsen om milieuknelpunt op te lossen. In de regel dus 

bestaande locaties gebruiken. 

o Omschakelulg (van agrarisch of woning) naar intensieve veehouderij (minimaal 70 NGE) 

tllogelijk in het LOG. 

Landschap 

Wij willen landschapswaarden behouden en zoeken daarbij naar een evenw ichtige situatie 

ten opzichte van andere iLmcties, zoa ls de agrarische sector en wonen. We kiezen voor een 

drieledige aanpak voar het landschap: 

o Het beschermen van bestaande landschap swaarden. 

o Het ontzien van het landschap door het concentreren van stedelijke ontwikkelingen, met 

name op de as Voorthuizen -Barneveld. 

o Het l'ealiseren van nieuwe landschapselem enten (zoals houtwallen en andere 

houtopstanden) op basis van het vastgestelde Landschap Ontwikkelingsplan (2005), al 

dan niet als herstel van verloren waarden of ter versterking van bestaande waarden. 

In het regiospecifieke deel van het streekplan is de hoofdopgave voor de regio De Vallei 

beschreven. Dit deel van het streekplan is geschreven mede op basis van onze inbreng en 

van die van de andere gemeenten in de Gelderse Vallei. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in 

de Vallei worcit de volgende koers ingezet: 

o Beken als drager voor natte natuur, waterbergulg, routegeboncien recreatie, 

functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing. 
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• Verbeteren van de kwaliteit en vitaliteit van landelijk gebied in het groene valleilint als 

ecologische verbinding tussen de Vcluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 

• Heuvelrug/Veluwe als berging voor water, als recreatiegebied en als buffer 

Randstadl Amersfoort met Oost Nederland. 

• Ontwikkeling toerisme en recreatie, geent op cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden. 

• Regionale knooppunten strategie voor de ontwikkeling van won en, werken en 

voorzieningen, met onder andere 13arneveld (AI) als een van de knooppuntlocaties. 

Ook het geldende gemeentelijke beleid is gericht op behoud, versterking en vernieuwing 

van de structuurbepalende natuur en l,mdschapselementen in het gebied. Het bcleid is er 

verder op gericht de bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden als onderdeel van 

de ecologische hoofdstructuur. Dit ter versterking van de samenhang tussen afzonderlijke 

natuur- en bosgebieden, het Centraal Vcluws Natuurgebied en de Utrechtse Heuvclrug. 

De landschapwaarde kaart (uit het geldende bestemmingsplan) en het 

Landschapsontwikkelingsplan Celderse Vallei zijn onze basis voor het beschermen van 

bestaande, het herstellen van waarden die verloren zijn gegaan en het realiseren van nieuwe 

landscb apswaarden. 

Acht gemeenten in de Celderse Vallei hebben in 2005 een Landschapsontwikkelingsplan 

(verdeI' kortweg Lor genoemd) laten ontwikkelen. In dit landschapsontwikkelingsplan is 

het landscbapsbeleid van de acht gemeenten op elkaar afgestemd. Het belangrijkste doel 

van het LOP is het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in 

het buitengebied door particulieren, instanties en gemeenten. In het LOP is aangegeven dat 

landschapskarakteristieken en het ecologisch nell-verk versterkt en vernieu,vd moeten 

worden. 

Ecofogische waarden 

Het pl'Ovinciale bcleid is er op gericht de bestaande natuLll'gebicden met elkaar te verbinden 

als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Dit ter versterking van de 

samcnhang tussen afzonderlijke natuur- en bosgcbieden, het natuurgebied De Veluwe en de 

Utrechtse Heuvelrug. Rode ontwikkelingen (zoals de nieuwbouw van woningen) zijn niet 

toegestann in gebieden die zijn aangeduid al.s EHS. [n het streekplan is verder onderscheid 

gemaakt tussen nntuur binnen de EHS en natuur buiten de EHS. In ons beleid houden we 

rekening met dew voorwaarden uit het provinciale beleid. Waar mogelijk bundelen wij 

gemeentelijke inspanningen op het gebied van natuurwaarden met de inspanningen die 

gericht zijn op de versterking van de EHS. Hierbij is de term 'natuur' een breed begrip. In 

ons buitengebied gaan nahlllrwaarden vaak hand in hand met bijvoorbeeld 

landschapswaarden (zoals bosjes, hagen en houtwallen) en natte elementen zoals beken en 

poelen. Het doel van het beleid is om de bestaande biodiversiteit in stand te houden en waar 

mogelijk verdwenen biodiversiteit terug te brengen. 

Op dit moment wordt er onder de titel 'Het Groene Valleilint' ge,verkt aan het realiseren 

van eell robuuste ecologische verbinding tussen het natuurgebied De Veluwe en de 

Utrechtse Heuvelrug. In dit project werken onder andere de provincie Gelderland, de 

Stichting Vernieuwing Celderse Vallei, DLC en de gemeente Barneveld samen. Het doel van 

dit project is om bestaande natuurwaarden met elkaar te verbinden en te versterken. Plant

en diersoorten krijgen zo de mogelijkheid zich te verplaatsen en voort te planten. 
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Archeologie en cultuurhistorie 

De archeologische monumenten worden beschermd in hd nieuwe bestemmingsplan en er 

wordt rekening gehoudcn met de archeologische verwachtingswaarden in het gebied. 

In het buitengcbied komt een aantal archeologische monumenten voor, vooral grafheuvcls. 

Deze krijgen een zodanige bestemming, dat de bescherming optimaal is gewaarborgd. Om 

de overigc archeologische waarden te beschermen, gaan ,vij uit van de gemeentelijke 

archeologische verwachtingswaarden kaart. Deze kaart is actueel en gekoppeld aan ons 

archeologiscbe beleid. Dit bcleid wordt in september 2010 ter vaststelling aan de 

gemeenteraad voorgclegd. 

Op clit moment is een landelijke discussie gaande over de archeologische 

verwachtingswaarden binnen bijvoorbeeld agrarisch bouwvlakken. Er is namelijk sprake 

van een knelpunt tussen de bestaande bouwrechten en de onderzoeksplicht/ 70rgplicht op 

basis van de Monumentenwet. Deze cliscussie is hclaas nog niet afgerond en zal dan ook aan 

de orde komen bij het opstellen van de regels van het nieuwe bestemmingsplan. 

Wij kiezen voor het principe 'behoud door ontwikkeling' als uitgangsplmt voor de 

gebouwde cultuurhistorie van ons buitengebied. Als gel1leente zu llen wij hierbij vomal een 

faciliterencle 1'01 spelen. Bijvoorbeeld door het bieden van planologische mogelijkheden 

zoals in ons fundieveranderingbelcid. Daarnaast kan cu1tuurhistoric een inspiratiebron zijn 

voor nieuwe ontwikkelingen. Oit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 

cu1tuurhistorische recreatieproducten, zoeken naar passende fLincties voor vrijkolnende 

monumentale complcxen en het geven van cen passende beschenning. 

Recreatie en toerisme 

Met on5 beleid willen wij de kwaliteit en innovatie in onze recreatiesector faciliteren en 

stimuleren. Kwaliteit is natuurlijk een breed begrip dat vraagt om kaders. Een 

kwaliteitsverbetering van verb1ijfsrccreatictel'reincn zal voora1 moeten bijd ragen aan: 

• Hct hcrstd en behoud van natuur en landschap. 

• De versterking van het toeristische imago van Barneveld. 

• Vernieuwing van accommodaties en vLJorzieningen. 

• fen betere seizoensspreiding voor het gebruik van recreatieve vOLJrzieningen. 

• Een grotere differcntiatie en innovatie in het aanbod. 

• Het behoud en versterking van de voorzieningen in de kernen. 

Mcer samenwerking en synergie tussen recreatieondernemers voor het ontwikkelen van 

een samenhangencl toeristisch pmduct. 

Wij volgen het provinciale Groei & Krimpbeleid bij het bieden van 

ontwikkelingsmogelijkheden aan verblijfsrecrcaticterreinen in het natuurgebicd Dc Vcluwe. 

De provincie Geiderland heeft een streekplanuitwerking Groei & Krin1p vastgesteld gericht 

op de ontwikkeling van de verblijfsrecreatiesector op de Veluwe. Het doel van het Groei en 

Krimp beleid is om de Incest kwetsbare natuur op de Veluwe te ontlasten en 

ontwikkelingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie te geven op minder kwetsbare plaatsen. 

Oit houdt in ruimtclijke zin in, dat gmei van verblijfsrecreatie op het Centraal Veluws 

Natuurgebiecl (verder kortweg CVN genoemd) uitsluitend kan plaatsvinden in de 

zoekgebieclen voor recreatieclusters. Voor onze gemeente zijn dit Kootwijk en Garderen. 

Krimp van verblijfsrecreatie (in oppervlakte) moet plaatsvinden in het overige deel van het 

CVN. 
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Niet-agrarische bedrijven 

Niet-agrarische bedrijven maken blijvend deel uit van de functies van het buitengebied, 

Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan onderzoeken wij of de regeling voor niet

agrarische bedrijven eenvoudiger kan worden opgezet. Dit bijvoorbeeld door het 

onderscheid tussen niet-agrarische bedrijven en landelijke bedrijven te laten vervallen. 

Hierbij houden wij rekening met de afstemming die hierover plaatsvindt op regionaal 

niveau. WeI blijven wij detailhandel onderscheiden van de andere typen bedrijven omdat 

we detailhandel zoveel mogelijk wi.llen concentreren in de kernen. 

Het buitengebied moet zich blijvend onderscheiden van een vestigingslocatie op een 

bedrijventerrein. 

Functieverandering van vrijkomende agrarische erven 

Het ftmctieveranderingbeleid dat in regionaal verband is onhvikkeld, is het uitgangspunt 

voor zowel de structuurvisie aIs het bestenm1ingsplan. In het streekplan is een regeling 

opgenomen om deze functieverandering te reguleren. In deze provinciale regeling 'wordt 

functieverandering gekoppeld aan een kwaliteitsverbetering van het buitengebied, onder 

andere door sloop van overtollig geworden gebouwen. Hct streekplan biedt echter voor 

samenwerkende gemeenten de mogclijkheid om, op regionaal niveau, zelf een regeling op 

te stellen voor functieverandering in het buitengebied. De gemeente Barneveld heeft van 

deze mogelijkheid gebruik gemaakt bhmen het samenwerkingsverband Regio de Vallei. 

Wij streven er naar dOlt een initiaticf voor functicverandering altijd leidt tot een verbetering 

van de (ruimtelijke) kwaliteit van het buitengebied. 

Militaire terreinen 

Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend vanuit defensie. Als er nieuvve 

ontwikkelingen zijn met een aard en omvang die m.e.r.-plichtig zijn, dan zal Barneveld die 

ontwikkelingen opnemen in een separaat bestemmingsplan en niet in het bestemmingsplan 

buitengebied. 

Duurzaamheid 

De gemeente Barneveld wil h1 de structuurvisie en waar mogelijk ook in bestemmingsplan 

inzetten op duurzaamheid. Dit wordt in de structuurvisie uitgewerkt aan de hand van de 

volgende pijlers: 

1. Duurzame energievoorziening (zon, wind, biomassa, omzetting naar aardgas), 

2. Duurzame voedselvoorziening (1okale voedselketen, verbinding stad-platteland, 

regionale producten, hoogwaardige voedselproductie onder andere in het kader van 

Food Valley). 

3. Duurzame grondstoffenvoorzienh1g (grond- en bouwstoffen, bio-based economy). 

4. Duurzaam waterbeheer (innovatief en wellicht klimaatadaptie). 

5. Duurzame landbouw (toekomstbestendig, dierenwelzijn, verbreding), 

Ad 1 en 5. Covergisting 

Covergisting van mest kan een bijdrage leveren aan de concrete uitwerkmg van de onder 1 

en 5 genoemde duurzaamheidspijlers. Voor covergisting overweegt de gemeente 

ontwikkelingsruimte voor drie typen mestvergisters: industriele vergisters op 

industrieterreinen, buurtvergisters (in het buitengebied) en boerderijvergisters (ook h1 het 

buitengebied). Binnen de gemeentegrenzen is een groot aanbod aan mest. Dit geldt ook voor 

de Regio Vallei als geheeL Daarom wordt nauw samengewerkt met de regiogemeenten over 

het beleid en de ambiti.es voor het vergisten van mest. Het beleid voor mestvergisting moet 

nog worden bepaald en vastgestcld door de gemeenteraad. Het MER zal een aantal 

randvoorwaarden aanleveren voor het formuleren van dit beleid. 
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Plan MER relevante ontwikkelingen binnen het voomemen 

Het voornemen bevat vier soorten ontwikkelingen in hct pbngebied welke relevant zijn 

voor hct MER: 

1. Nieuwvestiging, uitbrciding of omschakeling van agrarische bedrijven in het LOG. 

2. Uitbreiding en omschakeling van bestaande agrarische bedrijven in het 

verwevingsgebicd en het LaC. 

3. Ontwikkelingen binnen de verblijfsrecreatie nabij Natura 2000. 

4. Ontwikkclingsmogelijkheden voor decentrale of lokale vormen van covergisting. 

De gemeente kiest in het bestemmingsplan voor een planologische regeling voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen. Er is beleid en wet- en 

regelgeving waarmee de gemeente, bij het bepalen van hun planologisch beleid, reken ing 

moet llOuden. Dc ontwikkelingsmogdijkheden voor de intensieve veehouderij in het 

agrarischc buitengebied van l3arnevcld wordt vooral bepaald door het Reconstructieplan 

Cclderse VallcilUtrecht-Oost, de Wet geurhinder veebouderij, de Natuurbeschermingswet 

1998 (Nb-wet) en bet Bcsluit huisvesting. 

Het reconstructieplan en de d ric wetten worden hierna kort toegelicht. 

am de ruimtelijke en milieupwblcmatiek in het reconstructiegebied tussen de Veluwe, de 

Randmeren, de A27, de Kromme Rijn en de Neder-Rijn aan te pakken is het 

reconstructieplan Celderse Vallei/Utrecht Oost opgesteld. Een bclangrijk kernpunt uit dit 

plan is het "scheiden en venveven". Niet-verenigbare functies, zoals de intensieve 

vcehouderij en kwetsbare natuur worden ZOVecllnOgclijk gcscheiden in de ruimte en 

vercnigbare functies zoals landbou,v, wonen, recreeren, water en natuur worden verweven. 

am de intensieve veehouderij te scheiden van de kwetsbare natuUT zijn bepaaide gebieden 

aangewezen ais LOG voor de verdere ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Het LOG 

wnd Kootwijkerbrock is het cnige LaC binnen het agrarische buitengebied van gemeente 

Barneveld. 

Tn het Reconstructieplan zijn de volgende hoofdlijnen van het zoneringsbcleid voor de 

intensieve veehouderij weergegeven: 

• Landbou'Wontwikkelingsgebied: In een LaC ligt het primaat bij de landbouw. Een LaC 

voorziet geheel of gedeeltelijk in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of 

nieLlwvestiging van intensieve veehouderij, of zal daar in het kader van de Reconstructie 

in voorzien. 

Verwevingsgebied: een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied gericht op 

verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de 

intensieve veehouderij mogelijk is, mits de ruinltelijke kwaliteit of functies van het gebied 

zich daar niet tegen verzetten. 

• Extensiveringsgebied: een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met 

het primaat wonen of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in 

ieder geval intensieve veehouderij onmogelijk is of in het kader van de reconstructie 

onmogelijk zal worden gemaakt. 
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Afbeelding 2.4 

Zone ring intensieve 

veehouderij (b ron 

Reconstructieplan Gelderse 

Valleil Utrecht -Oost) 

EVALUATlE: ADVIES 

STREEKCOMMISSIE 

ME R VOO R STR UCTUURVISIE EN BE STEMMIN GSPLAN BUITENGEBI ED 1 

Voor het welslagen van de reconstrLlctie is een sLlccesvolle verplaatsing van intensieve 

veehoLlderijen uit de extens iver ingszo nes naar het LOG en het bieden van 

ontwikkelingsmogelijkheden op loca ties in het verwevinggebied essentieel. Planologische 

ruimte in het LOG en op enkele locaties in het verwevinggebied betekent onder andere het 

ontzien van kwetsbare natLlLl I' en het oplossen van geLlrhinde l' elders in d e reg io. 
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De begren zing is zo gekozen d at het LOG een afstand houdt van 250 meter' tot d e kw etsbare 

na tuurgebied en en 1.500 m eter tot Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR) en Beschermde 

natuunnonumenten (NB-wet-gebied en). 

De p rovincie draagt de gem eenten op de zonering van de intensieve veehouderij door te 

vertalen in de gemeentelijke bestemmingsp lannen. 

De streekcommissie hee ft d e provinc ies Gelderland en Utrecht geadviseerd over actualisatie 

van het reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-Oost. Hoofdptmten van dit advies zijn: 

Nog m eer inzetten op ruimtelijke kwaliteit bij landbouwgebou wen en ftmctieverandering 

door het sturen op landschappelijke inpass ing v ia een beeldkwaliteitp lan en via 

inrichtingsplan bij een bOLlw aanvraag. 

Meer nadruk op boven wettelijke maa tregelen emissiereductie (subsidie mits maximaal 

50% opvullen milieuw inst) in p laa ts van a ileen sturen op loka le depositie. 

Zonering niet veranderen. Monitoring ontwikkeling veehouderij kan leiden tot 

toekomstige aanpassing reconstructiezonering . 

In LOG maximum bOLlwblok va n 2,5 ha (gezinsbedrijf, geen megastallen). 

• Bestaande locaties in LOG gebruiken. Nieuwsvestiging nee, tenzij (besluit 

streekcomm issie ). 

1 Dit komt overeen m et de zoneringeisen uit de Wet arnmoniak veehouderij (Wav). 
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EVALUATlE: STANDPUNT 

PROVINCIE 

2.3.2 
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• [n verwevingsgebied ook een tweede uitbreiding met 30% toestaan op goed e 

(ontwikkel)locaties onder strikte voorwaarden: wonen, milieu (BBT+ ), landschap, 

infra struc tuur, bedrijfseconomische noodzaak. En besluitvorming in samenspraak tussen 

provincie, gemeente en gebied . Het grootste d eel van de toekomstgerichte bedrijven is 

niet in het LOG maar in het verwevingsgebied ge legen. Gezonde, toekom stgerichte 

Lntensieve veehouderijen met g roeiambitie in de ve rwevingsgebieden lopen tegen hen 

maxi.male uitbreidingsmogelijkhed en aan . 

• Monitoring dieraantallen (rechten t.o.v. december 2009) en depos itie door SVGV i. s.m. 

p rovincies en gemeenten. SVGV wi! niet meer dieren uit de intensieve veehouderij in de 

Vallei, ingrijpen indien meer vee: heroverwegen extra uitbreiding van 30% in 

verwevingsgebied. 

• Wa a r een burgerwoning belenunerend is voor een groot aantallVH bedrij ven d eze 

w on ing verplaatsen o f omvormen to t agrarische locatie. 

Het standpl.mt van Gedeputeerde Staten van Gelderland over het advies van de 

streekcorrunissie is vastgelegd in de Statennotitie van 13 juli 2010 "Evaluatie van de 

Gelderse reconstructieplarmen; reactie op de ad viezen van d e sh'eekconunissies": 

• CS staan een tweede uitbreiding van het bou wblok in verwevingsgebied met 30% slechts 

toe tot een maximumomvang van 1,5 hectare . Dit om de beoogde afw aartse beweging 

tllssen zones te behollden . 

• GS zien geen aanleiding om een maximummaat van 2,5 ha voor bouwblokken in het 

LOG op te nemen. Dit om niet d e indruk te w ekken dat locaties altijd tot die omvang 

kLumen llitbre iden en daannee mogelijk bedrijven van elders aan te trekken. GS blijven 

uitgaan van een basisbouwblok van 1,5 ha m et ruimte voor maatwerk door gemeenten 

die weI een maximl.Un kl.umen opnemen in hun eigen gemeentelijke beleid. 

• CS wensen geen beleid te voeren dat moet voorkom en dat het aantal dieren inten sieve 

veehollderij in het plangebied toeneemt. Ruimtelijke criteria bepalen welke 

ontwikkelingen er mogelijk zijn en GS zal geen verdere compartimentering van 

dierrechten bepleiten bij het rijk. 

RECONSTRUCTIEPLAN VELUWE 

Het ged eelte van de gemeente Ba rneveld d at onderd eel is van de Veluwe maakt deeluit van 

he t reconstructiegebied en reconstrLlctieplan Veluwe. Afbee lding 2.5 la at de 

reconstructiezonering van d e Veluwe zien . Het landbouwgebied rond Garderen is 

aangeduid als extensiveringsgebied en verwevingsgebied . Tabel 2. 1. geeft een overzicht van 

de ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij per zone. 
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Afbee lding 2.5 

Reconstructiezonering Veluwe 

Tabel2.1 

Mogel ijkheden intensieve 

veehouderijbedrijven 

reconstruct iegebied Veluwe 

per reconstruct iewetzone. 
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LEGENDA 

_ E~ten.,", Vflrlll;J r.g flt:1o'ld 
BCG (In n.w .n.u 

E) TCl lfJ v(lIi'iJsgdl io:~ 
L(lndbouw 

'/CI',.,.cAI K/ 

S I 0')0 l olfi ~ lJ .... bl orl lrlr-LJop' ,1 1'rl(l Il IT h re l , I ~1 !J 

~~ G etlll recollst tuttlege t>led 

Gren:l V~luwo-:omml!is i !l 

Is uitbreiding binnen bestaand bouwblok 

mogelijk? 

(Afhankelijk van milieuvergunning) 

Is uitbreiding van het bouwblok of hervestiging 

t ot 1 hectare mogelijk? 

Is uitbreiding of hervestiging van het bouwblok 

boven 1 hectare mogelijk? 

Is nieuwvestiging moge li jk ? 

Is omschakeling van grondgebonden bedrijven 

naar intensieve veehouderij t oegest aa n? 

Extensiverings-
Verwervingsgebied LOG 

gebied 

Nee, ten zij Ja Ja 

vanwege 

dierenwelzijn 

Nee Ja Ja 

Nee Aileen onder Ja 

voorwaarden en op 

ster locaties 

Nee Nee Ja 

Nee Ja, mits mogelijk na Ja 

toetsing op 

omgevingskwaliteit 

Garderen is onderdeel van de agrarische enclave Uddel-Elspeet waarvoor een 

uitwerkingsplan van het reconstructieplan is gemaakt. Over de uitvoering daarvan hebben 

betrokken partijen (vier gemeenten, waterschap, agrarisch bedrijfsleven, natuurorganisaties 

en provincie Gelderland) in 2008 een bestuursovereenkomst getekend. Daarin staat dat 

mogclijkheden worden geboden voor bedrijfsontwikkcling in de veehouderij, met behoud 

van het huidige aantal vleeskalveren. Ook is vastgelegd d at de uitstoot van arnmoniak 

komende jaren halveert via verplaatsing van een aantal bedrij ven naar een betere plek en 

via technische maatregelen. Naast verplaa tsing gaat een aantal bedrijven stoppen en worden 

de stallen gesloopt. Verder wordt gewerkt aan kavelruil, erfbeplantingen aan natuurstroken 

langs de beken. Daardoor verb etert de kwaliteit van het water. 

In h et reconstructieplan Veluwe is de groei- en krimpstrategie voor de recreatie een 

belangrijk onderdeel. Afbeelding 2.6 geeft daarvan een overzicht. 
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Afbeelding 2.6 

Krimp- en groeist rategie 

recreatle Veluwe 

2.3.3 
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LEGENDA 

_ Zoekge bled Intensle'lB dag recreatle IncL IJssel en Apeldoo rns kanaa l 

• • • • • Zockgc bicd voor intcn3icve dog· e n '/c rblijf3fCcrcatic buit rc n het C.v.N. - Zoekge bled re{;rS<ltleGiu5te r5 

Krilllpgebied ve rblij fsrecreJtie 

Gr()~ I \e" 'N ~Jg"n 

Steclelljk >Jebled IncL geplande ult bre lcl lng 

Gro ns CVN 

WETTELIJKE KADERS 

Voor het opstellen van het MER zijn d iverse wettelijke kaders relevant, zoals de Wet 

ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Reconstructiewe t concentratiegebieden, de 

Wet ammonia k en veehouderij , de Wet geurhinde r en veehouderij , het Besluit huisvesting, 

de Wet geluidhinder, de Na tuurbeschermingswet, de Eurapese IPPC-Richtlijn en de 

regelgeving random luchtkwaliteitseisen (opgenomen in de Wet milieubeheer). 

Deze Eurapese en landelijke wetten en regels stellen randvoorwaarden aan de ontwikke ling 

van intensieve veehouderijen en de p rocedures die moeten worden doorlopen bij 

beslllitvonningstrajecten. Ook voor de gemeenten zijn dit randvoorwaarden bij de 

beslllitvonning, zoals het op stellen van rllimtelijke plannen en het verlenen van 

vergllnningen. De eigen beleidsvrijheid daarin is in de regel beperkt. Uitzonderingen zijn de 

Wet geluidhinder en de Wet geurhinder en veehouderij. Deze ,·vetten bieden de gemeenten 

de mogelijkheid om , binnen een bepaalde bandbreedte, eigen nOlTI1en te stellen. Vooral de 

normstelling in het kader van de Wet ge urhinder en veehouderij is van direct belang voor 

de ontw ikkelingsmogelijkheden van intensieve veehouderij. 
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De relevante wettelijk kaders bestaan uit: 

• Dc Wet miliellbeheer (m.n. hoofdstuk 7 aangaande milielleffectrapportage): dit is 

behandeld in hoofdstuk 1 van dit MER 

• Ammoniakvvetgeving f zoals de Wet ammoniak en veehollderij en het Besluit hllisvesting 

(nadere llitwerking in hoofdstuk 4). 

• Natullrbeschenningswetgeving f m.n. de Natuurbcschcrmingswet 1998 en (in mindere 

mate) de Flora en faunawet (nadere uitwerking in hoofdstuk 4). 

• Dc Wet geurhinder en veehouderij (nadere uitwerking in hoofdstuk 4). 

• IPPC-richtlijn. 

• Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). 
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3.1 

3.2 

3.2.1 

MER VO OR STRU CTUURV IS IE EN BE STEMM ING SPLAN BU,TENGE B,EDI 

HOOFDSTUK 

Huidige situatie en 
ontwikkeling landbouw 

REFERENTIESITUATIE 

De hUidige sitllatie en vaststaande alltonome ontwikkelingen vormen de referentie voor het 

beoordelen van de alternatieven en varianten in het MER. De ontwikkeling in de landbollw 

maakt geen dee! uit van de referentie maar wordt we! ge~ien als een belangrijke factor in het 

vonngeven van de alternatieven en varianten. Daarom is de ontwikkeling van de landbouw 

in dit hoofdstllk beschreven. Hoofdstllk 4 beschrijft de milieugebruiksruimte voor 

ammoniak, geur en fijn stof. Deze miliellaspecten zijn bepalend voor wat mogelijk is in de 

ontwikkeling van veehouderijen. Bitll1en deze milieugebruiksrllitnte, en rekenitlg houdend 

met de ontwikkeling in de landbollw, zijn vervolgens in hoofdstuk 5 de altematieven en 

varianten voor de landbouw ontwikkeld. De referentiesituatie voor de overige aspecten is 

beschreven in hoofdstuk 6 waarin de effecten zijn beoordeeld. 

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING LANDBOUW 

De landbollw in Barneveld bestaat vooral uit veehouderijbedrijven: de grondgebonden 

(melk)nmdveehoudel'ij en itltensieve veehouderij (voornamelljk pluimvee- en 

val'kenshouderij). In deze paragraaf is eerst de huidige situatie en ontwikkeling op de schaal 

van Nederland beschreven en daarna bitmen de landelijke context voor Barneveld. 

LANDELIJKE SITUATIE EN ONTWIKKEL ING 

Huidige situatie Nederland 

Afbeelding 3.1. laat de ontwikkeling van de Nederlandse veestapel zien tot 2010. 
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Afbeelding 3.1 

Ontw ikkeling Nederlandse 

veestapeL Bron ARCADIS op 

basis van CBS-cijfers . 

MER VOOR STRUCTUU RVISIE EN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED I 

Ter toelichting op Afbeelding 3.1 is het volgende van belang: 

• De veestapel in Nederland en ook Barneveld nam sinds de jaren 60 sterk toe als gevolg 

van intensievere landbouwmethoden en de import van veevoer. 

• Het aantal l'LUlderen daalt sinds d e invoering van de melkquotering in 1984, om de 

zuiveloverschotten in Europa te beteugelen . Bij een gelijkblijvend nationaal melkquotLLrn 

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

per koe. De laatste paar jaar stijgt het aantal melkkoeien weer a Is gevolg van verruiming 

van het melkquotLU11. 

• Na het in 1987 instellen van mestproductierechten is het aantal varkens en kippen in 

Nederland sinds 1999 gemaximeerd door het invoeren van een systeem van varkens- en 

pluimveerechten wat sindsdien een plafond betekent voo r de totale omvang van de 

pluimvee- en varkenss tapel in Nederland. Dit om milieuredenen om het nationale 

mestoverschot beheersbaar te houden. De structurele afname van het aantal varkens en 

kippen sinds 2000 komt voora l door de eenmalige opkoopregeling van varkens- en 

pluimveerechten om het Nederlandse mestovel'schot te verminderen. In de periode 2006-

2010 groeide de varkens- en kippenstapel weer. Deels komt dit door het uitgeven van 

extra dierrechten door het rijk, in ruil voor afzet van de mest buiten d e Nederlandse 

landbouw en deels wellicht door een hogere benuttingsgraad van rechten. 

• De schaalvel'groting naa l' minde l' maar grotel'e bedrijven gaat gestaag door. Groeiende 

bedrijven nemen daarbij grond, m elkquotum, varkens- of pluimveerechten over van 

stoppende bedrijven. Het LEI verwacht dat de komende 15 jaar het aantal 

landbouwbedrijven in Nederland met circa een derde zal afnemen. Dat betekent een 

(vool'tgaande) afname m et enkele procenten per jaar (LEI rapport 2010.042). 

Op 1 januari 2008 is d e zogenoemde compartimentering van de varkens- en 

pluimveel'echten afgeschaft. Deze compartimentel'ing zorgd e er voor dat varkens- en 

pluimveerechten niet konden verschuiven naar en tussen de concentratiegebieden: het 

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

concentratiegebied (Noord-Brabant en Limburg). 5inds begin 2008 heeft zich p er saldo een 

lichte migratie voorgedaan van varkens- en pluimveerechten naar Brabant en Limburg. Op 

23 april 2010 heeft het kabinet besloten om de compartimentering met onmiddellijke ingang 

weer in ere te herstellen ovel'eenkomstig de regels v66r 1 janual'i 2008. Dit om verdere 

concentratie van varkens en kippen en het mestoverschot in de concentratiegebieden te 

voorkomen. 
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BESLUIT HUISVESTlNG 

MER VOOR 5THUCTUURVISIE EN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIEOI 

Autonome ontwikkeling Nederland 

Het economisch perspectief van de landbouw in de wereld en in Nederland is goed te 

noemen. De wercldbevolking grocit de komende decennia met circa een derde en zal bij 

gemiddeld toenemende wclvaart meer gaan besteden aan voedsel en ook meer dierlijke 

producten gaan consumeren. Daarnaast neemt de vraag naar bio·energie en bio-plastics toe. 

Ook 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 schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven zal doorzetten als 

gevolg van efficiency-voordclen, techniek en automatisering. Dat is een sterk autonoom 

proces waarop de overheid nauwelijks invloed kan uitocfenen, behalve het stcllen van 

milieugrenzen en grenzen aan de omvang van bouwblokkcn en stallen. Voor zover de 

omvang van individuele bouwblokken beperkend zalzi.jn voor schaalvergl'Oting zullen 

schaalvergrotende bedrijven steeds vaker meerdere bedrijfslocaties omvatten. Het is niet 

aannemclijk dat de vee stapel in Nederland afneemt door gebrek aan cconomisch perspectief 

of gebrek aan geschikte locaties. 13innen de huidige milieuregels en bouwblokken zijn er nog 

voldoen.de geschikte locaties om de huidige Nederlandse veestapel te huisvesten en te laten 

groeien op minder maar grotere bedrijven. De Nederlandse veestapel kan mogelijk gaan 

groeien door de volgende ontwikkelingen: 

• Het afschaffen van de melkquotering in 20'15. Dan kan de totale Nederlandse 

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

onderzocht dat de toename van de Nederlandse mclkveestapel 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 \-vordt om het te handhaven. Als het 

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

wordt dan gDcdkoper omdat veebedrijven voor die uitbreiding gecn rechten meer 

hDeven te kopen van stoppende bedrijven. 

De toekomstige ontwikkeling van de omvang van de vee stapel in Nederland en Barneveld 

zal vomal afhangen van het mestbeldd na 2015 en de intcrnationale concUl'rentiepositie van 

de Nederlandse veehouderij. Nederland is nu ongcveer 300% zelfvoorzienend voor melk, 

vlees en eieren. Tweederde van de productie mod dus geexpmteerd worden. Cegeven de 

sterke Nederlandse concurrentiepositie enerzijds en de beperkte milieugebruiksruimte 

(mestaf7et, emissies) vour groei van de veestapel anderzijds is het nict aannemelijk dat de 

Nederlandse veestapel, ook na 2015, grote krimp of groei zallaten zien. 

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

2008 van kracht en bepaalt het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Met dit besluit 

moeten dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen vom bcschi.kbaar zijn, op 

den duur emissiearm worden uitgevoerd'. Hiertoe bevat het besluit zogenaarnde maximale 

emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen alleen nag huisvestingssystemen met een 

emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden. 

'Volgens het gedoogbdeid hebben veehouders tot 1 april 2010 de tijd gehad om in cen plan aan te geven 

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

veehouderijen dat op 1 december 2009 bekend is gemaakt. Het actieplan is gel'icht op pluimvee-, 

varkens- en melkvechoudcrijen. 
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Bedrijven die voor 2020 stop pen mogen vanaf 2013 aan de eisen voldoen door minder vee te 

gaan houden, in plaats van de stallen aan te passen. 

EUROPESE DIERENWELZIJN In 2013 worden daarnaast de Europese dierenwelzijneisen van kracht. Een consequentie 

hiervan is een verbod op legbatterijen. 

3.2.2 

TRENDMATIGE 

ONTWIKKELINGEN 

VOLGENS HET CBS 

Het is de verwachting dat de eisen aan huisvesting en welzijn 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 wei 

aan de eisen voldoen. 

Autonome ontwikkeling Oost-Nederland 

In het rapport" Agrocluster Oost in beeld" (LEI, 2006) is gesteld dat het aandeel grote 

bedrijven in Oost Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) relatief klein is in 

vergelijking met de rest van Nederland. Hier is volgens het rapport nog een flinke 

schaalvergrotingsslag te maken om voldoende groot te worden om de concurrentie op de 

wereldmarkt aan. te kllnnen. Het LEI verwacht dat het aantal melkveebedrijven in 

Nederland zal ainemen met 4% per jaar, welk percentage in oost Nederland nog hoger kan 

zijn. Dit door deze schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven, ondanks een goed 

perspedief voor de melkveehouderij als geheel. Een deel van de met melken stoppende 

bedrijven zal echter nog wei (tijdelijk) blijven bestaan met nmdvee zonder melkvee of als 

akkerbouwbedrijf. De perspectieven voor de eier-, kalver- en varkenssector zijn volgens het 

LEI redelijk positief. Ook hier zal de schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven 

doorzetten. Het LEI verwacht daardoor een afname van het aantal varkensbedrijven met 5% 

per jaar en van het aantal pluimveebedrijven met 4% per jaar. 

Het aantal varkensrechten in het reconstructiegebied Gelderse Vallei nam tussen 2002 en 

2010 nam af met 8%, het aantal pluimveerechten met 10%. Het aantal varkensrechten in het 

reconstructiegebied Veluwe nam tussen 2002 en 2010 af met 18%, het aantal 

pluimveerechten met 15%. Deze ahlamen zijn het gevolg van de opkoopregeling van 

rechten in begin jaren 2000 ter verkleining van het mestoverschot en als gevolg van het 

verhandelen van rechten naar buiten de Veluwe en de Gelderse Vallei. 

SITUATIE EN ONTWIKKELING IN BARNEVELD 

Huidige situatie in Barneveld 

Tabel3.1 geeft een overzicht van het aantal dieren en veehouderijbedrijven in Barneveld in 

de periode 2000-2009, op basis van eijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. In 2009 

zijn er 689landbouwbedrijven in Barneveld. Hiervan zijn er 627 bedrijven met graasdieren 

(rundvee en vleeskalveren) en 290 bedrijven met hokdieren (varkens en pluimvee). Gegeven 

het totale aantal bedrijven zijn er dus heel wat bedrijven met meerdere diersoorten. 

Tussen 2000 en 2009 is het aantal bedrijven afgenomen met 26%, circa 3% per jaar. Het 

aantal bedrijven met graasdieren nam af met 27%. Het aantal melk- en fokvee daalde bijna 

evenveel met 23% maar is de laatste jaren constant. Deze daling is mogelijk me de het gevolg 

van het ontmengen van gemengde bedrijven met rundvee en intensieve veehouderij, 

waarbij de tak melkveehouderij wordt gestaakt en gemvesteerd wordt in uitbreiding van de 

tak intensieve veehouderij. 
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Het aantal bedrijven met hokdieren daalde met 45%. De varkensstapel is aardig constant 

gebleven in de periode 2002-2009. De overblijvende varkensbedrijven werd en dus 

gemidde1d grotel'. De pluimveestapel is, na een dip vanwege de vogelpest in 2003, vooral de 

laatste paar jaar gegroeid met 80/., ten op zichte van begin deze eeuw v66r d e vogelpest en d e 

opkoopregeling. Het aantal vleeskalveren groeide tussen 2000 en 2009 met 18%. Het aantal 

geiten is de laatste jaren stabiel tussen 4000 tot mim 5000. De ontwikkeling in Barneveld in 

de afgelopen jaren wijkt dus af van het beeld van d e regio als totaa l. Daar waar er regionaal 

per saldo sprake was van een afname van dierrechten, is de veestapel in Barneveld in de 

afgelopen 10 jaar ongeveer ge lijk geb leven (varkens) of toegenomen (pluimvee, 

vleeskalveren). Daarnaast kan dit verschil worden veroorzaakt doordat er sprake van kan 

zijn dat in de loop van de jaren de benuttingsgraad van dierrechten hoger is geworden. 

Op basis van het milieuvergunningenbestand (Web-BVB Celderland 2009) zijn in het 

plangebied 1.029 agrarische locaties met veehouderij . Hiervan houdt 50 % l'LU1dvee, 15% 

va rkens en 9% pluimvee. Rlli.m 15% van de bedrijven is gemengd en 8% houdt paarden . 

Bijna de helft van de bedrijven is kleiner dan 40 Nederlandse Crootte Eenheden (NCE) en 

deze grote groep bedrijven kleiner dan 40 NCE omvat slechts 9% van de totale 

productieom vang in NCE in Barneveld. De 180 bedrijven van 40 tot 70 NCE (1 7% van totaal 

aantal bedrijven) omvatten samen 12°/0., van de totale productieomvang in NCE in 

Barneveld. De 390 bedrijven groter dan 70 NCE (38% van totaal aantal bedrijven) omvatten 

samen 79% va n de totale productieomvang in NCE in Barneveld. In aandeel van de totale 

economische omvang van de veehouderij in Barneveld in NCE is de (melk)nU1dveehouderij 

met 33% de grootste veehollderijtak in Barneveld, gevolgd door de kalverhouderij met 27% 

en de varke ns- en pluimveehouderij met elk 16%. 

In totaal hebben de veehollderijbedrijven in de gemeente Ba rneveld 72.033 aan NCE. 

Hiervan is bijna 60% intensief (vleeskalveren, varkens en pluimvee) waa rvan 80% wordt 

gehouden bij de grotere bedrijven (>70 NCE per bedrijf) . 

Bijlage 3 bevat op basis van het verg LU1l1ingenbestand een meer gedetailleerd overzicht van 

het aa ntal bedrijven en het aantal NCE naar typ e bedrijf, reconstructiewetzoneri.ng en 

bedrijfsgroo tte. 

In het MER is gerekend worden met het actuele verglUmingbestand van de gemeente 

Barneveld. 

De gemiddelde bouwblokgrootte van agrarische bedrijven in het vigerende 

bestenuningsplan is circa 0,9 hectare. De varia tie rond dit gemiddelde is groot met 

uitschieters tot vier hectare. Bij de aanvulling van dit MER ten behoeve van de 

bes luitvorming over het (ontwerp) bestemmingsplan buitengebied , za l nader worden 

i.ngegaa n op de omvang van de begrensd e bOLlwblokken (in het nieuwe ontwerp 

bestenuningsplan) in relatie tot de milieuruimte en mogelijke ontwikkeling van de 

miliellbelasting. Die infonnatie is ten tijde van h et opstellen van deze MER (gekoppeld aan 

de ontwerp structuurvisie) nog niet beschikbaa r. 
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GRONDGEBRUIK VOLGENS De oppervlakte landbouwgrond in Barneveld bed raagt in 2009 volgens CBS 9.330 hectare, 

HET CBS 53% van de totale oppervlakte van de gemeente Barneveld. De nmdveehouderij (met name 

d e melkveehouderij) gebruikt het overgrote deel van de oppervlakte landbouwgrond in de 

gemeente, met name als grasland en voor de tee It van snijmais. Op de landbouwgrond in 

Barneveld is gegeven de landelijke bemestingsnormen plaats voor ongeveer een kwart van 

de mest van het Barneveldse vee. Driekwart van de mestproductie is dus overschot dat 

afgevoerd wordt naar buiten Barneveld. De totale mestproductie (in kg fosfaat) in Barneveld 

is in 2008/2009 weer ongeveer net zo groot als in 2000/2001, voor de opkoopregeling en de 

vogelpest. De plaatsingsruimte voor mest is in d ezelfde periode afgenomen met ruim 15% 

en zal tot 2015 nog verder afnemen door lagere bem estingsnonnen (bran: CBS). 

Tabel3.1 

Aanta l dieren en bed rijven (groter 

da n 3 NGE) in Barneveld verdeeld 

naa r 500rt in de pe riode 2000-

2009 (bron CBS) 

2009 in 
2000 

Aanta l 
landbouw-
bedrijven 

931 
Aanta l bedrijven 
met graasdieren 860 
Rundvee totaal 102270 
Melk- en fokvee 20381 
Vleeska Ivere n 77625 
Overig vlees- en 
weidevee 4264 
Geiten 5769 
Bedrijven met 
hokdieren 524 
Varkens totaa I 231351 
Biggen 67206 

Vleesvarkens 144715 
Fokvarkens 19430 
Kippen totaal 3291271 

Vleeskuikens 527441 
Leghennen 2763830 
Overig pluimvee 87885 
Overige 
hokdieren 5262 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %van 
20041) 

869 841 780 790 775 761 727 712 689 87 

790 766 713 725 708 685 655 634 627 86 

89347 87920 86702 96771 104208 103019 102184 107114 109770 113 

19334 17992 16531 15807 15112 16390 15012 15305 15669 99 

66279 66691 66482 76889 84808 82658 83209 89183 91351 119 

3734 3237 3689 4075 4288 3971 3963 2626 2750 67 

5829 6837 8934 7542 7308 5179 4771 5691 4103 54 

453 427 322 378 370 354 331 318 290 77 

209238 184164 181926 177956 183013 173360 177571 197764 186693 105 

63586 52510 50390 55215 54845 47304 49951 57542 55493 101 

129792 118176 115280 108568 114666 114195 115882 127230 118381 109 

15860 13478 16256 14173 13502 11861 11738 12992 12819 90 

3249834 3022890 856020 2941440 3059710 2694280 2803125 3483108 3571607 121 

487914 498040 33400 257450 248480 230350 245709 247742 86622 23 

2761920 2524850 822620 2683990 2811230 2463930 2557416 3235366 3484985 130 

105810 74653 63950 27480 60815 53733 34060 26562 42 

69 
2854 2713 2719 2628 2004 1867 1862 1796 1811 

1): aantallen bedrijven en dieren 2009 zijn uitgedrukl in % van 2004 omdal 2004-2009 een stabiele trend 

weergeefl na d e vogelpest en d e opkoopregeling van varke ns- en pluimveerechten. 
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Autonome ontwikkeling Barneveld 

Naa r verwachting zal de trend naa r minder maar grotere bedrijven nag doorzetten, waarbij 

de totale veestapel in Barneveld ongeveer gelijk zal blijven. Bij de ontwikkeling naar minder 

maar gro tere bedrijven nemen de groeiende bedrijven grond en productierechten 

(melkquotwn, var kens- en kippenrechten) over van stoppende bedrijven. Het aantal 

bedrijven daalt oak door stads- en dorpsuitbreidingen en realisatie van de ecologische 

hoofdstructuur bijvoorbeeld (indien bedrijven daarbij vertrekken naar buiten Barneveld) . 
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HOOFDSTUK 

Milieugebruiksruimte 
en huidige milieubelasting 

INLEIDING 

De milieugebruiksruimte is het verschil tussen de huidige milieubelasting en de maximale 

milieubelasting op basis van wettelijke normen. Ontwikkeling van de veehouderij binnen 

Barneveld zal slechts binnen deze milieuruimte kunnen plaatsvinden. Oit hoofdstuk bevat 

een analyse van de milieuruimte voor veehouderij in Barneveld, die bepaald wordt door de 

milieuruimte op basis van anunoniak, geur en fijn stof. De invuliing van de alternatieven in 

dit MER gebeurt binnen de wettelijke milieuruimte: uitbreiding en vestiging van 

(neventakken) veehouderij kan slechts plaatsvinden op plaatsen en tot een omvang die past 

bumen de milieuruunte. Oat neemt niet weg dat tussen de alternatieven binnen de 

maximale milieuruimte verschillen in milieubelasting kLUmen blijken. Oeze verschillen 

komen aan de orde in het hoofdstuk effectbeschrijving, samen met effecten op andere 

aspecten. 

