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Inleiding 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en m.e.r.-plicht 
De gemeente Putten wil een het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied actualiseren. Het 
geldende bestemmingsplan Westelijk Buitengebied wordt daarbij aangepast aan de huidige ei
sen van wet- en regelgeving (nieuwe Wro, Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 
(SVBP2008) en Wabo), met daarin verwerkt het reparatieplan ("Westelijk Buitengebied, aan
passing 2010-, deel 1 en 2 (aanpassing aan GS-besluit/uitspraak RvS),,) en de wijzigingen die 
thans aan de orde zijn. 

Ondanks dat er geen nieuwe planologische ontwikkelruimte voor grondgebonden of intensieve 
veehouderijbedrijven (IV-bedrijven) komt in het nieuwe bestemmingsplan en er geen direc-
te mer-plicht op grond van Wet milieubeheer geldt, is er op grond van jurisprudentie in het kader 
van de Nb-wet toetsing veehouderij wei een planmer-plicht aanwezig. 

Reden hiervoor is dat op grond van de Nb-wet voor het nieuwe plan getoetst moet worden aan 
de feitelijke huidige situatie. Dit richt zich in het bijzonder op het aspect stikstofdepositie. In het 
huidige plan zit nog onbenutte ontwikkelingsruimte voor veehouderijbedrijven. De onbenutte 
ontwikkelingsruimte geldt in het kader van de Nb-wet dan ook als nieuw ten opzicht van de fei
telijke huidige situatie. Er is een "voortoets" gedaan om te beoordelen of er mogelijk significante 
negatieve effecten plaatsvinden op de nabij gelegen Natura 2000-gebieden Veluwe, Arkem
heen en Veluwerandmeren. De conclusie van de "voortoets" is dat niet met zekerheid is te stel
len, dat eventuele benutting van deze onbenutte ontwikkelruimte geen significant negatieve ef
fecten heeft op de doelstellingen van de natuurlijke habitats in het nabijgelegen Natura 2000-
gebieden Veluwe, Arkemheen en Veluwerandmeren. Op basis van de Nb-wet zal daarom een 
passende beoordeling moeten worden uitgevoerd. Op grond van de wettelijke koppeling tussen 
Nb-wet en Wet milieubeheer is er, indien een passende beoordeling wordt uitgevoerd, een ver
plichting tot het opstellen van een planmer (indirecte mer-plicht). 

De procedure van een planm.e.r. is gestart met een open bare kennisgeving in de loka
le/regionale media. Het college van B&W van de gemeente Putten is initiatiefnemer en raad
pleegt de betrokken bestuursorganen en adviseurs over de onderhavige Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau. De notitie beschrijft de te volgen m.e.r. procedure, wat daarin wordt meegenomen 
(reikwijdte) en op welke wijze het milieueffectrapport (MER) wordt samengesteld (detailniveau). 

De planm.e.r. procedure richt zich specifiek op de milieukundige beoordeling van mogelijke al
ternatieven voor de mate van ontwikkeling van de veehouderij. De milieukundige beoordeling 
wordt gerapporteerd in een milieueffectrapport (MER). Dit MER dient als advies voor het be
voegd gezag bij de besluitvorming over het vast te stellen bestemmingsplan. 

Het MER bevat de volgende onderdelen 1. 

1. Inleiding en aanleiding en Voorgenomen activiteit. 
2. Probleem, doel en eerder vastgestelde plannen. 
3. Alternatieven en voorkeursalternatief. 
4. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen. 
5. Milieueffecten en effectbeperkende maatregelen. 
6. Leemten in kennis en monitoring. 
Het MER gaat vergezeld met een publieksvriendelijke samenvatting. 

1 gewijzigd Besluit m.e.r. 1994 (2006) 
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Inleiding 

Het ontwerp-bestemmingsplan "Westelijk Buitengebied Putten' zal tezamen met het Plan-MER 
ter inzage gelegd worden. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. 

1.2 Leeswijzer 
In het tweede hoofdstuk wordt de huidige situatie uitgelegd rondom het vigerende bestem
mingsplan Westelijk buitengebied en het voornemen om deze te actualiseren. Het beleid dat 
van toepassing is op deze mogelijke actualisatie wordt aangegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 
4 wordt de reikwijdte en het detailniveau van het MER gedefinieerd. In hoofdstuk 5 wordt een 
eerste schets gegeven van de in het MER te onderzoeken alternatieven. In hoofdstuk 6 wordt 
de vervolgprocedure toegelicht. 
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Bestemmingsplan Westelijk Buitengebied Pullen 

2 Bestemmingsplan Westelijk Buitengebied 
Putten 

2.1 Achtergronden actualisatie bestemmingsplan 
De gemeente Putten is voornemens het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied Putten te ac
tualiseren. Hiervoor zijn de volgende redenen: 
• op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Per 1 januari 

2010 moeten bestemmingsplannen voldoen aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmings
Plannen (SVBP 2008). Ook is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevings
recht (Wabo) in werking getreden. Het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied moet aan 
de eisen van deze wet- en regelgeving voldoen; 

• Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State hebben goedkeuring onthouden aan een aantal onderdelen van het in 2006 door de 
gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. V~~r de niet
goedgekeurde plandelen is het plan Westelijk Buitengebied, aanpassing 2010-, deel 1 en 2 
(aanpassing aan GS-besluit/uitspraak RvS) opgesteld (ook wei aangeduid als 'Reparatie
plan'). Deze zijn vooral gericht op mogelijke ontwikkelingen waar nu voorwaarden onder vrij
stellingsmogelijkheid of wijzigingsbevoegdheid voorwaardes zijn toegevoegd om kwaliteit 
van natuur en landschap te behouden of te versterken. Dit plan is inmiddels vastgesteld. De 
gemeente wil dit plan verwerken in het geactualiseerde bestemmingsplan; 

• het huidige bestemmingsplan Westelijk Buitengebied dient inhoudelijk op een aantal punten 
te worden aangepast. Het gaat daarbij om het meenemen van partiele herzieningen die zijn 
uitgevoerd, van binnenplanse vrijstellingen die zijn verleend, van een door de gemeente op
gestelde lijst met discussie- en aandachtspunten, van het herstellen van de conserverende 
doelstelling voor Arkemheen, van ontwikkelingen op basis van het project "Kansen voor boe
ren" en van nieuw beleid (onder andere nieuwe handreiking Reconstructieplan, Land
schapsontwikkelingsplan Ermelo Putten en Structuurvisie). 

2.2 Focus op bestemmingsplan aspecten in het MER 
Zoals al in hoofdstuk 1 is aangegeven, zal het MER zich richten op de nog onbenutte ontwikkel
ruimte voor uitbreiding van veehouderij. Deze ruimte wordt reeds geboden in het vigerend be
stemmingsplan Westelijk buitengebied Putten. De gemeente wil deze in het nieuwe bestem
mingsplan Westelijk buitengebied onveranderd overnemen. 
Deze ontwikkelruimte is in het bestemmingsplan te vinden in de volgende punten: 
• Benutten van eventueel nog aanwezige uitbreidingsmogelijkheden voor het bestaande 

bouwvlak op grond van de bestaande planologische ruimte bij recht (groot agrarisch bedrijf: 
bouwvlak max 1 ha, zijden max 120 m; middelgroot agrarisch bedrijf: bouwvlak max 0,75 ha, 
zijden max 100 m, oppervlakte gebouwen max 2.500 m\ Voor intensieve veehouderij in 
verwevings- en extensiveringsgebied mag de oppervlakte van het gedeelte van het bouw
perceel dat voor intensieve veehouderij in gebruik is niet meer bedragen dan in de bij de be
stemmingsplanvoorschrifien behorende bijlage 1. Feitelijk is dit de al aanwezige bebouwing 
en is uitbreiding daar dus niet meer mogelijk; 

• Benutten van uitbreidingsmogelijkheden op grond van de bestaande wijzigingsbevoegdheid 
waarbij middelgrote veehouderijbedrijven kunnen worden omgezet naar een groot agrarisch 
bedrijf (vergroting bouwblok van max. 0,75 ha naar max 1,0 ha). Voor intensieve veehoude
rijbedrijven kan dit (onder voorwaarden) aileen in het verwevingsgebied; 

• Benutten van uitbreidingsmogelijkheden op grond van de bestaande wijzigingsbevoegheid 
waarbij veehouderijbedrijven het bouwblok kunnen vergroten tot maximaal 1,5 ha. De mate 
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Bestemmingsplan Westelijk Buitengebied Putten 

van vergroting is daarbij voor intensieve veehouderij afhankelijk van de zone volgens de Re
constructiewet intensieve veehouderij , waarin het bedrijf is gelegen 30% + 10% of 10%). 

In Bijlage 1 van deze notitie is een overzicht opgenomen met de mogelijkheden voor veehoude
rij in het vigerende bestemmingsplan. Daarbij is een onderscheid gemaakt in de bestemming 
"agrarisch gebied" en de bestemming "agrarisch met landschappelijke waarden". 

Voor het bestemmingsplan is ook de reconstructiezonering van belang (zie onderstaande figuur 
2.1 ). 

2.3 Plangebied 

~~2~t~~~e ..... 

1.,I"d" .... 
I R&onstructiezonering 
I intensieve veehouderij r- -.. 
1=--

.~::~-=-
i -
i ~: 
i ~:~ t : =-
1- =-
I : 
I 
I 

p'9vrnd. 
GELOERLANO 

*pro""~dl r. UIr"1:1 

De buitengrenzen van het bestemmingsplan Westelijk buitengebied worden bepaald door de 
grenzen van het gemeentelijk grondgebied. De binnengrenzen van het bestemmingsplan wor
den bepaald door de geldende bestemmingsplannen voor de kern Putten, bedrijventerreinen 
"Keizerswoert" en "Hoge Eng", de sportvelden, Krachtighuizen en het oostelijk buitengebied. 
De begrenzing is weergegeven in figuur 2.2 
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Bestemmingsplan Westelijk Buitengebied Pullen 

Kaart Plangoblod 
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In het bestemmingsplan is een kaart Ontwikkelingsvisie (zie figuur 2.4) opgenomen waarop de 
gebiedsindeling is aangegeven die in de regels is aangehouden (agrarisch gebied = geel, agra
risch gebied met landschappelijke waarde = groen) . 

