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:I Vraagstellng

101 Illleidilig

De Lingewaelsche Beheer B.V. is in samel1werking met de gemeente Lingewaal
voornemens de bestaande 9-holes Golfbaal1 De Lingewaelsche ten westen van het

recreatiegebied Lingebos uit te breidel1 uit te breiden tot een 18+9 golfbaan (18 holes + 9
kleinere holes) inclusief nieuwe oefenvoorzieningen een verblijfsaccommodalie

("golflodge") en een goifschool ("golf academy"). De bestaande golfbaan wordt opnieuw
vormgegeven el1 geïntegreerd in het totaal.
il1 het kader van de plan- en besluitvorming va 11 de m.e.r.. el1 de bestemmingsplan-
procedure is de uitvoering van een aantal deelonderzoekel1 l1oodzakelijk, waaronder het

stan khinderonderzoelc

1.2 Pmjedomsdnijvil1g

Het plal1gebied Golfbaan De Lingewaelsche is gelegen in het landelijk gebied van de
gemeente Lingewaal. Het plangebied betreft een oppervlakte van circa 80 ha.

De Golfbaal1 De Lingewaelsche is eel1 deels bestaand golfterrein dat is gelegen in het
landelijke gebied ten zuiden van de kern Spijk. De noordzijde grenst gedeeltelijk aan de
spijkse Kweldijk, welke door de kern Spijk loopt. Een zuidelijk deel van het plangebied
grenst aan de AlS el1 de Betuweroute. De oostkant grenst aal1 het recreatiegebied
Lingebos. De verbindingsweg de spijkse Steeg vormt de uiterste westzijde van het
plangebied.

Binnen het plangebied zullen de volgeIlde activiteiten en faciliteiten aanwezig zijn:
, ligging van een golfpaviljoen;

, ligging van eel1 verblijfsaccommodatie;

. ligging van een golfschool;

il ligging van een driving range;
ti parkeervoorzieningen;

li aanwezigheid van holes;

, accommodaties (inclusief inpassing van het bestaande golfpaviljoen in de
golfschool):

li oefenvoorzieningen.

13 Doel

Het onderzoeken en bepalel1 van de stankhindercontourel1 van agrarische bedrijven il1
relatie tot het plal1gebied Golfbaan De Lingewaelsche.
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i Oiicler:iweksstrategie

a. Ten eerste wordt bepaald of het plangebied is gelegen in een reconstrucliegebied. Dit
is namelijk van invloed op de agrarische wet- en regelgeving die van toepassing is.

b. Ten tweede wordt bepaald in welke categorie volgens de Brochure Veehouderij en
Hinderwet 1985 het golfterreil1 De Lingewaelsche valt.

c. Bepaald is welke agrarische bedrijven gelegen zijn in de directe omgeving van het
plal1gebied. De volgende bedrijven zijl1 in het onderzoek betrokken:

- lulianaweg 1 te Lingewaal;
. Haarweg 2 te Lingewaal;
- Overige bedrijveIl.
Het agrarisch bedrijf aan Haarweg 1 is niet in het ol1derzoek betrokkeIl. Dit bedrijf is
uitgekocht en verplaatst.

d. Daarna wordt bepaald, door gebruik te maken van de verleende milieuvergunl1ingen,
wat de stal1krechten zijl1 per bedrijf.

e. Per bedrijf wordt vervolgens, met gebruikmaking van de richtlijnel1, bepaald wat de
benodigde afstandel1 dienen te zijn tot aan het plangebied (individuele afstandstoets).

f. Vervolgens wordt een cumulatieberekening uitgevoerd. Toetsingvil1dt plaats aan de
publicatiereeks Lucht 46. Hierbij wordt getoetst aan de factor 1.5 op het stankgevoelig
object gelegen in het plangebied.

g. Per bedrijf wordt de 'omgekeerde werking' van de richtlijn toegepast. Dit betekent dat
de minimale individuele bel10digde afstand (i11 relatie tot stal1k) gemeten wordt vanaf de
rand van het bouwblok tot aan het stankgevoelige object (plaiigebied).

Afsluitend volgt een conclusie el1 advies.
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:3 Agrarische wet- en regelgeving

3.1 Recoiistrudiegebied

Het plangebied Golfbaan De Lingewaelsche is niet gelegen in een recol1structie gebied.
Dit betekent, voor het beoordelen van de stal1khil1dercontouren, dat van de volgende wet-
en regelgeving wordt uitgegaan.