AMMONIAK 

BELEIDSKADER 

Natuurbeschermingswet 1998, Natura 2000 

In het kader van de Natuurbeschermulgswet of de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 

worden diverse gebieden beschennd. Oeze worden auk als Natura 2000-gebieden 

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

ammoniakbelastulg de ulstandhoudulgdoelstellingen van de natuurwaarden van die 

gebieden bedreigt, kan dat leiden tot vergaande beperkmgen van de uitbreidulg van 

ammoniakdepositie op die gebieden en daannee op de llitbreidulgsmogelijkheden van 

veehouderijen nabij die gebieden. 

Afbeeldulg 4.1 bevat een overzicht van beschermde gebieden in en rand het plangebied. 

Binnen de gemeente Barneveld liggen geen beschermde natllurgebieden die zijn 

aangewezen als nieuwe natuur Ul het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of 

Natura 2000. 
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Veehouderijbedrijven in de gemeente Barneveld kunnen door externe werking, zoals 

luchtverontreiniging of geluidbelasting, de natuurwaarden binnen beschennde 

natuurgebieden aantasten. 

Vestiging of uitbreiding van veehouderijbedrijven kan leiden tot een toename van 

stikstofdepositie. Deze depositie kan negatieve effect en hebben op de in de nabijheid 

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

kUlmen 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. 

Programmatische aanpak stikstof 

Het kabinet heeft in overleg met de provincies besloten het stikstofvraagstuk via een 

voorziening in de Crisis- en herstelwet en een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) het 

hoofd te bieden. De PAS beoogt duurzame economische ontwikkeling te laten samengaan 

met het realiseren van de natuurdoelen voor Natura 2000. Hoofdlijnen van de aanpak is 

reductie van emissies in alle sectoren (landbouw, verkeer, etcetera), verminderen van de 

kwetsbaarheid van natuurgebieden met hydrologische maatregelen en beheermaatregelen 

en het benutten van een langere periode tot 2028 om de depositie te verminderen. 

Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en Herstelwet van kracht. Daardoor is de 

verantwoordelijkheid voor afname van de stikstofdepositie verschoven naar de provincie 

Tot die tijd waren ondernemers zelf verantwoordelijk voor voidoende depositieafname bij 

bedrijfsontwikkeling om schade aan natuurdoelen uit te sluiten. Ais de depositie gelijk bIijft 

zal de kwaliteit van de natuurdoelen achteruit gaan. Er is dus een daling nodig om 

duurzame instandhouding van de Natura 2000-gebieden te garanderen. 

De Natuurbeschermingswet bepaalt nu dat de provincie (Gedeputeerde Staten) passende 

maatregelen moet nemen. Dit staat in artikel19ke van de Natuurbeschenningswet. 
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Dc depositie moet dalen via de aanpak die in een provinciaa 1 bclcidskader stikstof wordt 

uitgewerkt. De voorwaarden van het beleidskader kunnen ook van kracht zijn voor 

aetiviteiten die niet vergunningplichtig zijn volgens artil<~el19kd van de 

Natuurbeschermingswet. Dc voorwaarden worden dan afgedwongen via individucle 

beschikkingen of een provincia Ie verordening. 

In Geiderland is tllssen de provincie GelderIand, landbollw-, natuur en milieuorganisaties) 

een convenant Stikstof en Natura 2000 gesloten met de volgende hoofdpunten: 

Gelderland hanteert een d rernpclwaa rde va n n~) van de kritische depositiewaarde 

(KDW) voor de Rijntakken en D,S % VL)OT de overige Natura 2DOO gebieden. 

IJedrijfsontwikkeling boven de drempelwaarde (tot maximaa150% van de KDW) 

vercist eell NB-wet verglllul ing en salderen voor toename van de emissie t.o. v. de 

h uidige situatie. 

Gij salderen (via provinciale depositiebank of vooruitlopend daarop op prajectniveau) 

wordt 7D% van de depositie en 15°;':, van de emissie van stoppende bedrijven 

afgeroomd. Salderen vindt plaats op hetzelfde habitattype binnen het zelfde N2000 

gebied. 

Saner en van piekbelasters boven 5D% van de KDW. 

Voor bedrijfsontwikkeling tussen 20D4 en 2009 is geen Nf.l- wet vergunning nodig 

i.ndien uit onderzoek blijkt dOlt de totale depositie uit veehouderij op habitatniveau niet 

is toegenomen in die periode. Ais de totale depositie wel is toegenomen ,·"ordt gezocht 

naar maatwerkoplossingen, bijvoorbeeid saideren met nil 2DD9 vrijkomende depositie. 

Voor niet-grondgebonden melkveebedrijven gcldt ook het bovenstaande beleid voor 

intensieve veehouderij. 

Wel grondgebonden bedrijven kunnen uitbreiden zonder saideren, mits: Niet meer 

dan 170 kg dierlijke stikstofproductie per hectare, aIle mest plaatsen op grand in 

gebruik bij het bedrijf binnenl () kilometer. 

Gmndgebonden bedrijven die gebruik mOl ken van dewgatie (tot 250 kg dierlijke 

stikstofproductie per hal kunnen ontwikkelen zonder salderen mits 25% 

emissierecluctie t.O.V. de basis RA.V.-normen (wettelijke emissienormen 'ian 

verschillendde staltypen) en mits aIle grond binnen 10 km afstand van het 

d ichtstbijzijnde N200() gebied. 

Bovenstaande regels voor de gl'Ondgebonden melkv-eebedrijven gelden voor de eerste 

beheersplanperiode. Indien het generiek beleid niet komt met emissie-eisen voor de 

melkrundveehouderij worden in de tweede beheersplanperiode emissie-eisen 

opgenomen. 

Op 31 maart is de Natuurbeschermingswet gewijzigd. Artikel19kd van de 

Natuurbeschermingswct bepaalt nu dat er onder bepaalde voorwaarden geen vergunning 

nodig is. Er is bijvoorbecld geen vergunning nodig als een ondernemer kan aantonen dOlt de 

depositie niet toeneemt ten opzichte van 7 december 2DD4. Sommige ondernemers hcbben 

na inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet het idee gekregen dat er geen 

voorwaarden geiden als de depositie niet toeneemt. Dit is dus een onterechte conclusie. Er 

moet rekening worden gehouden met de voorwaarden die in het beleidskader stikstof zijn 

uitgewerkt. 
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Wav 

Ook het beschermingsregime voor Wav-gebieden (gebieden die op grand van de Wet 

ammoniak en veehouderij zijn aangewezen als zeer kwetsbare natuur) is van belang voor de 

milieugebruiksruimte t.a.v. het aspect ammoniak. In de Wav-gebicden en in een zone van 

250 meter hebben bedrijven te maken met een gecorrigeerd emissieplafond (verglmde 

emissie gecorrigeerd voor de AM vB Huisvesting). Saldering in het kader van de 

programmatische aanpak stikstof is hierbij niet de orde. Op de kaarten in bijlage 4 is de 

ligging van de W A V gebieden weergegeven 

In onderstaande Tabel4.1 is het aantal veehouderijen dat gelegen is in een Way-zone 

weergegeven. Ruim 110/., van de veehouderijen in Barneveld is gelegen in een Way -zone. 

Van de bedrijven met een (neven)tak inten sieve veehouderij ligt bijna 40% in een Way-zone. 

Het betreft vooral kleinere veehouderijen . 

Economische omvang 
Aile veehouderijen 

Veehouderijen met 1 Veehouderijen met 20 

veehouderij (totaal of meer nge nge of meer 

per veehouderij) intensieve veehouderij intensieve veehouderij 
0-40nge 50 20 7 

40-70 nge 20 15 10 

> 70 nge 47 41 29 

Totaa l 117 76 46 

De Wav-gebieden overlappen grotendeels met de extensiveringsgebieden. De ruimtelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderijen (of een tak intensieve 

veehouderij) zijn ingeperkt tot het vigerende bouwvlak of (vanaf 1 oktober 2010) tot de 

bestaande bebouwing. 

Besluit huisvesting 

Bedrijven moeten in 2013 voldoen aan het Besluit huisvesting. Dit geeft invuliing aan het 

algemene emissiebeleid voor heel Nederland en is vanaf 1 april 2008 van kracht. Het besluit 

bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, 

op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit maximale 

emissiewaarden. Daarnaast is het mogelijk om te salderen binnen een bedrijf. Dat wil 

zeggen dat de oudere stalsystemen (met een hogere emissie) in gebruik mogen blijven 

wanneer een nieuwe stal (op hetzelfde bedrijf) een veellagere emissie heeft. Niet alle stallen 

op het bedrijf hoeven dus een emissiefactor te hebben die lager of gelijk is aan de norm uit 

het Besluit huisvesting. 

HU IDIGE SITUATIE 

Depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden 

De depositie van stikstof (oak wei kortweg aangeduid met de letter N) op de Gelderse 

Natura 2000-gebieden en NahlUrmonmnenten bedraagt gemiddeld 2357 mol N ha-1 jr-l 

(peiljaar 2006) Deze depositie bestaat met gemiddeld 1407 mol N ha-1 jr-voor 60'Yu uit de 

bijdrage van de 'achtergronddepositie'. Dit bestaat uit d e NH3 depositie ten gevolge van de 

bronnen buiten de 10 km zone rondom de nahmrgebieden en aIle niet landbouwbronnen en 

aIle NOx bronnen binnen en buiten Gelderland. 
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Afbeelding 4.2 

Overschrijding van kritische 

depositie op natuur in 2009 

Bron Planbureau voor de 

leefomgeving 
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Het resterende deel, 40% wo rdt bepaald door de ammoniakemissie vanuit de landbouw in 

de 10 km zone rondom de Natura 2000-gebieden en Natuurmonumenten. Van de totale 

ammoniakdepositie vanuit de 10 km zone ( 951 N ha-1 jr-I mol is circa d e helft a fkomstig 

van stal- en opslagemissie van intensieve veehouderijen, I /6 van stalen opslagemissies 

grondgebonden landbouw en 1/3 afkomstig van aanwendingen en beweidingsemissies. Per 

gebied kan deze verde ling sterk verschillen afhankelijk van de grootte van het natuurgebied 

en het aantal en type bedrijven die voorkomen in de 10 km zone. De gebiedseigen depositie 

is vomal hoog in de Gelderse Vallei en het westelijke gedeelte van de Veluwe (a.g.v. 

emissies Gelderse Vallei en Agrarische Enclave) en In enkele gebieden in d e Achterhoek. 

(bran : Alterra, "Ammoniakemissie en -depositie in en random de Natura 2000-gebieden en 

beschermde natuurgebieden in de pravincie Celderland", eindconcept 19 jarluari 2009). 

Afbeelding 4.2 geeft een overzicht van de overschrijding van de kritische depositieniveau's 

voor stikstof op natuurgebieden. 

Mol N I ha p~r /:)dr 

D 0-50 0 

o 50 0 - lOUI) 

10 UU - 15 \) 0 

• 1500 - "W ,)O 

• Meer dan :!ooo 

Geen overschriidillg 

Zowel bronnen binnen als buiten Nederland dragen bij aan de depositie. Afbeelding 4.31aat 

zien welk aandeel verschillende binnen- en buitenlandse bronnen leveren aan de 

gemiddelde depositie van stikstof op 48 stikstofbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland. 
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Afbeelding 4.3 

Bijdrage van binnen- en 

buiten landse bronnen aan de 

gemiddelde st ikstofdepositie 

op sti kstofbelaste Natura 2000-

gebieden 

4.2.3 

MER VOOR STRUCTUURVISIE EN BESTEMM INGSPLAN BUITENGEBIED 1 

Hiervoor geldt dat in 2007 circa 50% van de stikstofdepositie uit Nederland zelf afkomstlg is 

en circa 34% uit het buitenland. Het birulenlandse aandeel door de Nederlandse landbouw, 

verkeer, Enina (Energie, industrie, raffinaderljen en afvalverwerking) aan de totale 

stlkstofdepositie bedraagt resp. 34%, 8°!') en 2 % (Bron: Het voorlopige programma stikstof, 

ministerie van LNV, juni 2010) . 

Op bollw stikstofdeposit il;l, 2007 

Nederland (50'!;) 
L~ndbouw 

verkee'r 
EN I toJA, 

i""· c(;.~ 

6u ltenland (34t ) 
Ammonlak 

Stikst;:rf{)xidcn 

{)\'Cr'iS ('6~) 
ZL1(!sc l1eerJ'l.3Jr't 

~;l l~I " t)g 

Tot~a l 

mol , tlkstoi,'(ha.laar) 

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

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

maatregelen behoren verbeterde voersamenstelling, het gebruik van emiss iearme sta llen, 

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

ve rwachtlng 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. 

Depositie als gevolg van stalemissies in Barneveld 

Kaart 1 in bijlage 5 laat zien de huidige situatie van de depositie van ammoniak uit 

stalemissies vanuit veehouderijen in Barenveld. Daaruit blijkt dat de emissie uit stallen in 

Barneveld tot circa 1000 mol depositle van stikstof veroorzaakt op kwetsbare 

natuurgebieden. In vergelijking met figuur 4.2 is vast te stellen dat de ze Barneveldse 

depositie plaatselijk tot meer dan 50% bijdraagt aan de totale depositie van stikstof op 

kwetsbare natuurgebieden. 

MILIEUGEBRUIKSRUIMTE AMMONIAK 

Kaart 1 in bijlage 41aat zien de indicatieve milieuruimte op basis van de depositie van 

ammoniak. Deze indicatieve milieuruimte is bepaald door uit te gaan van het opvullen van 

de depositie van individuele bedrijven tot 0,5% van het kritische depositieniveau van 

kwetsbare habitats in Natura 2000-gebieden. Deze grens van 0,5% komt overeen met de 

drempelwaaarde waarvan sprake is in de onderhandelingen over het Gelderse beleidskader 

stikstof. De precieze in vullhlg van het beleidskader is nog niet bekend. Het beleidskader zal 

regels stellen waaraan individuele bedrijven moeten voldoen om te kunnen ontwikkelen. 
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Afbeelding 4.4 

Milieuru imte ammoniak 

uitgaande van de 

drempelwaarde van 0.5% voor 

Natura2000-gebieden 

Tabel4.2 

Indicatie milieuruimte per 

reconstructiezone, uitgaande 

van de drempelwaarde van 

0,5% voor Natura2000-

geb ieden 
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De effecten van die regels op de miliellgebrlliksrllimte zijn nll' en straks niet nauwkeurig op 

gebiedsnivea u door te rekenen omdat die gebruiksruimte ook afhankelijk is van keuzen en 

maatregelen op individuele bedrijven. Het doel van het beleidskader stikstof is om de totale 

depositie van ammoniak te laten afnemen en tegelijkertijd ontwikkelingsruimte aan 

bedrijven te bieden. Het beleidskader zal er wellicht op neerkomen dat bedrijven kunnen 

groeien met de depositieruimte van stoppende bedrijven en/ of door het toepassen van 

emissiereductietechnieken die verdeI' gaan dan het Besluit huisvesting. Bedrijven in de 

zones met de meeste indicatieve milieuruimte humen het makkelijkste/meeste uitbreiden. 

Op d e kaart in bijlage 4 is te zien dat de meeste milieugebruiksruimte aanwezig is in het 

centrale deel van de gemeente Barneveld, het verst gelegen van kwetsbare habitats. 

In onderstaande tabel is voor de intens ieve veehollderijen (tak intensieve veehouderij 20 

NGE of meer), voor iedere reconstructiezone (integrale zonering intensieve veehouderij) 

deze emissieruimte onderverdeeld in een classificering van de milieuruimte. Voor de 

bedrijven met weinig milieuruimte geldt da t een schaalvergroting gepaard zal moeten gaan 

met extra emissiereductie, omdat een uitbreiding van het aantal dieren bitmen een bepaald 

emissieplafond mogelijk te maken. Of er zal gesaldeerd moeten worden met 

depositierechten van stoppers. 

IZ-aanduiding Emissieruimte bij Emissieruimte bij Emissieru imte bij 

drempelwaarde Natura drempelwaarde Natura drempelwaarde Natura 

2000: re latief weinig 2000: gemiddeld 2000: re latief vee r 

=< 2500 kg 2500 - 7500 kg => 7500 kg 

Economische grootte 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 

iv-tak (in NGE) 

Extensivering 5 3 9 0 0 0 3 1 1 

Verwevi ng 22 13 46 16 14 27 34 30 62 

LOG 10 13 35 18 14 29 21 19 30 
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4.3.1 
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Stedeliik Qebied 1 10 1 0 0 1 1 1 1 1 10 1 4 

Totaal (483) 38 1 29 1 90 34 1 29 1 57 59 1 50 I 97 

Totaal per klasse 157 (=33%) 120 (=25%) 206 (=42%) 

emissieruimte 

Per saldo zal de depositie van ammoniak (onderdeel van de depositie van stikstof) op de 

overbelaste Natura2000-gebieden moeten dalen. De emissieruimte op basis van de 0,5% 

drempelwaarde zal niet door alle veehouderijen benut ktmnen worden. Op welke wij ze 

deze totale taabtelling op het gebied van emissiereductie (en de monitoring daarvan) zal 

worden meegewogen bij de vergUtUlingverlening is nag niet geheel duidelijk. De provincie 

zal dit als bevoegd gezag uitwerking in haar verordening(en) . 

GEUR 

BELEIDSKADER 

Wet geurhinder veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is vanaf 1 januari 2007 van kracht en vormt het 

toetsingskader voor geur veroorzaakt door het houden van dieren in dierenverblijven. Er 

wordt gerekend met "odour lmits" (au) en geurgevoelige objecten, zoals huizen, krijgen een 

norm toegewezen voor de geurbelasting die de veehouderij mag veroorzaken. In een 

reconsh'uctiegebied 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 op nationaal niveau vastgestelde standaardnorm voor geur. De 

geul"l1orm kan soepeler of juist strenger worden vastgesteld door de gemeente. 

Bij beoordeling van verglmningaanvragen wordt bepaald of deze normen voor 

geurbelasting op een geurgevoelig object wordt overschreden. Voar een aantal soorten vee 

(zoals melkrundvee) geldt een vaste afstandsnorm tot geurgevoelige objecten en wordt er 

niet met odour units gerekend. 

GEBIEDSVISIE GEURHINDER Door de gemeente Barneveld is in oktober 2008 een Gebiedsvisie Geurhinder vastgesteld op 

grond van art. 8 van de Wgv en een Verordening geurhinder veehouderij met afwijkende 

geumormen. Voor een enkele woonkern (De Glind), voor de zoekgebieden woningbouw 

(Barneveld Noord, Kootwijkerbroek Oost en West, Terschuur, Voorthuizen, Zwartebroek, 

Veller, De Burgt en De Glind) en voor gebieden met campings en verblijfsrecreatie geldt een 

nOlm van 6 of 8 au. Voor het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) geldt een norm van 20 

au. Voar Barneveld, Voorthuizen en aile overige kemen blijft de standaardnorm van 3 au 
van kracht. Voor de rest van het buitengebied geldt de standaardnorm van 140U. Voor een 

overzicht van deze geurnormen zie Afbeelding 4.5. 
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Afbeelding 4.5 

Overzicht geurnormen (bran : 

Geurverordening gemeente 

Barneveld) 
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-- Gerneentegrens D Norm 20 

o Norm 3 _ Norm 14 
Gemeente Barneveld Gebledsvlsle Barneveld 

D Norrn 6 
Overzicht normen in de 
gemeente Barneveld 

~E Miii~~d'i'~nst ~~~~;~~';~ ' ;~~" 

D Norm S 

Bij het bepalen van de milieugebruiksruimte wordt op vergunningenniveau de cumulatie 

niet meegenomen. Bij besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening is dit weI een 

relevant beoordelingscriterium. Er moet namelijk onderbouwd worden dat een ruimtelijke 

ontwikkeling past binnen een goed woon- en leefklimaat. De streefwaarden m.b.t. de 

achtergrondbelasting die de genoemd zijn in de gebiedsvisie uit 2008 bieden daarvoor 

handvaten. Die streefwaarden verschillen per gebied: 10 au voor de kern Barneveld, 14 AU 

voor de overige kernen, 32 au voor het LOG en 20 au voor het overige buitengebied. 

Nieuwvestiging van een intensieve veehouderij (of omschakeling van niet-intensief naar 

intensief) gaat altijd gepaard met een uitbreiding van de geuremissie. Uitbreiding van 

bestaande intensieve veehouderijen (meer dierplaatsen) kan gepaard gaan met de 

uitbreiding van de vergtmde geuremissie, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. 

Uoor toepassing van moderne stalsystemen of luchtwassers is het ook mogeIijk om, binnen 

het vergLll1de emissieniveau, uit te breiden. 

::'~~:::;,!:,~;::, I 
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4.3.2 

Afbeelding 4.6 

Indicatieve ruimte vaar 

geurh inder 

MER VOOR STRUCTUURVISIE EN BESTEMM INGSPLAN BU,TENGEB,EDI 

MILIEUGEBRU IKSRU IMTE GEUR 

Ten behoeve van dit MER is de milieugebruiksruimte op basis van geur modelmatig 

berekend op basis van de in het gemeentelijke beleid van Barneveld opgenomen 

geurnom en. Afbeelding 4.6 (op grater fonnaat opgenomen in bijlage 4) laat zien welke 

geunuimte (op basis van de voorgrandnonnen) in de huidige situatie nog aanwezig is. De 

mi.nste milieuruirnte resteert nabij kernen, verblijfsrecreatie en in de len van het buitengebied 

met veel woningen. Relatief veel gebruiksmimte is nog aanwezig in de mindel' bebouwde 

agrarisc he gebied en tussen Kootwijkerbroek en Barneveld en tussen Barneveld en 

Achterveld. 

Voor het berekenen van de geuIl'uimte is uitgegaan van een rekenmodelbedrijf. Dit is een 

fic Hef bedrijf dat gebaseerd is op de beleidsma tige (maximale) mogelijkheden. Het 

modelbedrijf is een gesloten varkensbedrijf met 500 zeugen, 3500 vleesvarkens en 1800 

gespeende biggen en hee ft op basis hiervan een bedrijfseconomische omvang va n 364 NCE . 

Dat rekenmodelbedrijf heeft op grond van het Besluit Huisvesting een geurmimte nodig 

van circa 83.000 OU. Bij het toepassen van verde rgaande emissiereductieteclmieken kan de 

benodigde geuITuimte kleiner zijn. 
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In onderstaande tabel is voor de intensieve veehouderijen (tak intensieve veehouderij 20 

NCE of meer), voor iedere reconstructiezone (integrale zonering in ten sieve veehouderij) 

deze emissieruimte voor het aspect geur (voorgrondbelasting) onderverdeeld in een 

classif icering van de milieuruimte. Voor de bedrijven met weinig milieLLl'uimte geldt dat een 

schaalvergro ting gepaard zal moe ten gaan m et extra emissiereductie, omdat een uitbreiding 

va n het aantal dieren binnen een bepaa ld emissieplafond mogelijk te maken. 
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Tabel 4.3 

Indicat ie milieuruimte per 

reconstruct iezone, uitgaande 

van de voorgrondnormen 

geurhinder uit stallen 

Afbee lding 4.7 

Overschrijding streefwaarden 

achtergrondbe lasting geur, 

huidige situatie 
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--
IZ-aanduiding milieuruimte geur: milieuruimte geur: milieuruimte geur: 

relatief weinig gemidde ld relatief veel 

=< 30 000 Ou 30.000 - 60.000 Ou >= 60.000 Ou 

Economische grootte 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 

iv-tak 

Extensivering 7 3 4 1 1 4 0 0 2 

Verweving 36 30 100 22 13 16 14 14 19 

LOG 20 20 52 14 12 15 15 14 27 

Stedelijk gebied 2 1 5 0 0 0 0 0 0 

Totaal (483) 65 54 161 37 26 35 29 28 48 

Totaal per klasse 280 (=58%) 98 (=20%) 105 (=22%) 

emissieruimte --

Uitgaande van een toets aan het criterium "een goed woon - en leefkimaat" en de 

streefwaarden zoals die zijn genoemd in d e gebied svisie (2008) zijn er gebieden waar oak de 

huidige achtergrondbe lasting randvoorwaarden stelt aan de rea lisa tie van tuimtelijke 

initiatieven, zoals de uitbreiding van een bouwblok voor een. inten sieve veeh ouderij . De 

gebieden waa r de huidige achtergrondbelas ting hager is dan de sh·eefwaarden uit d e 

gebiedsvisie, zijn in onderstaande bart (zie ook bijlage 4) weergegeven. 
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In 2007 h ee ft Alterra3 een st uciie uitgevoerd waarin, met de huidige kennis van het milieu

en natuurbeleid, is onderzocht wat de ontwikkelingsruimte is voor de inten sieve 

veehouderij in het LOG Kootwijkerbroek - LWlteren. Naast bestaande loca ties m et 

agrarische b edrijven is oak gekeken naar potentiele locaties voor nieuwvestiging. 

3 Altena, 2007. Milieugebruiksruimte intensieve veehouderij Ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
intensieve veehouderij in de landbouwontwikkelingsgebieden van p rovincie Gelderland. 
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4.4 

4.4.1 
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De ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij in het LOG worden sterk 

bepaald door de aanwezige milieugebruiksruimte en andere ruimtelijke randvoorwaarden. 

Het geurbeleid, en vooral de individuele burgerwoningen in het LOG, bepalen voor het 

overgrote deel d e ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij in het LOG. 

Volgens de studie van Alterra kan in het LOG Kootwijkerbroek op veel bestaande locaties 

een intensieve veehouderij met meer dan 5.000 vleesvarkens worden gehouden. Indien de 

stanknonnen versoepeld worden (wat later ook gebeurd is door middel van de 

gemeentelijke gemverordening) neemt de milieugebruiksruimte in het LOG sterk toe en 

wordt het aantal mogelijke locaties met meer dan 5.000 vleesva rkens veelal verdubbeld. Ais 

d e stanknonn juist strenger wordt neemt het aantallocaties in de Gelderse Vallei, geschikt 

voor een IV-bedrijf met meer dan 5.000 vleesvarkens, sterk af ten opzichte van de huidige 

situatie. Vooral in het LOG Kootwijkerbroek neemt absoluut gezien het aantallocaties voor 

meer dan 5.000 vleesvarkens dan dra stisch af. 

FUN STOF 

BELEIDSKADER 

Fijn stof wordt gezien als een van de meest schadelijke stoffen van luchtverontreiniging. 

Tot £ljn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer 

(PM10) gerekend. Fijn stof blijft in de lucht zweven en bestaat uit deeltjes van verschillende 

grootte, van verschillende herkomst, met een verschillende chemische samensteUing. 

Uit verschillende publicaties is bekend dat fijn stof gezondheidsproblemen en vroegtijdige 

ste rfte kan veroorzaken bij de mens. Concentratie van veehouderijen kan de kans op 

overschrijding van de £ljn stof normen verhogen. Mogelijk vormt dit een beletsel bij de 

vergunningverlening voor grotere intensieve veehouderijen. 

Het voorkomen van nieuwe overschrijdingen is een belangrijk uitgangsptmt van de wet- en 

regelgeving. In het kader van verg\.Umingverlening zal de gemeente Barneveld rekening 

houden met de wet- en regelgeving met betrekking tot £ljn stof. Deze wet- en regelgeving is 

relatief nieuw. Inmiddels is er door het ministerie van VROM gewerkt aan het opstellen van 

een toetsingskader, een verspreidingsmodel en een handreiking over fijn stof en de 

landbouw. Voor fijn stof gelden de volgende nOl'men: 

Een jaargemiddelde concentratie van 40 ~lg/m3 fijn stof in de buitenlucht (geldt ook 

voor NO,). 

Een daggemiddelde concentratie van 50 ~Lg/m3 welke maximaal35 keer per jaar mag 

worden overschreden. 

Voor fijn stof PM,,5 geldt een richtwaarde van 25 ~Lg /m3 als jaargemiddelde concentratie die 

met ingang van 1 januari 2010 voor zover mogelijk moet worden bereikt. Met ingang van 1 

januari 2015 geldt een grenswaarde van 25 ~Lg/m3 als jaargemiddelde concentratie. 

Daarnaast geldt met ingang van 1 januari 2015 een blootstellings-concentratieverplichting 

van ten hoogste 20 ~Lgi m3
, gedefinieerd als gemiddelde blootstellingsindex, Tevens geldt er 

een richtwaarde inzake vermindering van de blootstelling van de mens die met ingang van 

1 januari 2020 voor zover mogelijk moet worden bereikt. Deze richtwaarde is afhankelijk 

van de gemiddelde blootstellingsindex in 2010. 
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Het ministeric van VROM hanteert een twcc 5poren beleid am fijn stof problcmatick in de 

landbouw op te 1055en. Oit zijn het sancren van be5taande overschrijdingen en hct 

voorkomcn van nieuwe overschrijdingen. 

Medio 2008 is het verspreidingsmodel uitgekomen, aangevuld met de handreiking en per 

24 december 2008 is ook het te hanteren toetsingskader vastgelegd in de Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007. In het toetsingskader is opgenomen dat de concentratie van 

fijn stof uitsluitend wordt beoordeeld op woonlocaties en op locaties die voor het publiek 

toegan kelijk zijn. Met behulp van dit toetsingskader en de tabel met emissiefadoren fijn stof 

kan en zal de gemeente de milieuaanvragen toetsen op het onderwerp fijn stof. Bij 

vergunningverlening zullen de gemeente rekening moeten houden met de vigerende wet

en regelgeving met betrekking tot fijn stof, de Wet ll.lchtkwaliteit (luchtkwaliteitseisen) en de 

daarbij horende besluiten en regelingen. 

Ue totale emissic van fijn stof in Nederland bedroeg in het jaar 2()OO circa 50 Kton aan PM'IO. 

Hiervan was circa 10 Kton (20'1'u) afkomstig uit de landbouw. Van de fijn stof uit de 

landbouw is het overgrote deel afkomstig van pluimvee- en varkensstallen (geschatte 

bijdrage circa l) Kton)'. [n onderstaande afbeelding zijn de achtergrondconcentraties fijn stof 

(PMw)' en stikstofdioxide (NOJ in de referentiesituatie weergegeven. 

4 Charadon W.J. en van del' Hoek KJV., 2002 Alterra-rapport ii82, ISS1\ 1366-7197. 

5 PlvllO voor deeltjes met een doorsnee tot 10 micrometer of van PM2,S voor deeltjes met een dool'snede 

tot 2,5 micrometer. Over het algemeen geldt dat hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe dieper ze in de 

luchtwegen kunnen dool'dringcn. 
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Afbeelding 4.7 

Achtergrondconcentraties 

PM ", en NO, 201 0 
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Achtergrondconcentratie NO, 2010 Achtergrondconcentratie NO, 2015 Achtergrondconcentratie NO, 2020 

Uit de Grootschalige Concentratiekaart Nederland (www.mnp.nl) blijkt dat in 2010 de 

jaargemiddelde achtergrondconcentratie van Hjn stof (PMlO) in het buitengebied van 

Barenveld overwegend ligt tussen 20 en 30 ~g /m3, wat ruim onder de maximale 

jaargemiddelde concentratie van 40 ~g/m3 fijn stof in de buitenlucht ligt (Zie afbeelding 4.8). 

De concentraties warden voor een belangrijk deel bepaald door de heersende 

achtergrondconcentraties. 

In 2020 zullen de concentraties mogelijk lager zijn, doordat de emissies uit verkeer mogelijk 

afnemen. Of de emissies uit de veehouderij afnemen hangt af van de bedrijfsontwikkeling. 

Enerzijds is waarschijnlijk sprake van afname door de maatregelen vanwege het Besluit 

huisvesting (vooral voar intensieve veehouderijen), anderzijds zal tengevolge van het 

legbatterijverbod en de omschakeling naar scharrelhuisvesting of andere systemen 

(pluimvee, leghelmen) de emissies van fijn stof kunnen gaan toenemen. 
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Afbeelding 4.8 

Achte rgrondconcentrat ies tijn 

stot in de gemeente Barneveld 

Afbeelding 4.9 

Aa ntal overschrijd ingsdagen 

tijn stof concentratie in de 

gemeente Barneveld 
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Daarnaast mogen de gestelde grenswaarden niet meer dan 35 dagen per jaar worden 

overschreden. Afbeelding 4.9 geeft een beeld van de overschrijdingsdagen fijn stof vanuit de 

achtergrondconcentratie. Op de afbeelding is te zien dat in kleine delen van d e gemeente 

Barneveld de norm voor daggemiddelde concentratie van fijn stof tot 30 dagen per jaar 

wordt overschreden. Dat aantal komt dieht bij d e norm van maximaal35 

overschrijdingsdagen. 
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Afbeelding 4.10 

Cumulatieve bijdrage van 

bestaande 

veehouderijbedrijven in 

Barneveld aan de 

jaargemiddelde concentratie 

fijn stof PM1 0 
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In Afbeelding 4.10 is op basis van het vergunningenbestand de cumulatieve bijdrage 

weergegeven van de bestaande veehouderijbedrijven in de gemeente Barneveld aan de 

jaargemiddelde concentratle fijn stof PM,,), Ult die afbeelding blljkt dat de bijdrage van d e 

veehouderij in grate delen van de gemeente ligt tussen 0 en 5 IJg/m3. Plaatselijk bedraagt de 

bijdrage van de veehouderij tussen 10 en meer dan 30 IJg/m3. Daar heeft de veehouderij een 

groot aandeel in het totale fijnstof niveau. 

curnUiatleve l>eklsllng fijnSlor PM 10 vanult 
veehOUderlJbedrijven (119/01') 
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5 -10 

10 · 15 
_ 15·20 
_ >20 

veehmu1erijtJedfiJf 

~ laOOlXlUwontwikkefingsgel>ied 

.... -

'T~ " " 

... . ' 
-SID . : KoIcNoorl' 

/ 

Voor PM,,, is nag geen Grootschalige Concentratiekaart Nederland vastgesteld. WeI is een 

indicatieve kaart beschikbaar (zie afbeelding 4.11). Hieruit is af te leiden dat in 2010 de 

achtergrondconcentratie PM,.5 in Barneveld rond 15 ~Lg /m3 bedraagt. Hiermee wordt 

ruimschoots voldaan aan de richtwaarde voor 2010. Er is nog geen nauwkeurige informatie 

beschikbaa r van de emissie van PM"5 van veehouderijen, maar uit informatie van de 

Commissie m.e.!'. blijkt dat de emissie voor primair PM,.5 grofweg gelijkgesteld kan worden 

aan 20 % van de PM IU emissies. Daarnaast is er nog een geringe bijdrage van secundair PM,,5 

dat ontstaat door de omzetting van geemitteerd NH3 in NHI-deel~es. De richtwaarde voor 

PM,,, komt effedief overeen met 77 % van de grenswaarde voor PM lU

6 

' Uitgaande van de norm voor het aantal oversclu·ijdingsdagen. 
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Afbeelding 4.11 

Achtergrondconcentratie f ijn 

stof PM2,5 (b ron MNP rapport 

500088003/2007) 

4.4.3 
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Grootschalige Pt., u -eoncentraties op basis van vsststaand beleid 

2010 

Pltl ... -conc"nl rati" ( f1o(m'j 

12,5 15,0 17..5 2{},Q 

MILIEUGEBRUIKSRUIMTE FIJN STOF 

Lokaalligt in Barneveld het fijnstohliveau dieht bij de grenswaarden, met een groot aandeel 

daarin van de veehouderij . Dit betekent dat bij toekomstige bedrijfsontwikkeling lokaal 

knelpunten met fijn stof kunnen ontstaan. Met het toepassen van stalsystemen met minder 

emissie dan de normen van het Besluit Huisvesting zijn deze belemmeringen wellieht vaak 

weg te nemen, Dat is bij de vergunningverlening voor individuele initiatieven nader te 

bepalen, 
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Afbeelding 4.12 

Combinatie milieurui mte 

ammon iak en geur 
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SAMENVATTING MILIEUGEBRUIKSRUIMTE 

De milieugebruiksruirnte is het verschil tussen de huidige milieubelasting en de maxirnale 

milieubelasting op basis van wettelijke normen. Ontwikkeling van de veehouderij birmen 

Barneveld zal slechts birmen deze milieuruirnte kunnen plaatsvinden. De 

milieugebruikslUirnte voor de veehouderijen wordt vooral bepaald door de wet- en 

regelgeving op het gebied van anml0niak (nmdvee en irltensieve veehouderij) en geur 

(vooral intensieve veehouderij). Lokaal hmnen normen op het gebied van fijn stof (vooral 

pluimveehouderij) en geluid (vooral intensieve veehouderij) een belangrijke sturende factor 

zijn voor de milieugebruiksruimte. 

Milieuruimte: combinatie ammoniak en geur 

In onderstaande kaart en tabel is een combmatie gemaakt van de milieuruimte v~~r de 

emissie van ammoniak (drempelwaarde van 0.5%) en geur (gemeentelijke normstelling voor 

de voorgrondbelastmg). 
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Plan MER Stn lc:lllurvisiit I!fi 
B~':;t""I.Hil1g:;plill1lJu itt' flgeb ierJ 
gem eenle Barneveld 

rndic.1t ,~em.>e(n'"lIe ln~nsieve 
~OOhoo-jefl,...,~ i" :l>gmlo.>z0100f\<J 

' Jj , '" ' I« .. .-,,~ r. "",,,, r. 1 _.-=-
Op basis van gem en anmlOniak ligt de meeste gebruiksruimte tussen Kootwijkerbroek en 

Barneveld en tussen Barneveld en Achterveld. Het westelijke deel van het LOG 

Kootwijkerbroek biedt meer milieugebruiksruirnte dan het oostelijke deel. 
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Tabel4.4 

Indicatie milieuruimte per 

reconstructiezone, 

comb inat ie ammoniak en 

geur 
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IZ-aanduiding Weinig milieuruimte Overige gebieden Veel milieuruimte geur 

geur en/of ammoniak en ammoniak 

Economische grootte 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 20-40 40-70 >70 

iv-tak 

Extensivering 7 3 9 1 1 1 0 0 0 

Vervveving 51 38 107 13 10 18 8 9 10 

LOG 28 27 63 13 12 23 8 7 8 

Stedelijk gebied 2 1 5 0 0 0 0 0 0 

Totaal (483) 88 69 184 27 23 42 16 16 18 

Totaal per klasse 341 (=71%) 92 (=19%) 50 (=10%) 

emissieruimte 

IZ-aanduiding Weing milieruimte geur Overige gebieden Veel milieuruimte geur 

en/of ammoniak en ammoniak 

Extensivering (22) 19 (86% van 22) 3 0 

Vervveving (274) 196 (72% van 274) 41 37 (14% van 274) 

LOG (189) 118 (62% van 189) 48 23 (1 2% van 189) 

Stedelijk gebied 8 0 0 

Totaal (483) 341 (71 % van 483) 92 50 (10% van 483) 

Ammoniak en geur 

Relatief gez ien zijn er in de extensiveringsgebieden en verwevingsgebieden mee r locaties 

met een beperkte milieuruimte dan in het LOG. Locaties met veel milieuruimte zijn echter 

oo k in het verwevingsgebied te vinden. Voor de meeste locaties (ruim 70%) geldt dat groei 

veelal gepaard zal moeten gaan met de toepassing van emiss ieann e stalsystemen en /of 

luchtw assers, om graei binnen het milieuplafond m ogelijk te maken. Ook regelgeving als de 

[PPC-richtlijn en de p rovinciale verordening stikstof en Natura2000 zorgt er voor dat de 

bOLlW van nieLlwe stallen of modernise ring van stallen za I moeten samengaan met de 

red Llctie van de emissie (anunoniak, ge Llr, fijn stof) per dierplaa ts. a m dergelijke 

mvesteringen te ktmnen fin ancieren gaat da t vaak gepaard met een toenam e van het aantal 

d ierplaatsen en een "opvulling" va n de milieugebruiksruimte. 

Fijn stof 

De bijdrage van de veehouderij in de concentratie fijn stof (PJvll O) ligt in grote delen van de 

gemeente tussen 0 en 5 ~lg/m3 . P laa tselijk, direct random vooral pluimveehouderijen, is die 

bijdrage groter (tussen 10 en meer dan 30 ~g / m3) . In gebieden met een hoge re 

achterconcentratie (>25 f!g/m3) kan fijn stof een sturende fa ctor zijn voor de 

milieugebruiksruimte. Oit zal voom l aan de orde zijn bij pluimveebedrijven d ie 

omschakelen naar scharrelhuisvestmg of andere systemen i. v.m. dierwelzijnseisen. 

Gemiddeld genomen zal fijn stof voor andere veehouderijen geen bepalende factor zijn voor 

de milieugebruiksruimte omdat het in v loedsgebied veelal bep erkt is. 
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5.1 

ALTERNATIEF 1 = 
REFERENTIESITUATIE 

ME R VOO R STRUCTUURV ISIE EN BE STEMM INGSPLAN BUITENGEBIEDI 

HOOFDSTUK 

Alternatieven en 
varianten veehouderij 

TE ONDERSCHEIDEN ALTERNATIEVEN & VARIANTEN VEEHOUDERIJ 

Tabel S. 1 geeft een overzicht van de te onderzoeken alte rnatieven als uitgangsptmt voor de 

effectbeoo rdeling. Aile alternatieven vo ldoen aan wet- en regelgeving en gaan u it van het 

modelmatige feit dat de kleinste bedrijven «40 NGE aan kalveren, varkens en pluimvee) 

stoppen . Bedrijven die iets groter zijn zullen stoppen als ze in de gevoelige gebieden liggen 

en de grotere bedrijven (>70 NGE aan kalveren, varkens en pluimvee) groeien niet als ze 

onvoldoende milieuruimte hebben, maar blijven w eI bestaa n. De overige bedrijven groeien 

maximaal tot een bepaalde bedrijfsgrootte. Deze ma ximale grootte verse hilt in tussen het 

landbouwontwikkelingsgebied en het verwevingsgebied. 

In de varianten waarin de veestapel niet groe it t.o.v . d e vergunde situatie in 2010, worden 

de NGE's van de bedrijven die stoppen herverdeeid over de bedrijven die kunnen groeien 

omdat er voldoende milieuruimte is en omdat deze bedrijven voldoende omvang hebben in 

NG E. 

In de varianten m et 10-20'Yu groei van de veestapel in Barneveld worden extra NGE's 

verdeeid over de bedrijven met groeimogelijkheden . 

Beperkingen in groeimogelijkheden kom en voort uit: 

• Gebieden met beperkingen. 

• Milieuruimte t. a.v. geurhinder en ammoniak. 

• Het al dan niet bereiken van voldoende bedrijfsomvang. 

• Geen agrarisch bouwblok. 

De alternatieven krijgen hierdoor als voIgt vorm: 

Alternatief 1 brengt de huidige milieusituatie in beeld. De milieueffecten van de andere 

alternatieven worden bepaald door de effecten van deze alternatieven te vergelijken m et de 

huidige situatie: de referentiesituatie. Binnen de huidige situatie worden enkele varianten 

onderzocht die inzicht geven in de bandbreedte van de referentiesituatie op basis van 

verschillende uitgangspLmten: om vang veestap el op basis van verglUmingen, omvang 

veestapel op ba sis van CBS-cijfers, op korte termijn lagere stalemissies op grond van het 
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ALTERNATIEF 2 = DE 

SCHAALVERGROTING 

VOORKEURSAL TERNATIEF 

Tabel5.1 

Alternatieven en varianten 
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Besluit Huisvesting. Het betreft zowel de agrarische bedrijven met melkrundvee als 

intensieve veehollderij. 

Alternatief 2 brengt de gevolgen in beeld van de te verwachten ontwikkeling naar minder 

maar grotere bedrijven, llitgaande van ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven 

overeenkomstig het (voorgenomen) gemeentelijke beleid. Bilmen alternatlef 2 worden 2 

varianten onderscheiden: een variant die uitgaat van een gelijkblijvende totale veestapel ill 

Barneveld en een variant die uitgaat van groei van de totale plullnvee- en 

vleeskalverenstapel met 20% en groei van de totale varkens-'en melkveestapel met 10%. Dit 

om de milieueffecten van eventllele groei van de veestapel in beeld te brengen. 

Na het onderzoeken van de milieueffecten van de voorgaande alternatleven is een 

voorkeursalternatief samengesteld. Het voorkeursalternatief is gebaseerd op het halen van 

milieudoelen en/ of het vermijden van ongewenste milieubelasting. Het voorkeursalternatief 

en de effecten daarvan zijn weergegeven in hoofdstuk 10. 

Alternatief Variant (en) Toelichting 

1. Referent ies ituat ie: la Huidige situatie, op la De huidige situat ie is de vergunde 

Huidige situatie en basis van vergunde mi lieusituat ie (Wm) in het peiljaar 2010. 

autonome ontwikkeling rechten veehouder ij en 

in 2010 lb Autonoom moeten ail e bedrijven 

gedurende de looptijd van het 

1 b Huid ige situatie, bestemm ingsplan buitengebied vo ldoen 

conform la, aan de maxima le emissiewaarden uit het 

gecorrigeerd voor eisen Bes luit huisvest ing. De stalemissies 

uit Besluit Huisvesting worden hierop gecorr igeerd . 

1 c Hu idige situat ie, lc. Op basis van een verge li jk ing tussen 

conform 1 a CBS-meiteli ingen en vergunde rechten 

gecorrigeerd voor wordt een inschatt ing gemaakt van de 

gemidde lde bezett ing latent aanwezige mil ieuruimte voor 

emissie van ammon iak. Dit is van be lang 

i.v.m. toets van effecten op Natura 2000-

gebieden 

2. M inder maar grotere_ 2a: Tota le 2a : In deze variant nemen de groeiende 

bedrijven. Intensieve gemeente li jke bedrijven productierechten over van 

veehouderijbedrijven met veestape l bli jft ge li jk stoppende bedrijven. Per sa ldo bl ijft 

econom isch perspectief (> daarbij de totale veestape l in de 

70 NGE) in gemeente ge li jk, wat overeenkomt met 

verwevingsgebied met het adv ies van de streekcomm iss ie om 

voldoende mi lieuruimte de veestape l in de Gelderse Va liei n iet 

groe ien in bouwb lok met meer te laten groeien. 

max imaa l 2 keer 30% tot 

maximaa l 1.5 ha 2b: Deze var iant brengt de gevolgen van 

bouwb lok. Bedrijven in 2b: Tota le groei van de tota le gemeente lijke 

LOG groeien tot maximaa l gemeente lijke veestape l in bee ld en is daarmee ook 

2,5 ha bouwb lok. geen me lkveestape l- en een worst-case variant . Grotere 

nieuvvvestiging. varkensstape l groeien groe ipercentages worden niet realistisch 

met 10%, pluimvee- en geacht. Deze variant komt voor de 

Me lkveebedrijven met v leeska Ive rensta pel intensieve veehouderij overeen met het 

economisch perspectief groeien met 20%. voortzetten van de groeitrend in de 

(>70 nge) groeien in tota le veestapel in Barneveld in de 
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Alternatief Variant (en) Toelichting 

zowe l verwevin gs- als periode 2004-20 10. Het aanta l 
landbo uwo ntwikke li ngs- me lkkoeien in Barneveld was stab ie l in 
gebied tot een omva ng de pe riode 2004-2010. 10% groe i brengt 
van 150 me lkkoe ien met de gevolgen in bee ld van het eventueel 
bijbe horendjongve~ groe ien van de melkveestape l na het 

afschaffen van de melkquotering in 
20 13. 