Fi uur 2.4 
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3 Beleid 

3.1 Inleiding 
De beleidsruimte bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt door wet- en regelgeving en 
beleidsregels begrensd. In dit hoofdstuk worden de meest belangrijke kaders, die van belang 
zijn voor de voorziene activiteiten ten aanzien in het nieuwe bestemmingsplan Westelijk buiten
gebied Putten, aangegeven. Allereerst worden de kaders op Europees niveau beschreven, ver
volgens komen de landelijke, provinciale en regionale kaders aan de orde en ten slotte wordt 
ingegaan op relevant gemeentelijk beleid. 

3.1.1 Overzicht relevant overheidsbeleid 

Europese Kaderrichtlijn Water (2000) De richtlijn beoogt een goede chemische en eco/ogi
sche toestand van grond- en oppervlaktewater te be
werkstelligen. De Richtlijn verplicht de Europese lid
staten om voor elk stroomgebied een stroomgebied
beheersplan op te stellen. 

Verdrag van Malta (1992) Binnen gebieden die op grond van Rijks- en provinci
aal beleid een wettelijke status hebben mogen geen 
werkzaamheden worden uitgevoerd die archeo/ogi-

.~ _____ .. _ .. __ ~_ .. " .. _ .... _. __ ._._, .. _ .... _,_.,._ .. ,_ ... __ ~EI].~_v!CJ.a.!..q~!!.!!EdeliJlJ!f!.~n.\/JQ~c!.~~ .... _ ..... __ ...... ~ ........ __ 

Nota Ruimte (2005) 

AMvB Ruimte (2009) 

.s Grontmij 

Het beleid met be trekking tot de basiskwaliteit van ste
den, dorpen en bereikbaarheid kent vier pijlers: bunde
ling van verstedelijking en economische activiteiten, 
bundeling van infrastructuur, aansluiting van Neder
land op de internationale netwerken van luchtvaart en 
zeevaart en borging van milieukwaliteit en externe vei
ligheid. Daarnaast betekent de nota Ruimte een voort
zetting van het rijksbeleid ten aanzien het realiseren 
van de eco/ogische hoofdstructuur alsmede het be
schermen van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De 
Nota Ruimte wordt vervangen, de ontwerp Structuur
visie Infrastructuur en Ruimte is medio 2011 in proce
dure gegaan .. 
De AMvB Ruimte bevat bepalingen gericht aan de pro
vincies en gemeenten en is dus niet rechtstreeks van 
toepassing voor burgers en bedrijven. In de AMvB 
worden regels gesteld met betrekking tot de inhoud 
van gemeentelijke bestemmingsplannen, provinciale 
inpassingsplannen, beheersverordeningen en provin
ciale ruimtelijke verordeningen . 
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Beleidsdocument 
.-~ .. ------... --~~.-... --.-.-~.-.~-.. -- ~ .. -~--.~--.-~"-, 

Nationaal Waterplan 2009-2015 (2009) 

Monumentenwet (1988) 

Natuurbeschermingswet (1998) 

Flora- en faunawet (2002) 

Wet bodembescherming (1986) 

Waterwet (2009) 

Wet ruimtelijke ordening (2008) 

Wet Milieubeheer (1993) 