3.2 Brochure Veehouderij eii Hiiiderwet 1985

Voor eel1 beoordeling van de omgevil1gscategorieën kan -behoudel1s een aantal
uitzonderil1gen. over het algeiieen wordel1 teruggevallen op de brochure.
In de brochure worden 4 omgevingscategorieën omschreven:

Categorie I: In de directe oiigevingvan het bedrijf is/zijn gelegen:
a. de bebouwde kom;

b. stankgevoelige objecten (ziekenhuizen, sanatorium, internaat, etc.);
c. objecten voor verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping (uitgezonderd

verblijfsrecreatie op kampeerboerderijen), etc.).

Categorie i1: In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn geiegeIl:
a. niet-agrarische bebouwing, geconcentreerd in lintbebouwing buiten de

bebouwde kom, langs wegen, vaarteIl, dijkeIl, etc.;
b. meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die aal1 het

desbetreffende buitengebied een woonfunctie verlenen;
c. objecten voor dagrecreatie (zwembaden, speeltuil1en, etc.).

Categorie iil: 111 de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:
een el1kele niet-agrarische bebouwing in het buiteiigebied

Categorie iV: in de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:
andere agrarische bedrijven.

3.3 RidiWjn Veehouderij eii Stankhinder 1996

Deze richtlijn is op 30 oktober 1996 il1 werkil1g getreden. Ter beoordeling van
stankoverlast afkomstig van veehouderijen. Omrekening van het aantal dieren vindt
plaats met behulp van mestvarkel1seenheden. De hoeveelheid mestvarkel1seenhedel1

bepaald de afstand tot stankgevoelige objecten.
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3,4 Rapport .. Beiiiidelirig cumulatie staiikliiiider door iiiteiisieve
veeliil!derij"

Voor de beoordeling van cumulatie van stank wordt het toetsìngskader zoals is
aangegeven in het rapport "Beoordeling cumulatie stankhinder door intensieve
veehouderij" (publicatiereeks Lucht no. 46, uitgave 1985) aangehouden.
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4 Uitwerking

4.1 Bepaliiig staiikcategorie

De bestaande golfbaan (uit 1997) wordt opnieuw vormgegevel1 en geïntegreerd in het
nieuwe totaalontwerp. Het bestaande golfpaviljoel1 (uit 2001) wordt geïntegreerd in de
verbli jfsa c com m odaU e.

De uitbreiding val1 de golfbaal1 vindt plaats op circa 50 ha grond, die al volledig in
eigendom is van de il1iUatiefnemers. Het totaaioppervlak val1 de golfbaal1 wordt circa 80
ha.
De voorgenomen uitbreiding van de golfbaan bestaat concreet uit:
, 18 holes, waarvan 9 kleinere holes;

. uitgebreide oefel1faciliteiten;

i! een nieuwe driving range;

li oefenholesi

, nieuw golfpaviljoen met parkeergelegeIlheid;

. verblijfsaccommodatie (circa 40 kamers) teil behoeve van golfers ("golflodge");
, een 'golfschool ("golfacademy").

Het totale plan is samen te vatten als eel1 dagrecreaUeve voorziening in het buiteiigebied.

Hiermee valt het plal1 golfterrein De Lingewaelsche in categorie li van de Brochure
Veehouderij el1 Hinderwet 1985.

Volgens de richtlijn en jurisprudel1tie is niet het gehele plal1gebied aan te merken als
stankgevoelig in het kader van de Richtlijn. Daar waar zich gedurende de dag de meeste
mensen kunnen verblijven wordt aangemerkt als stankgevoelig. In dit geval wordel1 de
'greens' en de verblijfsaccommodaties beschouwd als stankgevoelig.

4.2 Beiiiidelliig agrarische bedrijven

4,2.1 fIelknindvee- en mestkalverenbedrijfJl.litmaweg 1 te Lingewaal

Beschikbare informatie

Milieucontrolerapport 20 april 2005. Conclusie: het bedrijf is in werking volgens
verleende milieuvergunning.

Beschikking gemeente Lingewaal 24 mei 1993. Vergunning verleend voor het houdel1
van:
- 30 stuks vrouwelijk jongvee;
.168 stuks vleeskalveren van 0 tot 6 maanden.

Richtlijn Veehouderij en 5tankhinder1996
Het aantal mestvarkenseenheden (mve's) bedraagt.

- -

mve aantal dieren per mve totaal mve
30 stuks vrouwelijk jongvee - -

_._--
168 stuks vleeskalveren van 0 tot 6 maanden 1 168

-_._-_.. .~~-
Totaal aantal mve's bedraagt 168.
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Bepalen individuele afstand

_,n_..