Voorkeu rsa It ern at ief Nader te bepa len op basis van de 
milieueffecten van de vorige twee 
alternatieven. Het voorkeursa lternatief 
kan elementen in zich hebben voor het 
halen van gestelde mili eudoe len of het 
voo rkomen van ongewenste 
milieube lasting, zoa ls die naar voren 
ko men uit de effectbepal ing van 
alternat ieven 2a en 2b. 

Autonoom moeten alle bedrijven voldoen aan het Besluit Huisvesting. Hiermee is in het 

MER rekening gehouden met het beoordelen van de effecten voor alle aspecten. De 

ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden vormt hierop een uitzondering. De 

Niltuurbeschermingswet schrijft voor dat het effect moet worden vergeleken met de 

bestaande situatie op 7 december 2004. In het convenant stikstof en Natura2000 van 

Gelderlilnd is opgenomen dat voor bedrijfsontwikkeling tussen 2004 en 2009 is geen NB

wet vergwUling no dig indien uit onderzoek blijkt dat d e totale d epositie uit veehouderij op 

habitatnivea u niet is toegenomen in die periode. Als de to tale d epositie wel is toegenomen 

wordt gezocht naar maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld salderen met na 2009 vrijkomende 

d epositie. 

Omdat deze situatie niet b ekend is, is in het MER gel'ekend met d e huidige 

ve rgunnings ituatie. Vel'gunningen voor individuele bedrijven zullen voor het il spect 

ammoniilkemissie op het moment Viln bedrijfsuitbreiding in voorkomende gevilllen in de 

prilktijk wei beoordeeld worden ten opzichte van de i.ndividuele situil tie in 2004. In het MER 

is daarnaast op het niveau van d e gemeente Barneveld een vergelijking gemaakt tussen d e 

ve rgunde dierplaatsen en de veebezetting op basis van de CBS landboLlwtellingen. In de 

beoordeling op basis van d e Natuurbeschermingswet worden de vergunde en ook 

ge rea liseerd e dierplaatsen als referentie geb ruikt. 

ALTERNATIEVEN VOOR MESTVERG ISTING EN RECREATIE 

Mestvergisting 

Het is evident dat in het kader van het opwekken van duurzame energie het realiseren van 

mestvergistingsinstallaties zeer gewenst is, zeker in een mestrijke regio als de onze. 

Naar aard en capaciteit zijn er verschillende typen vel'gistel's te onderscheiden, met een 

verschil1end ruimtebeslag, wat keuzes over de ruimtelijke mogelijkheden van de 

verschiUende typen mogelijk en wenselijk maakt. De te onderscheiden typen zijn boerd erij-, 

buurt- en industriele vergisters: 
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BIlUTtuergisters: 

Industrii!le vergisters: 
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Mest van uitsluitend het eigen agrarisch bedrijf, al dan niet met co

vergistingsmateriaal. Beperkt ruimtebeslag. De vergisting is een 

onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. 

Mest van het eigen bedrijf en/ of uit de directe omgeving van de 

installatie, ongeacht de capaciteit, al dan niet met co

vergistingsmateriaal. Het ruimtebeslag is globaal 0,5 - 2 ha. 

Mestvergisting met een zodanige verwerkingscapaciteit dat er een 

zogenaamde 'ontkoppeling' is van de bedrijfsvoering met de 

regionale verbondenheid omdat anders de installatie niet kan 

functioneren. Bet ruimtebeslag is globaal 2 tot 3 hectare. 

We bieden in overeenstemming met het raadsbesluit van 14 december 2010 de volgende 

ruimte voor deze typen vergisters: 

Mestvergistingsinstaiiaties met een verwerkingscapaciteit tot 36.000 ton 

1. Boerderijvergisters voor eigen mest worden bij recht mogelijk gemaakt op 

agrarische bouwpercelen, binnen de ruimtelijke kaders die gelden voor het 

betreffendc agrarische perceel. 

2. Buurtvergisters worden onder voorwaarden mogelijk gemaakt met een 

wijzigingsbevoegdheid. Naast de reguliere voorwaarden voor onder andere 

milieu, vcrkccr en landschap: 

• Moet er aangetoond worden dat gebruik gemaakt kan worden van lokalc 

aanvoer van mest uit een brongebied (=buurt) van in principe 500 hectare 

waarbinnen ook de vergister ligt, of als dat niet helemaal kan worden 

aangetoond, dat een initiatief weI past binnen het ordeningsprincipe van het 

Reconstructieplan. 

• Mag het maximale ruimtebeslag van een installatie in het 

landbouwontwikkelingsgebied niet meer bedragen dan 1,5 hecta rc. 

• Mag het maximalc ruimtcbeslag van een installatic in het vcrwevingsgebied niet 

meer bedragen dan 1,0 hectare. 

• Moet het bouwperceel van de buurtvergister aansluiten op een bestaand 

bouwperceel en/ of al dan niet gedeeltelijk op dat bestaande bOl\wperceclliggen. 

Mestvergistingsinstaiiaties met een verwerkingscapaciteit van 36.000 ton of meer 

Mestvergistingsinstallaties met een verwerkingscapaciteit van 36.000 ton of meer horen in 

het landbouwontwikkelingsgebied of op een industrieterrein thuis. 

Voor deze categoric is in principe maatwcrk nodig via een partiCle herziening van het 

bestenuningsplan. Daarbij geldt: 

1. Voor de ruimtelijke inpassing wordt de voorkeursvolgorde uit de provinciale 

Structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties gevolgd, met dien verstande dat 

vestiging allccn mogelijk is op een bedrijvcnterrcin, in ecn z()ckzone werken en in 

het landbouwontwikkelingsgebied(verwevingsgebied wordt uitgesloten); 

2. Er moet aangetoond worden dat gebruik gemaakt kan worden van lokale aanvoer 

van mest (uit cen brongebied van in principe 1300 hectare waarbinnen ook de 

vergister ligtl, of als dat niet helemaal kan worden aangetoond, dat een initiatief 

weI past binnen het ordeningsprincipe van het Reconstructieplan. 

3. Er wordt aangesloten bij de principes van de actualisatie van het Reconstructieplan 

(in het landbouwontwikkclingsgebicd een bouwperceel van maximaal ca. 2,5 

hectare). 
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Mestvergistingsinstallaties met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton of meer horen op 

een industrieterrein thuis. 

Bij dit recente raadsbesluit is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt geweest . In dit 

MER zljn daarom geen andere alternatieven voor mestvergisten meegenomen. 

Recreatie 

In d e gemeente zijn circa 66 verblijfsrecreatieterreinen. Een deel hiervan valt onder het 

provincia Ie Groei en Krimpbeleid. Dit beleid is bepalend voor het bieden van 

ontwikkelingsmogelijkheden aan verblijfsrecreatieterreinen in het Centraal Veluws 

NahlUrgebied (Nahu'a 2000-gebied). Voor "Groei en Krimp" gelden afzonderlijke 

planprocedures. Het merendeel van de verblijfsrecreatieterreinen valt echter niet onder het 

Greei en Krimpbeleid. In het bes ternrn ingsplan zijn geen grootschalige nieuwe 

ontwikkelingen voorzien. Daarom wordt voor verblijfsrecreatie geen planalternatief 

ontwikkeld. In de Structuurvisie is beleid opgenomen voor de (rulmtelijke) ontwikkeling 

van de recreatiesector in de gemeente Barneveld, samengeva t in hoofdstuk 10 van dit MER. 

Het beleid voor de verblijfsrecreatie sluit aan bij de groei- en krinlpstrategie voor de 

Veluwe, die gericht is op verbetering voor natuur en landschap. Het beleid is niet gericht op 

graei maar op kwaliteitsverbetering, waaronder herstel en behoud van natuur en landschap. 

Het beleid voor dagrecreatie is gericht op het bieden van passende kleinschalige 

voorzieningen voor extensieve dagrecreatie. Dit zal geen substantiele effecten hebben op 

nat1..l1..lr en landschap. In dit MER zijn daaram geen andere alte rnatieven voor mestvergisten 

meegenomen . 

UITWERKING ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN VOOR DE VEEHOUDERIJ 

Stoppers, groeiers en blijvers 

Het toekomstperspectief voor bedrijven met een inten sleve veeho1..lderij tak wordt per 

bedrijf modelmatig getypeerd naar omvang. De indeling is als voIgt: 

Nge Typering Toekomstperspectief 
Tot 20 nge Hobbymatig Stopper 
20 tot 40 nge Deeltijdbedrijf Stopper 
40 tot 70 nge Reee l agrarisch bedrijf · Stopper in d e gevoelige gebieden. 

· Groeier buiten de gevoelige gebieden. 

· Blijver met beperkte geurruimte. 

> 70 nge Volwaardig agrarisch bedrijf · Groeier. 

· Blijver met beperkte geurruimte. 

Stoppers zijn kleine bedrijven met geen of weinig geurruimte. Blijvers zijn (middel)grote 

bedrijven met geen of weinig ge1..lrruimte. Graeiers zljn (mlddel)grote bedrijven met 

voldoende geurruimte. De locaties, met een intensieve veehouderij tak van 70 NGE of meer, 

staat gelijk aan een of meer volwaardige arbeidskracht(en) (bron: kengetallen van CBS/LEI 

over bedrijfseconomische omvang). 
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De middelgrote bedrijven (40-70 NG E) in de gevoelige gebieden worden modelmatig ook 

als stopper aangemerkt. Als gevoelig gebied wordt aangemerkt: 

• 250 meter zone rond kwetsbare gebieden op basis van de Wet ammoniak en veehouderij 

(Wav-gebieden). 

• 500 meter rondom de Natura 2000-gebieden. 

• 250 meter rond de kernen (Reconstructieplan). 

• De extensiveringsgebieden (Reconstructieplan). 

De kaarten in bijlage 7 laten zien de huidige ligging van de veehouderijbedrijven en de 

wijze waarop daarmee modelmatig is omgegaan op grond van bovenstaande keuzen. 

Het milieueffect van de groeiers is modelmatig berekend met een rekenmodelbedrijf (tabel 

5.3) passend bij de gegeven maximale bouwblokomvang op ba sis van o.a. het 

Reconstructiebeleid. Uitgangspunt hierbij is een herverdeling van de bestaande 

productierechten binnen de gemeente. Met andere woorden, de productierechten van de 

stoppers komen terecht bij de groeiers. 

Rekenmodel Rekenmodel Rekenmodel 
Zone 

varkensbedrijf pluimveebedrijf vleeskalverenbedrijf 

Verwevingsgebied Ges loten 100.000 legkippen 900 vleeska lveren 

varkensbedr ijf met 

300 zeugen' . 

LOG Ges loten 165.000 legk ippen 1.500 v leeska lveren 

varkensbedrijf met 

500 zeugen 

Van de bedrijven in Barneveld is ruim 15% gemengd (zie bijlage 1). Het rekenmodel zal 

deze bedrijven laten ontwikkelen in de verschillende aanwezige takken waarbij de totale 

groei van aile takken samen naar rato overeenkomt met d e maximale omvang van 

gespecialiseerde rekenmodelbedrijven. 

Voar melkveehouderij geldt dat bedrij ven kleiner dan 70 nge als stopper beschouwd 

worden. 

De vrijkomende productierechten van stoppers worden herverdeeld over de groeiers. 

Hierbij is aileen sprake van uitbreiding van bestaande agrarische locaties. Er wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met het toekennen van agrarische bouwvlakken (bron: 

gemeente Barneveld/Nota van Uitgangspunten). 

Bijlage 7 bevat meer details over gehanteerde rekenwijze. 

7 Voor het berekenen van de emissies van een gesloten varkensbedrijf met 300 zeugen (218 NGE), wordt 

uitgegaan van het volgende aantal dleren en staltechnieken: 1.080 gespeende biggen (Ravcode Dl.l.1.2); 

60 kraarnzeugen (Rave ode D1.2.13); 240 guste/dragende zeugen (Raveode D1.3.10); 2.100 vleesvarkens 

(Ravcode D3.2.3.1). 
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Referentie: huidige situatie en autonome ontwikkeling 

De referentiesituatie ~wordt beschreven aan de hand van de vergtmde situatie in het 

agrarische buitengebied van Barneveld. Autonoom moeten alle bedrijven voldoen aan het 

I:lesluit Huisvesting. Hiermee wordt rekening gehouden met het beoordelen van de effecten 

voor aile aspecten. De ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden vormt hierop een 

uitzondering. De Natuurbeschenningsvvet schrijft voor dat het effect moet vl'Ol"den 

verg-eleken met de bestaande situatie op 7 december 2004. Omdat deze situatie niet bekend 

is wordt in het MER gerekend met de hllidige vergunningsituatie. Vergllnningen VOOl" 

individuele bedrijven zullen up het moment van bedrijfsuitbreiding in voorkomende 

gevallen in de praktijk wei beoordeeld worden ten opzichte van de individuele situatie in 

2004. 

Omvang veestapel 

De tuekomstige ontwikkeling van de sector met intensieve veehouderijen is 

schaalvergroting. Er komen minder bedrijven en de bed rijven met milieuruimte gmeien. De 

ontwikkeling- is echter onzeker in de komende planperiode. Er kan bijvoorbeeld een 

schaalvergmting plaatsvinden binnen de rundveehouderij en bij pluimvee kan op termijn de 

luchtkwa liteit een knelpunt worden (fijn stof). Daa rom worden de volgende scenario's 

doorgerekend. 

Nulgroei in autonome ontwikkeling 

Op gmnd van de trendmatige ontvvikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3 is te 

motiveren dat er in de autonome ontwikkeling sprake is van nulgroei van de intensieve 

veehouderij tot 2020. Het aantal bedrijven neemt af maar het aantal dieren blijft ongeveer 

gelijk. Van de productieruimte die bij die stoppende bedrijven vrijkomt wordt in het MER 

aangenomen dat dit gehed terechtkomt bij andere of nieuwe bedrijven uit de intensieve 

veehouderij binnen de g-emeente. Per saldo is er dan spra ke van nulgroei. 

Groeivariant 

Dc ontwikkeling van de intensicve veehouderij is echter ol1zeke1'. Daarom kan ook sprake 

zijn van een mogelijke toename van de productieomvang-. Een groei van de veestapel in 

Barneveld kan zich mogelijk voordoen als de plafonds op de omvang van de Nederlandse 

veestapel vervallen in 2015 en de marktomstandigheden groei dan mogelijk maken. 

Om het effect van een mogelijke groei van de veestapcl (7mvcl intensieve veehouderij als 

melkveehouderij te berekenen is hct voorstel om in het MER rekening te houden met een 

groeivariant van bet aantal NGE met 20'X, voor de kalver- en pluimveehouderij en 10% VOOl" 

de varkenshoudcrij en de melkrundveehouderij. De effecten van deze groei zullen ook 

afzonderlijk zichtbaar gemaakt worden voor groei van de intensieve veehouderij en van de 

melkveehouderij. 

Variant p/uimvee en fijn stof 

De 91 bedrijven met pluimvee omvatten bijna 9% van het totale aantal agrarische bedrijven. 

Bijna SO'!\' van de pluimveebedrijven zijn g-roter dan 70NGE. Pluimveehouderijbedrijven 

kunnen een knelpunt veroorzaken op het gebied van Hjn stof (PlvI10). Oaarom wordt in deze 

variant een pluimveehouderij doorgerekend op de concentratie aan fijn stof. Het standaard 

pluimveehouderij be staat uit lOO.OOO legkippen met een staltype dat voldoet aan het Besluit 

huisvesting. 
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Vergelijking emissies op basis van milieuvergunningen en CBS-meitelling 

De effecten van de (intensieve) veehouderij zijn berekend op basis van veestapel, 

stalsystemen en locaties op basis van de milieuvergunning van individuele bedrijven. Deze 

gegevens hebben een juridische basis (de huidige vergunde situatie), zijn openbaar en 

gedetailleerd en daarom zeer b ruikbaar voor nauw keurige berekeningen en ruimtelijke 

presentatie van indlviduelc bedrijfslocatles en van de ultkomsten van de berekenlngen. 

Individucle bedrijfsgegevens van de meitelling zijn niet openbaar en dus niet bruikbaar 

voor de berekeningen. De totale veestapel van eell gemeente op basis van de meitelling is 

wei openbaar beschikbaar maar geen bruikbare basis VOOf de benodigde gedetailleerde 

berekeningen. Net als in de rest van Nederland is de vergunde omvang van de veestapel in 

Barneveld enkcle tientallen procenten groter dan de totalc veestapel volgens de CBS 

meitelling. Bijlage 8 geeft daarvan een gedetailleerdel' ovel'zicht. Uit deze bijlage blijkt dat 

de emissie van anunoniak op basis van CI3S-cijfers 34'I'u kleiner is dan berekend op basis van 

de milieuvergunningen. 

Op basis van de milieuverguIUlingen is de emissie van ammoniak overschat ten opzichte 

van berekening op basis van de mcitelling. Er is sprake van overschatting (en niet van tc 

verwach.ten autonome ontwikkeling) omdat het niet is te vel'wachten dat de gemeelltelijke 

latente ruimte t.o.v. de meitelling benut zal vvorden. Deze latente ruimte bestaat immel's uit 

vergunningen van stoppende bedrijven die nog ingetrokken moe ten worden en van 

groeiende bedrijven die hun vergunningen nog (verder) gaan benutten. Daarnaast is het zo 

dat bij vergunningvel'lening op basis van de Natuurbesehermingswet uitgegaan moet 

worden van de feitelijke situatie. Dit is de emissie op basis van het daadwerkelijk 

gerealiseerde en benutte aantal dierplaatsen en niet de emissie op basis van het vergund 

aantal dierplaatsen. Ook op basis daarvan zal de latente ruimte niet benut worden en is de 

latente ruimte nlet als auto nome ontwlkkellng te beschouwen. 

De berekenlngen in het MER gaan op basis van het vergunde aantal d ieren mogelijk uit van 

meer dieren ten opzichte van de meitelllng. Eehter de ruimtelijke verde ling van de depositie 

zal een getrouw beeld geven van de relatieve verschillen tussen de verschlllende 

alternatieven. Die zijn immers gebaseerd op de ontwikkeling naar minder maar grotere 

bedrijven, op de veranderingen in stalsystemen en de ruimtelijke vel'sch.illen tussen 

alternatieven. 
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HOOFDSTUK 

Effecten alternatieven 
veehouderij 

6.1 _______ ----'-'-'IN=L=EI=D'-'-'IN~G 

6.1.1 

6.1.2 

Dit hoofdstuk beschrijft het effect van de alternatieven op de verschillende milieuaspecten. 

Het effect is getoetst op basis van verschillende criteria. Onderstaande subparagrafen 

beschrijven respectievelijk het studiegebied, de planhorizon , de beoordelingsschaal en de 

relevante aspecten. De daaropvolgende paragrafen geven per aspect de effectbeschrijving 

weer. 

STUDIEGEBIED 

Het gebied waar het MER betrekking op heeft is het gebied dat valt bitmen de grenzen van 

de structuurvisie en het bestemmingsplan voar het buitengebied. De effecten van de m.e.r. 

plichtige activiteiten kunnen verder reiken dan dit plangebied, dit is afhankelijk van het 

milieuaspect. De omvang van dit zogenaamde stLldiegebied verschilt daarom per 

milieua spect. 

PLAN HORIZON 

Op grond van de Wet t'Llimtelijke ordening (Wro) is een bestenuningsplan maxitnaallO jaar 

geldig. De planhorizon ligt dus 10 jaar na vaststellen van het bestemmingsplan 

buitengebied. 

BEOORD ELlNGSSCHAAL 

De ontwikkelit1g van de intensieve veehoLlderij, en mogelijk recreatie of vonnen van 

mestvergisting, leiden tot effecten voor het milieu. Dit zijn overigens niet altijd negatieve 

effecten, oak positieve effecten kunnen optreden. 

In het MER worden de effecten van de alternatieven op verschillende aspecten in beeld 

gebracht en vergeleken met de referentiesituatie. Per aspect worden een of meer criteria 

gebruikt voor de effectbeoordeling. De effecten worden kwalitatief beoordeeld met de 

volgende zevenpLmts-beoordelingsschaal: 
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RELEVANTE ASPECTEN 

Ontwikkelingsruimte agrarische bedrijvigheid 

De ontwikkeling van agrarische bedrijvigheid kenmerkt zich door een aantal prominente 

gevolgen voor de leefomgeving en het milieu, die in het MER aan de orde komen. Het 

betreft: 

1. Ammoniak en natuul'. 

2. Overige effecten natuur. 

" Luchtkwaliteit: Fijn stof. J. 

4. Celuid. 

5. CellI'. 

6. Landschap. 

7. Cultuurhistorie en archeologie. 

8. Bodem en wa tel'. 

9. Verkeer. 

10. Cezondheid. 

De effeden van de alternatieven op deze aspecten zijn in de volgende paragrafen nader 

uitgewerkt. 

AMMONIAK EN NATUUR 

Activiteiten die mogelijk worden gemaakt door dit plan hebben met name invloed op de 

hoeveelheid stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden. Onderstaande 

effectbeschrijving is dan ook voornamelijk hier op gericht. Beoordelingscriteria zijn: 

Effeden op Natura 2000-gebieden. 

Effeden op Beschermde Natuurmonumenten. 

Effecten op EHS. 

Effecten op beschennde soorten. 

Methodiek 

Het MER presenteert per alternatief de ammoniakemissie en -depDsitie. Daarbij is 

onderscheid gemaakt in Natura 2000-gebieden, Wav-gebieden (Wet ammoniak en 

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

velwachte bedrijfsDntwikkelingen en de deposities (toename en afname) die deze opleveren. 

Met een verspreidingsmodel is de toename of ahlame van ammoniakdepositie berekend. 

Hierbij is de autonome ontwikkeling, waarin o.a. aile bedrijven voldoen aan het Besluit 

huisvesting, verdisconteerd. 
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Wettelijk kader: Natuurbeschermingswet 1998 

In Nederland hebben veel natuurgebied en een beschermde status onder de 

Natuurbeschermingswet 1998 gekregen. Daarbij kLmnen twee categorieen 

beschermingsgebieden worden onderscheiden: 

Natura 2000-gebieden. 

Beschermde natuunnO llumenten. 

Omdat het bestemmingsplan buitengebied een plan is met potentieel significante effecten op 

Natura 2000-gebieden, is vo lgens de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19j) een passende 

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

Passende beoordeling Natura 2000 

Bij de Passende Beoordeling wordt gedetailleerd in kaart gebracht wat de effecten (kunnen) zijn 

van de activ iteit op de natuurwaarden in het geb ied en welke verzachtende (m itigerende) 

maatregelen de initiatiefnemer van plan is te nemen. Hierb ij wordt rekening gehouden met de 

instandhoudingsdoelstellingen. De signif icantie van de gevo lgen moet met name worden 

beoordeeld in het li cht van de specifieke mi lieukenmerken en omstandigheden van het gebied . 

Omkeerbare en tijdelijke effecten kunnen oak sign ifi cant zijn. 

De passende beoordeling die op plan-m.e.r. -niveau wordt uitgevoerd richt zich op het 

niveau van het bestemmingsplan. Voor gedetailleerd locatieonderzoek is het plan te globaal. 

Locatie, omvang en type van d e veehouderijbedrijven die worden doorgerekend is immers 

zuiver modelmatig. 

Het onderzoek relateert de depositieberekeningen voor de relevante gebieden aan de 

gevoeligheid voor stikstofdepositie van habitattypen en natuurdoelen bUUlen d e 

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

die het bestemmingsplan gaat bieden in de drie scenario's en d e twee verkelUlingen. 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 pa ssende beoordeling op MER-niveau is: 

1. Een uitspraak per alte rnatief of er sprake is van mogelijk significant nega tieve effecten 

op Natura 2000-gebieden. 

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

3. Of en hoe d eze effecten gemitigeerd kunnen worden. 

Beschermde Natuurmonumenten 

Sinds de inwerkingtreding van de (oude) Natuurbeschermingswet zijn 188 gebieden 

aangewezen als beschermd natuunnonument of staatsnatuunnonument. Door de 

gewijzigde Natullrbeschermingswet 1998 verdwijnt het verschil tussen Beschermde en 

StaatsnatullrmonLUnenten. Deze gebieden vallen dan onder de noemer van Beschermde 

Natuurmonumenten. Een deel van de Beschermde Natuurmomunenten vallen samen met 

Natura 2000-gebieden. Hiervoor geldt bij de finitieve aanwijzing van de Natura 2000-

gebieden dat de effecten van ingrepen buiten h et voormalig Beschemlde Natuunnonument 

niet meer vergwUlingplichtig zijn. 
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BESCHERMD 

NATUURMONUMENT 

6.2.1 

MER VOOR STRUCTUU RVISIE EN BESTE MMINGSPLAN BUITENGE BI ED I 

Waar de gebieden niet samen vailen, blijven Beschermde Natuurmonumenten in stand en 

va llen onder het toetsingskader van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet, dat 

hieronder wordt toegelicht. 

De status Beschem1d natuurmomunent betekent dat het zonder vergunning verboden is om 

handelingen te verrichten d ie schadelijk kLUmen zijn voor dat natuurmonlUl1ent. Het gaat 

om handelingen die significante gevo lgen ktumen hebben voor het natuurschoon, voar de 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren en planten in dat gebied. Tenzij er 

zwaarwegende openbare belangen zijn ('dwingende reden van openbaa r belang') die het 

ve rlenen van een vergLUming 'noodzaken'. In tegen stelling tot de afweging bij een Natura 

2000-gebied, hoeft hier geen alternatievenonderzoek plaats te vinden. Ook een passende 

beoordeling is nie t verplicht. 

Bij Beschermde natuurmonumenten ontb re ken de instandhoudingdoe len als toet singskader 

voor mogelijke e ffecten , zoals bij de Na tura 2000-gebied en. Het aanw ijzingsbesluit van een 

Beschem1d natuurmomun ent beva t echter een overzicht van de te behouden 

na tuurwaarden. Het toetsingskader is vergelijkbaar met dat van de Na tura 2000-gebieden . 

Voor hilnde lingen buiten het beschermde niltuurmonument (voor zover ililngewezen voar 

de inwerkingtreding van de Na tuurbeschenningswet 1998) die significante effecten kLUmen 

hebben op het gebied is het begrip 'externe werking' Viln toep ilssing (ilIt. 65 Nbwet8 ) . Dit 

betekent d ilt de vergwmingplicht ook Viln toepassing is op hilndelingen buiten een 

Beschermd natuurmonLUnent die negatieve gevolgen kunnen hebben. 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

Voor de effecten op EHS-gebieden wordt gekeken of er toe- of afnilm es zijn te verwilchten in 

de voo r stikstof gevoelige delen van de EHS, die begrensd zijn in het kader Viln de Wet 

Anunoniak en Veehouderij . 

Nat uur: beschermde soorten 

In en om het p langebied kunnen beschermde soorten van de Flora- en falmawet voorkomen . 

Over deze sOOlt en is vooraf geen informatie beschikbaa r. Het detaih1iveau van het besluit en 

het daarvoor op te stellen MER is te laag; een volledige inventarisa tie van het gebied is 

daa rom niet zinvol. Een inventarisa tie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat 

mee r duidelijk is over de precieze invulling op het niveilU Viln il fzonderlljke activ iteiten , 

zoals bouw of sloop Viln b edrijfsgebouwen. 

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

beschermde flora en falma in en om het plangebied . 

NATURA 2000-GEBIEDEN: EEN PA55ENDE BEOORDELING 

Voor het aspect natuur is het van belang om h et verschil (ten opzichte van de huidige 

sitllatie) in ammoniakdepositie op de Natura 2000-gebieden in kaar t te brengen en in 

perspectief te plaatsen met de huidige achtergronddepositie en met het aandeel vanllit de 

nmdveesector. In en nilbij de gemeente Barneveld gaat het in de nabijheid van 10 km om de 

volgende gebieden : 

, In artikel16 staat dat extem e werking aileen geldt voor in het aanwijzingsbesluit beschreven 

activiteiten. Uit art. 65 blijkt echtel' dat dit aileen geldt voor beschennde natuurmo numenten die na 1 

oktober 2005 zijn aangewezen en d ie zij n er (nog) niet. 
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Afbeelding 6.1 

Natura 2000-gebieden in en 

nab ij de gemeente Barneveld 

Afbee lding 6.2 

Locaties Beschermde 

Natuurmonumenten (in bruin 

omcirkeld, links 

Meeuwenkampje, rechts 

Schoolsteegbosjes) Bron: 

website Ministerie van LNV 

MER VOOR STRUCTUURVISIE EN BESTEMM INGSPLAN BUITENGEBIED I 

Natura 2000 

Natura 2000-gebied Veluwe. 

Natura 2000-gebied Veluwera ndmeren. 

Natura 2000-gebied Arkemheen. 

Natura 2000-gebied Groot Zanbrink. 

Natura 2000-gebied Binnen veld (voorheen Bennekomse lvIeent en Hel / Blauwe Hel). 

Beschermde Natuurmonumenten 

Sinds de Crisis- en Herstelwe t geldt dat ex terne werking op BN's binn e n Natura 2000-

gebieden (en waarvan de status als BN formeel is vervallen) niet m eer getoetst hoeft te 

worden. Er zijn echter ook een groot aantal BN's die niet binnen Natura 2000 vallen. In de 

omgeving van de gemeente Barneveld zijn dit: 

• lvIeeuwenkampje (ten noorden van Veenendaal). 

• Schoolsteegbosjes (ten zuid-oosten van Leusden). 
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Tabel6.2 

Aa ngeweze n habitattypen VOO I" 

Natura 2000-geb ied Ve luwe 

(b ron ministerie van LNV en 

Va n Dobbe n & Van Hinsberg, 

1998) 

MER VOOR STRUCTUURVISIE EN BE STEMMI NGSPLAN BUITENGEBIED I 

Beschennde gebieden op een afstand van meer dan 10 km van de gemeentegrens worden 

buiten beschouwing gelaten, aangezien de invloed van ammoniak op die afstand ten 

opzichte van de achtergronddepositie verwaarloosbaar is. 

Huidige en referentiesituatie 

Onderstaand voIgt een korte beschrijving van de beschermde Natura 2000-gebieden en een 

beschrijving van de Beschermde Natuurmonumenten. 

Natura 2000-gebieden: 

Natura 2000-gebied Veluwe 

-/ Gebiedsbeschrijving 

Met een oppervlakte van ruim 91000 ha, is De Veluwe veruit het grootste 

Habitatrichtlijngebied van Nederland. Het gebied bestaat overwegend uit droge bossen, 

droge en natte heide, vennen en shlifzanden. Plaatselijk komen in de heiden natte of droge 

heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, velmen, natte heide en hoogveenkernen voor. 

Langs de randen van de Veluwe ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en 

zeer plaatselijk bronbossen voorkomen. 

-/ Habitattypen en kritische depositiewaarden 

In onderstaande tabel zijn de kwalificerende habitattypen uit het Natura 2000-gebied 

Veluwe weergegeven. In de tabel staan tevens de kritische depositiewaarden van de 

betreffende habitattypen. 

Kritische Gevoeligheid 
Code Habitattype depositie 

Instandhoudingsdoel- mol N/ha/jr kg N/ha/jr 
stelling 

H2310 Stuifzandheiden Behoud verspre iding, 1100 15 Zeer 

met struikhei uitbreiding oppervlakte gevoel ig 

en verbetering 

kwa liteit. 
H2320 Binnen landse Behoud verspreiding, 1100 15 Zeer 

kraa iheibegroe ii ng op pervl a kte en gevoe lig 

en kwa liteit 
H2330 Zandverstu ivi ngen Behoud verspreiding, 740 10,4 Zeer 

uitbre iding oppervlakte gevoe lig 

en verbetering 

kwaliteit. 
H3130 Zwakgebufferde Behoud verspre iding, 410 5,8 Zeer 

vennen behoud oppervlakte en gevoelig 

kwa liteit. 
H3160 Zure vennen Behoud verspreid ing, 410 5,8 Zeer 

behoud opperv lakte en gevoe lig 

verbeter ing kwa lite it . 
H3260 Beken en rivieren Uitbreiding > 2400 > 34 Minder/n iet 
A" 

met waterplanten verspreiding, gevoelig 

uitbreid inq oppervlakte 
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Kritische Gevoeligheid 
Code Habitattype depositie 

Instandhoudingsdoel- mol N/ha/jr kg N/ha/jr 
stell ing 

en verbetering kwa liteit 

beken en rivieren met 

waterplanten, 

waterranonke ls 

(subtype A). 

H4010 Vochtige heiden Behoud verspreiding, 1300 18 Zee r 
A uitbreiding oppervlakte gevoelig 

en verbetering kwa lite it 

vochtige heiden, 

hog ere za ndgronden 

(subtype A). 

H4030 Droge heiden Behoud verspreiding, 1100 15 Zeer 

uitbreid ing oppervlakte gevoelig 

en verbeter ing 

kwaliteit. 

H5130 Jeneverbesstruwel Behoud verspreiding, 2180 30,5 gevoe lig 

en behoud oppervlakte en 

verbete ring kwaliteit . 

H6230 Heischrale Behoud verspreid ing, 830 11 ,6 Zee r 

graslanden uitbreiding oppervlakte gevoelig 

en verbet ering 

kwalit eit. 

H64 10') Bla uwgrasla nden Behoud verspreiding, 1100 15 Zee r 

uitbre iding oppervlakte gevoelig 

en verbete ring 

kwa liteit. 

H7110 Actieve hoogvenen Behoud verspreiding, 400 5 Zeer 
B') 

uitbreiding oppervlakte gevoelig 

en verbeter ing kwaliteit 

actieve hoogvenen, 

heideveentjes (subtype 

B). 

H7150 Pion iervegetaties Uitbre iding opperv lakte 1600 22 Gevoelig 

met snavelbiezen en verbetering 

kwa liteit. 

H9120 Beuken- Uitbreiding opperv lakte 1400 20 Gevoe lig 

eikenbossen met en behoud kwaliteit .. 

hu lst 

H9160 Eiken- Uitbreid ing oppervlakte 1400 20 Gevoelig 
A ') 

haagbeukenbossen en behoud kwa lite it 

eiken-

haagbeukenbossen, 

hogere za ndgronden 

(subtype A). 

H9190 Oude eikenbossen Uitbre iding opperv lakte 1100 15 Zeer 
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Afbeelding 6.3 

Habitattypen Natura 2000-

geb ied Veluwe (bron: Provinc ie 

Gelderland) 
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Kritische 
Code Habitattype depositie 

Instandhoudingsdoel- mol N/ha/jr 

ste lling 

en ve rbete ri ng 

kwa liteit .. 
H91EO Vocht ige all uviale Uitbreiding opperv lakte 1860 

bossen en verbetering kwa lite it 

vocht ige a ll uvia le 

bossen, 

beekbegeleidende 

bossen (subtype C). 

l)LNV heeft voorgesteld deze habitats toe te voegen aa n de li jst. 

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren 

-/ Gebiedsbeschrijving 

Gevoeligheid 

kg N/ha/jr 

33,8 

I gevoe lig 

Gevoe lig 

Legenda 
Contour Ontwerp lIatu ra 2000. 
~ieden 
c::J V. IU ..... . 

OVlrigl Ilatun·2000 gebl.cen 

habltat1ypen 
o 8 .. kb~.I, 'd.nd. bc)tun 

_ elklnmll w .ltrpIJntln 

_ B lil u k li n-lI i l\llll1bo~ !iwn 

c::::J Birm(:l1 lil mlse kr il il iheiheillen 

t:::l BIJuw gr.ls l.ndln 

. Oroge he iden 

_ He,tlev""" 
D HlIlSch, il llI lIrilslilllldll1l 

Jtnlv .. rn. •• truWlltn 

. OurleeHlenbossen 

. Pionilt rv t g ltu, li ... m. t 
Inao, lbllun 

D Stuif:ilndht idl l1 

_ Vol:hti!l(jhfml~l 

D Z.ndvlululv lngl n 

_ Zur" "'l! llllen 

~ Zwak !1 ebuffe.d" " .""' '' n 

De Veluwerandmeren betreffen de ondiepe (1 tot 5 meter) zoetwatermeren Drantermeer, 

Veluwemeer en Woldenvijd/Nuldemauw. Ze ontvangen hun water vanuit de Flevopolders 

en een aantal Veluwse beken en wateren. Het gebied he eft een slecht ontwikkelde land

water overgang in verband met een gefixeerd, tegelmatuurlijk waterpeil. Er zijn gevarieerde 

zandstranden en rietkragen/rietmoeras. In de jaren negentig is op de Gelderse oevers een 

aantal nieuwe moerasgebieden aangelegd. In 2000 is gestalt met de aanleg van een aantal 

eilanden en is met behulp van enige dammen kunstmatige luwte gecreeerd voor 

watervogels en ter bevordering van de graei van waterplanten. 
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Tabel 6.3 

Krit ische depositiewaarden 

habitattypen 

Tabe l6.4 

Kritische deposit iewaarden 

habitattypen 

ME R VOOR STR UCTUU RVISIE EN BE STEMMINGSPLAN BUITENGEBIEDI 

-/ Habilattypen en kritische depositiewllarden 

In onderstaande tabel zijn de kwalificerende habitattypen uit het Na tLU"a 2000-gebied 

Veluwerandmeren weergegeven. In d e tabel staan tevens de kritische depositiewaarden van 

de betreffende habitattypen. 

: Kritische Gevoeligheid 

Code Habitattype depositie 

Instandhoudingsdoel- mol kg 

stelling N/haljr N/ha/jr 

H3140 Kranswierwateren (In Behoud opperv lakte en > 2400 > 34 Minder/niet 

afges loten zeea rmen) kwaliteit gevoelig 

H3150 Meren met Behoud oppervlakte en > 2400 > 34 Minder/niet 

krabbenscheer kwaliteit gevoelig 

(In afgesloten 

zeea rm en) 

De hllbitattypen waarVOOT het gebied is Illlngewezen zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie. Elfeclen 

kunnen op voorhand worden uitges/oten, Oit gebied zal in de effectbeschrijving niet verder worden 

meegenomen. 

Natura 2000-gebied Arkemheen 

I-let gebied is niet aangewezen voor habitattypen, Effecten door stikstofdepositie op beschermde 

habitllttypen zijn uitgesloten. Oit gebied zal in de effectbeschrijving niet verder worden meegenomen , 

Natura 2000-gebied Groot Zandbrink 

-/ Gebiedsbeschrijving 

Groot Zandbrink is een heid eterreintje op dekzanden in d e Gelderse Vallei. Het gebied 

bestaa t voornamelijk uit vochtig tot droog (eiken)bos met in het centrale deel een laagte met 

natte en droge heide, Aan de uiteinden van deze laagte liggen op een drietal plaatsen 

percelen blauwgrasland, Deze gras landen staan 's winters onderinvloed van lokaal 

grondwater d at vanuit de omliggende d ekzandruggen toes troomt. 

-/ Habitattypen en kritische depositiewaarden 

In onderstaande tabel zijn de kwalificerende habitattypen uit het Natura 2000-gebied Groot 

Zandbrink weergegeven , In d e tabel staan tevens d e kritische depositiewaarden van de 

betreffende habitattypen. 

Kritische Gevoeligheid 

Code Habitattype depositie 

Instandhoudingsdoel- mol kg 

stelling N/haljr Nlha/jr 

H4010 Vochtige heiden Behoud oppervlakte en 1300 18 Zeer gevoelig 

A) (hogere kwa liteit vochtige 

za ndgronden 1300 heiden, hog ere 

za ndgronden (subtype 

A), 

H4030 Droge heiden Behoud op pervlakte en 1100 15 Zeer gevoelig 

kwaliteit 
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Tabel6.5 

Kritische deposit iewaarden 

habitattypen 
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Code Habitattype 

Instandhoudingsdoel-

stelling 

H6230 *Heischrale Behoud oppervlakte en 

graslanden kwaliteit. Enige 

achteruitgang in 

oppervlakte ten gunste 

van het 

habitattype H6410 

blauwgras landen is 

toegestaan. 

H6410 Blauwgraslanden U itbreiding opperv la kte 

en verbetering 

kwa liteit. 

Natura 2000-gebied Binnenveld 

,/ Gebiedsbeschl'ijving 

Kritische Gevoeligheid 

depositie 

mol kg 

N/ha/jr Nlha/jr 

830 11,6 Zeer gevoelig 

1100 15 Zee r gevoe lig 

Het gebied bestaat uit twee deelgebieden: de Bennekomse Meent en de Hel/Blauwe Hel. 

Beide delen van het gebied zijn restanten van een uitgestrekt blauwgraslandgebied in de 

Gelderse Vallei. De Grift, die door de gebieden loopt, treedt in het gebied incidenteel buiten 

zijn oevers. De Betmekomse Meent is een blauwgrasland met het vOOl'komen van ondiepe 

greppels, veenputjes, verveningresten, zandopduikingen en inklinkingverschillen in het 

veen. Ook zijn sloten, wilgenstruweel en bosjes aanwezig. Aan de randen liggen vochtige 

ruigten en zeggenvegetaties. De Hel en Blauwe Hel bevatten restanten van het 

verveningsproces. Het bestaat uit rietland, zeggenmoeras, trilveen, blauwgrasland, 

dotterbloemhooiland en struweel. 

,/ I-Iabitattypen en kritische depositiewaal'den 

In onderstaande tabel zijn de kwalificerende habitattypen uit het Natma 2000-gebied 

Binnenveld weergegeven. In de tabel staan tevens de kritische depositiewaarden van de 

betreffende habitattypen. 

Kritische Gevoeligheid 

Code Habitattype depositie 

Instandhoudingsdoel- mol kg 

stelling N/ha/jr N/ha/jr 

H6410 Blauwgraslanden Uitbreiding opperv lakte 1100 15 Zeer gevoe lig 

en behoud kwalite it. 

H7140 Overgangs- en Uitbreiding opperv lakte 1200 16,8 Zeer gevoe lig 

A tr ilvenen en verbetering kwa liteit 

overgangs- en trilvenen, 

trilvenen (subtype A). 

H7230 Ka I kmoerassen Ontwikke lin g habitattype 1100 15 Zeer gevoe lig 

(complementa ir) ka lkmoerassen. 
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Beschermde Natuurmonumenten: 

Voor de l3eschermd Natuurmonumenten die niet binnen Natura 2000-gebied \/allen, geen 

habitattypen aangewezen. Wei kunnen \/oor deze gebieden gekelUl1erkt worden door 

voorkomende vegetatictypen. Voor deze typen zijn geen kritische depositiewaardes 

vastgesteld, zoals VOOl' de Natura 2000-habitattypen. WeI kunnen deze typen vergeleken 

worden met habitattypen, zodat een ind.icatie van de kritische depositie'lvaarde kan worden 

gekregen. 

Meeuwenkampje 

.,/ Cebiedsbeschrijving 

Het Meeul'ienkampje bestaat uit schraalgrasland en moeras. E r komen bijzondere soorten 

schraallandvegctaties voor, er zijn veenputjes aanwezig met verlandingsvegetatie. Ook zijn 

er een aantal afplagplaatsen aanwezig met verschillende vegctaties. Het moerasgedeclte 

bevat verlandingsvegetatie, ruigtekruiden en een gagclstruweel. Het gebied is verdeI' van 

belang voor verschillende soorten vogels, vlinders en hazelworm . 

.,/ Habitllttypen en kritische depositiewanrden 

In het aamvijzingsbesluit staan de vl1lgende vegetatictypen genoemd die van 

natuul'wctcnschappelijke betekenis zijn: schraallandvegetatie, verland ingsvegetatie van riel 

en ruigtekruidenvegetatie, Schraalgraslanden zijn gevoelig voor stikstofdepositie. De 

kritische depositiewaarde hiervan is af te leiden uit die van het natuurdoeltype 3.29 Nat 

schraalgrasland en bedraagt 1100 mol N/ha/jr (Gal ct at 20ll7), 

Sch oo/steeg bosj es 

.,/ Gebiedsbescllriil'ing 

De schoolsteegbosjes bestaan uit vochtig hakhoutbos, grasland en open water. Door het 

gebied lopen een aantal sloten met goed ontwikkclde vegetatie. Naast diverse soorten 

planten komen er ook bijzondere mOS5en VOOL Het gebied is belangrijk voor diverse 

bIlled v 0 gels . 

.,/ IIabitattypen en hitisehe depositiewllnrdell 

In het aamvijzingsbesluit staan de volgende vegetatietypen genoemd die van 

natuurwetenschappelijke betekenis zijn: verbond van Z(llner- en wintereik, Elzen

Vogelkersverbond en het Elzenverbond. De kritische depositiewaarde van de vegetaties is af 

te leiden nit die van de natuurdoeltypcn: 

• 3.56 Eikenhakhout en-middenbos (1400 mol N/ha/jr)< 

• 3.57 Elzen-essenhakhout en-middenbos (2100 mol N/ha/jr) (Bal et a!, 20(7). 

Effectbeschrijving en -beoordeling 

Natura 2000 

Onderstaande tabellen tonen de resultaten van de modelberekeningen van de 

ammoniakdepositie: de gemiddelde ammoniakdepositie per habitattype van Natura 2000-

gebied Veluwe en de deposities op de overige Nahlra 2000-gebieden. Een uitgebreide 

modelberekening met daarin ook de minimalc en maximale depositie is te vinden in 

bijlage 9. 
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Tabel6.6 

Gemiddelde 

ammoniakdepositie voor 

habitattype Natura 2000-

gebied Veluwe per alternatief 

Tabel6.7 

Gemiddelde 

ammoniakdepositie overige 

Natura 2000-gebieden per 

alternatief (herverdeling 

intensieve en melkveehouderij 

gecombineerd) . 