Beleid 

_~I?~_s~hrijvil!Jl~~i.e.Ie.'!ilt!tie __ .~ _________ . ___ ~~_~_~ ______ . __ 
Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in 
de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een 
duurzaam waterbeheer. Het beschrijft de maatregelen 
die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden 
om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig 
en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te 
benutten. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van 
de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt 
aile voorgaande nota's waterhuishouding. Het Natio
naal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet 
die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. 
Vanuit deze wetgeving is men tijdens de m.e.r. ver
plicht een archeo/ogisch vooronderzoek uit te voeren. 
In dit vooronderzoek moet aangegeven worden wat de 
verwachtingswaarde van het plangebied is. Bekende 
en verwachte archeo/ogische waarden dienen zoveel 
als mogelijk in de bodem bewaard te blijven en plano
logisch beschermd te worden. Indien dit niet mogelijk 
blijkt zal archeo/ogisch onderzoek moeten worden uit-
gevoerd, waarbij de verstoorder betaalt. 
De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van 
gebieden. Op enige afstand van het plangebied(ca 5 
km) bevindt zich een aangewezen beschermd gebied 
(Lonnekermeer). 
Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor 
beschermde planten en dieren is het verplicht om 
vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding 
van verbodsbepalingen 
Deze wet regelt de wijze van de eventuele aanpak van 
de aanwezige bodemverontreiniging. 
In deze wet zijn acht oude wetten voor het waterbeheer 
in Nederland vervangen door een nieuwe wet. De Wa-
terwet rege/t het beheer van oppervlaktewater en 
grondwater. Ook verbetert het de samenhang tussen 
waterbeleid en ruimtelijke ordening. Doel is om water
schappen, gemeenten en provincies beter in staat te 
stellen wateroverlast, waterschaarste en watervervui
ling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toe ken
nen van functies voor het gebruik van water. Op basis 
hiervan worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de 
inrichting van het water. 
Deze wet regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland 
tot stand komen en gewijzigd worden. Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van verschillende planvormen: struc
tuurvisie en bestemmingsplan. In de structuurvisie 
moet v66raf duidelijk worden aangeven welke doe len 
rijk, provincies en gemeenten willen bereiken De ge-
meente maakt uiteindelijk het bestemmingsplan. 
De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieu
wet. Daarin staat hoe overheden het milieu moeten 
beschermen. De belangrijkste hulpmiddelen om te 
zorgen voor een schoon milieu zijn: milieuplannen, 
milieukwaliteitseisen, milieueffectrapportage (MER), 
vergunningen, milieujaarverslag, handhaving. 
Ook bevat de wet de regels voor financifHe maatrege
len om een schoon milieu te stimuleren, zoals heffin-

~~~.~~"~. ~~~.~~~~~_,~",".~~ •• ~,,~~.,~~~,.~~~~n,'2!idraf1e.nen schade_ve!!l0edinJlfl'2:~~.~._~_ ~ .. ~.~~_~_ 
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Beleid 

§'~J!isdoc""me_f!L ___ .~ .. _._~ _______ ._l!f!.~~J1.!.ij'tlinflen ~eie.)!~nti~ __ ~ ... ___ . _____ ~_ ... __ ._ ..... _____ . 
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001) Het milieubeleid op rijksniveau is gebundeld in het 

Nationaal Milieubeleidsplan, dat verder vertaald is in 
wetten en regelgeving voor ammoniak, mest (stikstof 
en fosfaat) en geur. Het heeft een reikwijdte tot 2030 en 
richt zich in hoofdzaak op enkele hardnekkige milieu-

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
(2002) 

Programmatische aanpak stikstof (2010l 

Wet geurhinder en veehouderij (2007) 

Wet geluidhinder (1979) 

Wet algemene bepalingen omgevings
recht (2010) 

knelpunten. 
De wet heeft tot doel de natuur extra te beschermen 
tegen de nadelige gevolgen van ammoniakuitstoot van 
veehouderijen in of nabij kwetsbare gebieden 
Op dit moment is sprake van een impasse bij de ver
gunningverlening (Nb-wet) en deels bij het beheer
planproces voor N2000-gebieden. Via een stikstof
voorziening in de Crisis- en Herstelwet (CHW) en een 
programmatische aanpak voor stikstof (PAS) wi! het 
Ministerie van E&LJ deze impasse doorbreken. 
De kern van de PAS is het maken van bindende af
spraken om het stikstofprobleem aan te pakken op 
verschillende niveaus (Iandelijk, provinciaal en per 
Natura 2000-gebied) en vanuit verschillende sectoren 
(Iandbouw, industrie, verkeer en vervoer). Daarbij moet 
de achteruitgang van de biodiversiteit worden gestopt, 
dus de stikstofbelasting teruggebracht, zonder de 
economische ontwikkeling in gevaar te brengen. 
De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 ja
nuari 2007 het toetsingskader voor de omgevingsver-
gunning, als het gaat om geurhinder vanwege dieren
verblijven van veehouderijen. De Wet geurhinder en 
veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die 
een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig 
object (bijvoorbeeld een woning). 
De Wet geluidhinder (Wgh) is een belangrijk juridische 
kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De Wet ge-
luidhinder biedt onder andere geluidsgevoelige be
stemmingen (zoals woningen) bescherming tegen ge
luidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en 
industrielawaai door middel van zonering. 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsver
gunning is een geintegreerde vergunning voor bou-
wen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu 

Reconstructiewet (2004) De reconstructiewet is bedoeld om de kwaliteit van het 
landelijk gebied in de concentratiegebieden intensieve 
veehouderij te verbeteren. De wet richt zich op een 
integrale aanpak van de gestapelde problematiek in de 
concentratiegebieden: een goede ruimtelijke structuur 
voor landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, wa
ter, milieu en infrastructuur. De wet maakt in de con
centratiegebieden een onderscheid in een drietal zo
nes: landbouwontwikkelings-, verwevings- en extensi
veringsgebieden. De op grond van de wet opgestelde 
integrale Reconstructieplannen zijn vervolgens recht
streeks doorvertaald in de Omgevingsvisies (provin-

,~.~~~~.w~~~. __ .,~_~-~~~~. ~ . •• ~~.~~_ci~~~bestemmingse!!!,~r;!!!2!!!!L •• ~_._._~ .. ~_ 
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Structuurvisie / Streekplan Gelderland 
(2005, herzien 2009) 

Verordening ruimtelijk omgevingsbeleid 
(2010) 

Gelders Milieuplan 4 (2010) 

Waterplan Gelderland 2010-2015 (2010) 

Be/eid 

Dit is de ontwikkelingsvisie, beleid en uitvoeringspro
gramma voor de fysieke leefomgeving met status van 
structuurvisie, water(huishouding)plan, milieubeleids
plan, verkeer- en vervoersplan voor provincie Gelder
land. 
Er zijn de volgende steekplanuitwerkingen: 

" Streekplanuitwerking groei en krimp, 2006 

" Streekplanuitwerking Kernkwaliteiten en omge
vingscondities van de Gelderse eco/ogische 
hoofdstructuur, 2006 

" Streekplanuitwerking Kernkwaliteiten waardevolle 
landschappen, 2006 

" Streekplanuitwerking Nationale landschappen, 
2007 

" Streekplanuitwerking zoekzones stedelijke func-
ties, 2006 

" Streekplanuitwerking Waterberging, 2006 
De omgevingsverordening wordt ingezet voor die on
derwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de 
doorwerking van het beleid van de Structuurvisie juri
disch geborgd is. 
Het beschrijft de hoofdlijnen van het Gelderse milieu
beleid. Het bevat het provinciale beleid voor het verder 
verbeteren van de milieukwaliteit in Gelderland in de 
periode september 2010 tot en met december 2012. Het 
milieubeleid is uitgewerkt in zeven milieuthema's: 
lucht, geur, geluid, bodem, externe veiligheid, natuur 
en biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. 
Het Waterplan Gelderland is tegelijk opgesteld met de 
water(beheer)plannen van het Rijk en de waterschap
pen. In onderlinge samenwerking zijn de plannen zo 
goed mogelijk op elkaar afgestemd. In het plan staan 
de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die 
daarvoor nodig zijn en wie ze gaat uitvoeren. Voor op
pervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regi
onale wateroverlast, watertekort en waterbodems gel
den provinciebrede doelen. 

Natuurbeheerplan Gelderland 2011 (2010) In dit Natuurbeheerplan zijn de bestaande en nog te 
ontwikkelen natuur aangegeven. Voor de nieuwe na
tuur worden daarmee de mogelijkheden voor 
grondaankopen ten behoeve van natuur en voor func
tieverandering van agrarisch gebruik naar (particulie
re) natuur geboden. Het Natuurbeheerplan bevat geen 
bindende richtlijnen voor de burger. Eigenaren en ge
bruikers van gronden die zijn begrensd als natuurge
bied of agrarisch natuurgebied hebben op basis van 
vrijwilligheid de mogelijkheid om subsidie aan te vra
gen voor het beheer, omvorming en eventuele waar-

_"_~&~. ~~.~ .. ~.~.~ .. ~~,~.~.~.~~~. ~ .. ~~,~~~"~"_. ~~~deda/~,!an d~ze te!!!!l!!e,!:"""&~~,~~"~~~~_"~,~~~~ 
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Beleid 

.~E!~lf!.i!!~~£Y!!!.~f!L. _________ .... ~_ ... _ .. __ . B~~£!'!iivi,!g.!!'!.!...~~~y.tJ!!l~~ ..... _._. _____ ._. ____ ._._ ... _. ___ .~_ 

.ReglQ!!~~1 ~~/eid:....._. ____ ~._._._ .. _ ..... _._. ____ ~._._. ______ . _:. _________ . ____ ~ __ 
Structuurvisie Regio Noord-Veluwe 2005- Ter voorbereiding op het Streekplan Gelderland 2005 
2014 heeft het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

(ISV) een regiovisie opgesteld. In deze visie pleit de 
regio, in afwijking van het provincia/e uitgangspunt 
"geen nieuw rood in het buitengebied", voor ruimtelij
ke kwaliteit in "zwermgebieden". Zwermgebieden zijn 
gebieden waar een mengeling van agrarisch gebruik, 
natuur, landschap, wonen, werken, recreatie en sport 

Regio De Vallei, Regionale be/eidsinvul
ling functieverandering en nevenactivitei
ten, 2008 

Doelstelling van deze streekplanuitwerking is om via 
hergebruik enlof functieverandering van vrijgekomen 
of vrij te komen agrarische bedrijfsgebouwen de leef
baarheid in het landelijk gebied te verhogen. In dit be-
leid zijn naast algemene voorwaarden voor functiever
andering en nevenactiviteiten, region ale beleidsinvul
Iingen opgenomen voor functieverandering naar wo
nen, functieverandering naar bedrijven, maatschappe
lijke en recreatieve functies, functieverandering naar 
nevenfuncties en voor uitbreiding van bestaande niet-

_ .. _._ ...... __ ._~ __ . __ . __ . __ .. ___ .. ~ .. _._ .. __ .... CJ.y!"aris chfil!.~!ijy!!.'!~_._ .. ___ __ . ___ . __ ._. _____ . __ 