Afstand in Cat 1 Cat ii Cat lli Cat IV

meters
,-"---,-

Benodigd* 108 100 59 50~---------~~--~-- r---~~~-- ~-

Werkelijk ~ 108 170 ~ 59 ~ 50
*

~

de benodigde afstand 15 bepaald op basis van het aantal mve s dat op het bednJfvolgens de milleuvergunnmg
aanwezig mag zijn.

De werkelijke afstand is de afstand gemeten vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt

(ventilator of open 110k) tot aan het stankgevoelige object.
De werkelijke afstand bedraagt: 170 meter.

(onclusie afstanden

De individuele afstand voldoet.

MelkrumJveebedriif Haaiweg 2 te lingewaal

Beschikbare informatie

Het bedrijf betreft een meikruiidveehouderij. Hiervoor geldt het Besluit
Melkrundveehouderijen milieubeheer.
Op het bedrijf zijn meer dan 50 stuks melkrundvee aal1wezig is (exclusief vrouwelijk
jongvee). Op basis van het Besluit melkrul1dveehouderijen milieubeheer geldt een
afstand val1 minimaal 50 meter.

Voor melkrundvee en vrouwelijk jongvee gelden vaste afstanden en vindt dus geen
omrekening plaats op basis mve's.

Bepalen individuele afstand

Er gelden vaste afstanden:

Afstand in Cat 1 Cat ii Cat lii Cat iV

meters
~

Benodigd* 50 50 50 50

Werkelijk ~ 50 ~~~_~___~~~~1'~~~~__~_~~ ~ 50"----~~--- ._"-~~_.._.~---,--
,¡. de benodigde afstand is bepaald op basis van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer,

De werkelijke afstal1d is de afstand gemeten vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt

(ventiator of opel1 nok) tot aal1 het stankgevoelige object. Als stankgevoelige object
wordt hierbij de rand van de 'greel1s' in het plangebied aangehouden.
De werkelijke afstand bedraagt: 50 meter.

((me/usie afstanden

De il1dividuele afstand voldoet.

Milieurnanagement
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Overige bedrijven

Volgens de gemeente Lingewaal zijn er in de directe omgevil1g van het plangebied geen
andere agrarische bedrijven gelegen die een substantiële invloed kunnen hebbeii op het
aspect stank.

(umulatie

Algemeen

De cumulatieve stankhinder wordt berekend door per stankgevoelig object de relatieve
bijdragen van elk van de voor dat stankgevoelig object relevante veehouderijen bij elkaar
op te tellen. De relatieve bijdrage van elke veehouderij wordt uitgedrukt in een quotiël1t:
n/N. Hierin is:
n = voor de veehouder die vergunl1il1g aal1vraagt is dit het aantal aangevraagde

mestvarkenseenheden; voor de overige veehouders is dit het aantal
niestvarkenseenheden waarvoor zij vergunning hebben.
N = het maximale aantal mestvarkenseel1heden dat de veehouder volgens de
stankrichtljn mag houden. Hierbij wordt uitgegaan van de afstand tussen het middelpunt
val1 de emissiepunten en het betreffeIlde gevoelig object waarvoor de cumulatie wordt
getoetst.

De individuele relatieve bijdragen van alle betrokken veehouderijen worden bij elkaar
op geteld. PeniaXinia lelNaa rcievoQr_d_"-UJi1 u la tie_ve_slanl,bincie,gphelgevoe ligeglJJect

magJIlIQt_a.a.I.J,.5be_d-,.¡¡gen.

Toetsing vindt plaats op het gevoelige object~-_.- -"_.~--"
Adres afstand middelpunt aantal mve's maximaal mve's relatieve bijdrage

van de volg-ens vergunning mogelijk gezien de
emissiepunten tot c.q. aanvraag afstand van het

object middelpunt van de

emissiepunten tot

-_._..__.. object
-_.~...

lulianaweg 1 190 168 860 0.2- -

Haarweg 2 - -
..._~~-"._"- _.