MER VOOR STRUCTUURV ISIE EN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED I 

Natura 2000-

gebied 

Groot Zandbrink 

Gemiddelde 

depositie 

mol/ha/jr 

Alternatief lA HS 

Gemiddelde 

depositie 

mollha/jr 

Alternatief 1 B HS 

+ Besluit 

Huisvesting 

L-- ..... 
Bennekomse 

Meent 

23 18 

Gemiddelde Gemiddelde 

depositie depositie 

mol/ha/jr mollha/jr 

Alternatief 2A Alternatief 2B 

•• . . 
17 20 

Bij onderstaande effectbeschrijvingen wordt uitgegaan van de gemiddelde waardes uit de 

tabeilen. 

Te zien is dat in de huidige situatie de ammoniakdepositie door veeh ouderijen in 

Natura 2000-gebied Groot Zandbrink het grootst is van alle beschermde 

natuurgebieden binnen het invloedsgebied: 201 mol N / ha/ jr. De bijdrage van die 

veehouderijen aan de depositie op de andere natuurgebieden is lager op de overige 

Natura 2000-gebieden (tussen 23 en 90 mol N/ha / jr;) . Op Natura 2000-gebied Veluwe 

is per habitattype gekeken: beuken-eikenbossen (H9120) worden in de huidige situatie 

het m eest belast (148 mol N/ha/jr), vochtige heiden (H4010A) het minst (25 mol 

N/ha/jr). 

Berekeningen van het effect van de Amvb huisvesting laten zien dat d e depositie op 

alle onderzochte natuurgebieden (licht) ahleemt ten opzichte va n de huidige situatie 

(tussen de 5 en 39 mol N / ha / jr). 

De modelresultaten van de ve rschillende alternatieven laten bij aile alternatieven en in 

aile natuurgebieden een dating zien van de deposities ten op zichte van de huidige 

situatie. 

ARCADIS I 96 



Tabel6.8 

Gemiddelde 

ammoniakdepositie voor 

habitattype Natura 2000-

gebied Veluwe (herverdeling 

van intensieve en 

melkveehouderij afzonderlijk) 

MER VOOR STRUCTUURVISIE EN BESTEMM INGSPLAN BUITENGEBIED 1 

Alternatieven 2a en 2b 

Alternatief 2a (nulgroei) zorgt voar minder stikstofdepositie dan alternatief 2b (10-20% 

groei). De verschillen tussen de twee alternatieven verschillen per gebied. Bij Binnenveld 

(Bennekomse Meent en Blauwe Hel) liggen de onderlinge verschlllen russen de twee 

alternatieven rond de 3-5 mol N/ha/jr. Bij Groot Zandbrink zijn de verschillen wat groter: 

altematief 2a met 26 mol N /ha /jr minder depositie dan altematief 2b. Voor de habitattypen 

van de Veluwe liggen de verschillen tussen de 4 en 15 mol N/ha/jr. Ten opzichte van de 

huidige situatie is voar aile gebieden een grotere afname door alternatief 2a dan door 2b. 

Aandeel (melk)rundvee 

Tabel6.8 en tabel6.9 laten de resultaten zien van d e modelberekening van het aandeel 

(melk)rundvee in de huidige situatie. Hieruit is op te maken dat rundveehouderij ongeveer 

8-19% van de stikstofdepositie veroorzaakt in de onderzochte natuurgebieden. Door de 

Arnvb huisvesting nemen de stikstofdeposities af met 5-40 mol t.o .v. de huidige situatie. De 

altematieven melkrLmdvee nulgroei en melkrundvee 10% groei zijn nauwelijks 

onderscheidend (verschillen tot rna ximaa I 5 mol N / ha / jr). De alternatieven iv nulgroei en 

iv 10-20 % groei zijn iets meer onderscheidend (verschillen tot maximaal21 mol N/ha/jr). 
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Tabel6.9 

Gemiddelde 

ammoniakdepositie voor 

overige Na tura 2000-gebieden 

Veluwe (herverdel ing van 

intensieve en melkveehouderij 

afzonderlijk) 

ACHTERGRONDDEPOSITIE 

EN KRITISCHE DEPOSITIE 

GEEN SIGNIFICANT EFFECT 

MER VOOR STRUCTUURV ISIE EN BESTEMMINGSPLAN BU ITENGEBIED I 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

depositie 
Gemiddelde 

depositie depositie depositie depositie 

Natura mol/ha/jr 
depositie 

mol/ha/jr mollha/jr mol/ha/jr mollha/jr 
2000-gebied Alternatief 

mol/ha/jr 
Alternatief Alternatief Alternatief van aileen 

Alternatief 
1A HS 

iv nulgroei 
iv 10-20% melkrundvee melkrundvee melkvee 

groei nulgroei 10% groei 

Groot 201 155 176 166 171 37 
Zandbrink 
Hel/Blauwe 25 19 22 20 20 3 
Hel 
Bennekomse 23 17 20 18 18 2 
Meent 

Momenteel overstijgt de achtergronddepositie van stikstof (gegevens Grootscha li ge 

Depositiekaart Nederland 2009) in de te onderzoeken Natura 2000 in de meeste geva ll en de 

kritische depos it iewaarde van het gevoe li gste habitattype in dat gebied. Dit is een waarde 

waarboven de kwa liteit van habitattypen significant aangetast kan worden door de verzurende 

en/of vermestende werking van stikstof. De huidige achtergronddepos iti e zorgt daa rm ee dus a l 

voor een overbelaste situatie. In dergelijke gevallen is e lke verdere verhoging van 

stikstofdepositie door activiteiten die em issie van st ikstof met zich mee brengen, zoals 

veehoude rij en maar ook wegverkeer, zee r ongewenst. 

In aile gevallen zijn de deposities lager dan in de huidige situatie. Dit betekent dat, wat 

ammoniakdepositie betreft, geen van de alternatieven een significant negatief effect 

veroorzaakt op de onderzochte Natura 2000-gebieden. 

Uitgangspunt daarbij is dat het gebruik maken van niet-benutte rechten (dus wei vergund, 

maar niet gerealiseerd) niet mogelijk is op basis van de Natuurbeschermingswet en de 

provinciale verordening stikstof en Natura2000 en dat hierop ook toetsing en handhaving 

plaatsvindt. Circa 1/3 deel van de emissie op basis van de vergLUmingen is niet gerealiseerd . 

Het opvullen van deze latente rechten zal ten opzichte van de huidige, feitelijke situatie wei 

een negatief effect hebben op de Natura2000-gebieden. 

Ook is al in hoofdstuk 4 van dit MER beschreven dat de depositie van ammoniak (onderdeel 

van de depositie van stikstof) op de overbelaste Natura2000-gebieden per saldo zal moeten 

dalen. De emissieruimte op basis van de 0,5% drempelwaarde zal niet door aile 

veehouderijen benut kunnen worden. Op welke wijze deze totale taaksteiling op het gebied 

van emissiereductie (en de monitoring daarvan) zal worden meegewogen bij de 

vergunningverlening is op dit moment nog niet geheel duidelijk. De provincie zal dit als 

bevoegd gezag uitwerking in haar verordening(en). 
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Tabe16.10 

Gemiddelde 

ammon iakdepositie 

Beschermde 

Natuurmonumenten per 

alternatief (herverdeling 

intensieve en melkveehouderij 

gecombineerd) 

Tabe16.11 

Gem iddelde 

ammoniakdepositie op 

Besche rmde 

Natuurmonumenten 

(herverdeling intensieve en 

melkveehouderij afzonderlijk) 
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Beschermde Natuurmonumenten 

Tabe16. 10 toont de resultaten van de modelberekening van dep ositie op Beschennde 

Natuurmonumenten. In de aangewezen Beschermde NatuunnOnLUllenten in de omgeving 

va n de gemeente Barneveld kom en voo r stikstofdepositie gevoe lige vegetatietypen voor 

(Meeuwenkampj e: o.a. schraa lgraslanden; Schoolsteegbosjes o.a. eikenhakhout). Uit de 

berekeningen blijkt dat: 

• In de hllidige situatie de ammoniakdepositie door veehollderijen in Barneveld in 

Beschennd Na tllurmonllmen t Schoolsteegbosjes gemiddeld 90 mol N / ha / jr bedraagt, in 

Meeuwenkampje is dat 45 mol N/ ha / jr. 

• Berekeningen van het effec t van de Amvb huisvesting laten zien dat de depositie op 

beide onderzochte natuurgebieden (licht) afneemt ten op zichte van de huidige situatie 

(afname met 19 en 10 m ol N / ha/ jr). 

• De modeiresllitaten van de verschiilende alternatieven laten bij aile alternatieven en in 

beide natuurgebieden een daling zien van de deposities ten op zichte van de huidige 

situatie. 

• Alternatief 2a (nulg roei) zorgt voor minder stikstofdepositie dan alternatief 2b (1O-20°/r, 

groei). Bij Schoolsteegbosjes ligt het onderlinge vefschil op 11 mol N/ ha/ jf, bij 

Meeuwenkampje is dat 6 mol N/ha/jf. Ten op zichte van de huidige situatie is voor aile 

gebieden een grotere afname door altematief 2a dan door 2b. 

Beschermde 

Gemiddelde 

depositie 

mollha/jr 
Natuurmonumenten Alternatiet 

1A HS 

Gemiddelde 

depositie 

mollha/jr 

Alternatief 

iv nulgroei 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

depositie depositie depositie 

mollha/jr mol/ha/jr mol/ha/jr 

Alternatief Alternatief Alternatief 

iv 10-20% melkrundvee melkrundvee 

groei nulgroei 10% groei 

Gemiddelde 

depositie 

mollha/jr 

van aileen 

melkvee 

00 "0 o • 

o • 
--_ ..... _..... _--_ ..... 

TabeI 6.11laat de resultaten zien van de gemiddelde ammoniakdepositie op Beschermde 

Natuurmonllmenten voor het aandeel (melk)rundvee. Hieruit is op te maken dat: 

• Het aandeel melknmdvee: 16 en 11 % (Schoolsteegbosjes, [esp. Meeuwenkampje) van de 

stikstofdepositie in de hllidige situatie wordt veroorzaakt door de nmdveehollderij. Door 

de Amvb hllisvesting nemen de stikstofdeposities af met 19 en 10 mol t.o. v. de hllidige 

situatie. De alternatieven me1krLUldvee nulgroei en melknmdvee 10% groei zijn 

nauwe1ijks onderscheidend (verschillen 1 en 2 mol N / ha / jr). De alternatieven iV 
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6.2.2 

Tabe16.12 

Deposities op de Way gebieden 

van de EHS, buiten Natura 

2000 per alternatief 

(herverdeling intensieve en 

melkveehouderij 

gecombineerd). 

TabeI6.13 

Deposities op de Way gebieden 

van de EHS, bu iten Natu ra 

2000 (herverdeling intensieve 

en melkveehouderij 

afzonderlijk) 
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nulgroei en iv 10-20 % groei zijn iets meer onderscheidend (verschillen 10 en 6 mol 

N/ha/jr) . 

In aile gevallen zijn de deposities lager dan in de huidige situatie. Dit betekent dat, wat 

ammoniakdepositie betreft, geen van de altematieven een significant negatief effect 

veroorzaakt op de onderzochte beschermde Natuurmonumenten. 

EHS-GEBIEDEN (BUITEN N2000) 

Ammoniakdepositie op EHS-gebied wordt beoordeeld aan de hand van de 

depositiehoeveelheid op de "zeer kwetsbare gebieden" binnen de EHS. Deze gebieden zijn 

aangewezen in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) en worden daarom 

ook wei aangeduid als ''W AV-gebieden".ln onderstaande tabel zijn berekeningen 

opgenomen van depositie op de in de gemeente Barneveld liggende Wa v-gebieden, 

Wav-gebieden 
van de EHS, 

buiten Natura 
2000 

Gemiddelde 

depositie 

mol/ha/jr 

Alternatief 1A 

HS 

923 

Gemiddelde 

depositie 

mollhaljr 

Alternatief 1 B HS 

+ Besluit 

Huisvesting 

741 

Gemiddelde Gemiddelde 

depositie depositie 

mol/ha/jr mol/ha/jr 

Alternatief 2A Alternatief 2B 

663 758 

• In de huidige situatie is de ammoniakdepositie door veehouderijen in Barneveld op de 

EHS gemiddeld 923 mol N /ha I jr. 
• Berekeningen van het effect van de Amvb huisvesting laten zien dat de depositie op de 

EHS afneemt ten opzichte van de huidige situatie (afname met 182 mol N/ha/jr). 

• De modelresultaten van de verschillende alternatieven laten bij alle alternatieven een 

daling zien van de deposities ten opzichte van de huidige situatie. Op de bijbehorende 

kaarten is te zien dat lokaal op de EHS kleine toenames optreden. Dit gebeurt echter niet 

bij de wav-gebieden. 

• Alternatief 2a (nulgroei) zorgt voor minder stikstofdepositie dan alternatief 2b (10-20% 

groei), Het onderlinge verschilligt op 95 mol N Iha/jr. 
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Wav

gebieden 

van de 

EHS, 

buiten 

Natura 

2000 

Gemiddelde 

depositie 

mol/ha/jr 

Alternatief 

lA HS 

923 

Gemiddelde Gemiddelde 

depositie depositie 

mol/ha/jr mollha/jr 

Alternatief iv Alternatief iv 

nulgroei 10-20% groei 

657 736 

Gemiddelde Gemiddelde 

depositie depositie 

mollha/jr mol/ha/jr 

Alternatief Alternatief 

melkrundvee melkrundvee 

nulgroei 10% groei 

746 763 

Het aand eel melknmdvee: 16% van de stikstofdepositie in de huidige situatie wordt 

veroorzaakt door de rundveehouderij . Door de Arnvb huisvesting neemt de 

stikstofdeposities af met 182 mol t.O . v. de huidige situatie. De altematieven melknmdvee 

nulgroei en m elkrundvee 10% groei verschillen met 17 mol N/ha/jr). De alternatieven iV 

nulgroe i en iv 10-20 % groei zijn iets meer onderscheidend (verschil 79 mol N / ha / jr). 

Totaalbeoordeling ammoniak en natuur 

• Er is voor aile alternatieven een afname te zien van stikstofdepositie op voor 

stikstofgevoelige gebieden van Natura 2000, Beschermde Na tuurmonumenten en EHS. 

Hierdoor treden geen significant negatieve effecten van ammon iakdepos itie op deze 

gebied en op. Uitgangsptmt hierbij is dat de latente ruimte, circa 1/3 deel van de 

vergunde emissie, niet opgevuld kan en mag worden. 

• De effecten op de wa v-gebieden zijn positiever (aantal mo l afname is grater) dan op 

Natura 2000/Beschennde NatuunnonLUnenten. Daarom is de score voor EHS + en voor 

Natura 2000 / Beschennde NatuunnollLUllent 0/ +. 

• In deze fa se worden d e alternatieven 2a en 2b beoordeeld ten opzichte van de huidige 

si tuatie. Alterna tief 2a is iets gLUlstiger dan alternatief 2b, maar de modelresultaten van 

de altematieven verschillen onder ling nauwelijks; daarom zijn ze gelijk gescoord . 

Gemiddelde 

depositie 

mol/ha/jr van 

aileen 

melkvee 

151 
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Tabe16.14 

Effectbeoordeling ammoniak 

en natuur 

6.3 
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Mitigerende maatregeien 

Aangezien in aile Natura 2000- en BN-gebieden sprake is van een afname van 

ammoniakdepositie ten opzichte van de huidige situatie, en daarmee een verbetering, zijn 

mitigerende maatregelen niet aan de orde. 

Leemten in kennis en informatie 

Er zijn geen leemten in kennis en informatie geconstateerd die van invloed zijn op de 

oordeels- en besluitvorming. 

OVERIGE EFFECTEN NATUUR 

Behalve anunoniakdepositie zijn meer ontwikkelingen, die het bestemmingsplan mogelijk 

maakt, te noemen met mogelijk negatieve effecten op natuur. Na een korte beschrijving van 

de huidige situatie en autonome ontwikkeling voor natuur gaat deze paragraaf verder in op 

de overige effecten voor natuur. 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Verspreid over de gemeente liggen veel gebieden met hoge natuurwaarden. De beekdalen 

verbinden de Veluwe met de kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het 

Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) is een gebied met hoge natuur- en 

landschapswaarden dat bestaat uit kwetsbare bos- en heidegebieden. Bijzonder is ook het 

landgoed De Schaffelaar net buiten de kern van Barneveld. Het parkachtige terrein van dit 

landgoed maakt deel uit van de groenstructuur van Barneveld en zijn omgeving. Het 

landgoed is via het beekdal van de Esvelderbeek verbonden met de EHS. 

Het gehele grondgebied van de gemeente wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een 

groot aantal beken. De beken stromen over het geheel genomen in westelijke richting. De 

belangrijkste beken zijn de Esvelderbeek, de Hoevelakensche beek en de Barneveldse beek. 

Verder zijn er nog tal van kleine beken die hierop afwateren en een duidelijke stempel 

drukken op de inrichting van de landschappen. 
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Mogelijke overige effecten Op natuur 

De overige mogelijke effec ten op natuur zijn: 

• Mogelijke verdroging van beschennde gebieden door agrarische grondwaterwumingen. 

• Invloeden van recreatie op beschermde gebieden. 

• Mogelijke aanta sting van beschermde soorten. 

In onderstaande paragrafen worden deze effecten besproken en beoordeeld. 

VERDROGING VAN WAARDEVOLLE EN BESCHERMDE GEBIEDEN 

Methode 

Het plan maakt geen ontwikkelingen mogelijk binnen de begrenzing van beschennde 

gebieden. De enige mogelijke uwloed die het plan kan hebben op die gebieden verloopt via 

externe werking. In een eerdere paragraaf is ingegaan op de invloed die ammoniakdepositie 

hee ft op de beschermde gebieden. Een andere vonn van externe werku1g is het effect van 

een eventuele toename van agrarische grondwaterwinningen waardoor verdroging binnen 

de beschennde gebieden kan optreden. 

am te bepalen of er mogelijk sprake is van verdroging van beschermde gebieden is 

nagegaan welke beschermde gebieden binnen in de omgeving liggen va n agrarische 

winningen. Van d eze gebieden is nagegaan of ze gevoelig zijn voor verdroging, waarna is 

beoo rdeeld of er sprake kan zijn van een nega tief effect. 

Gebiedsbeschrijving / referentiesituatie 

Alleen het Natura 2000-gebied Veluwe ligt binnen de gemeente Barneveld . Langs de randen 

van de Veluwe liggen verschillende habitattypen die gevoelig zijn voor verdroging. De 

overige Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuunnonumenten liggen daarbuiten, op 

een zodanige afstand dat, mede gezien de geringe grootte van de wuu1ingen, effecten daar 

uit te sluiten zijn. Welliggen er U1 d e Gem eente Barneveld verschillende EHS-geb ieden met 

mogelijk verdrogu1ggevoelige waarden. 

Effectbeschrijving 

Bij ag ra rische w inningen gaat het am veel kleine winningen, diffuus ve rspre id over het 

buitenge bied . Wanneer hierin een verschuiving plaatsvindt, za l het effect daarvan op de 

grondwa terstand niet of nauwelijks mee tbaar zijn. 

Daarnaast vU1dt er, onder invloed van de regels ten aanzien van ammoniakdepositie op 

natuurgebied, juist een beweging plaats waarbij veehouderijbedrijven verder van 

beschennde gebieden af komen te liggen. De uwloed van agrarische grandwaterwinningen 

op beschermde gebieden zou met deze ontwikkeling juist afnemen. 

Conduderend kan gesteld worden dat negatieve effecten op beschermde gebieden, onder 

in v loed van een wijziging in agra rische grand w a terw umingen U1 zijn gehee I genomen 

uitgesloten kunnen worden. 

Leemten in kennis en in forma tie 

Er zijn geen leemten in kennis die de besluitvorming kunnen bemvloeden. 
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Tabe16.15 