Beeldkwaliteitsplan Functieveranderingen 
Gelderse Vallei 

Reconstructieplan Gelderse Val
lei/Utrecht-Oost 

Ais aanvulling op de "Regiona/e Beleidsinvulling func
tieveranderingen en nevenactiviteiten", he eft de regio 
het initiatief genomen voor het opstellen van een 
Beeldkwaliteitsplan voor functieveranderingen. Aan
gezien de verwachting is dat de meeste functieveran
deringen betrekking zullen hebben op de bouw van 
nieuwe woningen is in het beeldkwaliteitsplan daarop 

Het Reconstructieplan pakt de problemen die zich 
voordoen in het landelijk gebied (de gestapelde pro
blematiek) integraal aan en moet een goede ruimtelijke 
structuur bevorderen, in het bijzonder met betrekking 
tot landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water, 
milieu en infrastructuur. Daarnaast moet de recon
structie het woon-, werk- en leefklimaat en de econo
mische structuur verbeteren. De reconstructiezonering 

.......... __ .... ______ . ___ . _._. _____ . ___ ._.ls!.ijgJ. doC!!'!!.e!".ki"gjll.J!f!!..!!..fi~.~f!...11!f!1j.I!JJ~l!.la,!:.._ .... _. __ ._._. 
De komende jaren met volle kracht door- Op grond van de Reconstructiewet dient na vier jaar te 
gaan - Actualisatie Reconstructieplan Gel- worden bezien of een Reconstructieplan gewijzigd 
derse Vallei/Utrecht-oost moet worden. Dit geldt ook voor het Reconstructieplan 

Gelderse ValleiIUtrecht-Oost. Provincie Gelder/and en 

Waterbeheersplan Veluwe 2010-2015 
(2010) 

/" G .. 4: rontmlJ 

provincie Utrecht hebben de voortgang van het Re
constructiep/an Gelderse ValleilUtrecht-Oost onder
zocht en hebben het plan geactualiseerd op basis van 
wijzigingen van be/eid en regelgeving, die van kracht 
zijn geworden na vasts telling van het Reconstructie
plan en op wijzigingen, die voortvloeien uit rechterlijke 

Het plan bevat de strategische visie van het water
schap Veluwe voor de planperiode 2010-2015 en is 
tevens uitgewerkt in concrete doelen en een uitvoe
ringsstrategie. Op onderdelen (robuust watersysteem, 
waterkwaliteit en eco/ogie) wordt een doorkijk tot 2027 
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Beleid 

_BeleiQ~c!Q0!-'!!f!.!!L _____________________ ~(Jsc1!'jj-"J!!!l!!--,!J:~~C!'l}~f!. ________________________ _ 
Waterbeheersplan Vallei & Eem 2010-2015 Het waterbeheersplan beschrijft de drie programma's 

die Waterschap Vallei & Eem voor de planperiode 
2010-2015 heeftopgesteld: Veilige dijken, Voldoende 

____________________________ ~ _______________________ ~JJ~Ch02!! __ ~C!i!!!t_~'!1'!eri"_9_i!!'yc!!~'!1(J!'~ ________________ . ____ ._ .. ___ _ 
_ ~meent~fJ!J!.!!~ __________________________________________________________ _ 

Concept Structuurvisie Putten (in voorbe
reiding: vertrouwelijk!) 

Landschapontwikkelingsplan Ermelo
Putten 2011-2021 (2011) 

Bodembeheerplan (2007) en Bodemkwali
teitskaart (2007) 

Nota geluid 

Nota "Beleid externe veiligheid 

Met de structuurvisie geeft de gemeente haar visie op 
de ruimtelijke ontwikkeling voor de periode tot 2020 
met een 'doorkijk' naar 2030: 
• voldoende woon- en werkgebied en ruimte voor 

voorzieningen te ontwikkelen en te realiseren ten
einde de groei van de bevolking goed te accom
moderen; 

• de lokale en regionale bereikbaarheid te verbeteren 
door middel van het ontwikkelen en realiseren van 
een goede ontsluitingsstructuur met een optimale 
inpassing in de omgeving. 

• de bestaande landschappelijke -, natuur- en cul
tuurhistorische kwaliteiten, inclusief de water- en 
groenstructuur in stand te houden, te versterken 
en aan te vullen met aandacht voor de overgangen 
en voor de relaties met de omgeving. 

In het Landschapontwikkelingsplan Ermelo-Putten 
2011-2021 geven de gemeenten Erme/o en Putten hun 
visie op het landschap in de gemeenten. Er wordt 
daarbij onderscheid gemaakt in vier zones, namelijk de 
open randmerenzone, het "agrarisch werklandschap" 
op de flank van het Veluwemassief, het bosrijke Velu
wemassief met agrarische enclaves en het beekdal van 
de Leuvenumse I Staverdense Beek. Deze zones heb
ben elk een eigen karakteristiek die behouden wordt 
en verder wordt ontwikkeld en verbeterd. Deze karak
teristiek vormt tevens het kader voor ruimtelijke ont-
wikkelingen. 
Het doel van het bodembeheerplan voor de gemeente 
Putten is het beleid ten aanzien van het grondverzet op 
basis van de bodemkwaliteitskaart vast te leggen, zo-
dat hierbij op zorgvuldige wijze gebruik gemaakt wordt 
van de Ministeriele Vrijstellingsregeling grondverzet. 
Uitgangspunt hierbij is het standstillbeginsel; wat 
schoon is moet schoon blijven en andere gebieden 
mogen niet vuiler worden dan ze al zijn. 
De Nota geeft een kader ter voorkoming en hinder 
door industrielawaai. Per onderscheiden deelgebied is 
voor landelijk gebied, industrie-Ibedrijventerreinen en 
bebouwde kom het beleid beschreven. 
In het samenwerkingsverband Noord Veluwe heeft Put
ten samen met de andere gemeenten een gezamenlijk 
extern veiligheidbeleid opgesteld met als doel om een 
toetsingskader te bieden dat duidelijk maakt hoe met 

.~~_ ~~~_ ~_~~~ _____ ~ ___ ~~_~~ ____ ._~~._~.~-~,~!!!terne vf!!!Jigheic!srisic:o's wordt omgegaan. _ . __ ~~~_~ __ 
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4 Reikwijdte en detailniveau 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de reikwijdte en het detailniveau van het MER gedefinieerd. Bij het detail
niveau worden de verschillende aspecten toegelicht en met welke criteria de effecten van de 
verschillende alternatieven met betrekking tot de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderij ten 
opzichte van de autonome ontwikkeling bepaald zullen worden in het plan MER. 

4.2 Reikwijdte 
De geografische reikwijdte van het plan MER wordt gevormd door de grenzen van het bestem
mingsplan. De effecten van de voorgestelde activiteiten kunnen echter verder reiken dan de 
grenzen van het bestemmingsplan. In het onderzoek wordt daarom, indien noodzakelijk, een 
groter onderzoeksgebied aangehouden. De omvang van het onderzoeksgebied kan per milieu
aspect verschillen. De grenzen kunnen theoretisch tot het oneindige worden opgerekt, maar 
zullen worden bepaald aan de hand van de meningen van de experts. 

4.3 Detailniveau 
Het detailniveau richt zich op geaggregeerd gemeentelijk niveau, en gedeeltelijk op niveau van 
individuele bedrijven. Het is van belang voor bedrijven om een kader aan te geven voor moge
lijkheden van uitbreiding. Echter, zaken die in het individuele vergunningtraject worden behan
deld/meegenomen vallen buiten dit plan MER. Modellen en berekeningen zullen uitgevoerd 
worden indien dit noodzakelijk geacht wordt voor het bepalen van kwantitatieve effecten van het 
plan. Onderstaand wordt op het detailniveau van de afzonderlijke thema's ingegaan. Daarnaast 
worden de toetsingscriteria gegeven3

. 

4.3.1 Cultuurhistorie 
In de gemeente Putten zijn twee gebieden aangewezen als Belvedere-gebieden, namelijk de 
Polder Arkemheen (waar de Putterpolder deel van uitmaakt) en het gebied Speuld-Garderen. In 
de Polder Arkemheen is de unieke openheid in het vrijwel onbebouwde zeekleilandschap als 
cultuurhistorische identiteit richtinggevend voor de inrichting. Cultuurhistorische kenmerken 
moeten aandacht krijgen in de landinrichting, bij natuurontwikkeling en in de beekherstelplan
nen van het waterschap. Het gaat om kreken, onregelmatige verkaveling, de Zuiderzeedijk, 
stoomgemalen en Middeleeuwse huisterpen. Bovendien zijn er archeologische vindplaatsen uit 
de Steentijd. Het gebied ligt voor meer dan de helft in de gemeente Nijkerk. In het gebied 
Speuld-Garderen, dat slechts voor een deel op Puttens grondgebied ligt, zijn met name de 
grafheuvels van belang. Ook de landgoederen en oude escomplexen verdienen bescherming. 

In de provinciale nota Belvoir 3 valt Putten onder het gebied de Gelderse Vallei. Het streefbeeld 
voor dit gebied is de kenmerkende historische inrichting, die samenhangt met vroegere agrari
sche, militaire en waterstaatkundige activiteiten te behouden. Ais toekomstbeeld geldt dat het 
gebied nog steeds weinig grote kernen kent en het buitengebied nog altijd gekenmerkt wordt 
door een hoge dichtheid aan gebouwen met niet-agrarisch gebruik. In de toekomst is De Grift I 
Valleikanaal met huidige en restanten oude loop, oude dijken en kaden zichtbaar, waarbij het 
gebied met kwel uit Heuvelrug en Veluwe, weteringen en sloten, patroon van rechte "stegen", 
kleine lange percelen, contrast niet-bebouwd met omringende bebouwd gebied, ontsloten en 
beleefbaar is. De polder Arkemheen met zijn extreme openheid, dijken, watergangen (kreken, 

3 Indien bij de toetsingscriteria over aantasting word! gesproken, kan een positief effect ook toegekend worden 
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Reikwijdte en detailniveau 

grachten, beken, sloten), waterstaatswerken (gemaal, sluizen), onregelmatige en regelmatige 
perceleringen, oud grasland, kreekruggen en terpen is herkenbaar. 

Toetsingscriteria 
De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect cultuurhistorie aan de volgende crite
ria getoetst. 
• Aantasting van cultuurhistorisch waardevolle elementen en patronen. 
• Aantasting van cultuurhistorische landschappen en hun specifieke kenmerken. 
• Aantasting van karakteristieke monumenten/boerderijcomplexen/gebouwensembles. 
• Aantasting van aardkundig waardevolle elementen en patronen. 

4.3.2 Landschap 
De basis van het kwaliteitsbeeld van het landschap in het westelijk buitengebied van Putten wordt 
gevormd door het mozarek van de verschillende 'historische' landschapstypen met elk hun eigen 
kwaliteiten, structuren en karakteristieken, die bepaald zijn door de ondergrond (bod em en geomor
fologie), ontginningsgeschiedenis, waterhuishouding , natuurwaarden en de ruimtelijke verschijnings
vorm (onder meer openheid / beslotenheid). De verschillende landschappen kennen elk hun eigen 
bijbehorende landschapsstructuur. In het enkdorpenlandschap en het kampenlandschap wordt de 
landschapsstructuur bepaald door de bochtige wegen, vaak met wegbeplanting, de onregelmatige 
kavelstructuur en houtwallen . In het jonge ontginningslandschap zijn het vooral de regelmatige ka
velstructuur, rechte wegen en singelbeplanting . 
Niet overal zijn aile landschapstypen even goed herkenbaar. Zo zijn met name de oude broekontgin
ningen sterk veranderd doordat veel beplanting in de 20ste eeuw is verdwenen. Het gebied 'Riebroek' 
in het Zuiderzeekustlandschap ten westen van Telgt heeft een nog zeer herkenbare strokenverkave
ling, dat de laatste eeuwen nauwelijks is veranderd . 