Totaal 0,2
--""""""- -~""""""--

Cimclusie cumulatie

Het totaal van het aantal agrarische bedrijven dat een bijdrage kan leveren op het
plangebied bedraagt niet nieer dan 1,5. Dit betekent dat er cumulatief gezien geen
overschrijdingen zijn.
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Omgekeerde werkiiig stallkridlm¡1l

AIgemeelI

Door het toepassen val1 de Brochure 1985 en de Richtlijn 1996 kan worden beoordeeld of,
gezien de afstand tot veehouderijen in de omgeving van de nieuwe bestemming, een
voldoende woon- en leefklimaat op de nieuwe bestemming gegarandeerd is. Het
garanderen val1 eel1 voldoel1de WOOI1- en leefklimaat is één van de vele aspecten die bij de

brede belangenafweging in het kader val1 een bestemmingsplan- of projectplanprocedure
meegewogen moet worden. Indien voldaan wordt aan de normen van de Brochure 1985
mag er va 11 uitgegaan wordel1 dat een voldoende woon- of verblijfsgenot gegaral1deerd is.

111 de Richtlijn 1996 is eel1 speciale paragraaf gewijd aan de omgekeerde werking

(paragraaf 2.2 onder 8). Daarbij wordt aal1gegevel1 dat in het kader van de omgekeerde
werking, de afstand van het l1ieuw te bestemmen object tot de veehouderij gemeten moet
wo rd e n to tqeLiiniJyanhetlio_u\I"rc.'è va n .rJ"_y,,_,,h9ucJ erijenniet totde,al1rJY"-de

f.eitelijke b_el0uwing. Bij het bepalen val1 de afstand moet hier rekening mee gehouden
worden. Is de op deze manier gemeten afstand kleiner dan de afstal1d die op grond van de
voor de veehouderij geldende milieuvergunning nodig is, dan kan een besluit tot
goedkeuring van het bestemmingsplaii in beroep worden vernietigd (zie bijvoorbeeld
ABRvs d.d. 29 oktober 2003, 200302666/1).

Mellmmdvee- eii mestlialverelibedrijfJulkmaweg 1 te Liiigewaal

Totaal aantal mve's bedraagt 168. Vastgesteld is dat de bijbehorende minimale afstand
volgel1s de Richtlijn 100 meter dient te zijn. Deze afstand wordt gemeten vanaf de rand
val1 het agrarisch bouwblok tot aan het stankgevoelig object (de 'greel1s' in het

plal1gebied).

De werkelijke afstand bedraag! circa 136 meter.

De afstand voldoet.

Melliruiidveebedrijf HaIJF1eg 2 te Liiigewaal

Voor het bedrijf gelden vaste afstanden volgens Besluit Melkrundveehouderijen
milieubeheer. Deze afstand dient minimaal 50 meter te bedragen. Deze afstand wordt
gemeten vanaf de rand van het agrarische bouwblok tot aan het stankgevoelige object (de
'greens' in het plangebied).

De werkelijke afstand bedraagt circa 50 meter.

De afstand van 50 meter, gemeten vanaf het bouwblok, kan alleen gehaald worden indien
bij het uitvoeren en het aal1leggen val1 de 'greens' hier rekening mee wordt gehouden.

De afstand voldoet.
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5 ü:idusies en advies

5.1 (1Il1dusie

Iiidividuele afstanden
Aan de individuele afstanden van de ol1derzochte bedrijven Julianaweg 1 en Haarweg 2,
gemeten vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt tot aan het stankgevoelig, wordt
voldaan.

Cumulatie
Het totaal van het aantal agrarische bedrijven dat een bijdrage kan leveren op het
plangebied bedraagt niet meer dan 1,5. Dit betekent dat voldaan wordt aan de
publicatiereeks Lucht no. 46.

Omgekeerde werking Richtlijn

Aal1 de afstandsbepaling volgens de omgekeerde werking van de Richtlijn wordt voldaan.

De i n_d"-IJI1Keyioggelege"-agra rls_cheJiecirijven. vorrnen geen be te_l1l1ering,oph_et

geiJieci.Ya 0 .sta nk, YOoJ:§l,ealLserenYanOeLplaQGOlfba_aQ()eLi.O geWaelschg.

5.2 Advies

Met betrekking tot de afstandsbepaling in het kader van de omgekeerde werking van
Richtljn dient met het volgeIlde rekening te worden gehouden:
bij het aanleggen van de 'greens' dient de rand van de 'greens' op voldoende afstal1d

aangelegd te worden. Deze afstand wordt gemeten vanaf het agrarische bouwblok van
het bedrijf gelegen aan de Haarweg 2. Deze afstand dient minimaal 50 meter te bedragen.
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5tarikdrke!s

(1) Stankcirkel inelkrundveebedrijf Haarweg 2
(2) Stankcirkel melkrundvee- en inestkalverenbedrijf julianaweg 1
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