~~i)(j~~~lille 

~~~§¥~~F 

BE SCHER MOE SOORTEN 
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WAARDEVOLLE EN BESCHERMDE SOORTEN 

Methode 

De effectbeschrijving op beschermde natuurgebieden is gericht op het effect op de 

instandhoudingsdoelen voor habitattypen. Deze doelen hebben immers een duidelijke, en in 

het geval van ammoniak ook kwantitatief te onderbouwen, relatie met de ontwikkelingen 

uit het bestemmingsplan. De effecten van stikstofdepositie en verdroging op habitatsoorten 

en vogelrichtlijnsoorten zijn indirect. Deze effecten zijn kwalitatief beoordeeld. Daarnaast is 

beoordeeld of het plan gevolgen kan hebben voar overige, in het kader van de Flora- en 

faLUlawet beschermde sOOlten. 

Referentiesituatie en alternatieven 

Bij de effectbeoordeling op beschennde gebieden is aangetoond dat er geen (significant) 

negatieve effecten te verwachten zijn door ammoniakdepositie. 

In en nabij de Gemeente Barneveld komen soorten voor die beschermd zijn volgens door de 

Flora- en Falmawet. Zo zijn aile inheemse SOOl·ten vogels en vleermuizen beschermd. 

De verschillende alternatieven gaan uit van graei van bestaande bedrijven met intensieve 

veehouderij. 

Effecten van de alternatieven 

In onderstaande tabel zijn de effectbeoordeling van de altematieven met betrekking tot 

waardevolle en beschermde SOOl·ten weergegeven. De toelichting voIgt onder de tabel. 

Alternatief Alternatief 
Beoordelingscriterium 

1aHS 1bHS+ 

Soorten binnen 
beschermde den 

Soorten bu iten 
beschermde ieden 

Totaa l 

0 

0 

0 

Besluit 
Huis

vesting 

0 

0 

0 

Alternatief 
2a Minder 

maar 
grotere 

bedrijven, 
veestapel 
blijft gelijk 

0 

0 

0 

Alternatief 2b 
Minder maar 

grotere bedrijven, 
melkvee en varkens 
+ 10%, pluimvee en 

vleeskalveren + 
20% 

0 

0 

0 

Als op de bouwblokken/ zones voar hervestiging bijzondere of beschermde plant- of 

diersoorten voarkomen, kan een negatief effect optreden. Het is niet waarschijnlijk dat dit 

aan de orde is, vanwege het huidige intensieve agrarische gebruik en het feit dat bennen, 

slootkanten en (erf-)beplanting bij de inrichting van de bouwblokken zoveel mogelijk 

gespaard blijven. Bij de altematieven wordt daarom geen effect op bijzondere of 

beschermde sOOlten verwacht. 

Uiteraard zullen bij sloop- ofbouwwerkzaamheden de bepalingen van de Flora- en 

FaLUlawet in acht genomen worden. De eventuele negatieve effecten zullen hiermee 

geminimaliseerd worden. 

Speciale aandacht behoeven activiteiten waarbij bomen gekapt, sloten gedempt of 

bouwwerken gesloopt worden. De exacte locatie waar dergelijke activiteiten binnen het 
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ACTUELE EN GERICHTE 

INVENTARISATIE BIJ 

BESLUIT-MER 

6.4 

Tabe16.16 

Effectscores luchtkwaliteit 
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plangebied plaats zullen vinden, is in de huidige fase van de planvonning onbekend. Deze 

informatie is echter noodzakelijk om de effecten op soorten te hll1nen bepalen. 

Wetgeving en de komende planvormingsprocedures garanderen echter dat onderzoek hier 

naa r in een latere fase wei gedaan zal worden (zie ook omgaan met leemten). 

Mitigerende maatregelen 

Indien een negatief effect optreedt op bijzondere en/ of beschermde soorten, zullen als 

verzachtende maatregel natuurtechnische maatregelen genomen worden. Hierbij valt te 

denken aan (ver-) of terugplaatsing va n de zode, slootkanten en (erf-)beplanting. Ook zal bij 

sloop- of bouwwerkzaamheden rekening worden gehouden met kwetsbare periodes van 

beschennde so orten. In het ulterste geval zullen vervangende verblijfplaatsen vaal' soorten 

worden gecreeerd, voorafgaand aan de ingreep. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is geen inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van bijzondere en/ of beschennde 

soorten in het buitengebied am en nabij de Gemeente Barneveld. Voorafgaand aan de 

realisatie van dergelijke ontwikkelingen, dient op inrichtingsniveau (bouwblok) een 

inventarisatie te worden gemaakt van de eventueel voorkomende soorten. Het voordeel 

daarvan is dat de effecten kmmen worden bepaald op basis van een gerichte en actuele 

inventarisatie van SOOl·ten. Deze informatie is ook nodig om te hll1nen beoordelen of 

ontheffingsaanvragen in het kader van de Flora - en Faunawet noodzakelijk zijn. Hierdoor is 

er geen sprake van een kennisleemte die de oordeels- en besluitvorming belnvloeden. 

LUCHTKWALITEIT: FUN STOF 

Methodiek 

Voor emissies van fijn stof zijn onderscheidend het type bedrijf en de verkeersbewegingen 

die daarbij een rol spelen. Daarom is luchtkwaliteit beoordeeld op de volgende criteria: 

• Bedrijfsvoering: fijn stof (PM lO). 

• Verkeer: fijn stof (PM
lO
). 

Effecten 

Tabe16.16 toont de effectscores luchtkwaliteit, welke daarna worden toegelicht. 

Score:++=zeer positiej; +=positiej; O/+=lieht positiej; O=neutraal; 0/-= lieht negatiej; -=negatiej; - -

=zeer negatiej 
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Afbeelding 6.4 

Locatie f ict ief worstcasebedrijf 

fijn stof 
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Effecten verkeer 

In altematief 2a zijn er ten opzichte van de referentie minder maar grotere bedrijven. Per 

saldo zal dat leiden tot lets mindel' verkeer. Er is transport naar minder bedrijven en de 

grotere bedrijven zijn te bedienen met grotel'e vrachten (beoordeling 0/ +) . Dit effect zal in 

alternatief 2b wegvallen tegen de iets grotere veestapel wat weer iets meer transport vergt 

(beoordeling 0). 

Effecten bedrijfsvoering 

Onderstaande afbeeldingen 6.4 tot en met 6.7 geven een overzicht van de gevolgen van een 

fictieve worstcasesituatie voor fijn stof: Een kippenbedrijf van 50.000 kippen zander 

luchtwassers op een loca tie in Barneveld met al een relatief hoge achtergrondbelastLng van 

Hjn stof. Bij een stal met grondhuisvesting word dan het maximaal toegestane aantal van 35 

overschrijdingsdagen overschreden binnen circa 150 meter van het bedrijf. Bij een 

volieresystem circa 100 meter. Bij koloniehuisvesting vindt nauwelijks overschrijding plaats. 

De maximaal toegestane jaargemiddelde concentratie wordt in geen van de gevallen 

overschreden. 

O\lerst'lll l;(j l n~3yell njnstof PM10 vunult 
ue :.lc.tltef'glOntlCCNlcentratie (tIL1 !J en~aar) 

= 
0 - 10 

10 - 15 

15 - 20 

20 - 25 

25- 30 

veehOl lderijbellllJf 

l ;]ndlJou \'lOn t\'/lkke ll l1 g ~ge [)letJ 
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Afbeeld ing 6.5 

Overschrijd ingsdagen 50 .000 

leghennen grondhuisvesting 

Afbeelding 6.6 

Overschrijdingsdagen 50 000 

leghennen volierehuisvesting 
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Afbeelding 6.7 

Overschrijdingsdagen 50 ,000 

leghennen ko loniehu isvesting 
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Modelberekenlng overschrlJclh1gsdagen 
fijnstof (PM10) 

·50000 legkippen koloniehuisvesting 

prognose 21J'1 'I 

In het algemeen kan gesteld worden dat de schaalvergroting naar minder maar grotere 

bedrijven (alternatief 2a) leidt tot vermindering van de uitstoot, omdat grotere bedrijven 

eerder bereid of verplicht zijn te investeren in betere stallen en in luchtwassers. Grotere 

bedrijven kmmen dan nag zorgen voor het lokaal verslechteren van de luchtkwaliteit 

binnen de normen. Daarom is alternatief 2a neutraal beoordeeld (0). In alternatief 2b kan een 

toename van de totale emissie van fijn stof plaatsvinden, doordat het aantal dlel'en 

toeneemt. Daal' waar overschrljdlngen van de nonnen drelgen op te treden passende 

voorzieningen dienen te worden getroffen zoals na behandeling met een chemische, 

biologische of gecombineerde luchtwasser. De noodzaak om nabehandelingstechnieken toe 

te passen bij de realisatie of uitbreiding van veehouderijen wordt onderzocht bij de 

vergunningverlening van Lndividuele bedrijven. Met een dergelijke techniek wordt het 

mogelijk de effecten op luchtkwaliteit ook vlak bij de inrichting beperkt te houden. Indien 

niet aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan, kan de vergtuming niet 

worden verleend. Er zullen dus geen nieuwe knelpuntsituaties ontstaan. Per saldo is 

alternatief 2b beoordeeld als licht negatief (0/-). 

Mitigerende maatregelen 

Voor beperking van fijn stof emissies uit de veehouderij bestaan desgewenst de volgende 

mogelijkheden: 

• Aanpak van de bran: voermaatregelen (gebruik coating tegen stofverspreiding) & 

huisvesting (strooisel, mest afdekken). 

• Aanpak luchtkwaliteit in de stal: vernevelen (olie/water), elektrastatisch filter. Aanpak 

luchtkwaliteit bij de uitlaat: (combi-)wasser, watergordijn, filters, groenslngels. Bij 

toepassing van een chemische of biologische luchtwasser kan de emissie van fijn stof met 

circa 60% worden gereduceerd. Bij toepassing van de gecombineerde luchtwasser 

bedraagt de reductie circa 80%. 

• Sanering of verplaatsing van bedrijven: de gemeente kan er eventueel voor kiezen om dit 

uit te voeren als flankerend beleid in het kader van bestemrningsplan buitengebied. 
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Leemten in kennis en informatie 

De effectscores zijn bepaald op basis van modelberekeningen en expertbeoordeling. De 

modelberekeningen zijn llitgevoerd voor een standaard bedrijf. In dit stadilUn zijn 

onvoldoende gegevens beschikbaar om een betere prognose te maken. Het voldoen aan de 

grenswaarde van een uitbreiding wordt nader getoetst in het kader van de daarvoor 

benodigde Wm-vergunningaanvraag. Er zijn daarom geen leemten geconstateerd die van 

invloed zijn op de oordeels- en besluitvonning. 

Conclusie Luchtkwaliteit 

De achtergrondconcentratie voor fijn stof ligt onder de grenswaarde. Blj llitbreiding mogen 

bedrijven de normen voor lllchtkwaliteit niet overschrijden. Door het voorschrijven van 

nabehandelingsteclmieken en hllisvestingsystemen kLumen nieuwe knelpLmten worden 

voorkomen. Alternatief 2a kan leiden tot een licht positief effect op fijn stof als gevolg van 

iets minder verkeer. Alternatief 2b kan leiden tot een licht negatief effect op fijn stof als 

gevolg van meer vee. Per saldo zijn beide alternatieven in totaal als neutraal beoordeeld. 

GELUID 

De geluidsbelasting tengevolge van ontwikkelingen wordt voornamelijk bepaald door de 

agrarische bedrijven, bestemmings- en doorgaand verkeer. De geluidsbelasting van de 

agrarische bedrijven (vooral ventilatoren, laden en lossen) wordt gereguleerd met de Wm

vergunning. Hierdoor wordt voorkomen dat op gevoelige objecten en terreinen (woningen, 

scholen, ziekenhllizen, verpleeghllizen, zorginstellingen en woonwagenstandplaatsen) 

geillidhinder boven de gestelde (voorkeurs-)grenswaarde komt. 

Methodiek 

De ligging van de locaties waar er sprake is van ontwikkelingen binnen het bestaand 

bouwvlak van intensieve veehouderij ten opzichte van de bebouwde kom, geluidgevoelige 

gebouwen en terreinen en woningen is in belangrijke mate bepalend VOOl' eventuele 

geluidhinder. 

Op basis van algemeen beschikbare gegevens is globaal ingeschat of ontwikkelingen bitmen 

het bestaand bouwvlak invloed kan hebben op de geluidgevoelige flmcties; bebollwde kom, 

geluidsgevoelige gebouwen en terreinen, woningen en stiltegebieden. 

Het volgende criterium voor geluid is gehanteerd: 

• Verandering geluidsemissie bij geluidsgevoelige categorieen: bebouwde kom, 

geluidgevoelige gebouwen en terreinen, woningen en stiltegebieden. 

Beschrijving referentiesituatie en effecten van alternatieven 

Bebouwde ko-rn 

Volgens het VNG-handboek Bedrijven en Milieuzonering (2009) bedraagt voor het thema 

geluid de aan te houden afstand minimaalSO meter tussen een inrichting en een gevoelige 

functie (wonen). Er kan geconcludeerd worden dat er ten aanzien van de bestaande IV 

bedrijven voldoende afstand blijft tussen emissiebronnen van geluid en de gevoelige 

functie. 

Geluidgevoelige gebouwen en terreinen 
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Effectscores ge luid 
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In de omgeving van bestaande IV bedrijven zijn geen geillidgevoelige gebollwen zoals 

seholen, ziekenhllizen en verpleeghllizen aanwezig, die beuwloed zouden kunnen worden 

door geluid. Ook geluidsgevoelige terreinen, te weten terreinen die behoren bij 

zorginstellingen en woonwagenstandplaatsen, liggen niet nabij de IV bedrijven. 

Woningen 

In en nabij een aantal bedrijven zijn woningen gelegen. Het betreft onder andere 

burgerwoningen en agrarische bedrijfswoningen. Er kan hierdoor in de referentiesituatie 

(waarbij bedrijven stoppen en uitbreiden) sprake zijn van geluidhinder. De altematieven 

hebben een afname van het aantallV bedrijven tot gevolg. Dit heeft ook een afname van het 

aantal geluidsgehinderde woningen tot gevolg. 

Stiltegebieden 

In deze gebieden bestaat de ruimtelijke regelgeving uit het weren van niet-agrarisehe 

bebouwing en infrastrllctuur, het weren of reduceren van de geluidsbelasting van intensieve 

recreatie en het beperken van het gebruik van wegen door gemotoriseerd verkeer. 

Tabe16.17 toont de effectscores luchtkwaliteit, welke daama worden toegelieht. 

Beoordelingscriterium 

Verandering geluidsemissie bij 

geluidsgevoelige categorieen: 

bebouwde kom, geluidgevoelige 

gebouwen en terreinen, woningen en 

stilte ebieden 

Alternatief 

1B 

o 

2a Minder maar 

grotere 

bed rijve n, 

veestapel blijft 

gelijk 

0/+ 

2b Minder maar grotere 

bedrijven, melkvee en 

varkens + 10%, 

pluimvee en 

vleeskalveren + 20% 

0/+ 

Score:++=zeer positief; +=positief; O/+=licht positief O=neutraal; 0/-= Zieht negatief; -=negatief - -

=zeer negatief 

De verwaehting is dat de afname van het aantal intensieve veehouderijen een licht positief 

(0/ +) effect heeft t.a.v. geluidgevoelige bestemmingen. Het is niet te bepalen in hoeverre 

ontoelaatbare geluidsbelasting op gevoelige bestenuningen optreedt. 

Een eventuele toename van het aantal dieren in de grondgebonden veehouderij heeft 

plaatselijk een mogelijk lieht negatief effect op de geluidsemissie. Bij aile vergmilling

verlening zullen speeifieke geluidsgegevens verkregen moeten worden en zal dit aspect mee 

worden genomen in het nemen van een besluit over de aanvraag en bij het opstellen van de 

voorsehriften. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat er afname van geillidhinder 

zal plaatsvinden ten opziehte van de referentiesituatie. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Gelet op de effects cores zijn er op het niveau van het bestemmingsplan geen mitigerende 

maatregelen noodzakelijk. Hoewel dit niet verwaeht wordt kunnen indien noodzakelijk 

extra emissiebeperkende maatregelen (bijvoorbeeld ventilatoren en laden en lossen 

inpandig) in het kader van de Wm-vergunning worden voorgeschreven. 
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Tabe16.18 

Milieukwaliteitcriteria voor 

geurhinder (bron: GGD

Richtl ijn geurhinder oktober 

2002) 
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Leemten in kennis en informatie 

Er zijn geen leemten in kennis en informatie geconstateerd die van invloed zijn op de 

oordeels- en besluitvorming. 

Conclusie geluid 

De venvachting is dat voor zowel alternatief 2a als alternatief 2b de afname van het aantal 

intensieve veehoudel'ijen een licht positief (0/ +) effect heeft La.v. geluidgevoe lige 

besternmingen. Het is niet te bepalen in hoeve rre ontoelaatbare geluidsbelasting op 

gevoelige bestemmingen optreedt. 

GEUR 

Methodiek 

Op basis van het gemeentelijke vergunningbestand is Vaal' de a lternatieven met een door 

ARCADIS ontwikkelde GIS-applicatie b erekend en in kaart gebracht welke 

achtergrondbelasting aan gem optreedt tengevolge van de stalemissies in Barneveld. Deze 

achtergrondbelasting geeft samen met onderstaande milleukwaliteitscl'itel' ia een beeld van 

het leefklimaat in het buitengebied van Barneveld. 

De volgende criteria zijn gehanteerd: 

• Leefktimaat binnen de bebouwde kom (gem) 

• Leefklirnaat buiten de bebouwde kom (gem) 

Achtergrondbelasting (OU/m') Kans op geurhinder Beoordeling leefklimaat 

0-3.0 <5% Zeergoed 

3. 1-7.4 5-10% Goed 

7.5-13.1 10-15% Redelijk goed 

13.2-20.0 15-20% Matig 

20.1-28.3 20-25% Tame lijk slecht 

28.4-38.5 25-30% Slecht 

38.6-50.7 30-35% Zeer slecht 

>50.7 >35% Extreem slecht 

Referentiesituatie en effecten van alternatieven 

De kaarten 2 tot en met 5 in bijlage 6 laten de beoordeling van het leefklimaat zien op basis 

van gem voor de huidige situatie, het Besluit Huisvesting (de referentiesituatie voor gem) 

en de onderscheiden alternatieven. 

Op basis van deze kaarten is in Tabe16.19 en Tabe16.20 aangeven hoeveel geurgevoelige 

objecten binnen welke beool'deling van de leefbaarheid vaUen. De tabel in bijlage 6 geeft een 

gedetailleerder overzicht naar gebieden met afzonderlijke geurnormen. 
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Tabe16.19 

Aantal geurgevoel ige objecten 

(woningen) binnen de 

bebouwde kom naar 

leefklimaat op basis van de 

Wgv-classificat ie 

Tabe16.20 

Aantal geurgevoel ige objecten 

(woningen) buiten de 

bebouwde kom naar 

leefklimaat op basis van de 

Wgv-classificat ie. 
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Alternatief 2A leidt tot een verbetering van het WDon- en leefklimaat in de bebouwde kom 

ten opzichte van de referentie en alternatief l.De geurbelasting in alternatief 2B licht iets 

onder de geurbelasting op basis van de huidige situatie en is iets hoger dan de referentie 

(alternatief 1) 

Alternatief 2A leidt tot een verbetering van het woon- en leefklimaat in het buitengebied ten 

opzichte van de huidige situatie en scoort iets beter dan alternatief l.De geurbelasting in 

alternatief 2B blijft gelijk met de huidige situatie en is iets hoger dan de referentie (alternatief 

1) 
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Effectscores geur 
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Effectbeoordeling 

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom leidt altematief 2a gemiddeld tot een lichte 

verbeterlng van het woon- en leefmillell ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

(Besillit Hllisvestlng) en alternatlef 2b. 

De resultaten leiden tot de volgende effectscores voor geur: 

Beoordelingscriterium 

Leefk lirnaat binnen de 

bebouwde korn 

Leefklirnaat buiten de 

bebouwde korn ur) 

A Ite rnati ef 1 B 

HS + Besluit 

Huisvesting 

(referentie) 

o 

o 

2a Minder maar 

grotere bedrijven. 

veestapel bl ijft 

gelijk 

0/+ 

01+ 

2b Minder maar grotere 

bedrijven. melkvee en 

varkens + 10%. pluimvee en 

vleeskalveren + 20% 

o 

01-

Score:++=zeer positief; +=positief; O/+=lichl positief; O=neutraal; 0/-= lichl negalief; -=negatief; - -

=zeer negalief 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Ge1et op de effectscores zijn er op het nlveau van het bestemmlngsp lan geen mitigerende 

maatregelen noodzakelljk. Ook hier is het stimllieren van verdergaande emissiebeperkende 

maatregelen dan wettelijk vereist volgens het Beslult Huisvesting en de IPPC-rlchtlIjn voor 

grote bedrljven een mogelijk extra mitigerende maatregel. 

Leemten in kennis en informatie 

Er zljn geen leemten in kennis en infonna tie geconstateerd die van invloed zijn op de 

oordeels- en besluitvonning. 

Conclusies geur 

Zowel blnnen als buiten de bebo llwde kom leidt alternatief 2a gemiddeld tot een lichte 

verbeterlng van het woon- en leefmilieu ten opzichte van de referentie (13esluit Huisvestlng). 

Alternatief 2b scoort mlnder goed als de referentie, de geurhlnder is bij dit alternatief 

nagenoeg gelijk als in de huidige situatie. 

LANDSCHAP. CULTUURHISTORIE EN AARDKUNDIGE WAARDEN 

Methodiek 

Per variant zal worden aangeven wat deze betekent voor landschap, cultuurhistorie en 

aardkundige waarden. De resultaten zullen vooral gebaseerd zijn op expert judgement met 

het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) als toetsingskader. De diverse onderdelen wordt 

kwalitatief beoordeeld. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd: 

1 Landschap 

• Beuwloeding van specifieke landschappelijke patronen / objecten en elementen. 

• Beinvloedlng van visueel ruimtelijke karakteristiek (landschapsbelevlng) 

2 Cultuurhistorie 

• Aantasting van archeologische waarden 
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• BC1"nvloeding van historisch gcografischc vvaardcn 

• BC1"nvloeding van historische (steden)bouw kundige waarden 

3 Aardkunde 

• Aantasting van aardkundigc waarden 

Bij de beoordeling van de effecten wordt onderscheid gemaakt in permanent verlies van 

waarden en in versnipperingl verstoring van landschappelijke en cultuurhistorische 

eenheden. lNanneer waarden verloren gaan, wordt zowel de omvang (kwantiteit), als het 

belang ervan (kwaliteit) meegewogen. Ontwikkclingen die bijdragell aan 

landschapsontwikkeling of versterking van cultuurhistorische waarden kunnen ook een 

positief effect hebben. 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Het buitengebied van Barneveld is divers. De effecten hoeven dan ook niet voor het hele 

buitengebied gclijk zijn. Een negatief effect ill cell gaaf gebied kan bijvoorbeeld moctell 

worden afgcwogcn tegen een positieve ontwikkcling in dc ni.ct gavc gcbicdcn. Kwalitcit kan 

daarbij tegenover kwantiteit komen te staan. De afweging die dan gemaakt wordt, is zo 

goed mogclijk bij de effectbeschrijving beschrcven. 

De gemeente beslaat de overgang van het CVN via de Veluwerand naar de Gelderse Vallei. 

Door deze Jigging kenmerkt het gebied zich door een grote variatie aan landschappen. Met 

uitLondering van het meest oostelijke deel, treft men verspreidt door deze landschappen 

bebouwing aan waarbij Barneveld, Voorthuizen en industriegebied Harselaar de meest 

verstedelijkte plekken zijn. Tweederde decl van het gemeentelijke grondgebied ligt in de 

Gelderse Vallei; de Vallei met zijn karakteristieke kleine kavelpatronen afgewisseld met 

groen (bos- ell overige houtopstanden). Het landschap in de Vallei wordt VOOI' een groot 

deel bepaald en gedragen door de agrarische bedrijfsvoering. Ondanks de verwachting dat 

het aantal agrarische bedrijven blijft ab1emen, zal de landbouw als de belangrijkste 

gebruiker van het landelijke gebied zijn bestaansrccht bchoudcll. 

Enke1e gebieden in de Vallei maken decl uit van de EHS. In het noordwestelijke deel van de 

gemeente, rond de dorpen Terschuur en Zwartebroek komt een veenontginningslandschap 

voor met zeer waardevolle, van oorsprong agrarische, kavelstructuren. Ten noorden van 

Voorthuizen ligt een waardevol bcckdallandschap met weinig bebouwing en een heel eigen 

verkavclingpatroon. Westelijk van Barneveld en Voorthuizen treft men voornamelijk een 

coulisselandschap waarin kampen en essen worden afgewisseld door bosstructuren. 

In het meest oostelijke deel van de gemeente vindt men de Veluwerand en het CVN. Dit 

zecr waardevolle landschap kenmerkt zich door de grate oppervlakte aan bossen met her en 

der zandverstuivingen en heideveldcn. Bebouwing komt beperkt voor en is voornamelijk 

geconcentreerd in en rond de dorpen Garderen en Kootwijk. 

In het buitengebied komt een aantal archeologische monumenten voor (vooral grafheuvels). 

De Veluwe is aangewezen als provinciaal waardevollandschap en Nationaallandschap. 
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LANDSCHAP 

Patronen, objecten en elementen 

Door de bouw va n nieu we grate stal len c.q . uitbreiding van erven, kunnen lokaal 

landschappelijke patronen, objecten en elementen worden aangetast. Het gaat hierbij om 

hOLltsingels, kenmerkende kavelsloten, solitaire bomen en dergelijke, die niet noodzakelijk 

een cultuurhistorische betekenis hebben. [n huidige situatie is de autonome tendens een 

geleidelijke afname van deze landschappelijke kwaliteiten. Al vormen de nieLlwe 

ontw ikke ling in eerste instantie een verdere bedreiging, doordat ze in d e structuurvisie en 

bestemmingsplan gekoppeld worde n aan voorschriften tot een landschappelijke inpassing 

met landschappelijke elementen en geba seerd op landschappelijke patronen is eerder een 

licht positief effect te verwachten, doordat patronen worden veiliggesteld en er een toename 

va n landschape lementen za l zijn. Hierbij is weinig verschil tussen var iant 2a en 2b. 

Visueel - ruimtelijke karakteristiek (Iandschapsbeleving) 

Landschapstypen 

Rl'lilten "<Ill !Jet I!S ' en 
bl'inkdorpenlJl1dschap 

r-I Relicten vall 
L-.J hct kdmpenl~lndsc lMP 

II Oi(1uU$ klndSl: hap: 
'--.J voorllldlkl brQek- en 

hph1eontlllnnlf)(r.;Ii1 lldsc llil ll 

II DiffuU$ J.lIldsch':Ip,: 
L-...J VOOl nl"IIC} <;1~ l1e l ll.:l rKlsc I1..lp 

b~ "~·9"'J·n .. ! 
, ropoo:lr .. (.sche IW.ol t 1:.1.5.000 fopolr .. I,sche Or<enst Erameo 

.:OO t ·NoJJ 

Barneveld is volgens het LOP niet meer het cultuurlandschap van weleer. Het grootste deel 

heeft een diffuus landschapsbeeld, wat betreft de cultuurhistorische karakteristieken. De 

autonome ontwikkeling laat dan ook een neerwaartse ontwikkeling zien , waarbij gebieden 

nog steeds meer op elkaar gaan lijken. 

De structuurvisie zet daar een nieLlwe landschapsstruchlLlr met grote re landschappelijke 

eenheden en eigen landschappelijke dragers tegenover. Waar bij het aspect historisch 

geografische waarden beoordeeld wordt op de historische kara kteristie ken van het 

landschap, wordt bij dit aspect gekeken naar de kwaliteiten van de nieuwe 

landschapsstruchlUr. Welke effecten hebben de varianten ten aanzien van het in de 

structuLlrvisie beoogde kwalita tieve landschapsbeelden: 
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Beoordelingscriterium 

landschap 
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1. Agrarisch bedrijvenlandschap: afwisselend kleinschalig landschap met (restanten 

van) diverse cultuurhistorische lundschapstypen gevormd door lundschappelijke 

erven, kavelgrensbeplantingen, lanen en bosjes. 

2. Agrarisch bekenlandschap: afwisseling van hoge re ntggen m et dichtere beplanting 

(o.a lanen) en bebouwing en lagere open delen waar de beken lopen. Door de 

openheid zijn langs de beken waardevolle doorzichten. Plaatselijk is het gebied 

kleinschalig door houtsingels en bosjes als relatief gave res tanten van het 

kampenlandschap . 

3. Agrarisch slagenlandschap: rutionele verkaveling gekoppeld aun een relatief 

kleinscbulige ruimtelijke opzet, waa rbij veellijnen worden begeleid door beplanting 

(lunen, houtsingels en dergelijke). Er is duardoor sprake van landschappelijke 

cOlllissen, c.q. kamel's. Grote delen van het gebied zijn rela tief gave relicten vun het 

cultllurhistorische slagenlandschap. Het dllidelijk nattere kara kter is goed herkenbaur 

in slotenpatronen en beplanting. 

4. Vel uws natuurgebied met agrarische enclaves: diverse bosmiliells met heidevelden 

en agrarische eilanden rond brinkdorpen. 

Alleen in het Veluws natuurgebied l agrarische encla ves is geen uitbreiding van agrarische 

bebouwing voorzien. In de overige gebieden wordt op basis van de modehnatige 

benadering een min om meer vergelijkbare verhouding van bedrijven die groeien en 

stoppen verwacht. Van de ove rige gebieden is vooral de openhe id van het agrarisch 

bekenlandschup kwetsbaar voor bebouwing. De toegenomen zichtbaarheid van grotere 

bebouwingseenheden is hier een sterk negatief effect , da t zich in andere kleinschalige 

gebieden niet voordoet. Daarnaast is sprake van een positief effect, doordat bij bedrij ven die 

stoppen ook stallen gesloopt zllllen worden. Dit effect wordt nog versterkt d oordat er ten 

opzichte van een nieuwe stal, meerdere kleinere zullen verdwijnen. WeI is h et effect van de 

sloop van een kleine stu I beduidend kleiner dun de impact van een nieuwe grote stal. 

Bovendien stelt de structuurvisie algemene eisen uan nieuwbouw en bijzondere eisen uan de 

cllltllurhistorisch gave gebieden. Hiennee wordt het versterken vun de gewenste 

lundschuppelijke kWuliteiten gekoppeld aan agrarische ontwikkeling en transformatie. 

Variant 2a w o rdt als licht positief beoordeeld, doordat ze in grote delen van Barneveld door 

de koppeling met landschapsversterkende eisen aan de inpass ing tot verbetering leidt, 

echter in de beekdalen wordt desondanks toch een verdere verslechtering voorzien. Dit 

dntkt de score tot neutraa l. 

Variant 2b wordt als licht negatief beoordeeld, doordat bij verder schaalvergroting extreem 

grote stallen en erfcomplexen moeilijk nog in te passen zullen zijn. Dit weegt niet meer op 

tegen de kwantitatief grotere afname van kleine stallen die een relatief beperkte impact 

hadden, doordat deze wel nog goed inpasbaar waren. 

Beoardelingscriterium 

Belnvloed lng van specifleke 

landschappeli 'ke 

Alternatief 
2a Minder 

maar 
1B 

grotere 

bedrijven, 
veestapel 

blijft gelijk .... 
2b Minder maar 

gratere bedrijven, 

melkvee en 
varkens + 10%, 

pluimvee en 

vleeskalveren + 
20% 
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patronen/objecten en 

eleme nten. 

BeInvloeding van visuee l 0 0 01-

ruimtelijke karakteristiek 

(Ia ndsch apsbe l ev i ng) 

Scare: ++=zeer pasitief; +=pasitiej; O/+=licht pasitief; O=neutraal; 0/-= licht negntief; -=negntief; - -

=zeer negatief 

CULTUURHISTORIE & ARCHEOLOGIE 

Archeologie 

Omdat er geen nieuwvestiging wordt voorgestaan, kan gesteld worden dat er geen 

bestaa nde archeologische m onumenten worden aangetast. Bovendien hebben deze in het 

nieu we bestemmingsplan een zodanige bestemming gekregen dat beschenning optimaal is 

gewaa rborgd. Er wordt daardoo r geen gekende kwaliteiten aangeta st. WeI is er de 

mogelijkheid dat verwachte kwaliteiten worden aangeta st. Dit betreft de trefkans dat 

beleefde kwaliteiten (zichtbaa rheid / herkenbaarheid en herinnerbaa rheid), fysieke 

kwaliteiten (gaafheid, geconserveerdheid) en / of inhoudelijke kwalite it (zeId zaamheid, 

infonnativiteit, samenhang en representativiteit) worden aangetroffen . De archeologische 

verwachtingswaarde geeft de trefkans weer. Nieuwbouw kan betekenen dat mogelijk 

archeologische waarden worden aange tast. 

.......... .... ..«1 .-,0 

(h~ ... . - .... __ ..... - Indictatieve kaart 
archeologische waarden 

D Leer laqe rretkdns 

D l<lq~ trdkJI'r.) 

D r-I Kld~lho<le tref'kdll'i 

o Hoqe t.ret'kans 

ilIon: '\r~ h l~ IIJAII;:;S(1u:mt '1001" OuOheulhmdiQ 6odeffiQl1 
~1(ht1)kxN.:h,~ nlQr .... ull1.'11kO Go:+j ~'1land/utr._>(ht 2005 

In de huidige situatie / autonome ontwikkeling is er op basis van vergLmde ruimte nog een 

. zekere ruimte voor nieuwbouw. Dit is een potentieJe bedreiging voor archeo logische 

waarden. De varianten 2a en 2b betekenen een toename van nieuwboLlw en daarmee 

potentieeI een verdere bedreiging van archeologische waarden. De a rcheologische 

verwachtingswaarde is veelal hoog op d e hogere ruggen bngs d e beken. Hier zijn van 
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origine altijd de boerenbedrijven gesitLleerd. De moddmatige benadering laat echter een 

verspreid beeld zien, waarbij ook sprake is van groei in gebieden met hoge- en middelhoge 

verwachtingswaarde. De ontwikkelingen moeten dan licht negatief (2a) tot negatief (2b) 

beoordeeld worden. Echter de diepte maat voor archeologisch onderzoek gaat van 40cm 

naar 50Cln volgens de plannen. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie en 

beperkt het risico van aantasting. Toch kan niet gegarandeerd worden dat er geen 

verslechtering van de huidige situatie optreedt. Ook onderzoek kan verstoren. Oaarom 

blijven de eerdere kwalificaties gehandhaafd. 

Historisch geografische waarden 

Door de bOLlW van n i.euwe grote stallen c.q. uitbreiding van erven, kunnen lokaal historisch 

geografische waarden worden aangetast. Het gaat hierbij om van houtsingels, kenmerkcnde 

kavelsloten, solitaire bomen en dergelijke. l3ijzonder waardevol zijn die elementen die al 

lange tijd in het gebied aan wezig zijn en daardoor onderdecl zijn van de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied. Vooral histol'ische patronen zijn in dit kader 

waardevoL Recente elementen die karaktcristick /ijn voor een cultuurbistorische 

landschapspatroon worelen niet als object als waarelevol gelien, maar als onderdeel van een 

cultuurhistorisch ensemble c.q.landschapsbceld. Wanneer bebouwing in gebieden waar 

traditioneel niet geboLlwd worelt eloor scha~dvergroting wordt geaccentueerd (bijvoorbedd 

in beekdalen) is elit ook als een aantasting van het cultuurhistorische lanelschapsbeeld te 

kenmerken. Oit wordt deels weer teniet gedaan doordat bij bedrijven die stoppen ook 

stallcn gcsloopt zullen worden. Dit effect wordt nog versterkt doordat er ten opzichte van 

een nieuvve stal, meerdere kleinere zullen verdwijnen. WeI is het effect van de sloop van een 

kleine stal beduidend kleiner dan de impact Viln een nieuwe grote still. 

Het LOP geeft aan dilt grote elden van Barneveld een sterk aangetilste diffuse 

landschilpsbrilkteristiek heeft. Slcchts een aantal dden hccft nog gavc cultuLlrhistorischc 

karakteristieken. Oe ilutonome ontwikkcling betekent cen verdcnc sluipende ncergang van 

cultuurhistorische kwaliteiten. 

Op basis van de moelelmatige benadering is sprilke van een zeer gering aantal 

groeibedrijven in gave gebieden. Bovendien stelt de structuurvisie eisen aan nieuwbouw in 

het illgcmecn en in cultuurhistorisch gave gebieden in het bijzonder. Hiermee kunnen zelfs 

historische karakteristieken worden hersteld die nu niet of slechts beperkt zichtbaar zijn. 

Ge7ien hct ovcrwegende diffuse gebied, zal het totale effect lian nieuwbOlHI' door 

schaalvergroting, wanneer vastgehouden wordt aan de eisen ten aanzien van 

landschappelijke inpassing daardoor eerder positief dan negatief zijn. 

Historische (steden)bouwkundige waarden 

Historische linten met karakteristieke boerderijen met gebiedseigen erven met bijbehorende 

beboLlwingsensembles, erfbeplanting en objecten vonnen de historiscbe 

(steden)bouwkundige waarden in het buitengebied van Bilrneveld. Zowel door 

transformatie bij bedrijven die gaan stoppcn als door nieuwbouw bij bcdrijven die gaan 

uitbreiden kunnen deze waarden worden aangetast. [n de huidige sitLlatie is de 

beschenning van objecten als hooibergen en dergelijke zeer beperkt. De voorstellen in het 

LOP en in het beeldkwaliteitsplan functieverandering Gelderse Vallei vonnen weI een 

toetsingskader voor welstandsbeleiel, maar zijn zelf niet bindend. Er is dan ook een 

autonome tendens waarbij deze waarden langzaam verloren gaan. Al vormen de varianten 

met schaalvergroting een bedreiging, de strengere voorwaarden in de structl.lurvisie en 

bestemmingsplan zorgen dat er minder risico op verlies van waardes is dan in de huidige 
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Effectscores cultuurhistorie 
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situatie. Transformatie kan ook betekenen dat juist oude kwaliteiten weer in ere hersteld 

worden. In totaal worden de varianten daaram licht positief beoordeeld. 

Score:++=zeer positie.f; +=positief; O/+=lieht posihef; O=neutraal; 0/-= lieht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief 

AARDKUNDIGE WAARDEN 

Nieuwbouw en dus het ve rstoren van de grand kan aantastlng van aardkLmdige waardcn 

betekenen. Deze waarden zijn dan ook onherroepelijk verloren. Het gaat echter va ak om 

naar verhouding kleinschalige ontwikkelingen binnen een grater waardevol gebied. Alleen 

ten aanzien van de aardkundig waardevolle gebieden: het beekdal direct ten noorden van 

Voorthuizen en het beekdal ten westen van Stroe wordt aantasting verwacht, aangezien 

alleen in die aa rdkundig waardevolle gebieden (mogelijke) uitbreiding va n agrarische 

bedrijven wordt verwacht. In andere aardkLmdig waardevolle gebieden als de enclave bij 

Carderen wordt juist het stoppen van agrarische bedrijven voorzien. Dit he eft vanwege het 

permanente ka ra kter van mogelijk eerder toegebrachte schade geen positief effect. Gezien 

het feit dat er schade aan aardkLmdige waarden kan optreden en in de 2b variant nog meer 

worden deze respectievelijk a Is licht nega tief en negatief beoordeeld. 
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Effectscore aardkund ige 

waarden 

tu .... ~ .":w~ 

~ .~;:-~-- ... ,,-

Beoordelingscriterium 

Aantastrng aardkundrge 

waarden 

Alternatief 

1B 

MER VOOR STRUCTUURVISIE EN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1 

Aardkundige waarden 

.. ~ 

2a 

Minder 

maar 

grotere 

bedrijven. 

veestapel 

blijft 

gelijk 

,' .... 

b .. <.o~~.,..,,~! 
o.o.d~k • • ,t \ ,SO.OO<), ~tlch t nq yo<>< 6od~mI<..rtc".;q, W" <I~ n""'l< 

·"." dl .. od"1'"".u,dot"nd"",,(rIon(io!u:,,! .. ,ht.;>'O"f' Ir\( .. IJI,~h t, . 
. Al I~lO ... d<Jh.n ~ig w~ .. . c!.V>lh'1.bIt.!"", PJO'-Inc ,. U:t oKht 
. L . n(h(h'P"1~leid~~otIl !l .. rflC"~'..:I , Otw, Atn.rte,10Il ,1, 1 9'J~ 

2b Minder 

maar grotere 

bedrijven. 

melkvee en 

varkens + 10%, 

pluimvee en 

vleeskalveren + 
20% ... 

Score:++=zeer positief; +=positief; O/+=lieht positief; O=neutraal; 0/-= lieht negatief; -=negatiej; - -

=zeer negatief 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Om de landschappelijke kwaliteit te bewaken is in de structuurvisie en het 

bestenuningsplan buitengebied opgenomen dat bij een mogelijke bouwvlakvergroting of

aanpassing altijd aandacht besteed moet worden aan een goede ruimtelijke inpassing van de 

nieuw te bouwen objecten. 

Extra mitigatie is mogelijk door de bestaande bebouwing een zo rustig en eenvoudig 

mogelijk karakter te geven en in schaal zoveel mogelijk bij het landschap aan te sluiten. 

Hierbij kan gedacht worden aan de situering. erfbeplanting en wegbeplanting. Dit wordt 

afgestemd op het landschapstype. 
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Leemten in kennis en informatie 

Op huidige kavels kan als onderdeel van de CJutonome ontwikkeling nog sprake zijn van 

ontwikkeling van beboLLwing. Dit kan in de huidige situatie een verdere aantasting 

betekenen van landschappelijke en andere genoemde waardes, conform de gescbctste 

autonome trend. Na de functietoekenning en de begrenzing van de bouwblokken in een 

eerste concept ontwerp bestemmingsplan vindt een bouwblokinventarisatie plaats door de 

gemeente. Op basis kan worden beoordeeld hoeveel planologische ruimte er concreet word! 

geboden aan de verschillende functies, waaronder veehouderij, recreatie en specifieke 

fundies in het ni.ellwe bestemmingsplan ten opzichte van de vigerende situatie en ten 

opzichte van de feitelijke situatie. Daarmee wordt de latente ruimte in bedd gebraeht. Dit is 

het verschil tussen de huidige situatie en de autonome onhvikkding. Echter het MER 

stellen we in deze fase op voor de Stl'uctuurvisk en niet vool' het bestemmingsplan. In een 

eventuelc aanvulling maken we gebl'uik van deze bouwblok inventari.satie. 

Methodiek 

Vanuit bet waterschap gdden vom ruimtelijke onhvikkelingen in de veehouderij dezelfde 

eisen als voor andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de uitbreidingen van dorpen. Deze 

maatregelen zijn dat grondwaterneutraal moet worden gebouwd en dat piekbelastingen op 

het oppervlaktewater voorkomen moeten worden. Voor het extra verhard oppervlak (daken 

van schuren, wegen, parkeren enz.) dient waterberging te worden gerealiseerd. Dit past 

binnen het beleid om zoveel mogdijk water vast te houden in het gebied alvorens het af te 

voeren. 

Omdat de intensieve veehouderij watemeutraal opereert (uitgangspunt) is het niet nodig 

om de effecten voor het waterbeleid, anders dan de toename van verhard oppervlak, in het 

MER in bccld te brengen. 

Intensicvc veehouderij kan van invloed zijn op het grondwater door: 

1. Crondwateronttrekkingen (bijvoorbeeld veedrenking, zodat geen leidingwater hoeft 

1Norden ingezet). 

2. Bodemenergiesystemen (dus C02 besparing). 

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

grond'waterkwaliteit en van juridische beperkingen. De beoordeling daarvan past niet bij 

het niveau van dit MER en is van bclang VOOl' de individuele project-MER procedure. 

Het aspect bodem is in dit MER geen onderscheidend aspect. Dit omdat de bodem niet 

Lwaar vergraven dient te worden en de in te plaatsen dan weI uit tc breiden of nieuw op te 

richten intensieve veehoudcrijbedrijven vloeistofdichte vloercn of andere voorzieningen 

dienen te realiseren, zodat eventuele ontwikkelingen niet leiden tot aantasting van de 

bodem. 

T e beoorde1en criteria zijn: 

Effect op de bod em. 

Effect op het watersysteem, 
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Eifectscores bodem en water 
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Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Barneveld wordt gekenmerkt door de stuwwallen van de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug 

met daartussen de Vallei. De hooggelegen Veluwe bestaat uit arme zandgronden en de 

Vallei uit rijke klei- en veengronden en zandruggen, met op de overgang Veluwe-Vallei 

bemeste zandgronden (de engen). De huidige waterhuishouding hangt samen met het 

ontstaan van de Veluwe. Sprake is van grondwateropbolling onder de Veluwe, waarbij door 

ondoorlatende lagen het water globaal naar zuid en naar west afstroomt. Dit water komt in 

de smalle beken in de Va Uei die in Barneveld allemaal eerst naar het westen stromen en 

vervolgens samenkomen en dan naar het noorden gaan. 

Het plangebied kent geen grondwaterbeschermingsgebieden en 

o p perv laktewa terbesche rmingsgeb ied. 

Effectbeschrijving 

Het verwijderen, van bebouwing heeft weinig invloed op de geomorfologie en de bodem in 

het buitengebied van Barenveld. 

Door de a fname van het aantal intensieve veehouderijbedrijven zal er geen wijziging 

(ingreep) in de grondwaterstand, grondwaterstroming en waterberging optreden. Ook vindt 

er geen emissie van (mest- )stoffen naar het oppervlakte- en grondwater plaats door het 

gebruik van vloeistofdichte vloeren. 

Beoordelingscriterium Alternatief 

Effect op de bodem 

Effect op het 

wat m 

1B 

-o 

2a Minder maar 2b Minder maar grotere 

grotere bedrijven, bedrijven, melkvee en varkens + 
veestapel blijft gelijk 10%, pluimvee en vleeskalveren + 

20% 

o o 

Score:++=zeer positief; +=positief; O/+=licht posilief; O=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Er zijn, mede gelet op de neutrale score op dit aspect, geen mitigerende maatregelen 

voorzien ten opzichte van de effectbeperkende maatregelen die deel uitmaken van de 

ingreep bij het scenario intensieve veehouderij. 

Leemten in kennis en informatie 

Er zijn geen leemten in kennis en infonnatie geconstateerd die van invloed zijn op de 

oordeels- en besluitvorming. 

Conclusie bodem en water 

De afname van het intensieve veehouderijbedrijven bij beide alternatieven heeft een 

neutraal (0) effect op de bodem en het water. Ook voor de eventuele toename van dieren in 

de grondgebonden veehouderij geldt dat er een neutraal effect op bodem en water is te 

verwachten. 
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Methodiek 

Kwantitatieve infonnatie op basis van kengctallen is op dit globalc niveau niet te gebruikcn. 

Het is bijvoorbeeld onbekend hoeveel verkeer exact waar langs gaat en \Nat de precieze 

schaalvoordelcn zijn van het samenvoegen van bedrijven. am die reden zijn de volgende 

kwalitaticve criteria VOOI" verkeer gehanteerd: 

Gevolgen VOOI" de verkeersa hvikkeling. 

Bci"llvloeding van de verkeersveilighcid. 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Dwars door het plangebied loopt de Al (oost-west) en de A3l) (noord-zuid). Parallel aan de 

l\ 1 ligt de spoorlijn Amersfoort·-Apeldoorn en ten oosten van de ;\30 ligt de spoorlijn 

Barneveld -Ede. De ontwikkeling van deze verkeersaders volgen een autonoom proces op 

bovengemeentelijk niveau. Eventucle nieuwe ont'ivikkelingcn makell dan ook gecn deell.lit 

van de huidige planvorming voor het buitengebied. 

[Juiten de snelwegen en het spoor zijn in het buitengebied nog gebiedsontsluitingswegen 

(de provinciale wegen) en verblijfsgebieden te onderscheiden. Op de 

gebiedsontsluitingswegen, zoals de Barneveldse en Scherpenzeelseweg, gcldt een 

SO km/llLtr rcgiem met vrijliggende fietspaden. Bij menging van fietsers en snelverkeer 

>vordt (iO km/ Ullr overwogen. Over de invoering van een nieuw snelheidsregiem moct nog 

beslu itvorming plaatsvinden. 

Effectbeschrijving 

In deze studie wordt uitgegaan van twee alternatieven 

Alternaticf'l brengt de huidige milieusituatie in beeld. De milieueffecten van de andere 

alternatieven worden bepaald door de effect en van deze alternatieven te vergelijken met de 

huidige situatie: de referentiesituatie. 

Alternatief 2 brengt de gevolgen in beeld van de te verwachten ontwikkeling naar minder 

maar grotere bedrijven, uitgaande van ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven 

overeenkomstig het (voorgenomen) gemeentelijke beleid. Bhmen alternatief 2 worden 2 

varianten onderscheiden: een variant die u itgaat van een gelijkblijvende totale veestapel in 

Barneveld en een variant die uitgaat van groei van de totale pluhllvee· en 

vleeskalverenstapel met 20% en groei van de totale varkens- en melkveestapel met 10%. Dit 

om de milieueffecten 'ian eventuele groei van de veestapel in beeld te brengen 

Gevolgen voor de verkeersafwikkeling 

Naar verwachting zal in alternatief 2 de omvang van de goederen- en personenstromen 

even groot zijn als in alternaticf 1. Het aantal herkomsten en bestemmhlgen van deze 

strom en is echter kleiner. Door de/e bundelhlg is het mogelijk het aantal 

voertuigbewegingen enigszins te verklehlen (schaalvergroting, bijvoorbeeld: bevoorrading 

met grotere vrachtwagens waardoor het totale aantal vrachtwagenritten daalt). In de tweede 

va riant waarin de veestapel enigszins groeit, zal dit effect verdwijnen, en zal de totale 

omvang van het verkeer ongeveer gelijk blijven met de huidige situatie. 
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Bernvloeding van de verkeersveiligheid 
De effecten voor de verkeersveiligheid zijn vergelijkbaar met die voor de 

verkeersafwikkeling. In alternatief 2 neemt het aantal (vracht-)autobewegingen enigszins af. 

Vooral het vrachtverkeer is in deze studie relevant. De grootste problemen met dit zware 

verkeer zijn de te verwachten potentieIe conflicten (knlispunten en wegvakken) met andere 

weggebruikers, in het bijzonder het kwetsbare langzame verkeer, zoals schoolgaande jeugd, 

recreatie(fietsers) en wandelaars. Dit speelt vooral op de lokale wegen met een duidelijke 

mengfunctie (verblijven en ontsluiten) waar er geen aparte of onvoldoende voorzieningen 

zijn voor langzaam verkeer. Door de afname van het aantal verkeersbewegingen van onder 

andere vrachtverkeer zal het effect in alternatief 2a op de verkeersveiligheid licht positief 

(0/ +) zijn ten opzichte van de referentiesituatie. In alternatief 2b wordt dit effect teniet 

gedaan door de lichte groei van de veestapel, en dus het vrachtverkeer. 

Beoordelingscriterium 

Gevolgen voor de 

verkeersafwikkeli 

Gevolgen voor de 

verkeersveili heid 

Alterna Alternatief 2B 

tief 1 B Minder maar 

o 

o 

grotere 

bedrijven. 

veestapel 

blijft gelijk 

01+ 

01+ 

Alternatief 2B Minder 

maar grotere 

bedrijven. melkvee en 

varkens + 10%. 
pluimvee en 

vleeskalveren + 20% 

o 

o 

Score:++=zeer positiej; +=positieJ; O/+=licht positiej; O=neutraal; 0/-= licht negatiej; -=negatieJ; - -

=zeer negatieJ 

Mitigerende en compenserende maatregeien 

Gelet op de effects cores zijn er geen mitigerende maatregelen noodzakelijk. Mogelijk dat er 

door externe ontwikkelingen wei mitigerende maatregelen gewenst zijn. Een externe 

ontwikkeling is bijvoorbeeld de bouw van een sporthal in het buitengebied, waardoor extra 

maatregelen nodig zijn voor (fiets)verkeer. Een voorbeeld van extra mitigerende 

maatregelen is dan het toepassen van vrijliggende fietspaden bij bestaande wegen. Deze 

vrijliggende fietspaden hebben het effect dat de verkeersafwikkeling en de 

verkeersveiligheid zal verbeteren. Dergelijke maatregelen kunnen per casus bekeken 

worden. 

Leemten in kennis en in forma tie 

Er zijn geen leemten in kelmis en informatie geconstateerd die van invloed zijn op de 

oordeels- en beslultvorming. 

Conclusie verkeer 

De gevolgen voor de beoordelingscriteria verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid scoren 

voor alternatief 2a beide licht positief. Dit komt doorda t het aantal (vracht-)autobewegingen 

enigszins afneemt. Alternatief 2b scoort neutraal, omdat het eerder aangegeven positieve 

effect teniet wordt gedaan door een lichte groei van de veestapel, en dus het vrachtverkeer. 

ARCADIS 1124 



6.10 

MER VOOR STRUCTUURV ISIE EN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED I 

GEZONDHEID 

Methode 

Het berekenen van de te verwachten effecten op de gezondheid op basis van "dosiseffect 

rela ties" is niet zinvol omdat het bestemmingsplanbesluit een alge meen ontwikkelingskad er 

biedt voo r intensieve veehouderijen . Door de vele aalmames waarop d e alternatieven zijn 

gebaseerd wordt niet voldaan aan de voorw aard e dat er per bron (intens ief veehouderij 

bedrijf) voldoende betrauwbare bloo tstelllngsgegevens zijn. Door dlt hiaat in kennis over 

intensieve veehouderij en gezondheidsrisico's wordt de effectbeoordeling van de 

alternatieven en scenario's beperkt to t onderstaande algemene ove rzicht van d e stand van 

de kelmis over gezondheid in relatie tot veehouderij. 

In bijlage 10 is meer informatie opgenomen aangaande de lopende onderzoeken en huidige 

inzichten met betrekking tot de rela tie tussen intensieve veehouderij en gezondheid en is 

een rela tie gelegd m et het milieuond erzoek in het kad er van he t pianMER Omdat het 

beoordelen van de effecten op de volksgezondheid geen o nde rdeel van de planMER maar er 

maa tschappelijk gezien wei vee l aandacht is voor dit thema, is deze bijlage opgenomen. 

Effectbeschrijving 

Effecten van intensieve veehouderij en op d e volksgezondheid kunnen op verschillende 

manieren tot stand komen . Bijvoo rbeeld via direct die rcontact, v ia de lucht, via mest en via 

voedingsmiddelen van dierlijke oOt·sp rong. Mogelijke risicogroepen zijn de veeh ouders, 

familie, personeel en bezoekers, omw onenden en conSLlllenten van voedingsmiddelen van 

dierlijke oorsprong. In d e w eten schappelljke literatuUl' komen de volgende onderwerpen 

naar voren : gassen (zoals ammoniak) en geuren, fljn stof en bio-aerosolen ( stofdeel~es die 

bacterien, vinlssen of schimmels kLmnen bevatten). Hieronder worden deze thema's nader 

toege licht. 

ArnrnoYl iak 

Intensieve veehouderij is een belangrijke bran van ammoniakemissie naar d e lucht. De 

concentratie van ammoniak in Ned erlandse stallen bedraagt gemiddeld enkele I1g / m3. 

De MAC (maximaal aanvaardba re concentratie) waarde (14 mg/ m3 over 8 uur tijd gewogen 

gemiddelde) wordt soms ko rtdurend of op een enkele da g oversclued en. De concentratie in 

d e directe omgeving van intensieve veehouderijen is door de enorme verdunning 100-1000 

keer lager dan in een stal. Deze verdmming neemt zeer sterk toe met de afstand van de 

bran. De jaargemiddelde con centra tie in Ned erland is 8 flg / m3. De gemiddelde concentra tie 

in gebieden met veel intensieve veehouderijen is ca. 15-17 ~lg/m3 . De gemiddelde 

concentratie ligt ruim onder de advieswaarde voor chronische blootstelling, die 100 fig / m3 

bedraagt. Enkele veldmetingen tonen aan dat tijdens het bem esten lokaal tijdelljke pieken 

kun nen optreden, hetgeen onder de ad vieswaarde llgt voor acute blootstelling. 

De schadelijke effecten van ammoniak zijn vooral terug te vinden in d e na tuur. Effecten op 

de mens (anders dan geuroverla st) door ammoniak in gebieden met intensieve veehouderij 

zijn minder waarschijnlijk. 

Hiervoor is aangegeven dat de ammoniakemissie ten opzichte van de huidige situatie zal 

afnemen. Gezien die effecten op de emissie en depositie van ammoniak en het feit dat de 

schadelijke effecten van anm10niak zeer beperkt zijn (concentraties liggen ver onder de 
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advieswaarde), worden er geen negatieve effecten op de volksgezondhcid v.w.b. het aspect 

ammoniak verwacht. 

Geul' 

In hoeverre een geurwaarneming als hinderlijk wordt ervaren hangt af van diverse factm'en, 

zoals de blootstellingskarakteristieken (concentratie, duur en frequentie van 

geurwaarneming), aard en karakter van de geur en persoonskenmerken van de waarnemer, 

zoals de sociaal-economische context. In het geval van geurhinder van de intensieve 

veehouderij, hebben agrariers minder last van geurhinder dan niet-agrariers. In het beperkte 

aanta 1 uitgevoerde praktijkonderzoeken is een algemene samenhang tussen geurhinder en 

ervaren ge70ndheidsklachten gevonden en blijkt geen sprake van een linea ire relatie tussen 

geLlr, hinder en gezondheidsklachten. Voor veel stoffen met een sterke geurcomponent geldt 

dat de geur bij lagere concentraties ruikbaar is alvorens de stof tot toxische effecten 

aanleiding kan geven. Er is daarom geen relatie tussen geur en toxiciteit. 

De GGD gebruikt bij de gezondheidsbeoordeling van geurbelasting verzoorzaakt door 

intensieve veehouderijen een module uit de Gezondheidseffectscreening (GES). Deze 

hanteert een andere dosis-effectralatie dan die voor de wetgeving (Wet geurhinder en 

Veehouderij) is gebruikt. Met deze methodiek ligt de maximaal toelaatbare geurbelasting bij 

6 odour units (au) per individueel bedrijf. Een hogere belasting aan gem geeft voor 

omwonenden volgens de GGD een ongewenste gezondheidsbelasting. De vaste v\-ettclijke 

waarden zijn maximaal3 au voor geurgevoelige objecten in de bebouwde kom en 

maximaal14 AU voor geurgevoelige objecten in het buitengebicd. 

Hiel'voor is aangegeven dat de geLiremissie en achtergrondbelasting ten opzichte van de 

huidige situatie naar verwachting zal afnemen. lJit zal ook lei den tot een positief effect op 

de gewndheidsbelasting. Desondanks is er sprake van een geurbclasting die hoger is dan 

aanbevolen waarden uit de GES-methodiek van de CCD en liggen ook de vaste wettelijke 

nonnen voor de maximale geurbelasting in het buitengebied en de normen die de gemeente 

heeft gesteld, boven de grenswaarde die de CGD hanteert. 

Fijn 5toj 

Blootstelling aan fijn stof kan leiden tot een toename in luchtwegklachten, lwesten, 

benaLrwdheid, vermindering van de longfunctie en een toename van ziekenhuisopname. 

Met elke 10 pg/m3 stijging in PM10 concentratie neemt bijvoorbeeld sterfte toe met 4,3'/'0 

wanneer men chronisch is blootgesteld aan fijn stof. 

Hoewel de Europese norm voor jaargemiddelde concentratie PlYIlO op 40 pg/m31igt, is de 

advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 20 pg/m3 I3ij 

luchtmodellering is gebleken dat er sprake is van een overschrijding, indien de fljn stof 

aehtergrondconcentratie van 32,5 fLg/m3 wordt overschreden. 

Ten aanzien van fijn stof zullen intensieve veehoudel'ijen moeten voldoen aan de wettelijke 

normen met betrekking tot de concentratie en het aantal overschrijdingsdagen. Lokaal is een 

toename van de fijn stof concentratie niet uitgesloten. De achtergrondbelasting in Barneveld 

is vool' een ded van het grondgebied boven de advieswaarde van de WHO (20 ~Lg/m3.). In 

deze gebieden zal er gedurende langere tijd nog sprake zijn van een belasting op de 

volksgezondheid. 

Infect ieziekten 
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Zoonoscn zijn infediczickten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn, Dit kan via 

direct diercontract, de lucht, mest en via voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, 

i\an een bio-aerosol zoals MRSi\ is voldoende onderzoek verricht om het 

gezondheidsriscico te kunncn benoemen. Van bioaerosolcn bcladcn met bijvoorbeeld 

endotoxinen, griepvirussen en, Q-koorts bacillen is een inschatting van het 

gezondheidsrisico beperkt mogelijk. In dit kader is landelijk onderzoek opgestart. 

In dit onderzoek wordt onder meer de aanwezigheid van fijn sto£, bacterii:~n en virussen in 

de bu\.ut van verschillende veehouderijbedrijven gemeten. Ook worden de 

gezondheidsproblemen van omwonenden in ba It gebracht om die vervolgens te 

vergelijken met de gezondheidsproblemen van mensen in andere gebieden. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences, 

onderdeel van de Universiteit Utrecht) in samenwerking met het NIVEL en het RfVM en 

loopt van eind 2009 tot medio 2011. In een tllssenrapportage (21 januari 2011) zijn de eerste 

resultaten op basis van de gegevens die zijn verzameld in 2010 weergegeven. In dit rapport 

is geconcludeerd dat op basis van deze resultaten de sLlggestie dat in gebieden met 

intensieve veehouderij meer klachten en aandoeningen in de luchtwegen worden 

gerapporteerd, niet worden bevestigd aan de hand van de verkregen ziektegegevens van de 

huisartsenpraktijken. Het onderzoek constateert dat in de butut van varkens- en 

kippenbedrijven een verhoogde endotoxinewaarde (dode celmateriaal op fijn stof) in de 

lucht wordt gemeten. De aangetoonde waarden zijn fllnk hoger in vergelijking met 

stedclijke gebieden, 11l.aa r zijn nog steeds laag. Bij de gemeten endotoxinen iveaLis zijn op 

basis van de huidige in7ichten geen ge70ndheidseffecten te verwachten. Cedetailkerde 

analyses van bestaande en nieuwe meetresultaten 1110eten inzicht geven of er een 

samenhang bestaat tussen het voorkomen van bepaalde aandoeningen en specifieke 

blootstelllngen. E r Jigt dus nog geen cindoordeel en er is dus nog sprake van een belangrijke 

leemte in kennis over die samenhang. 

Uit het informatieblad "Intensieve veehouderij en ge70ndheld" van de CCD'en Brabant en 

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

op het gezondheidsrisi.co te verwachten is in de algemene leefomgeving. Voor de 

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

vanwege het ontbreken van blootstellinggegevens op leefomgevingniveau. In bijlage 10 

wordt nader ingegaan op biologische agentia in relatie tot de intensieve veehouderij. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
De schaalvergroting in de intensieve veehouderij betekent niet per definitie een 

verslechtering van de gezondheidsrisico's. l3ij nieuwbomv van veehouderijbedrijven 

hmnen maatregelen worden genomen die een aantal dreigingen VOOl' de volksgezondheid 

kunnen beperken. Ook via de bedrijfsvoering kunnen risko's worden beperkt (bron: brief 

van hct Ministerie van Volksgezondheid, We1zijn en Sport aan de Tweede !camer; kenmerk: 

PC/ZP-2920705;d.d. 29 mei 2009). 

De uitkomst van nader onderzoek kan leiden tot aanpassing of introductie van wettelijke 

normen. Daar waar locatiekeuze aan de orde is kunnen gezondheidsaspecten in de 

overweging worden betrokken. 

Leemten in kennis 
Er is nog een behoorlijk hiaat in de kennis over intensieve veehouderij en 

gezondheidsrisico's, voora1 wat betrdt de uitstoot van grotere bedrijven en concentraties 
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van bedrijven (bron: brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan d e 

Tweede kamer; kenmerk: PC / ZP-2920705; d.d. 29 mei 2009). De relatie tussen intensieve 

veehouderij en gezondheidsproblemen van omwonenden Is onderwerp van nader 

onderzoek volgens het Ministerie van VWS. Het RIV~'1 heeft recent onderzoek 

verricht naa r de aanwezigheid van veegerelateerd e MRSA bij omwonenden van intensieve 

varkenshouderijen en kwam daarbij tot de conclusie dat er geen verhoogd risico is voor 

omwonenden (bron: RIVM briefrapport 2151011002. Volksgezondheidsaspecten van 

veehouderijbedrijven in Nederland: zoi:inosen en antibioticumresistentie). Echter huisartsen 

in gebieden met intensieve veehouderij geven aan meer symptomen va n de luchtwegen en 

respiratoire aandoeningen te vermoeden in hun praktijken. Symptomen en aandoeningen 

die overigens weI zijn aangetoond bij werknemers in de veehouderij. 

Conc/usie gezondheid 

Ten aanzien van gezondheid zijn de altematieven voora lsnog niet onderscheidend. Dit komt 

door h et hiaat in kennis over intensieve veehouderij en gezondheidsrisico's. Dit aspect is 

daarom niet opgenomen in de beoordeling. De primai.re verantwoordelijkheid van 

het ontwikkelen van kennis voor het beoord elen van gezondheidseffecten lig t bij het Rijk. 
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HOOFDSTUK 

Vergelijking 
alternatieven veehouderij 

SAMENVATIING EFFECTEN 

Tabel 7.2 geeft een totaaloverzicht van de effectscores, aan de hand van de 

beoordelingsschaal in Tabe17.1 
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Tabel7.2 

Totaa loverzicht ptt,orttlpnnrrlp lirln 

Overige effecten Verdroging van waardevolle en 0 0 0 

natuur beschermde bieden 

Waardevolle en beschermde soorten 0 0 0 

Fijn stof Verkeer 0 0/+ 0 

n stof 0 0 0/-

Geluid Verandering geluidsemissie bij 0 0/+ 0/+ 

geluidsgevoelige categorie~n: 

bebouwde kom, geluidgevoelige 

gebouwen en terreinen, woningen en 

ebieden 

Geur Leefklimaat binnen de bebouwde 0 0/+ 0 

kom 

Leefklimaat buiten de bebouwde 0 0/+ 0/-

kom 

Landschap, Be'fnvloeding van specifieke 0 0/+ 0/+ 

cultuurhistorie & landschappelijke patronen/objecten 
archeologie en 

en elementen. 
aardkundige 

waarden 

Be"fnvloeding van visueel ruimtelijke 0 0 0/-

karakteristiek 

ische waarden 0 0/-

Be'fnvloeding historisch geografische 0 0/+ 0/+ 

waarden 

0 0/+ 0/+ 

Aantasti waarden 0 0/-

Bodem en water Effect 0 de bodem 0 0 0 

Effect het 0 0 0 
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7.2 CONCLUSIES PER ASPECT 

Ammoniak en natuur 

GEEN SIGNIFICANT Voor alle alternatieven is een afname te zien van stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige 

NEGATIEVE EFFECTEN VAN gebieden van Natura 2000, Beschennde Natuurmonumenten en EHS. Hierdoor treden geen 

AMMONIAKDEPosmE significant negatieve effecten van ammoniakdepositie op deze gebieden op. UitgangspLUlt 

daarbij is dat het gebruik maken van niet-benutte rechten (dus weI ve rgund, maar niet 

gerea liseerd) niet mogelijk is op basis va n de Natuurbeschenningswet en de provinciale 

verordening stikstof en Natura2000 en dat hierop ook toets Lng en handhavin g plaatsvindt. 

Circa 1/3 deel van de emiss ie op basis van de vergunl1ingen is niet gerealiseerd. Het 

opvullen van deze latente rechten zal ten opzichte van de huidige, feitelijke situatie weI een 

negatief effect hebben op de Natura2000-gebieden en de overige voor verz uring gevoelige 

bos en natuurgebieden. 

GEEN NEGATIEF EFFECT 

GRONDWATERWINNINGEN 

OP BESCHERMDE GEBIEDEN 

GEEN EFFECT VERWACHT 

OP BIJZONDERE OF 

BESCHERMDE SOORTEN 

GROEI & KRIMPBELEID 

VOOR 

De effecten op de Wav-gebieden zijn positiever dan op Natura 2000/Beschermde 

NatuurmonLunenten. Om die reden is het effect op EHS (+) positiever beoordeeld dan 

Natura 2000/Beschermde Natuurmonument (0/ +). Alternatief 2a is iets g1.U1stiger dan 

alternatief 2b. Omdat de modelresultaten van de alternatieven onderling nauwelijks 

verschillen zijn ze gelijk gescoord. 

Overige effecten natuur 

Verdroging van waardevolle en beschermde gebieden 

Onder invloed va n een wijziging in agrarische grondwaterwinningen kunnen negatieve 

effecten op beschermde gebieden uitgesloten worden. 

Waardevolle en beschermde so orten 

Ais op de bouwblokken / zones voor hervestiging bijzondere of beschennde plant- of 

diersoorten voo rkomen, kan een negatief effect optreden. Het is niet waa rschijnlijk dat dit 

aan de orde is, vanwege het huidige intensieve agrarische gebruik en het fe it dat bermen, 

slootkanten en (erf-)beplanting bij de inrichting van de bouwblokken zoveel mogelijk 

gespaard blijven. Bij de alternatieven wordt daarom geen effect op bij zo ndere of 

beschermde soorten verwacht. 

Effecten van recreatie 

Alleen het Natura 2000-gebied de Veluwe ligt binnen de gemeente Ba rneveld. Voor dit 

gebied geldt voor de effecten van recreatle (verstoring) het provincia Ie Groei & Krimpbeleid 

ONTWIKKEUNGSMOGELlJK- bij het bieden va n ontwikkelingsmogelijkheden aan verblijfs recreatieterreinen in het 

HEDEN VERBLlJFSRECREATIE natuurgebied. De provincie Gelderland heeft een streekplanuitwerking Groei & Krimp 

vastgesteld gericht op de ontwikkeling van de verblijfsrecreatiesector op de Veluwe. Het 

doel van het Groei en Krimp beleid is om de meest kw etsbare natuur op de Veluwe te 

ontlasten en ontwikkelingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie te geven op minder 

kwetsbare plaatsen. Dit houdt in ruimtelijke zin in, dat groei van verblijfsrecreatie op het 