In de waardevolle ruimtelijke eenheden (zie figuur 4.1, 'Kwaliteitsbeeld') zijn de landschapstypen het 
meest herkenbaar. 

F 4.1 Kwaliteitsbeeld 
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In het plangebied is een aantal waardevolle ruimtelijke eenheden onderscheiden die onder meer 
waardevol zijn vanwege hun samenhang, de herkenbare landschappen en natuurwaarden. Bij aile 
ruimtelijke eenheden is sprake van een zichtbare relatie tussen de ondergrond (bodem, relief en wa
terhuishouding) en het landschap. De volgende ruimtelijke eenheden worden onderscheiden (zie 
voor specifieke kenmerken van de verschillende landschapstypen de tabel op pagina's 14-16): 

In figuur 4.2 zijn voor het westelijk buitengebied van Putten de landschapstypen en bijbehorende 
karakteristieken weergeven. 

ur 4.2 Landscha kenmerken 
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De natuur- en landschapswaarden zijn weergegeven in figuur 4.1. 

Fi uur 4.1 Natuur- en landscha swaarden 

Toetsingscriteria 

Reikwijdte en detailniveau 
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De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect landschap aan de volgende criteria 
getoetst. 
• Verandering van de regionale landschapsstructuur, in het bijzonder op de variatie in de 

landschapsstructuur en op de herkenbaarheid en identiteit van het landschap; 
• Verandering van contrasten tussen open gebieden besloten gebieden (polders versus Velu-

werand) 
• Verandering van de openheid van het gebied Arkemheen/Putterpolder. 
• Verandering van kenmerkende verkavelingstructuren. 
• Verandering van karakteristieke landgoedstructuren. 
• Verandering/verdwijning van kleine landschapselementen. 
• Verandering van karakteristieke beekdalpatronen. 

4.3.3 Natuur 
Uit een reeds uitgevoerde ecologische voortoets (zie Bijlage 2) is gebleken dat voor de even
tuele benutting van de onbenutte ontwikkelruimte voor veehouderij, zoals aangegeven in het 
vigerende bestemming bestemmingsplan Westelijk buitengebied Putten, een passende beoor
deling op basis van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. De systematiek van de pas
sende beoordeling wordt in Bijlage 3 van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau nader toege
licht en zal in het plan-MER opgenomen worden. 

Toetsingcriteria 
De alternatieven in het plan-MER worden voor het aspect natuur aan de volgende criteria ge
toetst. 
• Effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden: 

o mate van stikstofdepositie is belangrijk, maar er wordt ook naar andere mogelijk effecten 
gekeken (zoals verstoring). 

• Effect op de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
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o vernietiging, verstoring en versnippering/barrierewerking. 
o Indien van toepassing, effect door ammoniakdepositie 

• Effect op beschermde soorten Flora- en Faunawet: 
o vernietiging en verstoring 

4.3.4 Water 

Grondwatersysteem 
Geohydrologische opbouw 

Reikwijdte en detailniveau 

De gemeente Putten kent een gecompliceerde geohydrologische opbouw, met een tot vier wa
tervoerende pakketten en maximaal drie slechtdoorlatende lagen (zie afbeelding 4.2 geohydro
logische doorsnede): 
• deklaag: slecht doorlatend; maximaal 4 m dik: komt voor in een smalle strook langs de 

Randmeren; 
• eerste watervoerend pakket: 10-20 m dik; overwegend fijne zanden (windafzetting); komt, 

behalve bij de randmeren, vrijwel overal tot aan het maaiveld; 
• eerste slecht doorlatend laag: tot 15 m dik; kleiig; 
• tweede watervoerend pakket: 5-35 m dik; matig grove zanden; komt niet voor ten noorden 

van Nijkerk (Arkemheense Polder en rondom Diermen) waar de eerste en tweede slecht 
doorlatende laag aaneengesloten voorkomen; 

• tweede slecht doorlatende laag: 5-35 m dik; klei- en/of slibhoudend; sluit ten noorden van 
Nijkerk aan op de eerste slecht doorlatende laag; 

• derde watervoerend pakket: 70-120 m dik; grofzandige rivierafzettingen; zeer goed doorla
tend; 

• basis: slecht doorlatend; diepte 150 a 200 m-NAP. 

Figuur 4.2 
1989 

Geohydrologische doorsnede Noordwest-Zuidoost (bron: Landinrichtingsdienst, 
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Het watersysteem in de gemeente Putten wordt bepaald door de stroming van het neer
slagoverschot van het Veluwemassief, richting de Randmeren. Via het grondwater stroomt het 
neerslagoverschot grofweg naar het noordwesten. In het beekdal van de Veldbeek en langs de 
Randmeerkust komt dit water als kwel weer naar boven. 

Het beeksysteem van de Veldbeek wordt gevoed door opkwellend, diep grondwater vanuit het 
Veluwemassief en lokaal grondwater vanuit de aangrenzende dekzandgebieden. In de boven
loop is de kweldruk het hoogst. 
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Reikwijdte en detailniveau 

Langs de gehele Randmeerkust in de Putterpolder is de hoeveelheid kwel die aan de opper
vlakte komt, laag « 0,1 mm/dag) door de dikke waterscheidende laag, de afdekkende laag en 
het ontbreken van het tweede watervoerende pakket. Daar waar de afdekkende laag ontbreekt 
en/of zich een tweede watervoerend pakket bevindt, is de kweldruk hoger (maximaal 0,5 
mm/dag). 

Grondwateronttrekkingen 
Op verschillende plaatsen in de gemeente Putten wordt grondwater op kunstmatige wijze ont
trokken: voor de drinkwaterwinning (Waterleiding Maatschappij Gelderland), de industrie en in 
de landbouw voor beregening. Hoewel het drinkwaterwingebied geen onderdeel uitmaakt van 
het bestemmingsplan "Westelijk Buitengebied", hebben de winningen wei invloed in dit gebied. 
Door vermindering van 1 miljoen m3 drinkwateronttrekking zal de kweldruk toe gaan nemen. 
Net ten oosten van het plangebied Westelijk buitengebied Putten ligt een zeer kwetsbaar 
grondwaterbeschermingsgebied. 

Oppervlaktewatersysteem 
(Deel)stroomgebieden en afwateringseenheden 
Op de kaart "Deelstroomgebieden en A-watergangen" (zie figuur 4.3) zijn de deelstroomgebie
den aangegeven. De Putterpolder, die valt binnen het Waterschap Vallei en Eem, is te be
schouwen als een stroomgebied met daarbinnen verschillende peilvakken. Op basis van de 
toegekende ruimtelijke functies (dat wil zeggen de percelen die in het Gebiedsplan Natuur en 
Landschap Gelderland zijn aangeduid en waarvoor subsidie beschikbaar is uit de Subsidierege
ling Agrarisch Natuurbeheer en de Subsidieregeling Natuurbeheer) zijn zo optimaal mogelijk 
peilen vastgesteld. V~~r de waterbeheersing in de Putterpolder wordt het Puttergemaal ge
bruikt. 
Het landgoederengebied rond Diermen valt voor een groot deel buiten het gebied, waarvoor het 
peilbesluit geldt. De rest van de gemeente Putten valt binnen het Waterschap Veluwe. De 
Schuitenbeek vormt de grens tussen beiden gebieden. 

In het gebied van het Waterschap Veluwe liggen de volgende stroomgebieden: 
• stroomgebied Krakenburg: een lokale afwatering in het agrarisch gebied; 
• stroomgebied Volenbeek: de sprengen Volenbeek, Schoonderbeek en Groevenbeek, die 

bij Vanenburg samenkomen in Kronkel; 
• stroomgebied Schuitenbeek: afwatering van het landgoederengebied in de overgangszone 

tussen Nijkerk en Voorthuizen; bij de spoorlijn bij Hell komt de Veldbeek in de Schuiten
beek; 

• stroomgebied Veldbeek: Veldbeek, Groot Hell, Blarinckhorsterbeek, Goorsteeg en Knap
zaksteeg. 

De beeksystemen van Krakenberg, Kronkel, Volenbeek en Veldbeek/Schuitenbeek wateren vrij 
af naar het Nuldernauw . 
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De eerder noodzakelijk geachte aanwijzing van en ruimtelijke reservering voor waterbergings
gebieden is komen te vervallen. De benodigde bergingscapaciteit wordt gevonden door het ver
breden van enkele beken (zie figuur 4.4). 

Fi uur 4.4 
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Zandwinplassen 
In de Putterpolder liggen twee grote zandwinplassen, die zijn ontstaan bij de aanleg van de 
A28. Dit zijn de plas bij het Arlerstrand met als functie zwemwater, in gebruik voor verblijfsre
creatie en de plas bij de afslag Nijkerk, die in gebruik is als visvijver. 

Toetsingscriteria 
De intensieve veehouderij is niet grondgebonden en derhalve een gesloten systeem. De effec
ten van de bedrijfsvoering op water worden niet behandeld in dit plan-MER. Deze aspecten ko
men aan de orde bij vergunningverlening. De effecten bij ontwikkeling van de grondgebonden 
veehouderij zullen in het kader van de watertoets samen met het waterschap worden bepaald 
en liggen in het bijzonder op het aspect waterkwaliteit. 

De alternatieven van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij in het plan-MER wor
den v~~r het aspect water aan het volgende criterium getoetst: 
• Risico op negatieve effecten voor grondwater en oppervlaktewater kwaliteit. 

4.3.5 Infrastructuur 
In het kader van de ontwikkeling van de veehouderij is vooral de weginfrastructuur van belang 
in verband met toelevering en afvoer van grondstoffen en producten. Aan de westkant van het 
plangebied ligt de autosnelweg A28. Deze weg vervult een belangrijke functie in het landelijk 
hoofdwegennet. De belangrijkste verbindingen van de kern met de A28 vormen de Steenenka
merseweg en de Zuiderzeestraatweg. Deze wegen zijn niet geschikt om grote hoeveelheden 
gemotoriseerd verkeer te verwerken. 
De N303 van Harderwijk naar Barneveld en de N798 van Putten naar Amersfoort zijn de be
langrijkste doorgaande wegen in Putten. De N303 loopt dwars door de kern. Het vrachtverkeer 
vanuit het zuiden maakt gebruik van deze weg. Dit verkeer zorgt voor een grote belasting van 
de bebouwde kom. De Harderwijkerstraat, de Nijkerkerstraat, de Oude Rijksweg, de Voorthui
zerstraat en de Garderenseweg vormen de belangrijkste verbindingen van de kern met de om
liggende gebieden. 
De overige wegen in het buitengebied hebben vooral een lokale functie als gebiedsontslui
tingsweg en erftoegangsweg. 

Toetsingscriteria 
De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect infrastructuur aan de volgende criteria 
getoetst. 
• Verandering van hoeveelheid verkeer op de wegen. 
• Verandering in de verkeersveiligheid. 

4.3.6 Geluid 
Vooral bij vergroting van intensieve veehouderijen is er een toename aan geluid. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door ventilatoren en voermachines. Daarnaast kan ook het vrachtverkeer 
een bijdrage leveren aan geluidoverlast. Oat speelt vooral bij de effecten van geluid op geluids
gevoelige objecten. 
In de nota Geluidbeleid is het buitengebied onderverdeeld in enkele zones (zie figuur 4.5): stil 
landelijk gebied, landelijk gebied met agrarische bedrijvigheid en onder invloed van infrastruc
tuur . 
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Reikwijdte en detailniveau 