Centraal Veluws Natuurgebied (verder kortweg CVN genoemd) uitsluitend kan 

p laatsvinden in de zoekgebieden voor recreatiec1usters. In de omgeving van Barneveld zijn 

dit Kootwijk en Garderen. Krin1p van verblijfsrecreatie (in oppervlakte) moet plaatsvinden 

in het overige deel van het CVN. 

De overige Natura 2000-gebieden en Beschennde Natuurmomunenten liggen (ver) buiten 

de gemeentegrens; hier worden geen effecten verwacht. 
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PER SALDO NElITRAAL 

EFFECT OP FUN STOF 

LICHT POSITIEF EFFECT 

T.A.V. GELUIDGEVOELIGE 

BESTEMMINGEN 

LICHTE VERBETERING 

LEEFKLlMAAT BU 

ALTERNATIEF 2A 

LICHT NEGATIEF TOT 

NEGTlEVE EFFECTEN OP 

CUL TUURHISTORISCHE, 

ARCHEOLOGISCHE EN 

AARDKUNDIGE WAARDEN 
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Luchtkwaliteit: Fijn stof 

De achtergrondconcentratie voor fijn stof ligt onder de grenswaarde. Bij uitbreiding mogen 

bedrijven de normen voor luchtkwaliteit niet overschrijden. Door het voorschrijven van 

nabehandelingsteclmieken en huisvestingsystemen ktumen nieuwe knelpLmten worden 

voorkomen. Alternatief 2a kan leiden tot een licht positief effect op fijn stof als gevolg van 

iets minder verkeer. Alternatief 2b kan leiden tot een licht negatief effect op fijn stof als 

gevolg van meer vee. Per saldo zijn beide alternatieven in totaal als neutraal beoordeeld. 

Geluid 

De verwachting is dat voor zowel alternatief 2a als alternatief 2b de afname van het aantal 

intensieve veehouderijen een licht positief (0/ +) effect heeft t.a.v. geluidgevoelige 

bestemmingen. Bet is niet te bepalen in hoeverre ontoelaatbare geluidsbelasting op 

gevoelige bestemmingen optreedt. 

Geur 

Zovvel blnnen als buiten de bebouwde kom leidt alternatief 2a gemiddeld tot een lichte 

verbetering van het woon- en leefmilieu ten opzichte van de referentie (Besluit Buisvesting). 

Alternatief 2b scaort minder goed als de referentie, de geurhinder is bij dit alternatief 

nagenoeg gelijk als in de huidige situatie. 

Landschap, cultuurhistorie & archeologie en aardkundige waarden 

Landschap 

Variant 2a wordt als licht positief beoordeeld door de koppeling met 

landschapsversterkende eisen aan de inpassing in grate delen van het buitengebied. Echter 

in de beekdalen wordt desondanks toch een verdere verslechtering voorzien. Dit drukt de 

score tot neutraal. Variant 2b wordt als licht negatief beoordeeld. Bij verder schaalvergrating 

zijn immers extreem grate stallen en erfcomplexen moeilijk in te passen. Dit weegt niet meer 

op tegen de kwantitatief grotere afname van kleine stallen die een relatief beperkte impact 

hadden, doordat deze wei nog goed inpasbaar waren. 

Cultuurhistorie & Archeologie 

Bij de varianten 2a en 2b is er wei sprake van nieuwbouw en daarmee potentieel aantasting 

van archeologische waarden. De ontwikkelingen zijn daarom licht negatief (2a) tot negatief 

(2b) beoordeeld 

Aardkundige waarden 

Nieuwbouw en dus het verstoren van de grand kan aantasting van aardktmdige waarden 

betekenen. Deze waarden zijn dan ook onherroepelijk verloren. Gezien het feit dat er schade 

aan aardkundige waarden kan optreden zijn de alternatieven 2a en 2b respectievelijk als 

licht nega tief en negatief beoordeeld. 

Bodem en water 

GEEN NEGATIEF EFFECT OP De afname van het aantal intensieve veehouderijbedrijven de alternatieven 2a en 2b heeft 

BODEM EN WATER een neutraal effect op de bodem en het water. Ook voor de eventuele toename van dieren in 

de grandgebonden veehouderij geldt dat er een neutraal effect op bodem en water is te 

verwachten. 
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Verkeer 

LICHT POSITIEF EFFECT De gevolgen voor de beoordelingscriter ia verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid scoren 

ALTERNATIEF 2A, NEUTRALE voar alternatief 2a beide licht positief. Dit komt doordat het aantal (vracht-)autobewegingen 

SCORE VOOR AL TERNATlEF enigszins a fneemt. Altematief 2b scoart neutraal, omdat het eerder aangegeven positieve 

2B effect teniet wardt gedaan door een Iichte groei van de veestapel, en dus het vrachtverkeer. 

HIAAT IN KENNIS 

GEZONDHEIDSRISICO'S 

Gezondheid 

Ten aanzien van gezondheid zijn de a lternatieven vooralsnog niet onde rscheidend. Dit komt 

door het hiaat in kermis over intensieve veehouderij en gezondheidsrisico's. Dit aspect is 

daarom nlet opgenomen in de beoordeling. De primaire verantwoordelijkheid van 

het ontwikkelen van kennis voor het beoordelen van gezondheidseffecten ligt bij het Rijk. 
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HOOFDSTUK 

Randvoorwaarden 
mestvergisting 

NUT EN NOODZAAK VAN MESTVERGISTING 

Mestvergisting kan bijdragen aan verschiilende duurzaamheidsdoelen: 

1. Winnen van energie (biogas) als alternatief voor fo ss iele brandstof, wa t bijdraagt aan het 

verm inderen va n CO
2
-emissies. 

2. Verbeteren van de afzetmogelijkh eden van d e mest d oor de mest na vergisten te scheid en 

en te bewerken tot beter afzetbare dee lproducten. 

3. Vervangen van kunstmest door scheidingsproducten kan bijdragen aan energiebespa ring 

omdat maken van stikstofktmstmes t veel energie kost. 

4. Minder transportkilometers en dus minder verkeer en energ ie voo r de mestafzet, mits het 

vo lume van de restproducten lager wordt d oor nabewerking (ontwa tering) van het 

digestaat. 

5. Minder emissie van broeikasgas uit d e sta l mits de m est snel uit de stal wordt afgevoerd 

naar de vergister. 

De veehouderij in Barneveld p roduceert ongeveer 875 .000 ton mest met dam'in 6 miljoen kg 

stikstof en 3 miljoen kg fosfaa t (2008) . Hiervan moet zo'n 400.000 ton mest van de bedrijven 

als bedrijfsoverschot w orden afgevoe rd. Door de strengere m estwetgeving worden de 

mogelijkheden om deze mest op andere bedrijven in ons land als m estslof te benutten, 

steed s kleiner. Dit betekent dat bedrij ven met een mestoverschot steeds m eer op zoek 

moeten naa r alternatieve afzetmogelij kheden voor de mest. 

In een biovergistingsinstallatie is mest te vergisten en de uitgegiste mest (digestaa t) te 

verwerken tot organische mestkorrels, een mineralenconcentraat en loosbaar water. 

Nederland heeft in het kader van energievoorziening en klimaatverandering, doelen 

gefonnuleerd voor de productie van duurzame energie (biomassa, wind, zon). Programma's 

van het rijk en de provincie Gelderland bevorderen ook de productie van biogas uit 

biomassa d oor middel van co-vergisting (dierlijke mest met co-producten). 

Covergisting in samenhang met ontwateren van en nabewerken de vergiste mest kan leiden 

tot flinke besparing op transpo rtkilometers in vergelijking met de huidige mestafzet over 

grote afstand . Biovergisting dient dan ook de gezamenlijke belangen van milieu, energie en 

veehouderij. 

In een biovergistingsinstallatie wo rdt onder gecontroleerde om standigheden in een 

biologisch proces de organische slof uit biomassa omgezet in biogas. Het is een proces dat 
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overal in de natuur voorkomt onder zuurstofloze omstandigheden, maar dan aileen 

ongecontroleerd. Het geproduceerde biogas beslaat voar ongeveer 60% uit methaan en 40% 

CO2, Biogas wordt vervolgens verbrand in een biogasmotor met daaraan gekoppeld een 

generator. De hierbij opgewekte groene stroom wordt verkocht en afgeleverd aan het net. 

De warmte die vrijkomt wordt voor een klein deel benut voor het op temperatuur houden 

van de biovergistingsinstallatie en de rest kan worden ingezet voor het drogen van de 

uitgegiste mest. 

Aile biomassa die in een biovergistings installatie wardt vergist, komt er na het 

vergistingsproces van ongeveer 40 a 60 dagen ook weer uit, met uitzondering van dat 

gedeelte van de organische stof dat is omgezet in biogas. De uitgegiste biomassa (digestaat) 

bes laat hoofdzakelijk uit water, mineralen(slikstof, fosfaat, kali, etc.), organische stof en 

kleinere bestanddelen. Bij verwerking w o rdt het digestaat gescheiden in een dikke fra ctie en 

een dlmne hactie. Van de dlUme hactie wordt met behulp van filtratietechnieken een 

vloeibare ktmshnest vervangende meststof (met name stikstof en kali) en schoon water 

gemaakt. Voor de productie van ktmshneststikstof is veel fossiele energie vereist. Op dit 

moment worden deze teclmieken in 8 pilots in Nederland beproefd . De dikke hactie kan 

worden gedroogd met de restwarmte en gekorreld. 

In september 2009 is door de gemeenteraad het "Milieu(klimaat)beleidsplan gemeente 

Barneveld, 2009 - 2013" vastgesteld. In paragraaf 5.3 van dat b eleidsplan Cduurzaamheid en 

energ ie') is vastgelegd dat duurzame energie gestimuleerd wordt, zodanig dat binnen 4 

jaren 5% van de energie die bilulen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, duurzaam op te 

wekken en / of te leveren via coilectieve opties. Het beleidsplan stelt dat onze regio bij 

uitstek een regio is waar kansen liggen voor energieopwekkillg uit biomassa, zoals onder 

meer mestvergisting. 

RANDVOORWAARDEN MESTVERGISTING 

Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen een aantal randvoorwaarden voor nader te formuleren 

beleid rond het thema (co)vergisting van mest. Dit op basis van mogelijke effecten op de 

volgende aspecten: 

• Effecten van vergisten op de mest en het mestoverschot. 

• Energie en broeikasgassen. 

• Verkeer. 

• Externe veiligheid. 

• Landschap, cultuurhistorie en archeologie. 

• Luchtkwaliteit: Geur en anullOniak. 

• Bodem en water. 

• Licht. 

Effect van (co)vergisten op de mest en het mestoverschot 

Vergisten van mest gaat in de eerste plaats om het winnen van energie in de varm 

methaangas uit de organh;che stof in de mest. Vergisten laat de meststoffen, bijvoorbeeld 

stikstof, fo sfaat en kali niet verdwijnen uit de mest: die blijven in de vergiste mest, het 

digestaat achter. Ais het digestaat wordt gescheiden, ontwatert en bewe rkt tot 

geconcentreerde natte en droge scheidingsproducten (mineralenconcentraat en/ of 

mestkorrels) verbetert dat de afzetbaarheid van de mest. Bijvoorbeeld als 
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kLmstmestvervanger (concentraat) of als organische mestkorrels, wat bovend ien minde l' 

tl'ansportvolume en daardoo r minder transportkilometers betekent. De bewel'king tot 

kLmstmestvervanger verkeert nog in een experimenteel stadilln1. Of bewerken en afzetten 

van scheidingsproducten op grote schaal gaa t lukken is nog onzeker en afhankelijk van 

we ttelijke erkenning van de kLmstmestvervangers, de afzetbaarheid van de 

scheidingsproducten en de rentabiliteit van mestvergisting: kosten versus de energieprij s. 

Positief voor de mestafzet is het hygH~niserende effect van verhitten, wat vereist is bij export 

va n mest. 

Vergisten van mest gebeurt, om het rendabel(er) te maken, vaak in combinatie met het 

verg isten van organische reststoffen en ! of speciaal daarvoor geteelde gewassen, 

bijvoo rbeeld energiemals. Daa rmee nemen de hoeveelheid digestaat en de hoeveelheid 

meststoHen daarin wei toe, wa t de hoeveelheid mest (digestaat) d us juist vergroot. Wettelijk 

is bepaald dat als m eer (gewicht) covergistingsmateriaal d an mest vergist wordt, het 

digestaat n iet m eer een toegela ten meststof is maar afval. Daarom gaat ook he t beleid van 

de gem eente Barneveld uit van maxin1aal 50% covergistingsmateriaal. 

Duurzaamheid, energie en broeikasgassen 

Gebruik van landbouwgrond voor energieteelt (bijvoorbeeld energiemals) vergroot de 

concurrentie om de ruirnte tussen energievoorziening, voedselvoorziening en biodiversitei t. 

(Co)ergisten van mest levert per saldo veel meer energie dan het (h'ansport)energie kost. 

Een verg ister van 100.000 ton per jaa r ka n circa 5000 huishoudens van elektriciteit voorzien, 

door het gas te verbranden in een motor die een dynamo aandrijft . Het gas is ook als b iogas 

af te zetten, wat wei investeringen vergt voor het reinigen van het gas en het injecteren van 

het gas in het gasnet . 

Of er bespaard wordt op tran sportkos ten van de m est is afhankelijk van het al of niet 

scheid en en indikken van het digesta at. Als dat wei gebeurt is fUnk te bespa ren op 

transportenergie voor de rnestafze t. Als dat niet gebeurt is zelfs meer transportenergie nodig 

in geval van covergish ng. 

Biogas vermindert de behoefte aan foss ie le energie wat bijdraagt aan het sluiten van de 

koolstofkring loop en daannee bijdraagt aa n het verm inderen va n de uitstoot van CO
2 

naar 

de atmosfeer. 

Als vergisten van de mest leidt tot een kortere verblijftijd van de mest in mestkelders in de 

stal of andere opslagen, dan kan dat leiden tot minder uitstoot van m ethaangas (een sterk 

broe ikasgas) uit deze op slagen . 

Verkeer 

Nabij de vergister neemt het verkeer toe naarmate de installatie groter is en meer 

covergisting toepast. Of vergisting in mimer verband leidt tot minder transport is 

afhankelijk van het al of niet scheiden en indikken van het digestaat. Als dat wei gebeurt is 

flink minder transport nodig voor de mestafzet. Als d at niet gebeurt is zelfs meer tran sport 

no dig in geval van covergisting. Vergisters zullen moeten liggen aan voor de mate van 

tran sport geschikte infrastructuur. Aanvoer van mest met een pijp leidin g kan h et transport 

nog aanzienlijk beperken. 
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Externe veiligheid 

Opslag van biogas in een drukloos gasreservoir vormt geen groot extern veiligheidsrisico, 

zeker als er zich geen grote groepen mensen in de nabijheid bevinden. Afhankelijk van de 

omvang van de gasopslag ligt de risicocontollr (kans van een op op 1 miljoen om te 

overlijden als gevolg van een ongeval in verband met de inrichting) op 25 tot 120 meter 

afstand. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Meest opvallend zijn de mestvergistingsilo's die tot circa 10 meter hoog ktmnen zijn. 

Boerderijvergisters zullen in de regel goed inpasbaar zijn op een boerderijerf. Grote 

indllstriele vergisters zullen het best passen (aansluitend) op een bedrijventerrein met 

vergelijkbare activiteiten. De inpassing van bllllrtvergisters zal moeten gebeuren op de 

meest geschikte plek in een buurt: aansluitend bij een agrarisch erf of andere geschikte 

locatie, bijvoorbeeld een industrieterrein. 

Luchtkwaliteit: Geur, ammoniak, NOx en PM .. 

De installaties zullen moeten voldoen aan geluidseisen en aan de uitstooteisen voor 

ammoniak, geurstoffen, stikstofoxiden en fijnstof. Verder zullen de installaties moeten 

voldoen aan de uitstooteisen voor NOx en PM
lO

• Locale toename van emissie van ammoniak 

uit mestvergisting is niet uit te sluiten zodat een passende beoordeling vereist zal zijn van 

geval tot geval. Mestbe- en verwerking waarbij gebruikt wordt gemaakt van de algemene 

technieken als mestscheiding leveren een relatief geringe bijdrage aan de emissie van een 

agrarisch bedrijf en is qua aard van uitstoot vergelijkbaar met een stalsysteem. Door kortere 

verblijftijd van de mest in de stallen zal minder emissie van ammoniak 

optredenAangenomen wordt dat door het toepassen van vergistingsinstallaties in de 

gemeente Barneveld de stikstofdepositie per saldo niet zal toenemen. Weliswaar kan tel' 

plaatse van de vergistingsinstallaties de stikstofdepositie toenemen. Dit omdat bij de 

mestvergistingsteclmiek met co-producten NOx-emissies optreden (de omvang daarvan is 

sterk afhankelijk van o.a de co-producten en de vormgeving van de 

installaties).Aangenomen kan echter ook worden dat bij aanwending van een verbeterd 

mestproduct minder emissies zouden kunnen optreden, mede door de betere 

beschikbaarheid van mineralen voor het gewas. 

Geluid 

Geluidbronnen van covergisting zijn de WKK-motoren (voor opwekken stroom uit biogas), 

transport, pompen, drogen en pelleteren van het digestaat, ventilatoren, noodfakkel. 

Afhankelijk van de omvang van de installatie is in het algemeen een grotere afstand tot 

geluidgevoelige objecten vereist. Op een industrieterrein geldt de geluidzonering voor dat 

industrieterrein. 

Bodem en water 

Installaties voor mestvergisten zijn zo aan te leggen en te beheren dat niet of nauwelijks 

effecten op water en bodem optreden. Dit door afkoppelen en infiltreren van hemelwater en 

goede voorzieningen om de bodem te beschermen die bij de verg1.Umingverlening geeist 

worden. 

Licht 

De installaties brengen extra verlichting met zich mee. Dat betekent dat bij voorkeur is aan 

te sluiten bij al"lichte "locaties. 
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HOOFDSTUK 

randvoorwaarden 
verbl ijfsrecreatie 

Voornemen 

In de structuurvisie en het bestemmiIlgsplan zijn geen g rootschalige nieuwe 

ontwikkelingen voorzien. Daarom is voor verblijfsrecreatie geen planalternatief ontwikkeld. 

In de Structuurvisie is beleid opgenomen voor d e (ruimtelijke) ontwikkeling van de 

recreatiesector in de gemeente Barneveld. 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

De aantrekkelijkheid van Barneveld voor recreanten uit zich in de aanwezigheid van 66 

verblijfsrecrea tieterreinen en circa 20 boerencampings. Met name in het overgangsgebied 

van het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) ten oosten van Voorthuizen en in het gebied 

rondom de kern Garderen komen veel verblijfsrecreatieterreinen voor. Daarnaa st vormt het 

afwisselende landschap een geschikt deco r voor dagrecrea tieve activiteiten. Zo zijn er op 

ve le plekken in de gemeente wande l- en fietsroutes uitgezet. Een andere vo rm van 

dag rec rea tieve activiteiten manifesteert zich in het gebied rondom de recreatiepla s 

ZeLuneren . De afgelopen jaren is ingestoken op een verlenging va n het seizoen. Ook de 

komende jaren zet de recreatiesector in op innovatie. 

Een deel van verblijfsl'ecreatieterreinen va It onder het Groei & Krimp-beleid van de 

p rov incie Gelderland. Groei van deze verblijfsrecreatieterreinen kan uitsluitend in de 

groeidusters Garderen en Kootwijk (Streekplanuitwerking Groei- & Krimpbeleid op de 

Veluwe; zie hoofdstuk 2) plaa tsvinden. Het merendeel van de verblijfsrecrea tieterreinen valt 

echter niet onder het groei-en-krimp-regiem. 

Beoordeling ontwikkelingen verblijfsrecreatie nabij Natura 2000-gebieden 

Alleen het Natura 2000-gebied de Veluwe ligt bilmen de gemeente Barneveld. Voor dit 

gebied geldt voor de effecten van recreatie (verstoring) het provincia Ie Groei & Krirnpbeleid 

bij het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan verblijfsrecreatieterreinen ill het 

natuurgebied . De provincie Gelderland heeft een streekplanuitwerking Groei & Krirnp 

vastgesteld gericht op de ontwikkeling va n de verblijfsrecreatiesector op de Veluwe. Het 

doel van het Groei en Krimp beleid is om d e meest kwetsbare natuur op de Veluwe te 

ontlasten en ontwikkelillgsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie te geven op millder 

kw etsbare plaatsen. Dit houdt ill ruirntelijke zin in, dat groei van ve rblijfsrecreatie op het 

Centraal Veluws Natuurgebied (verdeI' kortweg CVN genoemd) uitsluitend kan 

plaatsvillden in de zoekgebieden voor rec reatieclusters. In d e omgevillg van Barneveld zijn 

dit Kootwijk en Garderen. Krirnp van verblijfsrecreatie (in oppervlakte) moet plaatsvinden 

ill het overige d eel van het CVN. 
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Dc ovcrigc Natura 2000-gcbicdcn en Beschennde Natuurmonumentcn liggcn (vcr) buitcn 

de gemeentegrens; hier worden geen effeden verwacht. 
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HOOFDSTUK 

Beleidskeuzen 
en effecten voorkeursalternatief 

In dit hoofdstuk zijn de in de ontwerp structuurvisie gemaakte beleidskeuzen samengeva t 

voor d e m.e.r. -relevante onderwerpen (inten sieve) veehouderij , mestvergisting en recrea tie. 

Vervolgens zijn de milieueffecten van deze beleidskeuzen beschreven In relatie tot d e 

effecten va n de onderzochte a lternatieven. 

BELEIDSKEUZEN INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 

BELE ID SKEUZEN 

In de ontwerp structuurvisie is het volgende beleid opgenomen voor de intensieve 

veehouderij : 

Wij willen de mtensieve veehouderij ontwikkelmgsmogelijkheden bieden m 

overeenstemming met de reconstl'Uc tieplannen. Veluwe en Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost en 

het advies van de streekcommissie over de actualisatie van het reconstructieplan Gelderse 

Vallei/Utrecht-Oost . 

Dit advies stelt onder meer voor om in verwevingsgebied ook een tweed e uitbreiding met 

30% toe te staan op goede (ontwikkel)loca ties onder strikte voo rwaarden: wonen, 

bovenw ettelijke emissie-eisen aan stallen, landschap, infra structuur, bedrijheconomische 

noodzaak, besluitvorming in sam enspraak tussen provincie, gemeente en ge bied. 

Nieuwvestig ing is, om verdere verstening te ve rmijden, aileen nag mogelijk bij hoge 

uitzondering, ook in het LOG. Bijvoorbeeld om met een verplaatsing om milieuknelptmten 

op te lossen. Bij voorkeur zijn bestaande locaties te gebruiken. 

De mogelijkheden die we bied en voor de intensieve veehouderij zijn weergegeven in 

onderstaande tabellO.1. 
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Mogelijkheden 
Landbouwont- Extensiverings 

intensieve 
wikkelingsgebied 

Verwevingsgebied 
gebied 

veehouderij 

Nieuwvestiging Nee, tenz ij geen gesch ikte Nee. Nee. 

op een nieuwe bestaande locat ie 

locatie (mi lieuruimte, versten ing). 

Zo ja : maximum bouwb lok 

2,5 ha, overeenkomst ig 

adv ies actua lisat ie 

reconstructiep la n. 

Uitbreiding Maximaal 1,5 ha met Bouwblok met 2 keer 30% t .O .V Aileen om t e 

f lex ibiliteit inga ngsdatum reconstructiepla n. voldoen aan 

bestemmingsplan. Tweede uitbreiding met 30% onder w ettelijke 

Tot maximaa l 2,5 ha strikte voorwaarden. In zoekzones eisen aan 

bouwblok met stedel ijk geb ied (geen bufferzone) en stallen. 

planherziening, kernrandzones 250 meter maximaal 

overeenkomstig advies een keer 30%. In bestaande en op 

actua I isat ie korte termijn te ontwikkelen stedelijke 

reconstructiepla n. zones geen uitbreiding. 

Omschakeling Zowel op grondgebond en Ja, met wijzigingsbevoegdheid, mits Nee. 

agrarisch bedrijf als op een getoetst door gemeente op 

w oonbestemming. Mits omgevingskwaliteit, maar niet in 

naar minimaa l 70 NGE kernrandzo nes 250 meter en zoekzones 

omvang intensieve in streekp lanuitwerking zoekzones 

veehouderij. Geen stedeli jk gebied. 

omschake ling in 250 meter Minimaal naar 70 NGE intensieve 

rond de kernen en in veehouderij. 

zoekzones u it Omschake li ng van agrarisch bedrijf en 

streekp la n u itwerki ng van 'wonen met agrarische activiteit'. 

zoe kzones stede lijk gebied. Omschakeling van woning ail een 

onder strenge voorwaarde, via 

planherziening. 

Volledige nieuwvestiging vun intensieve veehouderij zien w ij uls een zeer grate 

uitzondering binnen het LOG en we nemen dun ook geen flexibiliteitbepuling op in h et 

nieuwe bestemmingsplan die nieuwvestiging mogelijk maakt. Onder nieuwvestiging 

verstaan we het vestigen van een agrariseh bedrijf op een loeatie waar, op basis van het nu 

geldende bestemmingsplan, geen gebouwen zijn toegestaan (afgezien van een veldschuur of 

iets dergelijks). Een groot dee I van het buitengebied van Barneveld (met uitzondering van 

De Veluwe) is relatief dieht bebouwd. Oit maakt het praktiseh gezien erg moeilijk om een 

onbebouwde loeatie te vinden met voldoende milieuruimte en zonder verdere 

(beleid smatige) belemmeringen, voor het realiseren van een nieuw agrariseh bedrijf. 

Duurnaast willen we een verdere verstening van het buitengebied, door het toevoegen van 

nieuwe bouwlocaties, voorkomen. Naar verwachting zal de behoefte aan nieuwvestiging 

gering zijn en daaram sleehts bij hoge uitzondering mogelijk. Een dergelijke uitzondering is 

bijvool'beeld het verplaatsen van een agl'arisch bedrijf om bijvoorbeeld een milieuknelpLmt 

op te lossen. Het beleid is gericht op een optimale benutting van bestaande locaties . Voor 
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agrarische bedrijven betekent dlt dat hervestiging Op een bestaand agrarisch bouwvlak het 

uitgangspunt is, ook in het LOG. 

Het reconstructiebeleid heeft ook invloed op d e omschakeling va n agrarische bedrijven. Met 

name de om schakeling van een grondgebonden bedrijf naar een intensieve veehouderij. 

Onder omschakeling verstaan wij twee dingen: 

A. Het geheel of gedeeltelijk om schakelen naar een andere agrarische bedrijfsvorrn. Een 

voorbeeld hiervan is de omscha keling van een grondgebonden melkrundveehouderij 

nilil r een intensieve veehouderij met vleesvarkens. 

B. Het om schakelen Vil n een niet-agrarische functie (zoals wonen) naar een agrarisch 

bedrijf m et een bijpilssende bestemming en bouwvlak. 

In d e reconstructieplamlen wordt emaar gestreefd het aantal intensieve veehouderijen in de 

exten siveringsgebieden te laten afnemen. Omschakeling van grondgebonden naar intensief 

wordt dan ook niet toegestaan in het exten s1veringsgebied . Volled1ge n1euwvestiging zlen 

wij als een zeldzaamheid, ook in het LOG. Wij streven er echter wei naar om optimaal 

gebruik te maken van die loca ties die over voldoende milieuruinlte beschikken voor de 

(door) ontwikkeling van toekomstbestendige agrarische bedrijven. Wij willen daarom zowel 

in het LOG als in het verwevingsgebied de mogelijkheid bieden voor omschakeling naar 

intens1eve veehouderij van een grandgebonden bedrijf en van een n1et-agrarische functie 

(zoals wonen) naar een volwaard1g agrarisch bedrijf. In aile gevallen moet na de 

om schakeling een volwaard1g en toekomstbestend1g agrarisch bedrijf ontstililn met een 

bedrijfsomvang van m1nimaal 70 NGE. Omschakeling vanaf de b estemming wonen is in het 

verwevingsgebied alleen bij hoge uitzondering mogelijk en niet binnen zoekzones 

verstedelijking en niet in een zone van 250 meter rand kernen. De haa lbaarheid en 

wenselijkheid moet van geval tot geval worden beoordeeld, waarbij uiteraard temninste een 

zo rgvuldige landschappelijke en milieuhygienisch verantwoorde inpassing het 

uitgangspunt is. 

Omschakeling naar inten sieve veehouderij staan we niet toe in kernrandzones van 250 

mete r en in zoekzones in streekplanuitwerking zoekzones stedelijk gebied . 

Uit dit Planmer blijkt dat de kwaliteit van de leefomgeving op basis van gem uit de 

veeh ouderij plaatselijk in de kernen is beoordeeld als matig tot slecht. Wij streven ernaar 

deze situatie te verbeteren. Gelukkig kan door de toepa ssing van nieuwe staltechnieken het 

prableem al voor een deel worden op gelost. Daarnaast moeten wij in ons beleid keuzes 

maken m et betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van agrarische bedrijven. Dit om de 

kwaliteit van het leefmilieu in de kernen te beschennen en moge lijkheden voor 

verstedelijking in de zoekzones niet te belemmeren. 

Bouwblokken grondgebonden landbouw 

Wij bieden de volgende ontwikkelingsmogelijkheden voor de grondgebonden landbouw 

(met nil me de melkveehouderij, ook ilkkerbouwbedrijven): 

1. Het bestaande bouwblok is met ilfwijkingsprocedure uit te breiden met maximaal250 m2
. 

2. Met wijzigingsbevoegdheid en afweging omgevingsfactoren (verkeer, lilndschilp, milieu) 

is uitbreiding mogelijk tot 1,5 hectare, net zoals in het vigerende bestemmingsplan. 

3. Met planherziening en ilfweging omgevingsfilctoren (verkeer, landschap, milieu) is 

uitbreiding mogelijk tot 2,5 hectare. 
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In het bestemmingsplan Lullen de hierboven omschreven mogclijkheden voor 

bedrijfsontwikkeling in de veehouderij opnemen onder voorbehoud van de mogclijkheden 

van de omgevingsvergunning mede in relatie tot Natura 2000. 

De effeden van de beleidskeuzen in de structuurvisie zijn niet apart beoordeeld omdat het 

voorkeursalternatief valt binnen de bandbreedte van de twee varianten van alternatief 2: 

minder maar grotere bedrijven met per saldo een totale gemeentelijke veestapel die niet of 

licht groeit. Of en in welke mate groei van de totalc gemeentclijke veestapcl zal plaatsvinden 

is niet vooraf in te schatten omdat eventuelc groci vooml afhankelijk is van (inter)nationale 

ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3. Dc groei wordt nict gestuurd door het 

huidige en voorgenomen ruimtelijk beleid van de gemeente Barneveld. 

De toekomstige ontwikkelillg van de omvang van de veestapel in Nederland en Barneveld 

zal vomal afhangen van het mestbeleid na 2015 en de internationJle concurrentiepositie van 

de Nederlandse veehouderij. Gegeven de sterke Nederlandse concurrentiepositie enerzijds 

en de beperkte milieugebruiksruimte (mestafzet, emissies) voor groei van de veestapel 

anderzijds is het niet aannemclijk dJt de Nederlandse veestapel, ook nJ 2015, grote krimp of 

groei zallaten zien. Ook voor l3<1rnevcld is geen substantiele verJndering V<1n de omvang 

van de veesbpel he venv<1chten. Dc gerneente stuurt niet op groei maar heeft die ook niet 

gelimiteerd. 

Alternatief 2 is gebaseerd op het bcleid in de Nota van Uitgangspunten ten behoeve van 

deze structuurvisie. De beleidskeuzen in de antwerp structuurvisle slulten aan blj de Nota 

van Uitgangspunten. Op basis van dit PlanMER en de onderstaande aanbevelingen is daar 

nog het volgende aan toegevoegd in de ontwerp Structuurvisie om de kwaliteit van het 

leefmilieu in de kernen te beschermen: 

• In Loekzones stedelijk gebied en de kernrandzones (250 meter rondom bestaande 

kernen) ma<1r maximad een keer 30% uitbreiden. 

• Ceen omschakcling in een zone van 250 meter rond kernen en in zoekzones in de 

streekpl<1nuitwerking zoekzones stedelijk gebied. 

In de kernrandzones 250 meter en de zoekzones stedelijk gebied liggen circa 60 

veehouderijen met een ta k intensieve veehouderij van minimaal20 nge. De helft van deze 

bedrijven heeft een volwaardige tak intensieve veehouderij (minimaal70 ngc). Voor de 

intensieve veehouderijen in deze zone geldt dat de uitbreiding van het bouwblok is beperkt 

tot m<1xima<1130%. De exacte begrenzing van de zones zal worden uitgewerkt in het kader 

van het bestemmingsplan buitengebied. De genoemde aantallen zijn dan ook illdicatief. 

De;ce ITwatregelen Lul!en ten op;cichte van de effecten V<1n alternatief 2 bijdragen aan een 

zekere extra beschcrming tegen een verslechterillg van het woon- en leefklimaat in en rond 

de kernen en recreatieterreillen. Ook worden "ruimtelijke conflictsituaties" (illtensiverillg 

vechouderij versus uitbreidillg WOOll- of recreatiefunctie) bcperkt. 

De gemeente kan onderstaande aanbevelingen ook betrekken bij de verdere uitwerking van 

het beleid ill het bestemmingsplan buitengebied. Ook in de aanvulling van dit MER 
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(aanvulling Lb.v. het ontwerp bestemmingsplan buitengebied) zal bier nader op worden in 

gegaan. 

De opstellers van dit PlanMER doen de volgende aanbevelingen voor de uitwerking van het 

beleid voor de intensieve veehouderij: 

Een actieve handhaving en intrekking van "lege" vergunningen, vooral in en rondom de 

kwetsbare gebieden. Ook bij hct begrenzen en toekennen van bomvblokken in het 

bestemmingsplan buitengebied hier op inspelen. Dit om latente ontwikkelruimte op 

ongunstige locaties terug te dringen. 

• Nieuwsvestiging in het LOC in principe uit te sluiten gezien de beschikbaarheid van vde 

"vrijkomende" locaties. 

• Omschakeling naar intensieve veehouderij alleen toe te staan als onderdeel van de 

afwaartse beweging. Dus 'lIs er sprake is van de afbouw van een locatie in het 

extensiveringsgebied, een niet-duurzame locatie in het verwevingsgebied of het oplossen 

van cen knelpunt. Ook dient de locatie waal' er sprake is van omschakeling zodan ig zijn 

gelegen dat deze gezien de milieuruimte en andere omgevingsaspecten als een duurzame 

locatie kan worden aangemerkt. 

• Ook bij grote schaalsprongen van bestaande intensieve 'leehouderijen (bij hervestiging) 

dient een dergdijke tuets op duUt'zaamheid te worden gedaan. 

• Het afwegingskader 'loor de extra 30% aan groeiruimte voor de intensieve veehouderij 

uitbreiden met de gevodige gebieden. [Jus geen extra uitbreiding in zones rondlJm de 

N2000-gebieden (circa 500 meter), zones rondom kernen (maatwerklOne per kern), 

toekomstige uitbreidingen van die kernen en in gebieden waar andere fundies (70als 

natuur en verblijfsrecreatie) het primaat hebben. 

• I3ij uitbreidingen van bestaande intensieve veehouderijen en omschakelingen naar 

intensieve veehouderij in het kader van de bestemmingsplanprocedure een 

omgevingstoets uitvoeren, waarin 0.01. wordt ingegaan op: 

De geurbelasting, inclusief de cumulatieve belasting. Deze mag de streefwaarden nid 

overschrijden. Lagere (dus strengere) streefwaarden c.q. toetswaarden zijn aan te 

bevelen om lokale knelpunten m.b.t. een te hoge achtergrondbelasting te voorkomcn. 

overwegcn om 

Bij een toename van de ammoniakemissie moet er cuncreet zicht op voldoende 

salderingsmogelijkheden en/ of dOlt er voldaan wordt aan de eisen uit de provinciale 

verordening stikstof en Natura2000 

Een goede inpassing van het initiatief in het landschap 

Een goede ontsluiting 

Eventuele risico's voor de volksgezondheid 

Ben evenredige verdeling van de milieuruimte 

Een positicf advies van de waterbeheerder(s) 
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BELEIDSKEUZEN MESTVERGISTING 

BELEIDSKEUZEN 

In de ontwerp structuurvisie is het volgende beleid opgenomen met betrekking tot 

mestvergisting: 

Het is evident dat in het kader van het opwekken van duurzame energie het realiseren van 

mestvergistingsinstallaties zeer gewenst is, zeker in een mestrijke regio als de onze. 

Naar aard en capaciteit zijn er verschillende typen vergisters te onderscheiden, met een 

verschillend ruimtebeslag, wat keuzes over de ruimtelijke mogelijkheden van de 

verschillende typen mogelijk en wenselijk maakt. De te onderscheiden typen zijn boerderij-, 

bUlut- en industrieIe vergisters: 

Boerderijvergislers: Mest van uitsluitend het eigen agrarisch bedrijf, al dan niet met co

vergistingsmateriaal. Beperkt ruimtebeslag. De vergisting is een 

onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. 

Buurtvergisters: 

Industrii!le vergislers: 

Mest van het eigen bedrijf en/ of uit de directe omgeving van de 

installatie, ongeacht de capaciteit, al dan niet met co

vergistingsmateriaa!. Het ruimtebeslag is globaal 0,5 - 2 ha. 

Mestvergisting met een zodanige verwerkingscapaciteit dat er een 

zogenaamde 'ontkoppeling' is van de bedrijfsvoering met de 

regionale verbondenheid omdat anders de installatie niet kan 

fLmctioneren. Het ruimtebeslag is globaal 2 tot 3 hectare. 

We bieden in overeenstemming met het raadsbesluit van 14 december 2010 de volgende 

ruimte voor deze typen vergisters: 

Mestvergistingsinstaiiaties met een verwerkingscapaciteit tot 36.000 ton 

3. Boerderijvergisters voor eigen mest worden bij recht mogelijk gemaakt op 

agrarische bouwpercelen, binnen de ruirntelijke kaders die gelden voor het 

betreffende agrarische percee!. 

4. Buurtvergisters worden onder voorwaarden mogelijk gemaakt met een 

wijzigingsbevoegdheid. Naast de reguliere voorwaarden voor onder andere 

milieu, verkeer en landschap: 

• Moet er aangetoond worden dat gebruik gemaakt kan worden van lokale 

aanvoer van mest uit een brongebied (=buurt) van in principe 500 hectare 

waarbinnen ook de vergister ligt, of als dat niet helemaal kan worden 

aangetoond, dat een initiatief wei past bitmen het ordeningsprincipe van het 

Reconstructieplan. 

• Mag het maxima Ie ruirntebeslag van een itlStallatie in het 

landbouwontwikkelitlgsgebied niet meer bedragen dan 1,5 hectare. 

• Mag het maxitnale mirntebeslag van een itlstallatie itl het verwevitlgsgebied niet 

meer bedragen dan 1,0 hectare. 

• Moet het bouwperceel van de buurtvergister aansluiten op een bestaand 

bouwperceel en/ of al dan niet gedeeltelijk op dat bestaande bouwperceelliggen. 

Mestvergistingsinstailaties met een verwerkingscapaciteit van 36.000 ton of meer 

Mestvergistingsinstallaties met een verwerkitlgscapaciteit van 36.000 ton of meer horen in 

het landbouwontwikkelingsgebied of op een industrieterrein thuis. 
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Voor deze categorie is in principe maatwerk nodig via een partiele herziening van het 

bestenuningsplan. Daarbij geldt: 

4. Voor de ruimtelijke inpassing wordt de voorkeursvolgorde uit de provinciale 

StructLLuIvisie Bedrijventerreinen en werklocaties gevolgd, met dien verstande dat 

vestiging alleen mogelijk is op een bedrijventerrein, in een zoekzone werken en in 

het landbouwontwikkelingsgebied(verwevingsgebied wordt uitgesloten); 

5. Er moet aangetoond worden dat gebruik gemaakt kan worden van lokale aanvoer 

van mest (uit een brongebied van in principe 1300 hecta re waarbinnen ook de 

vergister ligt), of als dat niet helemaal kiln worden aangetoond, dat een initiatief 

wei past binnen het ordeningsprincipe van het Reconstructieplan. 

6. Er wordt aangesloten bij de prLncipes van de aChlalisatie van het Reconstructieplan 

(in het landbouwontwikkelingsgebied een bouwperceel van maximaal ca. 2,5 

hectare). 

Mestvergistingsinstallaties met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton of meer horen op 

een industrieterrein thuis. 

Ook mestvergistingsinstallaties mogen geen significant negatieve invloed hebben op de 

Natura 2000 gebieden. In het bes tenUllingsplan zullen we de hierboven omschreven 

mogelijkheden voor mestvergisten opnemen onder voorbehoud van de mogelijkheden van 

de omgevingsvergwll1ing me de in relatie tot Natura 2000. 

EFFECTEN 

In het vastgestelde gemeentelijke beleid voor mestvergisting is de binding aan de regionale 

mestproductie verzekert, met de volgende effecten: 

Niet meer mestvergistingsinstallaties dan no dig voor de lokale mestproductie. 

Bep erking van de transpo rtkilometers met positieve effecten op verkeer en benodigde 

transportenergie. 

In hoofdstuk 8 van dit PlanMER is een overzicht gegeven van mogelijke effecten en 

randvoorwaarden van mestvergisting, waarvan de belangrijkste zijn: 

Een positief effect op de afzetbaarheid van het mestoverschot. 

Levert veel meer energie op dan het (transport) energie kost. 

Levert hemieuwbare energie waarmee de uitstoot van CO2 uit fossiele energiebronnen 

is te verminderen. 

Minder uitstoot van broeikasgassen en ammoniak uit stallen. 

Vergisters zullen moeten liggen aan infrastructuur die past bij de transportbehoefte. 

Geen groot extem veiligheidsrisico. 

Inpassing in het landschap door aansluiting op agIaIische erven of industrieterrein. 

De installaties zullen moeten yoldoen aan geluidseisen en aan de uitstooteisen yoor 

ammoniak, geurstoffen, stikstofoxiden en fijnstof. Loca le toename van emissie van 

anunoniak uit mestvergisting is niet uit te sluiten zoda t een passende beoordeling 

vereist zal zijn van geval tot geval. Mestbe- en verwerking waarbij gebruikt wordt 

gemaakt van de algemene technieken als mestscheiding leveren een relatief geringe 

bijdrage aan de emissie van een agrarisch bedrijf en is qua aard van uitstoot 

vergelijkbaar met een stalsysteem. Door kortere verblijftijd van de mest in de stallen 

zal minder emissie van ammoniak optreden. Vergiste mest za lleiden tot minder 
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emissies bij het aanwenden van de mest. Aangenomen wordt dat door het toepassen 

van vergistingsinstallaties in de gemeente Barneveld de stikstofdepositie per saldo niet 

zal toenemen. 

Zodanig aanleggen dat geen effecten op bodem en water optreden. 

Een en ander zal van geval tot geval worden beoordeeld in het kader van d e 

omgevingsvergtuming mede in relatie tot Natura 2000. 

AANBEVELINGEN MESTVERG ISTING 

De opstellers van dit PlanMER doen de volgende aanbevelingen voo r de uitwerking van h et 

beleid voor mestvergisting: 

Mestvergisters op zo groot mogelijke afstand van voar anunoniak gevoelige 

Natura 2000 gebieden 5itueren. 

Afspraken maken m et de provincie Gelderland over de ""ijze van om gaan met 

mestvergisters in de Progranunatische aanpak Stikstof en het Convenant stikstof en 

Natura 2000. 

BELEIDSKEUZEN RECREATIE 

BELEIDSKEUZEN 

[n de ontwerp structuurvisie is het vo lgende beleid opgenomen: 

Verblijfsrecreatie 

Er is een trend naar meer tweede woningen en naar minder toeristische plaatsen. Dat laatste 

is niet goed voor de lokale economie en d e voorzieningen in d e kernen. Daarom willen we 

sturen op behouden en bevorderen van toeristisch verblijr, niet op meer tweede woningen 

Verder richten we on5 op innovatie en kwaliteit (vernieuwen accommodaties, betere 

seizoensspreiding, innovaties als boornhutten en ondergronds bouwen), niet op groei, tenzij 

voor innovatie en kwaliteit. In feite is dit het doortrekken van het bestaande beleid. 

Een kwaliteitsverbetering va n verblijfsrecrea tieterreinen zal vooral moeten bijdragen aan: 

• Het herstel en behoud van natuLlI en landschap. 

• De vers terking van het toeristische imago van Barneveld. 

• Vernieuwing van accommodaties en voorzieningen. 

• Een betere seizoensspreiding voor het gebruik van recreatieve voorzieningen. 

• Een grotere differentiatie en itmova tie itl het aanbod. 

• Het behoud en versterking van de voorzieningen in de kernen. 

• Meer samenwerking en synergie tussen recreatieondernemers voor het ontwikkelen van 

een samenhangend toeristisch p roduct. 

We bieden een wijzigingsbevoegdheid (voor uitbreiding en wijzigingen bitmen het terrein) 

ten behoeve van bijdragen aan de inrichting van het gebied en kwaliteitsverbeteritlg voo r 

een beter toekomstperspectief. Dit ook voor voorzieningen ten behoeve van gas ten buiten 

bedrijf: bijvoorbeeld bow lingbaan, zwembad, wellness en een kantine. 
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We zLlllen in de APV opnemen dat campers ook op aangewezen plekken buiten 

recreatieterreinen mogen staan. Dit om ook deze voar de 13arneveldse economie belangrijke 

vorm van verblijf meer te faciliteren. 

Voo!" de verblijfsrecreatie geldt !tet provincia Ie Groei- en Krimpbeleid. Op basis daarvan 

bieden we geen uitbreidingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie die liggen binnen het 

Natura 2000-gebied Velwue en buiten de zogeheten groeidusters. l3innen onLe gemeente 

zijn dat de groeiclusters Garderen en Kootwijk, waarvoor zogeheten clustervisies zijn 

opgesteld. Recreatiebed rijven binnen de groeiclusters ondersteunen ,vij bij het ontwikkelen 

van herstructurerings- en/ of uitbreidingsplannen, voorzover die passen binnen de 

vastgestelde clustervisies en de hiervoor omscbreven doelstellingen. Ais aan deze bedrijven 

door de provincie in het kader van een groeitender, groeiruimte wordt toegekend, spalmen 

wij ons in om dergelijke plannen via herziening van het bestemmingsplan te faciliteren. 

Bed & breakfast staan we bij rechte toe bij alle typen woningen, dus zowel 

bedrijfswoningen als burgerwoningen. 

De regeling voor kamperen bij de boer, Loals in 2009 is vastgesteld, wordt overgenol11en in 

het nieuwe bestel11l11ingsplan. In 2009 is de regeling kamperen bij de boer opgesteld en 

opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. In het plangebied zijn circa 20 

boerencampings gevestigd. Wij laten er 01,1 dit moment maximaal30 toe. 

Dag recrea tie 

\Ve willen het toeristisch-recreatief potentiecl van het buitengebied meer benutten en 

laagdrempelige mogelijkheden bieden voor extensieve dagrecreatie. 

Wandel-, ruiter- en fietsroutes zijn vonnen van extensieve dagrecreatie. Ze vormen een 

belangrijk onderdeel van ons recreatieaanbod. Dit betekent dat we Le ook op een adequate 

en laagdrempelige wijze in het bestemmingsplan 01,1 willen nemen. Daarnaast zoeken we 

naar dwarsverbanden tussen deze routes en andere (verblijfs-) recreatieve ontwikkelingen. 

Door dwarsverbanden te !eggen, kunnen dagrecreatie ell bijvoorbecld verblijfsrccreatie 

(zoa15 trekkershutten) elkaar immers versterken. 

[n vcrschillende dorpsplannen (De Glind, Stroe, Z·wartebroek-Terschuur), is de wens 

opgenornen voor meer wandel-, fiets-, en ruiterpaden, inclusid herstcl van kerkepaden, in 

samenhang met versterking van het landschap en klcinschalige natuurontwikkeling rond de 

dorpen. Wij trachten deze wens te honoreren, bijvoorbeeld door middel van het 

Ontwikkelingsfonds PJatteland Barneveld. 

Intensievere vormen van dagrecreatie zien wij als nlet-agrarische bedrijven. Dit betekent 

dat nieuwvestiging aileen mogelijk is door gebruik te maken van ons 

fLmctieveranderingbcleid en als nevenfunctie bij een agrariscb bedrijf, in het kader van de 

verbreding vall de landbouw. Deze vorm van verbreding 'linden wij in het LOG niet 

wensclijk en willen wij daarom daar niet l110gelijk maken. 

Het dagrecreatiegebied Zeumeren en het golfterrein liggen in het 

recreatieconcentratiegebied. Eventuele nieuwe ontwikkelingen op en rond Zeumeren vallen 
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buiten het blikveld van de planvorming voor het buitengebied. Hiervoor wordt een separate 

gebiedsvisie ontwikkeld. 

Wij zijn zeer terughoudend met het bieden van mogelijkheden voar nieuwe 

harecabedrijven in het buitengebied. Nieuwvestiging van cafes, restaurants en zalencentra 

is in principe uitgesloten. Nieuwe kleinschalige hotelfaciliteiten zijn mogelijk via ons 

hmctieveranderingbeleid. Zoals genoemd streven wij naar een gevarieerd en aantrekkelijk 

toeristisch recreatief aanbod in ons buitengebied. Echter, cafes, restaurants en zalencentra 

willen wij concentreren in onze kernen en op bestaande verblijfsrecreatieterreinen. 

Kleinschalige hareca in het buitengebied van Barneveld trekt veel recreanten en toeristen. 

Om de recreatieve aantrekkelijkheid van Barneveld verder te verhogen kLmnen nieuwe 

voorzieningen ontwikkeld worden. Ons beleid voor nevenflmcties en hmctieverandering 

biedt hiervoor de planologische basis. Onderdeel van die nieuwe hmcties zijn kleinschalige 

horeca-activiteiten, zoals theetuinen en de verkoop van ter plaatste geproduceerd ijs. Wij 

willen ruirnte bieden voor deze kleinschalige activiteiten omdat ze de aantrekkelijkheid van 

ons gebied verhagen, onder meer voor aantrekkelijke fiets- en wandelroutes, en omdat het 

kansen biedt voar verbreding van de landbouw. Maar, wij hechten er ook aan dat deze 

kleinschaligheid bewaard blijft. De nieuwe initiatieven mogen niet uitgroeien tot 

volwaardige horecalocaties. We bewaken de kleinschaligheid door deze horeca te beperken 

tot onzelfstandige horeca bij nevenactiviteiten en door de toegestane (bebouwde en 

onbebouwde) oppervlakte voor de activiteit te beperken in het bestemmingsplan. Ook 

zullen we de openingstijden in de Algemene Plaatselijke Verordening beperken tot de 

dagperiode. Hiermee willen we ook voorkomen dat de nieuwe initiatieven een onbedoelde 

concurrent gaan worden voor de reguliere horeca . 

EFFECTEN 

Het beleid voor de verblijfsrecreatie sluit aan by de groei- en krirnpstrategie voor de 

Veluwe, die gericht is op verbetering voor natuUI en landschap. Het beleid is niet gericht op 

groei maar op kwaliteitsverbetering, waaronder herstel en behoud van natuur en landschap. 

Het beleid voor dagrecreatie is gericht op het bieden van passende kleinschalige 

voorzieningen voor extensieve dagrecreatie. Dit zal geen substantiele effecten hebben op 

natuur en landschap. 

AANBEVELINGEN RECREATIE 

De opstellers van dit PlanMER zien vanuit het oogpunt van milieu geen aanleiding voor een 

aanpassing van dit beleid. 
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1 Afkorti ngen 

Besluit huisvestlng Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij . Het besluit stelt 

veehouderijen verplicht om emissiearme stallen te bouw en en 

beva t zogeheten maximale emissiewaarden. 

EHS 

IPCC 

IPPC 

IV 

LOG 

MER 

NGE 

au 
(Plan-)MER 

PM 

PM10 

RvR 

VAB 

Way 

Ecologische hoofdstrud uur 

Inte rgovernmental panel on climate change 

Integrated Pollution Prevention and Control 

Intensieve veehouderij 

Landbouwontwikkellngsgebied 

Milieueffectra pportage 

Nederlandse grootvee eenheid; een maat voor de economische 

omvang van bedrijfsactiviteiten 

Odour Units (Wet geurhlnde r en veehouderij) 

Milieu effect ra pportage van plannen 

Parti cul ate matter; fijn sto f 

Particulate matter; fijn stof deeltjes kle iner dan 10 f.lm 

Rood vaar Road 

Vrijkomende agrarische bebouwing 

Wet ammaniak en veehouderij 
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ME R VOO R STRU CTUURVISIE EN BE STEMM INGSPLAN BUITENGEBIED 1 

BIJLAGE 2 Beleidskaders MER 

Nationaallprovinciaal: 

• Reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost (2004). 

• Reconstructieplan Veluwe (2004). 

• Streekplan Gelderland (2005). 

• Uitwerkingsplannen Streekplan Gelderland (2005). 

• Provinciaal waterhuishoudingsplan. 

• V AB beleid. 

• Natura 2000/ Natuurbeschermingswet 1998 (2005). 

Gemeentelijke beleid: 

• Nota van uitgangspLmten Buitengebied (2010). 

• Strategische Visie (2009). 

• Vigerende bestemmillgsplannell . 

• Wijzigingsplannen en ontheffingen. 
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MER VOOR STRUCTUURV ISIE EN BESTEMMI NGSPLAN BU,TE NGEB,E DI 

BITLAGE 3 Aantal Bedrijven en NGE/s in Barneveld 

Aantal bedrijve n in Barneveld naar type en integrale zonering 
bron: BVB-Gelderland 2009 

alie bedrijven 
integrale zone ring rundvee varkens pluimvee [ge mengd paarden overig totaal 
landbouwontwikkelingsgebied 182 70 27 51 20 5 355 
verwevingsgebied 292 81 61 95 48 11 [ 588 
extensiveringsge bied 34 5 2 6 15 1 63 
stedelijk gebied 11 3 1 6 0 2 23 
totaal 519 159 91 158 83 19 1029 

bedrijve n <40 Nge 
integrale zonering rundvee varkens pluimvee gemengd paarden overig totaal 
landbouwontwikkeling sgebied 76 50 9 21 11 3 170 
verwevingsgebied 90 48 24 44 36 4 246 
extensiveringsge bied 16 4 0 4 8 1 33 
stedelijk gebied 5 1 0 2 0 2 10 
totaal 187 103 33 71 55 10 459 

bedrijven 40-70 Nge 
integrale zonering rundvee varkens pluimvee gemengd paarden overig totaa l 
la ndbo uwontwikke ling sg e b ied 31 8 5 9 7 1 61 
verwevingsgebied 56 15 10 13 5 3 102 
extensiveringsgebied 6 1 0 2 4 0 13 
stedelijk gebied 2 1 0 1 0 0 4 
totaal 95 25 15 25 16 4 180 

bedrijven >=70 
integrale zonering rundvee varkens pluimvee gemengd paarden overig totaal 
landbo uwontwikkeling sge b ied 75 12 13 21 2 1 124 
verwevingsgebied 146 18 27 38 7 4 240 
extensiveringsgebied 12 0 2 0 3 0 17 
stedelijk gebied 4 1 1 3 0 0 9 
totaal 237 31 43 62 12 5 390 

AanlaJ Nge naar soort en integra Ie zonering 
Bran: Bvb-Gelder1and 2009 

1 
aile bedrfven rundvee rundvee rundvee 
inteQrale zonerinq aantal bedrfven totaal melk-/overiq rundve kalveren varkens luimvee aarden ovenQ totaal intensief 
landbou\'Jontwikkelinasaebied 355 14489 6502 7987 3907 3512 1019 236 23 163 15541 
verwevin9.!gebied 588 26601 15941 10660 6958 7581 2 168 992 44300 25367 
~~ringSgebi ed 63 1949 1082 867 21 3 306 654 23 3 145 1389 
stedeU'k Qebied 23 768 561 207 316 305 14 22 1425 843 
totaal 1029 43807 24086 19721 11394 11704 3855 1273 72033 43140 

bedn"ven <40 Nge rundvee rundvee rundvee 
~~rale zonenng aantal bedrfven totaal melk-/overig rundve kalveren varkens luimvee aarden oveng totaal inlensief 
landbouwont\ll ikkelings~ 170 1768 1131 637 890 176 244 63 3 141 1703 
verwevinosoebied 246 1910 1408 502 1026 475 734 118 4263 2005 
exlensivering5gebl ed 33 315 191 124 88 12 167 18 600 227 
stedeU'k aebied 10 59 38 21 8 0 4 7 78 29 
totaal 459 4052 2768 1284 2012 663 1149 206 8082 3964 

bedri "ven 40-70 Noe rundvee rundvee rundvee 
intearale zonerina aantal bedn"ven totaal melk-/overia rundve kalveren varkens luimvee aarden ovena totaal intensler 
landbouwonwllkkellngsgebied 61 1622 947 675 776 400 344 72 3214 1911 
verw evingsgebied 102 3092 2199 893 1140 687 342 130 5391 2760 
extensiveringsQebied 13 373 291 82 100 0 2 15 2 690 182 
stedeli"k gebled 4 121 119 2 46 13 6 15 201 76 
totaal 180 5208 3556 1652 2062 1100 907 219 9496 4929 

bedri"ven >=70 Nge rundvee rundvee rundvee 
intewale zonerinQ aantal bedrrven totaal melk-/overig rundve kalveren varkens luimvee aarden oveng totaal intensief 
landbouwonw/ikkellnQsQebied 124 11099 4424 6675 2241 2936 431 101 16808 11927 
verwevinQsQebied 240 21 599 12334 9265 4792 6419 1092 744 34646 20602 
exlensiveringsgebied 17 1261 600 661 25 294 272 3 1855 980 
stedel ijk gebied 9 588 404 184 262 292 4 0 1146 738 
totaal 390 34547 17762 16785 73201 9941 1799 848 54455 34247 
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BIJLAGE 4 

MER VOO R STRUCTU URVISIE EN BE STEMMING SP LAN BUITENGEBIED 1 

Kaarten milieuruimte ammoniak en geur 

1. Indicatieve milieuruimte ten aanzien van de depositie van ammoniak op 

Natura2000-gebied, uitgaande van de drempelwaarde van O,S% 

2. lndicatieve milieuruimte ten aanzien van de depositie van anunoniak op 

Na tura2000-gebied, uitgaande van de drempelwaarde van O,S°lt, en vervallen status 

Groot Zandbrink 

3. Indicatieve milieuruimte ten aanzien van de geur uit stallen, uitgaande van de 

voorgrondnonnen geurhinder van de gemeente Barneveld 

4. Combinatie milieuruimte op basis van almnoniak (kaart 1) en op basis van de 

voo rgrondnonnen geurhinder (kaart 3) 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

indicatieve ruimte Op gridcelniveau 
t.a.v. de depositie van ammoniak 
(kg emissie/jr) 

_ 0 - 500 

_ 500 - 1000 

1000 - 2000 

2000 - 3000 

3000 - 5000 

5000 - 7500 

7500 - 10000 

_ 10000 - 15000 

_ 15000 - 20000 

_ >=20000 

- Natura2000 gebied 

- voor verzuring gevoelig 
habitat 

D landbouwontwikkelingsgebied 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Indicative milieuruimte ten aanzien van 
de depositie van ammoniak 

Gebaseerd op een maxima Ie depositie van 0,5% van de kritische 
depositie van ammoniak op habitats in Natura 2000 gebieden 
en berekeningen met het Aagrostacks model 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

700 o 
schaal: ~ __ 

700 

uitvoering 

~ARCADIS 
fnfTastructuur. milieu, gebouWfN'/ 

1400 Meters 801033.20330 1 

6 ok! 2010 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

indicatieve ruimte op gridcelniveau 
t.a.v. de depositie van ammoniak 
(kg emissie/jr) 

_ 0-500 

_ 500-1000 

1000 - 2000 

2000 - 3000 

3000 - 5000 

5000 - 7500 

7500 - 10000 

_ 10000 -15000 

_ 15000 - 20000 

_ >=20000 

- Natura2000 gebied 

- voor verzuring gevoelig 
habitat 

D landbouwontwikkelingsgebied 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Indicative milieuruimte ten aanzien van 
de depositie van ammoniak 

Gebaseerd op een maximale depositie van 0,5% van de kritische 
depositie van ammoniak op habitats in Natura 2000 gebieden 
en berekeningen met het Aagrostacks model 

opd rachtgever: uitvoering 

gemeente 
Barneveld 

~ARCADIS 
fnfrastructuur; milieu, gebouwen 

700 0 700 1400 Meters 
schaal : /"~"""i __ iiiiii~"",,,"""liliiiiiiiiiii_ 

801033.203301 

31 jan 2011 



Legenda 

• veehouderijbedrijf 

indicatieve ruimte op gridcelniveau 
t.a.v. geurhinder (ou) 
_ 0 - 10.000 

_ 10.000 - 25.000 

25.000 - 50.000 

50.000 - 100.000 

100.000 - 250.000 

_ 250.000 - 500.000 

_ >= 500.000 
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voor geurhinder gevoelige objecten 

voor geurhinder gevoelige 
objecten 

1 11 11 1 

I I 
1 11 11 1 

geurnorm 3 ou 

geurnorm 6 ou 

geurnorm 8 ou 

I I landbouwontwikkelingsgebied 

EEill Natura 2000 gebied 

'. '. -- .. 
, , 

~r.' ., 
'. 

.1 • . . 
:. .~ ~+t::H-HH--I+-H-~-~+-+-+---1---r-+I-+-+-+rl-I-I---I----l-----,!r 
"0 ... : 

', ' 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Indicatieve milieuruimte ten aanzien 
van geurhinder 

gebaseerd op default Vstacks parameters voor sta lu itvoering 
en een ruwheid van 0.20 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

uitvoering 
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Legenda 
indicatieve mil ieuruimte t.a.v. geurhinder 
en de depositie van stikstof op 
Natura 2000 gebieden 

I) veel 
o middel 
o weinig 

economische omvang iv-tak 
o 20 - 40 nge 
o 40 - 70 nge 
o >= 70 nge 

integrale zonering 
bestaand bos en natuurgebieden, 
extensiveringsgebied 

extensiveringsgebied 

verwevingsgebied 

o bedrijf met minder 20 nge iv 

landbouwontwikkelingsgebied 
(zonder nieuwvestiging) 
landbouwontwikkelingsgebied 
(beperkte nieuwvestiging) 
landbouwontwikkelingsgebied 
stedelijk gebied Veenhu lzerveld 
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Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Indicatieve milieuruimte intensieve 
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opd rachtgever: 
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BIJLAGE 5 

MER VOOR STR UCTUURV ISIE EN BE ST EMM INGSP l AN BU, TE NGEB ,EDI 

Kaarten depositie van ammoniak 

1. Depositie ammoniak uit stalemissies - Huidige situatie. 

2. Depositie ammoniak uit stalemissies - Besluit Huisvesting. 

3. Depositie ammoniak uit stalemissies -Verschil Besluit huisvesting t.o.v. huidige 

sitllatie. 

4. Depositie ammoniak uit stalemissies - Alternatief 2a (nulgroei) 

5. Depositie ammoniak uit stalemissies - Verschil Alternatief 2a (nulgroei) t.o.v . 

huidige situatie. 

6. Depositie ammoniak uit stalemissies - Alternatief 2b (10-20% groei). 

7. Depositie ammoniak uit stalemissies - Verschil Alte rnatief 2b (10-20% groei)t.o.v . 

huidige situatie. 

8. Depositie ammoniak uit stalemissies - Aandeel melkveehollderij. 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

depositie van ammoniak uit stal
emissies van veehouderijbedrijven 
in Barneveld (mol N/ha/jr) 

0 - 50 

50 - 100 

100 - 200 

200 - 300 

300 - 400 

400 - 500 

500 - 600 

600 - 700 

700 - 800 

800 - 900 

900 - 1000 

1000 - 2000 

2000 - 3000 

>3000 

D Natura2000 gebied 

[:/;>j Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur 

EEEE8 zeer kwetsbaar gebied (Wav) 

D landbouwontwikkelingsgebied 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Oepositie van ammoniak uit stalemissies 
vanuit veehouderijen in Barneveld 
- huidige situatie 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

depositie van ammoniak uit stal
emissies van veehouderijbedrijven 
in Barneveld (mol N/ha/jr) 

0-50 

50 - 100 

100 - 200 

200 - 300 

300 - 400 

400 - 500 

500 - 600 

600 - 700 

700 - 800 
_ 800 - 900 

_ 900 - 1000 

1000 - 2000 

2000 - 3000 
_ >3000 

D 
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Natura2000 gebied 

Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur 

m zeer kwetsbaar gebied (Wav) 

o landbouwontwikkelingsgebied 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Depositie van ammoniak uit stalemissies 
vanuit veehouderijen in Barneveld 
- Amvb huisvesfing 

opdrachtgever: 
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Barneveld 

uitvoering 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

verschil in depositie van ammoniak 
uit stalemissies (mol N/ha/jr) 
_ <-5000 

_ -5000 - -2500 
_ -2500 - -1000 
_ -1000 - -500 

~~rtv~~~~~~rnmm~~~~~mw~;tj5mm~nWffl:§1 , _ -500 - -250 
-250 - -100 
-100 - -10 
-10 --1 
o 
1 - 10 
10 - 100 
100 - 250 
250 - 500 - 500 - 1000 - 1000 - 2500 - 2500 - 5000 - > 5000 

~ Natura2000 gebied 

1/;/] Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur 

EEEEB zeer kwetsbaar gebied (Wav) 

D landbouwontwikkelingsgebied 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Verschil in depositie van ammoniak 
als gevolg van stalemissies 
- Amvb huisvesting t.o. v. huidige situatie 

opdrachtgever: 
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Barneveld 

uitvoering 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

depositie van ammoniak uit stal
emissies van veehouderijbedrijven 
in Barneveld (mol N/ha/jr) 
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0-50 

50 - 100 

100 - 200 

200 - 300 

300 - 400 

400 - 500 

500 - 600 

600 - 700 

700 - 800 

800 - 900 

900 - 1000 

1000 - 2000 

2000 - 3000 

>3000 

Natura2000 gebied 

Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur 

EEIE zeer kwetsbaar gebied (Wav) 

D landbouwontwikkelingsgebied 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Depositie van ammoniak uit stalemissies 
vanuit veehouderijen in Barneveld 
- alternatief 2a (nulgroei) 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

verschil in depositie van ammoniak 
uit stalemissies (mol N/ha/jr) 
_ < -5000 

-5000 - -2500 
-2500 - -1000 

_ -1000 - -500 
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Otteno~mmii~mm~mm~==:-:====-=~I ) ~ Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Verschil in depositie van ammoniak 
als gevolg van stalemissies 

- alternatief 2a t.o. v. huidige situatie 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

depositie van ammoniak uit stal
emissies van veehouderijbedrijven 
in Barneveld (mol N/ha/jr) 
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D landbouwontwikkelingsgebied 
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Bestemmingsplan buitengebied 
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Oepositie van ammoniak uit stalemissies 
vanuit veehouderijen in Barneveld 

- alternatief 2b (10-20 % groei) 
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Legenda 

• veehouderijbedrijf 

verschil in depositie van ammoniak 
uit stalemissies (mol N/ha/jr) 
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Verschil in depositie van ammoniak 
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- alternatief 2b t.o. v. huidige situatie 
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BIJLAGE 6 

MER VOOR STRUCTUU RV ISIE EN BE STEMM INGSPLAN BUITENGEBIED 1 

Kaarten achtergrondbelasting geur 

1. Beoordeling leefklima at op basis van de indicatieve achtergrondbelasting 

ten aanzien van geu r: huidige situatie. 

2. Beoordeling leefklin1a a t op basis van de indicatieve achtergrondbelasting 

ten aanzien van geur: Besluit Huisvesting. 

3. Beoordeling leefklin1aa t op basis van d e indicatieve achtergrondbelasting 

ten aanzien van gem: Alternatief 2a (nulgroei). 

4. Beoordeling leefklirnaat op basis van de indicatieve achtergrondbelasting 

ten aanzien van gem : Alternatief 2b (10-20% groei). 

ARCAD IS 1161 



MER VOOR STRUCTIJURVISIE EN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1 

ARCADIS 1162 



• 

• 
• 

Legenda 

• veehouderijbedrijf 

beoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
t.a,v, geurhinder 

zeergoed 
goed 
redelijk goed 
matig 
tamelijk slecht 
slecht 
zeer slecht 

_ extreem slecht 

• •• e 

voor geurhinder gevoelige objecten 

voor geurhinder gevoelige 
objecten 

II I I II geurnorm 3 ou 
I I geUrnorm 6 ou 

II I I II geUrnorm 8 ou 

EI landbouwontwikkelingsgebied 
• 
• 
• 

• 
• 

-. 
I • 

• • 
• 

• • 
• 
Veen~uizerve.1d J' .•• -. . .... 

. :.,.. ". 
-e ' •. : . . 

• • • 

• 

. . .. . 

• • • • • • 
~ .-•. •• • e _e 

• • 
• .. ....... 

iI 

• 

·· 9· .. ; • . . ' efVeen • : :. . .. . : .. .' . . " 

••••• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• •• • 

• 

• 

• 

• • 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
.. • 

, .. 

• 

• 

• 

~ . . 
.' 

• 

• 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• , 

• 
• 

I · 
• 

•• 

• 

• 

., 
-. 
• • 

• 

.. 
• 

• 

· ... : ... . --

• • 
• • • • • 

•• 

• 

.. . 
. .. 

.. 

•• 

• 

• 
. . 

Kallenbroek • • 

• 

• 

.. • . ~ .-. • •• • 

• -. 
• • .. 

• 
• 
• 

• .. .. 
• . . • , . 

• • 
• 

• 

.... # •• : ••• • 
# .... ~ •• 

• • 

• 

• 
• 
• 

·';;;'/:;;e"'i;\:Ji1-::·" 

• 
•• ••• • . .. . . 
• 
•• 

• • 

. . .. :~ 
,:'; , 

' . 

••••••• . • • •• -./"'---.... .e-- ___ .~-I-------/ 

,.~ ~~~.-~---.-f~~----; 

.. . '" .. 
• 

.:. ~ . 
••• 

. -
• • Koudhoom 

e .• 
."!"' .•...... 
• 

• 

',A 

• . -.... 
••• 

• 

•• • 
• • 

• 

•• .. - . 
• 
• •• 

• 
• • •••• 

• • -.. -• •• 
• • 

.. 

• 

• 

• .. , 
• 

• 
• 

•• • 
•• 

.. 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

- . 

achtergrond
belasting (ou) 

0 - 3.0 
3.1 - 7.4 
7.5 - 13.1 
13,2 - 20,0 
20 .1 - 28.3 
28.4 - 38.5 
38.6 - 50.7 
>50.7 

kans op 
geurhinder 

< 5 % 
5 - 10% 
10 - 15% 
15-20% 
20 - 25 % 
25 - 30 % 
30- 35 % 
>35 % 

beoordeling 
leefklimaat 

zeer goed 
goed 
redelijk goed 
matig 
tamelijk slecht 
slecht 
zeer slecht 
extreem slecht 

: L-_ _ ____ _________ _____ ~ 

.. 
•• 

• 

~' . . 

. . ' . ~ 
; , otwi1k' . ~ '\n~~' . -:' 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Beoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
ten aanzien van geurhinder 

- huidige situatie 

gebaseerd op default Vstacks parameters voor staluitvoering 
en eenruwheid van 0.20 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

uitvoering 

~ARCADIS 
Infrastrucruur, mifieu, geboUWf'n 

700 a 700 1400 Meters 

~~~~-----~~~~--~ 
BO 1 033.203301 

5 ok! 2010 schaal: 



• 

• 
• 

Legenda 
• veehouderijbedrijf 

beoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
t.a .v. geurhinder 

zeer goed 
goed 
redelijk goed 
matig 

voor geurhinder gevoelige objecten 

voor geurhinder gevoelige 
objecten 

EffHI geurnorm 3 ou 
I I geurnorm 6 ou 

II I I II geurnorm 8 ou 

I I landbouwontwikkelingsgebied 
• 
• . -

• 
• 

• 

• ... • 

• 

• 
• • Koudhoorn ... 

:~:~.: 

• tamelijk slecht 
slecht 

• • 
• Veenlruizerveld " . 

• .... :::«-.. ; .... 
zeer slecht 

_ extreem slecht 

• 

• 
• 

• • • 
• 

•• • ~v~eni 
:: .W~ · ... :.. .. ' '. 

••••• 
• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• _e 

• 
• .. 

• 
• 

',.'. 

• 

• • · ' .. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• • 

',,-

• 

• 

• 

• 

. ' 
, 

• • 

• 

• 

. .. ' . 
• 

• 

• • 

• • •• 

• 

• 

• 
• 

.' 
I · 
• 

• • 
:. - -.-

'. 
II 

• • 

. ' 
. ' ... 

• • 0 
•• # ~ 

.. . ,. 

..... ~ . . ... . : 
• . , ~ ' iii '· · · . 
~' -. :. 

• 
- . 
• • 

• 

• 
• 

. . 
• 

• e 
• • 

• • •• 

• 

• 

.0· -. 
• • • •• • 

• 
• 

• 

• 

. . 
. . 

Kalienbroek • 

• 

,-If •• 

• 

• 

I ' -'--. • 
• • 

• • 
• 

• • 

• 

• • 

..•.. 

• • 

• 

• 
• 
• 

••• •• 
• • • • • 

• • .' - .' • • 

• • 

• 

. ' 
~ ' . ~ . 

• • • 

. ~'~ ..• 
• 

~":> • 
: ,' ,. ~': ~ 

• 

• • . -... -. . ..- . 
\~~:::::~=~~~=Z=::~~~~':==::~:::;~r=~::;::;~~r •.•.. # ::. . • •• -: • 

• • • • • 

• . . • • 
• 

. -. . 
• .. :. 

• • /4,-~--~~-?~~~ .. ..; ...... - '-'.'----' ..... -.~ 
• • .- ..... 

o • ••• __..."'---__._---___ "1l--/--------j 
,.~ ~.~~.-~----~-f~~------i 

• •• 
•• •• • I ••• . :- .. 

••• .. - . 
• • •• .-. , .. ,- . . 

,. . . .. ~ 
•• M.~luhteren 

.:. ~. 
• •• 

\ . 

• • • _ .. 
• 

• 

• ••• ••• 
• • ..... 

• • 
••• 

• 

' .. 

• 

•• 
•• 

'.' .', ~" . .. .. ... 
•• • • 

• 

• 
• 

• • 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

achtergrond
belasting (ou) 

0 - 3.0 

kans op 
geurhinder 

beoordeling 
leefklimaat 

zeergoed 
goed 
redelijk goed 
matig 
tamelijk slecht 
slecht 

• • 

3.1 - 7.4 
7.5 - 13.1 
13.2 - 20.0 
20.1 - 28.3 
28.4 - 38.5 
38.6 - 50.7 
>50.7 

<5 % 
5-10% 
10 -15% 
15- 20% 
20 - 25 % 
25 - 30 % 
30 - 35 % 
>35 % 

zeer slecht 
extreem slecht 

• 

:.L-________________________________________ ~ 
•• 

• 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Beoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
ten aanzien van geurhinder 

- Amvb huisvesting 

gebaseerd op default Vstacks parameters voor stalu~voering 
en een ruwheid van 0.20 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

uitvoering 

~ARCADIS 
Infrastructuur, mJfieu. gebouwen 

schaal: 
7~~~ .. __ ~~O~~...;7.;;,OO;;;.~~1400 Meters 

B01033,203301 

5 ok! 2010 



• 

• • 

Legenda 

• veehouderijbedrijf 

beoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
t.a .v. geurhinder 

-

zeergoed 

goed 

redelijk goed 

matig 

tamelijk slecht 

slecht -- zeer slecht 

extreem slecht 

• 
• • • • • 

• • • 

••• ~~~en; 
• ~~I • .. ... . 
•• e ' 

••••• • • 

• 
. -... 
• 

• 

• • 

• 

• 

... 

voor geurhinder gevoelige objecten 

voor geurhinder gevoelige 
objecten 

II I I II geurnorm 3 ou 

I I geurnorm 6 ou 

II I I II geurnorm 8 ou 

landbouwontwikkelingsgebied 

• • 
~ . -... 

.. 
• . .. • 

• 

• 

• . ... -•• , . 
• • • 

• 

.. . . 

• • • 

.. ,. ,. 

• 
• 
• 

• 

• _~ e •• . ~- -

• • 
• 

• 

• 

• 
Veen~uizerve,kj J' , .. 

- . • .•. :.:.'!A .. ,., 
e ' . ... 

• • • • 

• . ...... 

.. 

• 
• • 

Koudhoorn ... 
:':" ..... \ 

' . 

• 

',A 

;~.. . 

' ~:J~. '. i. 
' . , :~ . 

'. .e 
. . 

k::\ " _:t:£!I . : 

• 
• 
in 

(D ' 

• ..: . 

• 

.' .;.' " 

• 

• 
.. ~.: : . ... . ~ 

•• ,~ ~ e , ' . 
~ ~ .' . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
.: 
• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

,. 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

.. 

• 

, 
• 

• 

• 

• 

•• 
• , 

• 

• 
• 

• 

"'--"='--'--"" .... : .... . ' ., ~ . . 
. . 
• • 

• 

• 

• 
• 

•• 

• 
_ . 

• 
• • 

• • 

, . '. 

• 

• . . 
Kallenbroek • . . . . . .... 

• 

• 

• • 
• , . 

• 
• 

• • 

• 

• 
• 
• 

• • • • ••••• . ..-
,C:~':::~~~~~~=Z=::~~;!"~~~=::;;i.~~~~~~' · · , •• • • • • ••• ••• • • • • • •• ~~~~--~----~*--1 

• • .. . 
• 
•• 

• • 

. -. . 
• 

• . .. . • • 
• ~~~~~.~-,~L-__ ~ 

• .•• • ~ ••• : .~",---------..... ,,*--f-------f 
,.~ ~.~~~~-----'--f~~------1 

• 

•• 
: u •• 

o· .0 • 

• • •• 
• ~ ._ I·. 

'It •• 
• .. -.. . 

:.. M~ultinteren ., 
.:.- ~. 

••• 
• •• • 

, . 

• 

• 
• 

• • 
• •• 

... -••• 
• • 

... : .::. F·· .. ~.: 
.. . . . ., 

•• • 
••• 

• • • 
•• • 
•• 

• 

• 
• 

'.' • > -", 

• 

.. 

• • 

• 

• 

• 

• 

• • -. 

achtergrond
belasting (ou) 

0 -3. 0 
3.1 - 7.4 
7.5 - 13.1 
13.2 - 20.0 
20.1 - 28.3 
28.4 - 38.5 
38.S- 50.7 
>50.7 

kans op 
geurhinder 

< 5 % 
5-10% 
10-15% 
15 -20% 
20 - 25 % 
25- 30 % 
30- 35 % 
>35 % 

beoordeling 
leefklimaat 

zeergoed 
goed 
redelijk goed 
matig 
tamelijk slecht 
slecht 
zeer slecht 
extreem slecht 

: L-__________________________________________ ~ 

• •• 

• 

• 

• 

fP·· 

~ " ~ ~ '. otV¥i'P . ~
" '. . il®... 

III . :' 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

8eoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
ten aanzien van geurhinder 

- altematief 2a (nulgroei) 

gebaseerd op default Vstacks parameters voor staluitvoering 
en een ruwheid van 0.20 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

uitvoering 

schaal: 

t'A ARCADIS 
Infrastructuur, milieu. gebouwen 

700 0 700 1400 Meters 
~,--..... --~~~ 801033.203301 

5 okt 2010 



• 

• 
• 

Legenda 

• veehouderijbedrijf 

beoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
t.a,v, geurhinder 

zeer goed 
goed 
redelijk goed 
matig 
tamelijk slecht 

slecht 

- zeer slecht 
extreem slecht 

• 

• • • 
• 

: ••• A~~en; :: .W I!:I · 
" ':.* ..' '. 

••••• 

•• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

• 

' ,, :' 

• · .. 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

.. 
• , 

' . .. 

. .. - . 
• 

• 

• I · 

voor geurhinder gevoelige objecten 

voor geurhinder gevoelige 
objecten 

I I I I II geurnorm 3 ou 
I I geurnorm 6 ou 

I I I I II geurnorm 8 ou 

I I landbouwontwikkelingsgebied 

• 

•• 

.. 

• 
~ •• 0 

'. 
• • 

• 

.. . .. • 

• 

• 
•• . ... • • • • 

I- • • . 

• • 

• 

- .' • • 

• 
• 

• 
• 

-. 
' . ... . -- --

• • 
• 

• 

• 
Veen~uizeN~ld ;,'", 
- . ··:·.t:J&·'l. 

~ ' .-.. 
• • • 

• ....... 
- .-

• 

• 

. ... 

• • 
Koudhoorn .. ~ 

"'!""'-:", • 

• 

• 
• 
(]} 

(P ' 

• • 

· .... : .. ' 

• • 
• • • 

•• • • 
• • 

• 
. . 

Kallenbroek • · .. 
. 1) •• 

• 

• 

• 

• • • a ••••• . ..- . 
-::~:::~~~~~~=~~~~L~~=:::-;;~~r:~=:-~r- · · # " • • ~ . . . '.. ....' .... 

• • • 

• • .. . 
• 
•• 

• • •• 
. . ._ I'. 
I ....;0 • .' ..... . .. -.* . t·· M~u~tnteren 

\ 
~ . .: . 

••• 

• • • • _ .. 
• 

• 

" .' •• • 
• • • • .... 

• • 
••• 

• 
• •• • • • • • • .. 

• • • • , 
•• • • • 

• 

• 

• 
• 

• ... 
• •• • 

• 
• 

• )le l '----'- . · 
• ... 

• -' . • • 
• 

• 
• 

. ... · _ a. *. : .-....... "'-------- _____ -'*-f- ---J 
,.~ ~.~~ • .-~---.-7~~----i 

'1 ._ 

• 

• 

• 

•• 
•• 

.. .. *, . ... : 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

•. 

• 

• 

• 

• 

• 

• • ~ . 

achtergrond
belasting (ou) 

0-3.0 
3.1 - 7.4 
7.5- 13.1 
13.2 - 20.0 
20 .1 - 28.3 
28.4 - 38.5 
38.6 - 50.7 
>50.7 

kans op 
geurhinder 

< 5 % 
5-10% 
10 - 15°A, 
15 - 20 % 
20 - 25 0A, 
25-30% 
30 - 35% 
>35 % 

beoordeling 
leefklimaat 

zeer goed 
goed 
redel ijk goed 
matig 
tamelijk slecht 
slecht 
zeer slecht 
extreem slecht 

: L-___ _ ____________ ____ ~ 

• 
•• 

• 

• 

• 

fP·· 

f. ·.· otV:(i1~ . ~' " ., ern ~ . ' : ' 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

8eoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
ten aanzien van geurhinder 

- altematief 2b (10-20 % groei) 

gebaseerd op default Vstacks parameters voor stalu~voering 
en een ruwheid van 0.20 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

uitvoering 

~ARCADIS 
/nfrastructuur, mifieu, gebouwen 

schaal: 
700~._~ .. ___ ~0 ~~.;,7';;'00;;;"_;;i1 400 Meters B01033.203301 

5 okt 2010 



Legenda 

veehouderij 

o 

• 
• 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

* 

rundvee (melkloverig) 
kalveren 
varkens 
pluimvee 
gemengd 
paarden 
overig 

<40 nge 
40 - 70 nge 
>= 70 nge 

met 40 nge iv 

o bedrijf buiten Barneveld 

o 

o 
o 

o 
00 0 g 

o 

o 0 0 

c 

o 

o 

o 
o 
o 

o 0 

" 

o 
o 

o 00 

o 
6' 

Nijkerleerveen 

o 
o 

o 
o 

o - 00 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o c) 

o 

o 

o 

o · o 
o 

o o 

o 8· 
o 

o o 

o 

o 

voor geurhinder gevoelige 
objecten 

Natura 2000 gebied 

Ehs - natuur 
voor zover geen Natura 2000 

landbouwontwikkelingsgebied 

o o g .. 0 o o 
o 0 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

- o· 

o 

o 
a 

o 
o 

o 

o 

o 0 

o 

o 

o ~:'~'.!!" 

o 

o 

o 

Veen'RuizeIVeld " o . . ",' 
.':~ :', o · 

b' o ~. 

o o o 
o 

o 
00'0 . . 0 

o 

o 0 

Koudhoorn 
0 . 0 

o 

00 

00 

o 

o 

o 

o 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Ruimtelijke spreiding veehouderijbedrijven 
in de huidige situatie 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

uitvoering 

~ARCADI5 
Infrastroctuur, mifieu, gebouwen 

schaal: 
700~""""I __ 0~~~~70~0;._;;1~400 Melers B01033.203301 

5 ok! 2010 



Legenda 

veehouderijbedrijven vanuit model
matige benadering aangemerkt als: 

o groeier 

o blijver 

• stopper 

bedrijf zonder varkens, pluimvee 
of vleeskalveren 

Nijkerkerveen 

Hoevelaken - ~ -, 

• 

• • 

Achterveld-· . 

• • 

" . ...., &. . 
0 

• 

L:; 

• 
• 

0 0 
0

0
0 

f}. 

0 • 

o ,J 
~. 

Way gebied en 250m zone 

kem en 250m kernrandzone 

.. extensiveringsgebied / stedelijk gebied 

Ehs - natuur 
voor zover niet overlappend met boven
staande zoneringen 

Id landbouwontwikkelingsgebied 

• • ll. 
o il. • 0 0 

ll. 0 ll. .oI. 
I> 0 

0 
.c . 

• 0 • 
0 0 0 &. 0 

0 
0 0 

• . Ll. 
• 

c- I
[ 

0 0 

• 0 • •• 0 
&. • 0 

&. L:; ... • eo 
- .c 0 

· ' · 0 . 0 

• 0 0 , 0 0 . .... (JJ ... ... • • ", 0 _0 ... o •• L:; 
L:; 

" ... • (JJ 0 • 
'" 

q. 
o '" r1 
• ~ 0 . 0 • 0 .0 • • 

'" o f}. 

... 
0 

~~ • 
.01. 

Koudhoorn 

Veenhuizerveld 

(' 

Hars .~~~~~~----------------~~--====~ 

Wekerom 

Meulunteren 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Ruimtelijke spreiding veehouderijbedrijven 
scenario intensieve veehouderij 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

uitvoering 

"" ARCADIS 
Infrastroctuuf, mifieu, gebouWEn 

700 0 700 1400 Meters B01033.203301 

~~~""""""""""~;;,;~ 5 okt 2010 schaal: 



Legenda 

veehouderijbedrijven vanuit model
matige benadering aangemerkt als: 

o groeier 

o blijver 

stopper 

bedrijf zonder melkrundvee 

Nijkerkerveen 

Hoevelaken 

.. Natura 2000 gebied 

Ehs - natuur 
voor zover niet overlappend met boven
staande zoneringen 

E1 landbouwontwikkelingsgebied 

Koudhoorn 

Veenhuizerveld 

Wekerom 

Meulunteren 

Plan MER Structuurvisie en 
Bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Barneveld 

Ruimtelijke spreiding veehouderijbedrijven 
scenario melkrundvee 

opdrachtgever: 

gemeente 
Barneveld 

uitvoering 

~ARCADIS 
Jnfrastructuur, mifieu. gebou~n 

700 0 700 1400 Meters 601033.203301 
~~~~~~~~.. 5 0kt 2010 schaa l: 



BIJLAGE 

MER VOOR STRUCTUURV ISIE EN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1 

7 Details rekenwijze alternatieven veehouderij 

Kaarten: 

1. Ruimtelijke spreiding veehouderijbedrijven in de huidige situatie. 

2. Ruimtelijke spreiding veehouderijbedrijven scenario intensieve veehouderij. 

3. Ruimtelijke spreiding veehouderijbedrijven scenario melkveehouderij 

Details rekenwijze 

Alternatieven intensieve veehouderij 

De scenario's gaan er vanuit dat de kleinste bedrijven «40 Nge kalveren, varken s en 

pluimvee) zuIlen stoppen. Bedrijven die iets groter zijn (40-70 Nge kalveren, varkens of 

p luimvee) zullen stoppen als ze in d e verkeerd e zones liggen. Grotere bedrijven (>70 Nge 

kalveren, varkens of pluimvee ) zullen niet groeien als ze onvoldaend e magelijkheden 

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

mogelijkheden, zullen groeien, maximaa 1 tot een bepaalde bedl'ijfsgrootte. De maximale 

bedrijfsgrootte verschilt tussen log en verw evingsgebied. 

Tn d e scenario's m et nulgroei worden d e Nge's van de bedrijven die stoppen herverdeeld 

over de bedrijven die ktumen groeien. In d e scenario's met 10-20% groei worden extra Nge's 

verdeeld over de bedrijven met groeimogelijkhed en. 

Beperkingen in groeimogelijkheden komen voor t Llit: 

Gebieden m et beperkingen. 

Milieuruimte t.a.v . geurhinder en ammaniak. 

Het al dan niet bere ikt hebben van de maximale bedrijfsomvang. 

Geen agrarisch bOLlwblok. 

Bepe rkte gebied en 

Natura 2000-gebieden. 

BeboLlwde kommen en 250m zone (geurnorm 3 + de Glind). 

Gebieden met geurnorm 6 of 8. 

Wav-gebieden en 250m zone. 

Extensiveringsgebied en Sted elijk gebied uit de integrale zonering. 

Ehs na tUUL 

Milieuruimte 

De milieuruimte is bepaald t.a.v. geurhinder en t.a.v. ammoniak. De milieuruimte t.a.v. 

ammoniak is indicatief bepaald op basis van de grenswaarde van 0,5% van de kritische 

depasitie ap habitats in Natura 2000-gebieden (De Veluwe en Groat Zandbrink). 

Bouwblokken 

Enkele bedrijven met een ander dan agrarisch bouwblok zijn niet als groeier 

meegenomen. 
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Maximale bedrijfsmaten 

Qij de herverdeling worden bedrijven in verwevingsgebied begrensd door de volgende 

afmetingen: 

1200 vleeskalveren of weI 173 Nge. 

300 zeugen gesloten ofwcl218 Nge. 

100000 legkippen of weI 264 Nge. 

Qij de herverdeling worden bedrijven in landbouwontwikkelingsgebied begrensd door de 

volgende afmetingen: 

2000 vleeskalveren of wei 288 Nge. 

500 zeugen gesloten of weI 364 Nge. 

165000 Iegkippen of weI 436 Nge. 

Bij gemengde bedrijven wordt uitgegaan van een maximale afmeting naar rato van de 

huidige samenstelling kalveren -varkens-pluimvee. 

Classificatie in groeiers, blijvers en stoppers vindt plaats op basis vall de beperkte gebieden, 

milieuruimte, bouwblokken en de maximale afmetmg. 

Classificatie 

Stoppers 

13edrijven met nge_kvp < 40. 

Bedrijven met nge_kvp 40 - 70 in beperkte gebieden. 

Hliivers 

Bedrijven met nge_kvp >=70 in beperkte gebieden. 

Bedrijven met nge_kvp >=40 met \oveinig of geen milieuruimte (=groeierO). 

Enkele bedrijven zonder agrarisch bouwblok. 

Graefe)":> 

Overige bedrijven. 

Resultaat classificaties 

Resu ltaat is 249 bedrijven zander kvp, 447 stoppers, 153 blijvers en 177 bedrijven die ais 

groeicr geclassificeerd zijn. 8 van de grociers zijn groter dan de maximale maat. Van de 20"1 

groeiers liggen er 103 in een log en 74 in verwevingsgebied. 

De stoppers Ieveren in totaal: 

2515 Nge vleeskalvcren. 

3620 Nge varkens. 

1352 Nge kippen. 

Dit is wat herverdeeld moet worden in de scenario's zonder groei. In de scenario's met 10-

20'};) groei is dit: 

6685 Nge vieeskalveren (5774 gerealiseerd). 

5089 Nge varkens. 

3498 Nge kippen. 
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Bij gemengde bedrijven wordt llitgegaan van een maximale afmeting naar rato van de 

hllidige samensteiling kaiveren-varkens-pillimvee. Bij het herverdelen van nge's krijgen 

bedrijven met v leeskalveren extra v leeskalveren, bedrijven met varkens extra varkens 

(zellgen gesloten) en bedrijven met plllimvee extra legkippen. 

De groei wordt evenredig verdeeld over bedrijven; er wordt nge voor nge llitgedeeld totdat 

het op is (of een bedrijf te groot wordt) 

Uiteindelijk is vanwege de beperkte ruimte slechts 16% van de 20% groei bij vleeskalveren 

niet gerealiseerd. Beperkte ruimte bij vleeskalveren ligt dee Is aan het feit dat ze niet aan 

amvb hllisvesting hoeven te voldoen (waardoor er geen extra ruimte ontstaat). 

Alternatieven melkveehouderij 

De scenario's gaan er vanuit dat de kleinste bedrijven «40 Nge melkrundvee (AI en A3, 

mits een bedrijf ook Al heeft) zuilen stoppen. Bedrijven die iets groter zijn (40-70 Nge 

melkfLlildvee) zullen stoppen als ze in de verkeerde zones liggen. Ze worden groeiers als 

het totaal aantal nge >= 70 is (en ze niet in de verkeerde zone liggen). Grotere bedrijven (>70 

Nge kalveren, varkens of pluinwee) zuilen niet groeien als ze onvoldoende mogelijkheden 

hebben, maar weI blijven bestaan. De overige bedrijven, bedrijven dus met voldoende 

mogelijkheden, zuilen groeien, maximaal tot aan een bedrijfsgrootte van 150 melkkoeien 

met bijbehorend jongvee (205 nge). 