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In figuur 4.6 is weergegeven langs welke provinciale wegen de berekende geluidbelasting (situ
atie 2008) op woningen hoger of gelijk is aan 63 dB Lden'. In het westelijk buitengebied van Put
ten gaat het om woningen langs de N798 en N303. De berekening is uitgevoerd met een geijkt 
rekenmodel op basis van verkeersintensiteiten op de wegen. Daarnaast is op de kaart weerge
geven waar inmiddels stil asfalt op de provinciale wegen is gerealiseerd. 

4 In het Actieplan Geluid 2008 is de waarde bepaald waarboven maatregelen genomen gaan worden langs provinciale 

wegen in verband met geluidoverlast, namelijk groter of gelijk aan 63 dB. Dit wordt door de provincie Gelderland een 

aanvaardbare grens gevonden. Het is niet zo dat er beneden deze grens geen gezondheidsrisico's optreden . 

.f Grontmij GM-0039900, revisie 1 

Pagina 23 van 27 



Reikwijdte en detailniveau 

Figuur4.6 
4 

Geluidbelasting op woningen langs provinciale wegen (Bron: Gelders Milieuplan 

• wontngen ~ 63 dB Lden 

- provincia Ie wag 

- stil asfalt provincia Ie wag 

Toetsingscriteria 
De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect geluid aan het volgende criterium ge
toetst. 
• Toename/afname geluidshinder. 

4.3.7 Geur 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De 
Wgv vervangt de Wet stankemissie veehouderijen die van toepassing is in reconstructiegebie
den en de drie 'stankrichtlijnen' die van toepassing zijn in de rest van Nederland. 

Gemeenten zijn volgens deze wet bevoegd om gebiedsgericht beleid op te stellen. Binnen de 
Gelderse Vallei is onderzoek gedaan naar de behoefte hieraan. Voor Putten bleek er geen aan
leiding te zijn om lokaal geurbeleid op te stellen . De landelijke wettelijke geurnormen zijn hier 
van toepassing. In het MER zal er geanalyseerd worden welke bedrijven mogelijk kunnen uit
breiden, rekening houdend met geurgevoelige objecten. 

Toetsingscriteria 
De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect geur aan het volgende criterium ge
toetst. 
• Toename/afname aantal geurknelpunten. 

4.3.8 Lucht 
In de Wet milieubeheer is, sinds 15 november 2007, een nieuw hoofdstuk opgenomen over 
luchtkwaliteit. Dit hoofdstuk wordt wei de 'Wet luchtkwaliteit' genoemd en vervangt het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005. Er worden in dit hoofdstuk grenswaarden gegeven voor stikstofoxide (NO), 
stikstofdioxide (N02), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM1O) , benzeen (C6H6), zwaveldioxide (S02) 
en lood (Pb). Er zijn grenswaarden voor jaargemiddelde en uurgemiddelde concentraties . 
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V~~r koolmonoxide, benzeen, zwaveldioxide en lood zijn bij landelijke metingen en berekenin
gen geen overschrijdingen van de grenswaarden geconstateerd of te verwachten. Hierbij kan 
worden verwezen naar het Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004 van het ministerie van VROM uit 
februari 2005 en de Rapportage Luchtkwaliteit 2006 van de provincie Gelderland uit september 
2007. Aileen bij de aanleg van grote parkeergarages kan benzeen een probleem vormen. In het 
betreffende bestemmingsplan is echter geen sprake van de aanleg van parkeergarages. Ben
zeen vormt dan ook geen probleem. 

Een gemeente kan diverse bronnen van luchtvervuiling binnen haar gemeentegrenzen hebben. 
Hierbij va It te denken aan bedrijven met luchtemissies, (intensieve) veehouderij, vlieg- en 
scheepvaart en vooral wegverkeer. Op figuur 4.7 is te zien op welke wegtrajecten in de regio, 
van provinciale en Rijks- en gemeentelijke wegen de grenswaarde voor N02 (bijna) overschre
den wordt. De kaart toont de jaargemiddelde concentratie luchtkwaliteit (op basis van cijfers van 
2008).ln het westelijk buitengebied van Putten is de kruising van de N301 met de A28 aange
wezen als knelpunt. Hier wordt de wettelijke grenswaarde overschreden. Daarnaast liggen een 
tweetallocaties langs de A28 vlak onder de norm. 

Fi uur 4.7 unten stikstofdioxide 

Toetsingscriteria 

Wegverkeer 
Stikslofdioxide (N02) 

-- 38,5 - 40,5 IJg/m' (bandbreedte) 
-------- grenswaarde 
-- > 40,5 iJg/m' (knelpunl) 

De aspecten stikstofoxide, koolmonoxide, benzeen, zwaveldioxide en lood worden in het ME 
niet meegenomen. De aanwezige grondgebonden en intensieve veehouderij ligt verspreidt over 
het plangebied. De verdere ontwikkeling van veehouderijbedrijven leidt naar verwachting niet tot 
extra knelpunten in relatie tot de achtergrondconcentraties, tenzij dit juist gebeurd vlak bij bo
vengenoemde locaties. 

In het gebied zijn de achtergrondconcentraties5 voor de meest kritische stoffen, N02 en PM1O' 
laag (zie Bijlage 4). Door het ingezette NSL beleid zal de belasting de komende jaren t.o.v. 
2008 aanzienlijk dalen. Daarom wordt verwacht dat de toename van het verkeer door de invul-

5 De achtergrondconcentraties worden elk jaar door het MNP in opdracht van het ministerie VROM vastgesteld. 

http://www.mnp.nl/nl/themasites/gcn/index.html 

6 Soorl fijnstof, waarbij de deeltjes kleiner dan 10 micrometer zijn . 
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ling van de onbenutte ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij geen significant effect zal 
hebben op gezondheidsrisico's. Echter bij individuele vergunningenaanvragen is het wei van 
belang dat luchtkwaliteit wordt meegenomen. 

Toetsingscriteria 
De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect lucht aan het volgende criterium ge
toetst. 
• Risico op overschrijding van de norm voor N02 en voor PM10 (fijn stot). 

4.3.9 Archeologie 
Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het veiligstellen van de aanwezige (en aangetoonde) 
archeologische waarden (figuur 4.8). De gebieden waar het daarbij concreet om gaat staan 
aangegeven op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) die de Rijksdienst voor Oudheid
kundig Bodemonderzoek (ROB) samen met de provincie Gelderland heeft opgesteld. V~~r de 
bestaande archeologisch zeer waardevolle terreinen die niet op grond van de Monumentenwet 
1988 worden beschermd, wordt een beschermende regeling opgenomen. Dit betekent dat bij 
eventuele (bouw)activiteiten (ook) het aspect archeologie in de beoordeling wordt meegenomen 
en eventuele vondsten veilig moeten worden gesteld. In het kader hiervan kan (verkennend) 
archeologisch onderzoek nodig zijn. Dit is echter vooral van belang is op individueel niveau. 
Op planniveau wordt aileen het risico op aantasting van archeologische waarden beschouwd. 

Fi uur 4.8 Archeolo ische waarden 

Toetsingscriteria 

Kaart Archeologlsche wa arden 
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De alternatieven in het plan MER worden voor het aspect archeologie aan het volgende criteri
um getoetst. 
• Risico op aantasting archeologische waarden 

4.3.10 Bodemkwa/iteit 
Uit de rapportage over de bodemkwaliteit in Putten blijkt dat in het buitengebied de boven- en 
ondergrond de classificatie schoon heeft (zie figuren 4.9 en 4.10) . 
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Fi uur 4.9 
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Eventuele uitbreiding van de veehouderij heeft op planniveau naar verwachting geen risico's 
van effect op de bodemkwaliteit in het westelijk buitengebied. Een effectbeoordeling op bod em
kwaliteit wordt dan ook niet meegenomen in het plan-MER 

4.3.11 Externe veiligheid 
In het plangebied Westelijk buitengebied Puttenbevindt zich een aantal belangrijke leidingen. 
Het gaat om: een tweetal hoogspanningsleidingen: 50 en 150 kv, een hoofdtransportgasleiding 
en enkele kleinere transportgasleidingen. Rond deze leidingen liggen zones waarvoor (een aan-
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tal) beperkingen gelden, hetgeen consequenties heeft voor het gebruik van het plangebied. In 
het buitengebied zijn geen straalverbindingspaden van de KPN aanwezig. 

De eventuele uitbreiding van veehouderijbedrijven vindt niet structureel plaats binnen de aan
gegeven zones, zodat er ook geen effecten optreden. Waar dit in individuele gevallen het geval 
is wordt dit in het kader van de individuele vergunningverlening bekeken. Externe veiligheid 
wordt dan ook niet meegenomen in het plan-MER. 

4.3.12 Verder te beschouwen 
Energie 
Het verbruik van energie in de gemeente Putten zal, door het vergroten van bedrijfsactiviteiten 
en met name door het toepassen van mitigerende maatregelen, beschouwd worden. Mogelijk
heden tot het opwekken van duurzame energie en de relatie tussen technische maatregelen en 
energieverbruik zal worden beschreven in het plan MER. Energie zal echter niet als toetsings
criterium worden gebruikt. 

Overzicht van effecten en criteria 
(Milieu)aspect 
Cultuurhistorie 

Landschap 

Natuur 

Water 

Infrastructuur 

Geluid 

Geur 

Lucht 

Archeologie 

Bodem 

Externe veiligheid 

/" G .. 4: rontmlJ 

Beoordelingscriterium 
• Aantasting van cultuurhistorisch waardevolle elementen en patronen. 

• Aantasting van cultuurhistorische landschappen en hun specifieke kenmerken. 

• Aantasting van karakteristieke monumenten/boerderijcomplexen/gebouwensembles. 

• Aantasting van aardkundig waardevolle elementen en patronen. 

• Verandering van de region ale landschapsstructuur, in het bijzonder op de variatie in de land-

schapsstructuur en op de herkenbaarheid en identiteit van het landschap; 

• Verandering van contrasten tussen open gebieden besloten gebieden (polders versus Velu-

werand) 

• Verandering van de openheid van het gebied Arkemheen/Putterpolder. 

• Verandering van kenmerkende verkavelingstructuren. 

• Verandering van karakteristieke landgoedstructuren. 

• Verandering/verdwijning van kleine landschapselementen. 

• VeranderinQ van karakteristieke beekdalpatronen. 

• Effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden: 

• mate van stikstofdepositie is belangrijk, maar er wordt ook naar andere mogelijk effecten gekeken 

(zoals verstoring). 

• Effect op de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

• vernietiging, verstoring en versnippering/barrierewerking. 

• Indien van toepassing, effect door ammoniakdepositie 

• Risico op negatieve effecten voor grondwater en oppervlaktewater kwaliteit 

· Verandering van hoeveelheid verkeer op de wegen. 

• Verandering in de verkeersveiligheid. 

• Toename/afname geluidshinder 

• Toename/afname aantal geurknelpunten. 

• Risico op overschrijding van de norm voor N02 en voor PM1 0 (fijn stot). 

• Risico op aantasting archeologische waarden 

• N.v.!. 

• N.v.t 
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5 Alternatieven 

In het milieueffectrapport worden de onderstaande drie alternatieven beschouwd, gericht op 
verschillende situatie voor stikstofdepositie. 

Referentie situatie; Autonome ontwikkeling 
De vergelijking van de referentiesituatie met de alternatieven heeft tot doel de gevolgen van 
beleidskeuzes in beeld te brengen. 
Volgens de Commissie MER (oktober 2011) is de juiste manier van weergeven van deze situa
tie al voigt: "Ook al is de ruimte voor uitbreiding planologisch gezien 'bestemd', het verlenen 
van vergunning voor uitbreiding van veehouderijen is een beleidskeuze. Deze beleidskeuze 
behoort niet (geheel) tot de autonome ontwikkeling. V~~r de autonome ontwikkeling moet wor
den uitgegaan van dat deel van de reeds bestemde en vergunde ruimte dat met grote zekerheid 
op korte termijn ingevuld wordt". 

Volgens het advies van de CMER moet voor de referentiesituatie de volgende methode worden 
gebruikt: 
• De huidige situatie (realistische situatie, dus het aantal dieren nu aanwezig, op basis van 

vergunde aantallen dieren en CBS meitelling). 
• Dit moet worden opgeplust met de op korte termijn met grote zekerheid reeds bestemde en 

nog te vergunnen situaties. 

Alternatief vigerende bestemmingsplan 
Dit alternatief heeft tot doel een juist beeld te geven van het vigerende bestemmingsplan bui
tengebied. Dit om het bestuur te laten zien welke mogelijkheden aanwezig zijn in het bestaande 
bestemmingsplan buitengebied. Het alternatief vigerend bestemmingsplan wordt daarom uitge
drukt in ruimtelijke mogelijkheden: 
1. De mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die het plan toestaat; de maximale bouwblokgrootte 

om rekening te houden met de ruimtelijk meest 'opgevulde' situatie. 
2. De mogelijke invulling van deze maximale bouwblokgrootte uitgedrukt in dieren en emissie. 

Alternatief Natuur 
Dit alternatief heeft tot doel de mogelijkheden aan te geven in hoeverre uitbreiding mogelijk is 
ten opzichte van de huidige situatie in relatie tot stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Dit 
alternatief wordt bepaald naar aanleiding van de uitkomsten van de stikstofdepositie berekenin
gen van het alternatief vigerende bestemmingsplan. Hier zullen piekbelasters worden bepaald. 
Deze worden op'stand-still' gezet, terwijl andere veehouderijbedrijven kunnen doorgroeien tot 
de ontwikkelmogelijkheden die in het vigerende bestemmingsplan worden geboden . 
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6 Verdere procedure 

De NRD ligt ter inzage voor 6 weken op het gemeentehuis in Putten. 

Daarnaast worden voor deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het MER de volgende be
stuursorganen en adviseurs geraadpleegd. 
• De Commissie voor de milieueffectrapportage. 
• De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
• Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
• Provincie Gelderland. 
• Waterschappen Vallei en EemNeluwe. 
• Vitens. 
• Het college van B&W van gemeente Barneveld 
• Het college van B&W van gemeente Ermelo. 
• Het college van B&W van gemeente Zeewolde. 
• Het college van B&W van gemeente Nijkerk. 
• LTO. 
• Stichting Natuur en Milieu. 
• Gelders Landschap. 

De adviezen van de verschillende bestuursorganen, adviseurs en de inspraakreacties worden 
meegenomen bij het maken van het uiteindelijke Milieueffectrapport. 

De vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' en het Milieueffectrap
port door B&W is voorzien medio 2012. Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2012' en 
het Milieueffectrapport worden daarna ter visie gelegd. Op het ontwerpbestemmingsplan en het 
Milieueffectrapport is gedurende 6 weken inspraak mogelijk. Het milieueffectrapport wordt ver
volgens getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Daarna wordt het be
stemmingsplan 'Buitengebied 2012' al dan niet gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. 

Wij vernemen graag uw (schriftelijke) reactie. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen 
met mw I. Steunebrink van gemeente Putten, telefoon (0341) 359 611 

I'" G .. -,: rontmlJ 
GM-0039900, revisie 1 

Pagina 30 van 27 



Bijlage 1 

8estemmingsplan Westelijk buitengebied ontwikke
lingsmogelijkheden veehouderij 
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Bij/age 1: Bestemmingsp/an Weste/ijk buitengebied ontwikkelingsmoge/ijkheden veehouderij 

Figuur B1.1 Maximale oppelVlakte en de uitbreidingsmogelijkheden veehouderij binnen de be-
stemming "agrarisch gebied". 
Landbouwontwikkelingsgebied 

" Stichting van nieuw 
grondgebonden of inten
sieve veehouderijbedrijf 
mogelijk maar aileen als 
er zodanige beperkte mi
lieuhinder wordt veroor
zaakt dat er geen one
venredige schade aan 
belangen van nabij gele
gen functies wordt toe
gebracht 

" Omvorming van grond
gebonden bedrijf naar in
tensieve veehouderij 
mogelijk 

" Groot agrarisch bedrijf: 
oppervlakte van het 
bouwb/ok mag niet meer 
bedragen dan 1 ha (zij
den niet langer dan 120 
my. 

" Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte van 
het bouwb/ok mag niet 
meer bedragen dan 0,75 
ha (zijden niet langer dan 
100 my. 

" Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte be
drijfsgebouwen S 2500m 2 

Vrijstelling van bebou
wingsbepalingen onder 
voorwaarden voor: 
" Groot agrarisch bedrijf: 

diepte bouwvlak S 200 m 
(als bestaande breedte 
bouwvlak zodanig klein 
is dat toegestane opp. 

/' G •• 4: rontmlJ 

Verwevingsgebied (intensieve 
veehouderij aileen toege
staan op als zodanig aange
duide locaties op de plan
kaart) 
Stichting van nieuw grond
gebonden veehouderijbe
drijf mogelijk maar aileen 
als er zodanige beperkte 
milieuhinder wordt veroor
zaakt dat er geen oneven
redige schade aan belan
gen van nabij gelegen func
ties wordt toegebracht 

Omvorming van grondge
bonden bedrijf naar inten
sieve veehouderij mogelijk, 
mits door de gemeente is 
getoetst of een dergelijke 
omschakeling zich ver
draagt met de aanwezige 
omgevingskwaliteiten. 
" Groot agrarisch bedrijf: 

oppervlakte van het 
bouwblok mag niet meer 
bedragen dan 1 ha (zij
den niet langer dan 120 
my. 

" Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte van 
het bouwblok mag niet 
meer bedragen dan 0,75 
ha (zijden niet langer 
dan 100 my. 

" Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte be
drijfsgebouwen S 
2500m 2 

Oppervlakte van het ge
deelte van het bouwperceel 
dat voor intensieve vee
houderij in gebruik is, mag 
niet meer bedragen dan 
aangegeven in bijlage 1. 
Vrijstelling van bebou
wingsbepalingen onder 
voorwaarden voor: 
" Groot agrarisch bedrijf: 

diepte bouwvlak S 200 m 
(als bestaande breedte 
bouwvlak zodanig klein 
is dat toegestane opp. 

Extensiveringsgebied (inten
sieve veehouderij aileen toe
gestaan op a/s zodanig aan
geduide /ocaties op de plan
kaart) 

" Groot agrarisch bedrijf: 
oppervlakte van het 
bouwblok mag niet meer 
bedragen dan 1 ha (zij
den niet langer dan 120 
m). 

" Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte van 
het bouwblok mag niet 
meer bedragen dan 0,75 
ha (zijden niet langer 
dan 100 my. 

" Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte be
drijfsgebouwen S 
2500m 2 

Oppervlakte van het ge
deelte van het bouwperceel 
dat voor intensieve vee
houderij in gebruik is, mag 
niet meer bedragen dan 
aangegeven in bijlage 1. 
Vrijstelling van bebou
wingsbepalingen onder 
voorwaarden voor: 
" Groot agrarisch bedrijf: 

diepte bouwvlak S 200 m 
(als bestaande breedte 
bouwvlak zodanig klein 
is dat toegestane opp. 
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Bijlage 1: Bestemmingsplan Westelijk buitengebied ontwikkelingsmogelijkheden veehouderij (Vervolg 1) 

van bouwperceel niet re
aliseerbaar is en daarbij 
max. opp. bedrijfsge
bouwen niet wordt ver
groot) 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: diepte bouwvlak 
:s; 150 m (a Is bestaande 
breedte bouwvlak zoda
nig klein is dat to egesta
ne opp. van bouwper
ceel niet realiseerbaar is 
en daarbij max. opp. be
drijfsgebouwen niet 
wordt vergroot) 

Wijzigingsbevoegdheid van 
middelgroot agrarisch be
drijf naar groot agrarisch 
bedrijf, mits aangetoond 
wordt dat er sprake is van 
structurele vergroting van 
het productievolume, waar
door een groot agrarisch 
bedrijf ontstaat. 

Wijzigingsbevoegdheid tot 
vergroting bouwblok tot 1,5 
ha. 

/' G t·· 4: ron mlJ 

van bouwperceel niet 
realiseerbaar is en daar
bij max. opp. bedrijfsge
bouwen niet wordt ver
groot) 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: diepte bouwvlak 
:s; 150 m (als bestaande 
breedte bouwvlak zoda
nig klein is dat toege
stane opp. van bouw
perceel niet realiseer
baar is en daarbij max. 
opp. bedrijfsgebouwen 
niet wordt vergroot) 

Wijzigingsbevoegdheid van 
middelgroot agrarisch be
drijf naar groot agrarisch 
bedrijf, mits aangetoond 
wordt dat er sprake is van 
structurele vergroting van 
het productievolume, waar
door een groot agrarisch 
bedrijf ontstaat. Voor inten
sieve veehouderij aileen 
voor zover qua vergun
ningssituatie milieuge
bruiksruimte voor uitbrei
ding aanwezig is. 
Wijzigingsbevoegdheid tot 
vergroting bouwblok tot 1,5 
ha. 
Voor intensieve veehoude
rij geldt een wijzigingsbe
voegdheid tot vergroting 
bouwblok met 30 %, met 
daarboven nog 10% ten be
hoeve van het voldoen aan 
eisen met betrekking tot het 
dierenwelzijn, mits het aan
tal dierplaatsen niet wordt 
uitgebreid. 

van bouwperceel niet 
realiseerbaar is en daar
bij max. opp. bedrijfsge
bouwen niet wordt ver
groot) 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: diepte bouwvlak 
:s; 150 m (als bestaande 
breedte bouwvlak zoda
nig klein is dat toege
stane opp. van bouw
perceel niet realiseer
baar is en daarbij max. 
opp. bedrijfsgebouwen 
niet wordt vergroot) 

Wijzigingsbevoegdheid van 
middelgroot agrarisch be
drijf naar groot agrarisch 
bedrijf, mits aangetoond 
wordt dat er sprake is van 
structurele vergroting van 
het productievolume, waar
door een groot agrarisch 
bedrijf ontstaat. Dit is ech
ter niet mogelijk voor in
tensieve veehouderij. 

Wijzigingsbevoegdheid tot 
vergroting bouwblok tot 1,5 
ha. 
Voor intensieve veehoude
rij geldt een wijzigingsbe
voegdheid tot vergroting 
bouwblok met 10 % ten be
hoeve van het voldoen aan 
eisen met betrekking tot het 
dierenwelzijn, mits het aan
tal dierplaatsen niet wordt 
uitgebreid. 
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Bijlage 1. Bestemmingsplan Westelijk buitengebied ontwikkelingsmogelijkheden veehouderij (Vervolg 2) 

Figuur B1.2 Maximale oppervlakte en de uitbreidingsmogelijkheden veehouderij binnen de be
stemming "agrarisch gebied met landschappelijke waarden". 