Bedrijven die in het scenario intensieve veehouderij reeds als graeier aangernerkt zijn worden niet als 

graeier aangernerkt in het rnelknmdveescenario 

In de het scenario met nulgroei worden de Nge's van de bedrijven die stoppen herverdeeld 

over de bedrijven die kunnen grocien. In hct scenario met 10% groei worden extra Nge's 

verdeeld over de bedrijven met groeimogelijkheden. 

Beperkingen in groeimogelijkheden komen voort uit: 

Gebieden met beperkingen. 

Miliellruimte t.a .v. de depositie van ammoniak. 

Het al dan niet bereikt hebben van de maxima Ie bedrijfsomvang. 

Classificatie groeier in scenario intensieve veehouderij. 

Beperkte gebieden 

Natura 2000-gebieden. 

Ehs natuur. 

M ilie uruim te 

De milieuruimte is bepaald t.a.v . gellrhindel' en t. a.v. ammoniak. De miliellruimte t.a.v. 

ammoniak is indicatiefbepaald op basis van de grenswaarde van 0,5% van de kritische 

depositie op habitats in Natura 2000-gebieden (De Veluwe en Groot Zandbrink). 
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l'v'laximale bedrijfsmaten 

l3ij de herverdeling worden bedrijven begrensd door de volgende afmetingen: 

150 melk- en kalfkoeien met bijbehorend jongvee, of wei 205 Nge. 

Classificatie in groeiers, blijvers en stoppers vindt plaats op basis van de beperkte gebieden, 

milieuruimte en de maximale afmeting. 

Classificatie 

Stopp!'rs 

Bedrijven met nge_mrv < 40. 

Bedrijven met nge_mrv 40 - 70 in beperkte gebieden. 

Blijcers 

Bedrijven 40-70 nge_mrv en totaal aantal nge's <70. 

Bedrijven met nge_mrv >=70 in beperkte gebieden. 

Bedrijven met nge_mrv >=40 met weinig of geen milieuruimte (=groeierO). 

Croeiers 

Overige bedrijven. 

Resultaat classificaties 

Resultaat is 482 bedrijven zonder mr\/, 331 stoppers, 123 blijvers en 90 bedrijven die als 

groeier geclassificeerd zijn. Van de 90 groeiers liggen er 4 in geen reconstructie/ stedelijk 

gebied,4 in extensivcringsgcbicd, 65 in verwevingsgebied en 17 in een 

landbouwontwikelingsgebied. 

De stoppers leveren in totaal 4438 Nge melkrundvee. Dit is wat herverdeeld moet worden in 

de scenario's zonder groei. In de scenario's met 10'1.) groei is dit 6798 nge. 

De groci wordt evenredig verdeeld over bedrijven; er wordt nge voor nge uitgedeeld totdat 

het op is (of een bedrijf te groot wordt) 

lnteo-rale scenario's e 

In de integrale scenario's zijn de nulgroeiscenario's en de groeiscenario's gecombineerd tot 

een nulgroeiscenario en een groeiscenario. 
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Veestapel en emissie van ammoniak op basis van 
CBS-cijfers 

Onderstaande tabel in deze bijlage geeft een overzicht van de verschillen in aantallen dieren 

en berekende emissie tussen CBS-cijfers en gegcvcns van de milieuvcrgunningen. ,<oor de 

be langrijkste diercategorieen liggen de aanta Uen dieren in Barneveld bij CBS 10% tot 50% 

lager dan cle aanta llen in milieuvergLu1l1ingen. In totaa l is de emissie op basis van aanta llen 

dieren volgens CBS 3'1% lager dan op basis van miliellvergllnningen. De belangrijkste 

oorzaak is de latente ruimte in milieuvergunningen, zoals uiteengezet in paragraaf 5.3. 

Aantal 
Aantal 

CBS In % van 
Emissie NH3 Emlssie NH3 

dieren 
dieren, 

milleuver-
op basis van op basis 

2009, CBS 
milieuver-

gunningen 
milieuver- van CBS, in 

gunnlngen gunningen kg 
Melk- en kalf-, vlees- en 
weidekoeien 8592 18590 46% 164579 76066 

Overig melk- en fokvee 7077 11553 61% 45090 27621 
Vleeskalveren en 
overig vlees- en 
weidevee 94101 144440 65% 364760 . 237637 

Biggen 42039 53609 78% 20221 15857 

Fokvarkens 12819 16347 78% 58100 45561 

Vleesvarkens 118381 183341 65% 395837 255587 
Leghennen (inclusief 
ouderdieren; 3484985 3868232 90% 409071 368542 
Vleeskuikens (inclusief 
ouderdieren) 86622 546856 16% 92135 14594 

Schapen 4558 4558 100% 3205 3205 

Geiten 4103 9302 44% 10269 4530 

Paarden en pony's 819 2804 29% 11528 3367 

Overi~ pluimvee 25652 93287 002855% 24358 6936 

Overi~e hokdieren 1811 5101 36% 2235 793 

Emissie totaal 16011388 1060295 
% emissie CBS t.o.v. 
milieuvergunningen 66% 

N.B.: CBS necmt biggen mee en ook de lamrneren. In de vergunnillgen zijn biggCll bij de zeug en 

lamrneren ruet opgenomen. Daarom is bij de miliellvergllnningen een aantal biggen opgenomen naar 

rato van het aantal zeugen. Voor schapen is het aantal in de mUieUVel'gllnningen gelijk gesteld aan het 

aantal volgens CBS. 
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BIJLAGE 9 Modelberekeningen ammoniak en natuur 

Depositie op habitats Veluwe en Nb-wet gebieden 

Alternatief Habitat Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Hliidige sit llatie H23 10 Stllifzandheiden 33 1511 92 

Amvb hllisvesting H2310 Stllifzandheiden 26 1185 71 

Alternatief iv nlilgroei H2310 Stuifza ndheiden 25 1102 68 

Alternatief iv 10-20% groe i H23 10 Stuifzandheiden 29 1168 77 

Alternatief melkrundvee nulgroei H2310 Stuifzandheiden 25 1155 70 

A lternat ief melkrundvee 10% groe i H2310 Stuifzandheiden 26 1161 71 

Alternatief 2a nulgroei (combi) H2310 Stuifzandheiden 25 1072 67 

A lternatief 2b 10-20% groe i (combi) H2310 Stuifzandheiden 29 1143 77 

Aileen melkrundvee H2310 Stllifzandheiden 3 121 9 

Alternatief Habitat Minimaal Max imaa l Gemiddeld 

Hliidige sitllatie H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden 70 91 78 

Amvb huisvesting H2320 Binnenlandse kra aiheiheiden 55 71 61 

Alternatief iv nulgroei H2320 Binnenlandse kraa iheiheiden 52 68 58 

Alternatief iv 10-20% groe i H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden 59 77 66 

Alternatief melkrundvee nulgroei H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden 55 71 61 

Alternatief melkrundvee 10% groei H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden 55 72 61 

Alternatief 2a nulgroei (combi) H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden 52 68 58 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden 60 77 66 

Aileen melkrundvee H2320 Binnenlandse kraaiheiheiden 8 10 9 

Alternatief Habitat Minimaa l M ax imaa l Gemiddeld 

Hliidige situatie H2330 Za ndverst llivingen 29 649 93 

Amvb huisvest ing H2330 Za ndverstllivingen 23 529 71 

Alternatief iv nulqroei H2330 Za ndverstuivingen 22 465 69 

Alternatief iv 10-20% groei H2330 Zandverstuivingen 25 505 78 

Alternatief melkrundvee nulgroei H2330 Za ndverstuivinge n 23 503 71 

Alternatief melkrundvee 10% groei H2330 Za ndverstuivingen 23 507 71 

Alternatief 2a nulgroei (combi) H2330 Zandverstu ivingen 22 439 68 

A lternatief 2b 10-20% qroei (combi) H2330 Zandverstuivingen 26 483 78 

Aileen melkrundvee H2330 Za ndverstuivin gen 3 102 9 

Alternatief Habitat Minirnaal Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie H3130 Zwak gebufferde vennen 31 65 44 

Amvb huisvesting H3130 Zwak gebuffcrde vennen 24 50 34 

A lternatief iv nulgroei H3130 Zwak gebufferde vennen 23 48 33 

Alternatief iv 10-20% groe i H3130 Zwak gebufferde vennen 26 55 37 

Alternatief me lkrundvee nulgroei H3130 Zwak gebufferde vennen 24 50 34 

Alternatief melkrundvee 10% groe i H3130 Zwak gebufferde vennen 24 51 34 

Alternatief 2a nulgroei (combi) H3130 Zwak gebufferde vennen 23 48 33 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) H3130 Zwak gebufferde vennen 26 55 38 

Aileen melkrundvee H3130 Zwa k gebufferde vennen 3 7 5 
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Depositie op habitats Veluwe en Nb-wet gebieden 

Alternat ief Habitat Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie H3160 lure vennen 38 105 56 

Amvb huisvesting H3160 l ure vennen 29 82 43 

Alternatief iv nulgroei H3160 l ure vennen 28 78 41 

Alternatief iv 10-20% groei H3160 l ure vennen 32 88 47 

Alternatief melkrundvee nulgroei H3160 l ure vennen 29 81 42 

Alternatief melkrundvee 10% groe i H31 60 l ure vennen 29 83 43 

A lternatief 2a nulgroei (co mbi) H3160 l ure vennen 28 78 41 

Alt ern at ief 2b 10-20% groei (combi) H3160 l ure venn en 33 89 47 

Aileen melkrundvee H3160 l ure vennen 4 11 6 

Alternatief Habitat Minimaal Maximaa l Gemiddeld 

Huidiye silualie H4010A Vochtige heiden 24 171 77 

Amvb huisvesting H4010A Vochtige he iden 18 135 60 

Alternatief iv nulgroei H4010A Vochtige heiden 18 127 58 

Alternatief iv 10-20% groei H4010A Vochtige heiden 21 143 65 

Alternat ief melkrllndvee nlligroei H4010A Vochtige heiden 18 134 60 

Alternatief melkrundvee 10% groei H4010A Vochtige he iden 19 136 61 

Alternatief 2a nulgroei (combi) H4010A Vochtige heiden 18 127 57 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) H4010A Vochtige heiden 21 144 66 

Aileen melkrundvee H4010A Vochtige heiden 2 19 8 

Alt ernat ief Habitat Minimaa l Maximaa l Gemiddeld - -----
Hllidige situatie H4030 Droge heiden 21 546 85 

Amvb hllisvest ing H4030 Droge heiden 16 450 66 

Alternatief iv nulgroei H'l030 Droge heiden 15 403 63 

Alternatief iv 10-20% groei H4030 Droge heiden 18 427 71 

Alternatief me lkrundvee nlligroei H4030 Droge heiden 16 443 66 

Alt ernatief melkrundvee 10% groe i H4030 Droge heiden 16 446 67 

A lt ernat ief 2a nll igroei (combi) H4030 Droge heiden 15 396 62 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) H4030 Droge heiden 18 422 71 

Ai leen melkrundvee H4030 Droge heiden 2 62 9 

Alternatief Habitat Min imaal Maximaa l Gemiddeld 

Huidige situatie H5130 leneverbesstruwelen 55 435 104 

Amvb huisvest ing H5130 leneverbesstruwelen 42 343 81 

A lternatief iv nulgroei H5130 l eneverbesstruwelen 41 323 78 

Alt ernat ief iv 10-20% groei H5130 l eneverbesstruwe len 47 360 88 

Alternatief melkrundvee nulgroei H5130 l eneverbesstruwelen 42 339 80 

Alternatief melkrundvee 10% groei H5130 leneverbesstruwelen 42 342 81 

Alternatief 2a nu lgroei (combi) H5130 leneverbesstruwelen 40 319 77 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) H5130 leneverbesstruwelen 47 360 88 

Aileen melkrundvee H5130 leneverbesstruwelen 6 45 11 

Alternatief Habitat Minimaa l Maximaa l Gemiddeld 

Hu idige situatie H6230 Heischrale graslanden 21 245 65 

Amvb huisvesting H6230 Heischrale graslanden 16 192 50 

Alternatief iv nulg roe i H6230 Heischrale gras landen 16 184 48 
- 1----'---- - - - --

Alternatief iv 10-20% groei H6230 Heischra le gras landen 18 203 55 

Alt ernatief melkrundvee nulgroe i H6230 Heischra le graslanden 16 189 49 

Alternatief me lkrundvee 10% groei H6230 Heischrale graslanden 17 191 50 
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Depositie op habitats Veluwe en Nb-wet gebieden 

Alternatief 2a nu lgroei (combi) H6230 Heischrale graslanden 16 181 48 

Alternatief 2b 10-20% groei (cornbi) H6230 Heischrale graslanden 18 202 55 

Aileen melkrundvee H6230 Heischra le graslanden 2 23 6 

Alternatief Habitat Minimaa l Maxirnaa l Gemiddeld 

Huidige situatie H6410 Blauwgraslanden 29 62 38 

Arnvb huisvesting H6410 Blauwgraslanden 23 4B 29 

A lte rnatief iv nulgroei H6410 Blauwgraslanden 22 46 28 

Alternatief iv 10-20% groei H6410 Blauwgraslanden 25 52 32 

Alternatief melkrundvee nulgroei H6410 Blauwgraslanden 23 48 29 

Alternat ief melkrundvee 10% groei H6410 Blauwgraslanden 23 48 30 

Alt ernati ef 2a nulgroei (combi) H6410 Blauwgras landen 22 46 28 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) H641 0 Blauwgraslanden 25 52 32 

Aileen me lkrundvee H6410 Blauwgraslanden 3 7 4 

Alternatief Habitat Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie H7110B Heideveen 41 41 41 

Amvb huisvesting H7110B Heideveen 31 31 31 

Alternatief iv nulgroei H7110B Heideveen 30 30 30 

Alternatief iv 10-20% groei H7110B Heideveen 35 35 35 

Alternatief melkrundvee nulgroei H7110B Heideveen 31 31 31 

Alt ernatief me lkrundvee 10% groei H7110B Heideveen 32 32 32 

Alt ernatief 2a nulgroei (combi) H7110B Heideveen 30 30 30 

Alternatief 2b 10-20% groe i (co mbi) H7110B Heideveen 35 35 35 

Aileen melkrundvee H7110B Heideveen 4 4 4 

Alternati ef Habitat Minimaal Maximaa l Gemiddeld 

Huidige sitllatie H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 73 74 73 

Amvb huisvesting H71 50 Pioniervegetaties met snavelbiezen 57 58 57 

A lternatief iv nulgroei H7150 Pioniervegetaties met snavelbi ezen 54 55 55 

Alternatief iv 10-20% groei H7150 Pioniervegetaties met snave lbie zen 61 62 62 

Alternatief me lkrundvee nulgroei H7150 Pion iervegetaties met snave lbiezen 57 57 57 

Alternatief me lkrundvee 10% groei H7150 Pion iervegetaties met snavelbiezen 57 58 58 

Alternatief 2a nulgroei (combi) H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 54 54 54 

Alternatief 2b 10-20% groei (co mbi) H7150 Pioniervegetaties rnet snave lbi ezen 62 62 62 

A ilee n melkrundvee H7150 Pioniervegetaties met snave lbiezen 8 8 8 

Alternatief Habitat Minimaa l M ax imaa l Gemiddeld 

Huidige situatie H9120 Beuken-eikenbossen 20 657 148 

Amvb huisvesting H9120 Beuken-eikenbossen 16 497 116 

Alternatief iv nulgroei H9120 Beuken -eikenbossen 15 468 110 

Alternatief iv 10-20% groei H9120 Beuken-eikenbossen 17 514 124 

Alternat ief melkrundvee nulgroei H9120 Beuken-eikenbossen 16 487 115 

Alternatief melkrundvee 10% qroei H9120 Beuken-eikenbossen 16 491 116 

Alternatief 2a nulgroei (combi) H91 20 Beuken-eikenbossen 15 459 109 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) H9120 Beuken-eikenbossen 18 508 124 

Aileen melkrundvee H91 20 Beuken-eikenbossen 2 60 16 

-- --_.- -- - - -
Alternatief Habitat Minimaal Maximaa l Gemiddeld 

Huidige situatie H9190 Oude eikenbossen 22 1269 137 

Amvb huisvest ing H9190 Oude eikenbossen 17 996 106 
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Depositie op habitats Veluwe en Nb-wet gebieden 

Alternatief iv nu lgroei H9190 Oude eikenbossen 16 915 101 

Alternatief iv 10-20% groei H9190 Oude eikenbossen 19 1001 114 

Alternatief melkrundvee nulgroei H9190 Oude eikenbossen 17 977 105 

Alternatief melkrundvee 10% groei H9190 Oude eikenbossen 17 985 106 

Alternatief 2a nu lgroei (combi) H9190 Oude eikenbossen 16 897 100 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) H9190 Oude eikenbossen 19 990 114 

Aileen melkrundvee H9190 Oude eikenbossen 2 197 14 

Alternati ef Habitat Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie H91 EOC Beekbegeleidende bossen 55 108 74 

Amvb huisvesting H91 EOC Beekbege leidende bossen 43 85 58 

Alternatief iv nu lgroei H91 EOC Beekbegeleidende bossen 41 81 55 

Alternatief iv 10-20% groei H91 EOC Beekbegeleidende bossen 46 91 62 

Alternatief melkrllndvee nlligroei H91 EOC Beekbegele idende bossen 43 85 57 

Alternatief me lkrundvee 10% groei H91 EOC Beekbegeleidende bossen 44 86 58 

Alternatief 2a nulgroei (co mbi) H91 EOC Beekbegeleidende bossen 41 80 55 

Alternatief 2b 10-20% groe i (combi) H91 EOC Beekbegeleidende bossen 47 92 63 

Aileen melkrllndvee H91 EOC Beekbegeleidende bossen 6 12 8 

Deposities op de overage Natura 2000-gebieden 

Alternatief Nb-wet gebied Minimaal Maximaa l Gemiddeld 

Huidige situatie Groot Zandbrink 121 220 201 

Amvb huisvesting Groot Zandbrink 97 176 161 

Alternatief iv nu lgroei Groot Zandbrink 93 170 155 

Alternatief iv 10-20% groei Groot Zandbrink 106 192 176 

Alternatief melkrllndvee nulgroei Groot Zandbrink 99 181 166 

Alternatief melkrundvee 10% groei Groot Zandbrink 103 186 171 

Alternatief 2a nulgroei (combi) Groot Zandbrink 96 175 160 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) Groot Zandbrink 112 203 186 

Aileen me lkrundvee Groot Zandbrink 22 40 37 

Alternatief Nb-wet gebied Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie Schoolsteegbosjes 47 118 90 

Amvb hllisvesting Sc hoo Iste eg bosjes 37 93 71 

Alternatief iv nulgroei Schoolsteegbosjes 36 90 68 

Alternatief iv 10-20% groei Schoolsteegbosjes 41 102 78 

Alternatief melkrundvee nulgroei Schoolsteegbosjes 38 95 72 

Alternatief melkrundvee 10% groei Schoolsteegbosjes 39 97 74 

Alternatief 2a nulgroei (combi) Schoolsteegbosjes 37 91 70 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) Schoo lsteegbosjes 43 107 81 

Aileen me lkrundvee Schoolsteegbosjes 7 19 15 

Alternatief Nb-wet gebied Minimaa l Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie M eeuwenkampje 42 51 45 

Amvb huisvesting Meeuwenkampje 33 40 35 

Alternatief iv nulgroei Meeuwenkampje 32 39 34 

Alternatief iv 10-20'%groei Meellwenkampje 37 45 40 

Alternatief melkrundvee nulgroei Meellwenkampje 33 40 35 

Alternatief melkrundvee 10% groei Meeuwenkampje 34 41 36 

Alternatief 2a nulgroei (combi) Meeuwenkampje 32 39 35 
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Deposities op de overage Natura 2000-gebieden 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) Meeuwenkampje 38 46 41 

Aileen melkrundvee Meeuwenkampje 5 6 5 

Alternatief Nb-wet gebied Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie HellBlauwe Hel 20 51 25 

Amvb huisvesting HellB lauwe Hel 15 40 20 

Alternatief iv nulgroei HellBlauwe Hel 15 39 19 

Alternatief iv 10-20% groei Hel/B lauwe Hel 17 45 22 

Alternatief melkrundvee nulgroei HellBlauwe Hel 16 40 20 

Alternatief me lkrundvee 10% groei HellBlauwe Hel 16 41 20 

Alternatief 2a nulgroei (combi) HellB lauwe Hel 15 39 19 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) HellBlauwe Hel 18 46 23 

Aileen melkrundvee Hel/Blauwe Hel 2 6 3 

Alternatief Nb-wet gebied Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie Bennekomse Meent 20 25 23 

Amvb huisvesting Bennekomse Meent 15 19 18 

Alternatief iv nulgroei Bennekomse Meent 15 19 17 

Alternatief iv 10-20% groei Bennekomse Meent 17 21 20 

Alternatief melkrundvee nulgroei Bennekomse Meent 15 19 18 

Alternatief melkrundvee 10% groei Bennekomse Meent 16 19 18 

Alternatief 2a nlilgroei (combi) Bennekomse Meent 15 19 17 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) Bennekomse Meent 17 22 20 

Aileen melkrundvee Bennekomse Meent 2 3 2 

Depositie op wav 

gebieden binnen 

Barneveld, buiten 

Natura 2000 

Alternatief Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Huidige situatie wav 336 2429 923 

Amvb huisvesting wav 266 2010 741 

A lternatief iv nulgroei wav 231 1944 657 

Alternatief iv 10-20% groei wav 253 1989 736 

Alternatief melkrundvee nlilgroei wav 258 1964 746 

Alternatief melkrundvee 10% groei wav 264 1977 763 

Alternatief 2a nlilgroei (combi) wav 223 1895 663 

Alternatief 2b 10-20% groei (combi) wav 251 1957 758 

Aileen melkrundvee wav 51 408 151 
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10 Gezondheid 

LJeze bijlage bevat hoofdlijnen van gezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij op 

basis van de bestaande kennis en beleidsstandplmten. 

Effecten 

Geur en fjjn stof 

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

Zeeland (januari 200<,) blijkt dat voor de componenten gem, fijn stof en Q-koorts een effect 

op het gezondheidsrisico te verwachten is in de algemenc leefomgeving. Onder 

omwonenden van intensieve veehollderijen is minder onderzoek gedaan d<ln onder 

werknemers. Uit het beschikb<lre onderzoek blijkt dat omwonenden va<lk meer symptom en 

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

verminderde kW<lliteit van leven. Het is dllidelijk dat rondom intensieve veehouderij v<lak 

gemhinder optreedt. Omdat blootstellingschattingen in vrijwel aIle studies ontbreken, is op 

grond van de beschikbare gegevens geen relatie te leggen ttl5sen blootstelling aan specifieke 

componenten uit de intensieve veehouderij en de gezondheidsklachten. 

Verspreidingsbereken ingen en/ of blootsteilingsmetingen kunnen meer in zicht gcven in de 

verspreiding van stoffen vanuit de grote intensieve veehouderijen (megastallen). Voor 

bedrijven van een dergelijke omv<lng zijn namelijk nog helema<ll geen gegevens 

beschikbaar. 

Bi%gische agentia 

Er zijn vele studies gedaan naar de gezondheidseffecten van werknemers van de in ten sieve 

veehouderij. Onder werknemers wordt vooral een hoge prevalentie van luchtwegklachten 

gevonden waaronder huesten, slijm opgeven, kortademigheid en benauwdheid. 

Daarnaast heeft een deel van de werknemers systemische klachten zoals rillingen, 

transpireren, koorts en gewrichtspijnen. Allergie voor allergen en buiten de werksituatie, 

zoals graspollen (hooikoorts), hllisstofmijt en huisdieren (katten en honden) komt echter 

juist In inder voor bij agrariers en hun kinderen. Als oorzaak van de werkgerelateerde 

klachten komt uit de literatuur voornamelijk de blootstelling aan endotoxinen na,lr voren. 

Het is mogelijk dat ook andere agentia afkomstig van micro -organismen samen met 

endotoxine deze effecten veroorzaken. Een veehouderij emitteert stoffen naar de omgeving 

afhankelijk van onder andere staltype, bedrijfsvoering en aantal en type dieren. De bijdrage 

van deze emissies aan de concentraties op leefnivealllijkt gering en leidt in elk geval niet tot 

oversehrijding van normen of gezondheidkundige advieswaarden. De blootstelling van 

omwonenden van de intemieve veehouderij aan diverse stoffen is eell ordegrootte 100-1000 

lager dan van werknemers. Dit is een van de redenen waardoor llit de bij werknemers 

gevonden effeclen niet direct conclusies ktuulen worden getrokken aangaande het risico 

voor omwonenden. Verder is de concentratie endotoxine in huisstof verhoogd in wOllingen 

van agrariers, maar niet in andere plattelandswoningen. Deze gegevens ondersteunen de 

conclusie dat blootstelling van umwonenden (niet-agrariers) waarsehijnlijk laag is en aileen 

in de directe nabijheid van agrarische activiteit is terug te vinden. Het is onduidelijk of de 

licht verhoogde concentraties rond agra risehe bedrijven kunnen leiden tot effecten op de 

gezondheid. 
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Een virus dat verband houdt met de intensieve veehouderij, is het influenza virus (griep), 

maar dit komt lelden voor. Infectie met het inflllenzavirus kan leiden tot acute klachten V,1ll 

de luchtwegl:m. [Joor praten, 110esten of niezen wordt het virus verspreid. Mensen ktumen 

besmet raken met varkensinflllenzavirus door beroepsmatig in contact te komen met 

varkens. Verder kunnen mensen gemfecteerd raken met influenzavirussen door direct 

contact met ge'(nfecteerd pluimvee. 

Salmonella bij de mens is een belangrijke verwekker van voedse lgere lateerde darminfecties 

bij de mens. Dieren zijn vaak de drager va n de Sa lmonella bacterie zonder er zelf ziek van te 

worden; door mest besmetten zij elkaar. Door contro!e programma's is het aanta! 

besmettingen in de pillimveesector afgenomen, onder rundvee en varkens echter niet. 

[nfecties bij de mens treden op door eten van besmet vlees en eieren of producten, die door 

vlees of eieren zijn besl11et. 

Ten slotte is toxoplasmose een van de meest voorkomende parasitaire infectieziekten. 

Mensen kllnnen besmet raken door contact met besmette eitjes besmette aarde (die via 

katten lIitgescheiden worden, welke het weer van mllizen hebben of varkens en kippen die 

tussengastheren zijn) of door het eten van met eitjes besmette groente op het eten van niet 

(goed) doarbakken vlees. Mensen kunnen het niet overdragen op andere mensen en d e 

meeste in fectics verI open zonder verschijnselen . 

Op het geb ied va n bactericn is vooral MRSA een probleem. Circa 40 % van Nederlandse 

slachtvarkens is drager van MRSA. Van deze bacte rie worden mensen in de algemene 

bevolking gewoonlijk niet ziek. Een rbico ontstaat wanneer deze bacterie wordt 

gemtroduceerd in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Patienten met een MRSA-bcsmetting 

zijn moeilijker met antibiotica te behandelen, en vooral bij mensen met verminderde 

weerstand vormt clit een gezondheidsrisico. In d e algemene bevolking is minder dan 0,1 % 

drager van de bacterie. 

Op grond van de hllidige inzichten wordt de kans dat de bacterie via het milieu wordt 

overgedragen aan omwonenden gering geacht omdat in de buitenlucht een sterke 

verdunning plaatsvindt. 

ANTIBIOTICUMRESISTEMTIE Mct name antibioticlillucsistentie is een probleem. [n de afgelopen 10 jaar is de antibiotictUll 

resistentie met 50% toegenomen. De verspreiding van resis tente micro-organismen wordt 

vergemakkelijkt door een hoge dichtheid van dieren met nauw contact al dan niet in 

wrnbinatie met slechte hygienische omstandigheden 

INTRODUCTIE 

MICROORGANIS MEN 

Voor de meeste micro-organismen is de insleep via introductie van nieuwe dieren een van 

de belangrijkste factoren. [n een geslaten bedrijf komt insleep mindel' voor. Schaalvergroting 

maakt meer gesloten bedrijven mogelijk en oak het integreren van een dee! of d e gehele 

productieketen op een bedrijf. De introductie van micro-organismen kan hierdoor 

geredllceerd worden. Verder kan er in een nieuwe stal gebruik worden gemaakt van de 

nieuwste technologiccn lOa ls Ilichtwassers. Vermindering van het risico bij open bedrijven 

kan door middel V(l11 desinfectie, tussentijdse reiniging en Icegstand. 

Nieuwe (grote) stallen dienen te voldoen aan de laa tste stand del' techniek (nieuwste 

voorzieningen /innovatieve technieken). Bijvoorbeeld door het toepassen van Illchtwassers 

en door in het stalontwerp risico's voar introductie en verspreiding van micro-organismen 

mee te nemen. 
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Venler dient persuneel goed geschoLJld te zijn zud<lt ziektes snd worden untdekt en dient 

hd antibioticl1mgebrl1ik ai te nemel1. Het verdient aanbevcling per so ned op varkens- en 

pluimveebedrijven te vaccineren tegen influenza. Daarnaa,t dient zoveel mogelijk een 

gesloten bedrijf,voering plaats te vinden, dienen bedrijven op tenminste 1-2 km van elkaar 

te liggen en moet het combineren van varkens en kippen op 1 bedrijf vermeden 'Norden. 

Q-koort, wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Deze bacterie komt voor bij 

vrijyvel aUe diersoorten. De twee grootste kringlopen waarbinnen deze bacterie circuleert 

zijn wilde knaagdieren en gedOInesticeerde dieren, zoals rund, schaap en geit. Tussen de 

landbouwhuisdieren kan besrnetting voornamclijk optrcden door het inadcmen van 

slofdeeltjes met daarin bacterien. Het inademen van besmette stofdeeltjes is ook de 

'iOOrna<lUlste oorz<lak Viln besmelting bij de mens, ilfkomstig van de landbouwhuisdieren. In 

Nederland zijn in de periode 199R-20114 j<la rlijks tussen de 11 en de 41 humane gevallen 

gemeld van Q-koorts. Waarschijnlijk is het ware aantal gevallen hoger doordat een deel van 

de infecties symptoomloos verloopt en doordat er door de vage klachten vaak niet aan Q

lworts gedacht wordt. In 2007 was er een uitbraak van Q-koorts in de provincie Brabant, 

waarbij ongeveer 140 mensen ziek geweest zijn. Het lijkt erop dat het llitzonderlijk droge en 

wanne weer gC70rgd heeft voor vel"spreiding door de lucht vall de bacterie afl<:olllstig van 

geitenbcdrijven met abortusproblemcn. In 2008 zijn, in meerdere regio's, ook '11 rebtief ved 

gevallen van Q-koorts gemeld. (bron; RIVM). 

VOI)r de componenten cndotoxinen, influe[17a en MRSA is het onduiclclijk of effect optreeelt 

vanwege het Olltbreken van blootstelHngsgegevens op leefomgevingsniveau. In elit kadel" is 

landelijk onderzoek opgestart. In dit onderzoek wendt onder 111eer ele aanwezigheid 'ian 

fijn stot, bactericn en virllssen in de buurt van verschillende veehouderijbedrijven gemeten. 

Ook worden de gczondhcidsproblcmcn Viln mnwoncnden in kaart gebmcht om die 

vervolger13 te vergelijken met de gezondheidsproblemen van mensen in andere gebieden. 

Het ollder7ock wordt uitgevoerel door het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences, 

onderdec! van de UnivCI"sitcil Utrecht) in samenwerking met het NIVEL en het RIVM ell 

loopt van cinc! 2009 tot mcdio 2011. In een tusscnr<lpportagc (21 janLl<l ri 2011) zijn de eerste 

result<Jten op b<lsis van de gegevens die zijn verzameld in 2DlO weergegeven. In elit rapport 

is geconcludcercl dOlt op basis van deze resultaten de suggestie dat in gebiedel1 met 

intensieve veehouderij meet" klachten en aandoeningen in ele luchtwegen worden 

gerapporteerd, niet worden bevestigd aan de hand van de verkregen ziektegegevens van de 

huis<lrtscnpr<lktijken. Het ondeyzoek constateert dat in de buurt van varkens- en 

kippenbedrijven een verhoogele endotoxinewaarde (elode celmateriaal op Hjn stof) in de 

lucht wordt gemeten. De aangetoonde waarden zijn flink hoger in vergeJijking met 

stedelijke gebieclen, maar zijn nog steeds laag. Bij de gemeten endotoxineniveaus zijn op 

basis van de hUidige inzichten geen gezondl1eidseffecten te verwachten. Gedetailleerele 

<lnalyses van bestaanele en niellwe meetresultaten moe ten inzicht geven of er een 

samenhang bestaat tussen het voorkomen van bepaalde aandoeningen en speciHeke 

blootstdlingen. E I" ligt dus nog geen eindoordeel en er is dus nog sprake van een belangrijke 

lecmte .in kennis over elie samenhang. 
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Inleiding 

Planvorming Buitengebied Barneveld 

De gemeente Barneveld werkt aan een structuurvisie en een nieuw bestemmingsplan voor haar 

bUitengebied. Een omvangrijk project dat betrekking heeft op een plangebied van ongeveer 16,000 

ha, Het buitengebied van Barneveld biedt plaats aan een groot aantal zeer uiteenlopende functies, 

van agrarische bedrijven tot recreatieterreinen en natuur. AI deze functies vragen om een beleidslijn 

(de Structuurvisie) en een juridisch kader (het bestemmingsplan), 

Aanleidingen voor de milieueffectrapportage 

Bij de voorbereidingen van dit structuu rvisie- en bestemmingsplanbesluit is sprake van de plicht voor 

een plan-MER, In de eerste plaats komt dit omdat er in het plangebied vee I intensieve veehouderijen 

gevestigd zijn. Met het structuurvisie- en bestemmingsplanbesluit voor het bUitengebied van 

Barneveld worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor de (intensieve) veehouderij vastgelegd, Voor 

een deel van de agrarische bedrijven geldt dat deze MER-plichtig zijn, Het bestemmingsplan en de 

structuurvisie bepalen (mede) het vestigingsbeleid voor intensieve veehouderijen, Dit betekent dat 

deze plannen kaderstellend zijn voor latere m.e.r.-(beoordelings)plichtige projecten, Om die reden 

moet (als verplichting vanuit de Wet milieubeheer) een pianMER opgesteld worden. 

In de tweede plaats is de afstand van de ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij tot 

de Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe, van dien aard dat er aanleiding is voor een toetsing aan 

de Natuurbeschermingswet. Hierdoor is het noodzakelijk een passende beoordeling uit te voeren, 

wat automatisch een plan-m.e.r.-plicht met zich mee brengt. 

Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Ais startpunt voor de Milieueffectrapportage is de Nota Reikwijdte en detailniveau structuurvisie en 

bestemmingsplan buitengebied Barneveld (d.d, 13 september 2010) opgesteld. Het college van 

burgemeester en wethouders he eft deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. De Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau heeft van 30 september tot en met 11 november 2010 ter inzage gelegen, 

Tijdens deze terinzagelegging kon iedereen zienswijzen indienen. Er zijn uiteindelijk 6 reacties 

ingediend. Na instemming met deze inspraaknota zal het ontwerp MER ter inzage worden gelegd. 

Overzicht insprekers 
1. Waterschap Vallei en Eem, gereageerd per brief door de heel' of mevrouw Daemen, 

12 oktober 2010, 

2. Gemeente Nijkerk, inhoudelijke opmerkingen van de gemeente waarnaar wordt verwezen in 

de brief van college van burgermeester en wethouders van de gemeente Nijkerk (kenmerk 

111623). 

3. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mevrouw Schmutzhart, 3 november 2010. 

4. Gemeente Leusden, gereageerd per e-mail door de heer Duinsbergen, 20 oktober 2010. 

5. Gemeente Putten, gereageerd per brief door de heer of mevrouw Kieft, 13 oktober 2010, 

6. LTO Noord, afdeling Barneveld, gereageerd per e-mail door de heer Druijff. 

7. Ontvangstbevestiging van de gemeente Amersfoort, gemeente Ede en Provincie Gelderland. 



Samenvatting reacties 

1. Waterschap Vallei en Eem 

Sa menvatting reactie 

a) Geadviseerd wordt dat bij de bepaling van de milieueffecten ook de effecten op de water- en 

bodemkwaliteit worden beoordeeld. Met name de diffuse emissies door het gebruik van 

mest en bestrijdingsmiddelen spelen een rol bij het bereiken van 

waterkwaliteitsdoelstellingen. Deze emissies vinden ook plaats op moment dat er vanuit 

kwantitatief oogpunt waterneutraal wordt ontwikkeld. 

b) Bij mestvergisting is sprake van een waterige reststroom die of via RWZI of direct op 

oppervlaktewater zal worden gebracht. Geadviseerd wordt om bij de effectbeschrijving van 

duurzaamheidsalternatieven transparant te zijn. Het schaalniveau van de m.e.r. hoeft daar 

geen belemmering in te vormen. 

Reactie Gemeente 

a): Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mes! is geregeld in rijksregelgeving. Gemeenten 
hebben hier geen rol in. Het voornemen is niet van invloed op het gebruik van mest en 
bestrijdingsmiddelen. 

b): De wijze waarop mel reslwalerstromen van mestvergisting/mestbewerking wordl omgegaan wordl 
bepaald in de vergunningprocedure van individuele vergistingsinstallaties. Belangrijke voorwaarden 
zijn bescherming van de waterkwaliteit en voldoende handhaafbaarheid. Met name bij grotere 
installaties kan de wijze van behandeling van restwater mede bepalend zijn of een vergunning kan 
worden verleend voar de betreffende locatie. 

2. Gemeente Nijkerk 

Samenvatting reactie 

a) Pag. 14; Militaire terreinen: Aileen een separaat bestemmingsplan als het gaat am 

mer-plichtige ontwikkelingen. Afgevraagd wordt wat er gebeurt in de overige 

gevallen. 

b) Pag. 14; Plan MER relevante ontwikkelingen binnen het voornemen: Afgevraagd 

wordt waarom niet de ontwikkeling van niet agrarische naar agrarisch binnen LOG en 

Verwevingsgebieden met minimaal70 nge meegenomen is als relevante 

ontwikkeling. 

c) Pag. 22 en 25; Bedrijven moeten in 2013 voldoen aan het Besluit huisvesting. Gesteld 

wordt dat niet aile bedrijven, maar een heel aantal nu al of eerder moeten voldoen 

aan IPPe. 



d) Pag. 23; Afgevraagd wordt waarom een omvangrijke sector als de vleeskalveren

houderijsector niet is meegenomen. 

e) Pag. 25; Europees dierenwelzijn: Passage "De consequentie hiervan is ... ". Gesteld 

wordt dat het op deze wijze lijkt alsof het de enige consequentie is, terwijl er meer 

consequenties zijn. 

f) Pag. 28-29; Natuur: Gesteld wordt dat Natuur over meer gaat dan gebieden. Er staat 

niets over Flora en Fauna. 

g) Pag. 42; paragraaf 5.4.2: Afgevraagd wordt waarom niet de nu al bekende 

knelpunten vanuit de inventarisatie (aantallen) niet worden benoemd. Dit zijn 

saneringsgevallen. 

h) Pag. 42; paragraaf 5.4.4: Afgevraagd wordt of er t.a.v. geur ook gekeken wordt naar 

het leefklimaat (achtergrondbelasting) en niet aileen naar de individuele contouren 

(voorgrondbelasting) . 

i) Pag. 43; paragraaf 5.4.7: Afgevraagd wordt hoe het zit met de ambitie voor de 

vergisters en hun invloed op water. Gesteld wordt dat vergisters een behoorlijke 

impact hebben op de capaciteit van de RWZI's en het oppervlaktewater. Afgevraagd 

wordt waarom dat niet wordt meegenomen in het MER. 

Reactie Gemeente 

a) Er zijn op dit moment geen concrete initiatieven bekend bij de gemeente. Een eventuele 

herinrichting van de militaire terreinen is vooralsnog niet aan de orde. Het bestemmingsplan wordt 

hierop dan ook niet aangepast. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van een 

bestemmingsplanwijziging op basis van een concreet plan en het doorlopen van een m.e.r.

procedure indien verplicht. 

b) Deze omschakeling is in het MER-rekenmodel niet meegenomen omdat niet op voorhand is vast te 

stellen of en waar deze omschakeling zich zal voordoen. Groei van veehouderij op woonlocaties, 

door omschakeling van een woon- naar een agrarische loeatie, is sporadisch en zal zeker niet op 

grote schaal plaatsvinden. Hierdoor is de invloed op de milieugevolgen, zoals berekend in het MER, 

verwaarloosbaar. Het rekenmodel in het MER gaat uit van herverdeling van productierechten van 

stoppende agrarische bedrijven over groeiende agrarische bedrijven. Omsehakeling leidt niet tot 

meer vee maar tot een andere herverdeling. Deze invloed is minimaal omdat het een enkele locatie 

betreft. 

c) De vergunde situatie in 2010 is het vertrekpunt. Dus oak de hogere eisen dan verplicht volgens het 

Besluit huisvesting, waaraan bepaalde bedrijven moeten voldoen, zijn vertrekpunt voor de 

modelberekeningen. In de modelmatige berekeningen voor de alternatieven is er vanuit gegaan dat 

aile overige bedrijven minimaal gaan voldoen aan het Besluit huisvesting in de planperiode. 

d) Deze sector maakt dee I uit van de vergunde situatie en is dus meegenomen. 

e) Er zijn inderdaad meerdere consequenties mogelijk. In het MER wordt "de" vervangen door "een". 



f) In het MER wordt ook getoetst aan de Flora- en Faunawet. 

g) Dit MER is niet op locatieniveau. De resultaten zijn op basis van modelmatige berekeningen en 

geven een indicatief beeld. 

h) Achtergrondbelasting wordt in het MER meegenomen. 

i) De wijze waarop met restwaterstromen van mestvergistingimestbewerking word! omgegaan zal 
worden bepaald in de vergunningprocedure van individuele vergistingsinstaliaties. Belangrijke 
voorwaarden zijn bescherming van de waterkwaliteit en voldoende handhaafbaarheid. Met name bij 
grotere installaties kan de wijze van behandeling van restwater mede bepalend zijn voor de 
locatiekeuze. 

3. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Samenvatting reactie 

a) Volgens de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gehanteerde definitie bestaat 
cultuurhistorie uit de aspecten archeologie, historische (steden)bouw en cultuurlandschap, 
Geadviseerd wordt am in de planstudie m,e,r, consequent deze indeling te hanteren. Gepleit wordt 
om voor elk alternatief elk aspect apart te behandelen, 

b) Geadviseerd wordt de Handreiking cultuurhistorie in m,e,r, en MKBA te raadplegen. 

c) Geadviseerd wordt in de planstudiefase naast archeologie ook nadrukkelijk aandacht te besteden 
aan de historische (steden)bouw en het cultuurlandschap. 

d) Met betrekking tot paragraaf 5.4,5 Landschap wordt afgevraagd wat precies bedoeld wordt met 
'cultuurhistorie' en met 'landschap', Wordt bij cultuurhistorie ook de historische stedenbouw 
betrokken? Wordt met het 'landschap' ook het 'cultuurlandschap' bedoeld? 

e) Paragraaf 5,4,6 ArcheDlogie geeft aan dat een quickscan wordt uitgevDerd, Afgevraagd wordt hoe 
de effecten op archeologie worden gemeten. Geadviseerd wordt behalve een kwalitatieve 
beoordeling ook een kwantitatieve methode toe te passen, 

Reactie Gemeente 

a) Advies is overgenomen en aspecten worden in het MER behandeld. 

b) Handreiking cultuurhistorie en m.e,r, en MKBA is geraadpleegd. 

c) In het MER is nadrukkelijk aandacht besteed aan de historische (steden)bouw en het 

cultuurlandschap. 

d) In het MER worden 'cultuurhistorie' en 'landschap' uitgebreid toegelicht en verduidelijkt. 

e) In het MER wordt uitgebreid beschreven hoe de quickscan wordt uitgevoerd, Een 

kwalitatieve beoordeling is niet mogelijk omdat het een modelmatige berekening betreft, De 

exacte IDcaties waar mogelijk archeologische waarden worden aangetast is niet op voorhand 

te bepalen. 



4. Gemeente Leusden 

Samenvatting reactie 

De gemeente Leusden deelt mee geen opmerkingen te hebben. 

Hiervan wordt kennisgenomen 

5. Gemeente Putten 

Samenvatting reactie 

De gemeente Putten deelt mee geen opmerkingen te hebben. 

Reactie Gemeente 

Hiervan wordt kennisgenomen. 

6. L TO Noord, afdeling Barneveld 

Sarnenvatting reactie 

a) Opgemerkt wordt dat in de notitie verwezen wordt naar het Groene Valleilint. 

Afgevraagd wordt of dit herschreven moet worden. 

b) Opgemerkt wordt dat verwezen wordt naar Groot Zandbrink, terwijl dat sinds 9 

november geen natura-2000 gebied meer is. 

c) Opgemerkt wordt dat wordt verwezen naar het nationaal stikstofkader "PAS". Daarin 

wordt 70% afroming van depositie genoemd. Afgevraagd wordt of dit wei terecht is. 

Reactie Gemeente 

a) De gemeente zal in de structuurvisie omschrijven hoe zij omgaat met het schrappen van de 

robuuste verbinding door het rijk. Vragen die daarbij een rol spelen zijn het al of niet 

reserveren van planologische ruimte voor toekomstige ontwikkelingen en invulling van de 

verbinding met kleine landschapelementen in het boerenland in overeenstemming met ons 

landschapsbeleid in het LOP. 

b) In het MER zullen we de effecten van het schrappen van Natura 2000 gebied Groot 

Zandbrink in beeld brengen. Dit in de vorm van effecten op de milieugebruiksruimte va or 

veehouderij. 

c) Het beleidskader stikstof en Natura 2000 is in ontwikkeling. In het MER is de laatste stand 

van zaken opgenomen. 



7. Gemeente Amersfoort, gemeente Ede en Provincie Gelderland 

Van de gemeente Amersfoort, de gemeente Ede en de Provincie Gelderland heeft de gemeente 

Barneveld een ontvangstbevestiging ontvangen. Inhoudelijk is niet op de notitie gereageerd. 
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