Landbouwontwikke/ingsgebied Verwevingsgebied (intensie-

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

.s Grontmij 

ve veehouderij aileen toege
staan op a/s zodanig aange
duide locaties op de plan-
kaart) 
• Groot agrarisch bedrijf: 

opperv/akte van het 
bouwblok mag niet meer 
bedragen dan 1 ha (zij
den niet langer dan 120 
my. Voor Arkemheen: aI
leen binnen aangegeven 
bouwvlak 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte van 
het bouwblok mag niet 
meer bedragen dan 0,75 
ha (zijden niet langer 
dan 100 my. 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte be
drijfsgebouwen ::; 
2500m 2 

Oppervlakte van het ge
deelte van het bouwperceel 
dat voor intensieve vee
houderij in gebruik is, mag 
niet meer bedragen dan 
aangegeven in bijlage 1. 
Vrijstelling van bebou
wingsbepalingen onder 
voorwaarden voor: 
• Groot agrarisch bedrijf: 

diepte bouwvlak ::; 200 m 
(als bestaande breedte 
bouwvlak zodanig klein 
is dat toegestane opp. 
van bouwperceel niet 
realiseerbaar is en daar
bij max. opp. bedrijfsge
bouwen niet wordt ver
groot) 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: diepte bouwvlak 
::; 150 m (als bestaande 
breedte bouwvlak zoda
nig klein is dat toege
stane opp. van bouw
perc eel niet realiseer
baar is en daarbij max. 
opp. bedrijfsgebouwen 
niet wordt vergroot) 

Wijzigingsbevoegdheid van 

Extensiveringsgebied (in ten
sieve veehouderij aileen toe
gestaan op a/s zodanig aan
geduide locaties op de plan
kaart) 
• Groot agrarisch bedrijf: 

oppervlakte van het 
bouwblok mag niet meer 
bedragen dan 1 ha (zij
den niet langer dan 120 
my. 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte van 
het bouwblok mag niet 
meer bedragen dan 0,75 
ha (zijden niet langer 
dan 100 my. 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: oppervlakte be
drijfsgebouwen ::; 
2500m 2 

Oppervlakte van het gedeel
te van het bouwperceel dat 
voor intensieve veehouderij 
in gebruik is, mag niet meer 
bedragen dan aangegeven 
in bijlage 1. 
Vrijstelling van bebou
wingsbepalingen onder 
voorwaarden voor: 
• Groot agrarisch bedrijf: 

diepte bouwvlak ::; 200 m 
(als bestaande breedte 
bouwvlak zodanig klein 
is dat toegestane opp. 
van bouwperceel niet 
realiseerbaar is en daar
bij max. opp. bedrijfsge
bouwen niet wordt ver
groot) 

• Middelgroot agrarisch 
bedrijf: diepte bouwvlak 
::; 150 m (als bestaande 
breedte bouwvlak zoda-
nig klein is dat toege
stane opp. van bouw
perc eel niet realiseer
baar is en daarbij max. 
opp. bedrijfsgebouwen 
niet wordt vergroot) 

• Er geen sprake is van 
intensieve veehouderij 

Wijzigingsbevoegdheid van 
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Bij/age 1: Bestemmingsp/an Weste/ijk buitengebied ontwikke/ingsmoge/ijkheden veehouderij (Vervo/g 3) 

N.v.t. 

middelgroot agrarisch be
drijf naar groot agrarisch 
bedrijf, mits aangetoond 
wordt dat er sprake is van 
structurele vergroting van 
het productievolume, waar
door een groot agrarisch 
bedrijf ontstaat. V~~r in ten
sieve veehouderij aileen 
voor zover qua vergun
ningssituatie milieuge
bruiksruimte voor uitbrei
ding aanwezig is. 
Wijzigingsbevoegdheid tot 
vergroting bouwblok tot 1,5 
ha. 
V~~r intensieve veehoude
rij geldt een wijzigingsbe
voegdheid tot vergroting 
bouwblok met 30 %, met 
daarboven nog 10% ten 
behoeve van het voldoen 
aan eisen met betrekking 
tot het dierenwelzijn, mits 
het aantal dierplaatsen niet 
wordt uitgebreid. 

In het hierboven genoemde geld en de volgende definities: 
• Middelgroot agrarisch bedrijf: 

middelgroot agrarisch be
drijf naar groot agrarisch 
bedrijf, mits aangetoond 
wordt dat er sprake is van 
structurele vergroting van 
het productievolume, waar
door een groot agrarisch 
bedrijf ontstaat. Oit is ech
ter niet mogelijk voor in
tensieve veehouderij. 

Wijzigingsbevoegdheid tot 
vergroting bouwblok tot 1,5 
ha. 
Voor intensieve veehoude
rij geldt een wijzigingsbe
voegdheid tot vergroting 
bouwblok met 10 % ten be
hoeve van het voldoen aan 
eisen met betrekking tot het 
dierenwelzijn, mits het aan
tal dierplaatsen niet wordt 
uitgebreid. 

agrarisch bedrijf met een omvang tussen 16 en 50 NGE, bouwvlak::; 0.75 ha, elke zijde van 
het bouwvlak ::; 100 m 

• Groot agrarisch bedrijf: 
agrarisch bedrijf met een omvang van 50 NGE of meer bouwvlak ::; 1 ha, elke zijde van het 
bouwvlak::; 120 m 

• Intensieve veehouderij: 
Een niet grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden van vee en pluimvee -zelfstandig of 
als neventak-, waarbij dit houden van vee en pluimvee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt 
in gebouwen. Het biologisch houden van dieren conform een regeling krachtens artikel 2 van 
de Landbouwkwaliteitswet en het houden van (melk)rundvee, schapen of paarden wordt niet 
aangemerkt als intensieve veehouderij (Bestemmingsplan Westelijk buitengebied Putten, 
2006). 

• Landbouwontwikkelingsgebied: 
Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat landbouw dat ge
heel of gedeeltelijk voorziet, of in het kader van de reconstructie zal voorzien, in de mogelijk
heid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij (Reconstructie
plan Gelderse ValieilUtrecht-Oost, 2004). 

• Verwevingsgebied: 
Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied gericht op verweving van land
bouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mo
gelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten 
(Reconstructieplan Gelderse Valiei/Utrecht-Oost, 2004). 

• Extensiveringsgebied: 
Een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen of na
tuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij 
onmogelijk is of in het kader van de reconstructie onmogelijk zal worden gemaakt (Bron defini
tie: Reconstructieplan Gelderse ValieilUtrecht-Oost, 2004) . 
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Bij/age 2 : Ec%gische Voortoets 
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Bijlage 3 

Toelichting op passende beoordeling voor Nb wet 
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8ij/age 3 . Toe/ichting op passende beoorde/ing voor Nb wet 

Toelichting Passende beoordeling 

De passende beoordeling betreft geen nieuwe effectbeoordeling maar een uitbreiding en verdieping van de uitgevoer

de voortoets. 

De passende beoordeling bestaat uit de volgende fasen: 

• Inventarisatiefase: 

o verzamelen extra ontbrekende verspreidingsgegevens van flora en fauna; 

• Effectbeoordeling; 

o effecten op de relevante instandhoudingsdoelen en beschermde soorten; 

o cumulatieve effecten; 

• Mitigerende maatregelen; 

• ADC-criteria. 

Ad I nventarisatiefase 

Ais uit de voortoets blijkt dat nadere verspreidingsgegevens noodzakelijk zijn. dan zullen wij deze verzamelen. Hierbij 

voeren wij geen veldonderzoek uit. 

Ad Effectbeoordeling 

In deze fase bepalen wij of er significant negatieve effecten optreden op de instandhoudingsdoelen van de Natura 

2000-gebieden. Wij beoordelen effecten aan de hand van criteria als: 

• be'lnvloeding van aantal soorten of oppervlak van habitat of gebied; 

• aandeel van be'lnvloede soorten en habitats ten opzichte van het gehele Natura 2000-gebied; 

• herstelmogelijkheden en uitwijkmogelijkheden. 

Afhankelijk van de grootte en aard van het effect moeten ook de cumulatieve effecten inzichtelijk gemaakt worden. 

Hiervoor kunnen aileen die projecten meegenomen worden waar reeds de effecten van in beeld zijn gebracht. 

Ad Mitigerende maatregelen 

Voor de effecten die optreden wordt nader ingegaan op mitigerende maatregelen om de effecten zoveel mogelijk te 

verzachten. 

Ad ADC-criteria 

Ais significante effecten niet kunnen worden uitgesloten dan wordt tevens gekeken naar de ADC-criteria, alternatieven, 

duurzame staat van instandhouding van de aangewezen of beschermde soorten en compensatiemogelijkheden . 
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N02 voor 2010 

Stik stofdioxide {N02) 
[lJg/ m' ] 

< 10 

10 - 15 - 15 - 20 - 20 - 25 - 25 - 30 - 30 - 35 - >= 3S 

PM10 voor 2010 

Fijn stof (PM1 0) 
[lJg/ m 3 ] 

< 18 

18 - 20 

20 - 22 

22 - 24 

24 - 26 
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.f Grontmij 

8ijlage 4: Achtergrondconcentraties (Vervolg 1) 
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.s Grontmij 

Bij/age 4: Achtergrondconcentraties (Vervo/g 2) 
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.f Grontmij 

8ijlage 4: Achtergrondconcentraties (Vervolg 3) 
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rJ aeen waarde 
o , nll "' I'ilbijdra'ilQ N02 

Dsnll "'19b1jdr.9 IP",10 

OlucMvu,tblJdr.gl H02 (Schiphol) 

D··nge p.stl.cntl, g.ondconcentratie 

DGC li -",cntlr9rondconcentr l tie 1102 

~GCN-.cntlr9 , o ndconcenhltie PM10 

GCN-achtergrondconcentratie P/V 

/ 

. >32,6 

I • 29 ,5 - 32,6 

~ 
II 27·29,5 

[j 24,5 ·27 

\..- ~- 22·24,5 

. ./ <22 .... "JIIr ";1 __ _ 
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8ijlage 4: Achtergrondconcentraties (Vervolg 4) 

• --1 
) 

varlanl concenlraties: 
,-" lMdtt~Vo.ro.k*"ITIJ.~ 

..!. mtt !ng4vows. kok" mutrtQtkrl (~) 

laar 
" ... 1008 
",, 2011 
~20Uj 

lOlO 

~ II) selectie srm-2 weovakken 

~ ~ sel(lctie srm-l weov.!Ikken 

.J ~ m.!latreoe1oebleden 

-.J (!) opmerkinogebieden 

0intensle ... e .... . houd."J 

• Dibm-projerten 

OUitlond erinOfgebieden 

totale concentratle N02 
~ (srm -2 weavakken) 

rJ > 42 

rJ 40 - 42 

rJ 38·40 

rJ <.: 38 

rJ caen waarde 
o snel""egbijdl'age N02 

Dlnel ... egbijdre9 8 PM10 

Olucnt ..... rtbIJd.ege H02 (Schiphol) 

Da .. ngep;lllte achteI'9,ondc:oncentratie 

DGCII-.chte,grondconcentretie 1102 

~GCN·.(hter9rc.nd(onc.ntu,ti. PI>I10 

GCN-achtergrondconcentrat le P 

• > 32.6 
• 29.5·32.6 

27 ·29, 5 

f, 24,5 -27 

...-' 22·24,5 

~ ~ <22 
.Jr ~_ 

variant concentralies 
.... londtiin?tvotroelol<."'nl~ 

'. 
-!~ meI . VOoIrOe kIIc.lNla~ (¥>dbHld) 

jaar 

"'" , 7011 

>!~ 2070 

.,!..N02 
"""0 

~ IIIselectie Sl'm-2 weoYakken 

~ 111 se lectle srm-l weOYlikken 

..J {!] malltreQe lQebieden 

..J 00 opmerkmQoebieden 

~jr.tItI"l$llty. yltlt h oudlt rij 

• D lbm-proJltctltl"l 

DUitlond.,ingJ.9Itblltdltl"l 

t ota le concentratle N02 
II (srm-2 weovakken) 

rJ > 42 

rJ 40·4 2 

,.J 38 - 40 

,.J -<: 38 

rJ Qeen waarde 
o snltl"'1t9bijdr.91t H02 

o Jnlt l"'1t9bijdr.9. PM10 

Dluchtyultbljdr.91t H02 (Schlphol) 

o .an9_paste achte ' 9·ondconcentrlOtie 

DGCH-achtltrgrondconcent'lOti e NOZ 

~GCH-.cht_rg.ol"ldconc.ntr.t;e PM10 

GCN-achtergrondconcentratie P 

• > 32,6 

• 29.5 · 32.6 
27 -29,5 

n 24,5 - 27 

L 22 - 24,5 

< 22 
;j 
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