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HOOFDSTUK 

Inleiding 

LL NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU 

in.e.r. = niilieueffectrapportage = de procedure 

\1ER= mflieuefrectrapport = het product 

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

iH'sluit-m.e.r. = m.e.r.-procedure voor projecten die bij wet m.e.r.-plichtig zijn 

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

Met deze notitie bakent de gemeente Nederweert af welke onderdelen van het nieuwe 

bestemmingsplan buitengebied en gemeentelijk geurbeleid zij wenst te onderzoeken, welke 

(milieu)thema's daarbij aan de orde komen en welke procedure de gemeente wenst te 

volgen. Op basis van het plan-MER maakt de gemeente keuzen omtrent het nieuwe 

bestemmingsplan buitengebied. 

i ii .1 i ü 1.1 

Gekcien procedure voor hel plan-MER 

bestemmingsplan buitengebied 

Nederweert. 

Deze Notitie reikwijdte en detailniveau is de inbreng voor consultatie van bestuursorganen 

en een publieke inspraakronde. Deze raadpleging en inspraak wil de gemeente betrekken bij 

de verdere opstelling van het plan-MER. De gemeente heeft eigen ruimte voor de inrichting 

van de plan-m.e.r.-procedure. De gemeente kiest voor onderstaande procedure, met een 

(niet-verplichte) publieke consultatie over de Notitie reikwijdte en detailniveau. 

Kennisgeving plan-m.e.r. verplicht 

1 naar keuze 1 
Notitie reikwijdte en detailniveau ^ Consultatie 

bestuursorganen 
^ Consultatie 

bestuursorganen 
^ 

Consultatie publiek 
^ 

Plan-MER + ontwerpbestem-
mingsplan + voorstel geurbeleid 

Tervisielegging 

Verdere bestemmingsplan
procedure, vaststelling geurbeleid 

* ^ 



BESLUIT-M.E.R.-PLICHT BUJFT GEHANDHAAFD 

Een misverstand dat WEI EEns bestaat is dat - na het doorlopen van plan-m.e.r -voor m.e.r.-plichtige activiteiten geen MER msEr nodig JDU ?ijn. 

Dit is niet hst geval: de besluit-m.ej\-pllcht blijft onverkort van kracht! 

Als dus bijvoorbeeld uitbreiding van veehouderij aan de orde is bij esn aanvraag voor een nieuwe vergunning, dan lal getoetst moeten worden of 

deze van een omvang Is dat deze rn.er.-plichlig is. Basis daarvoor is het Besluit m e.r. In dit besluit staan twee lijsten: de zogenaamde C-lijst 

met m.ej-.-plichtige activiteiten en de zogenaamde D-lijst voor activiteiten waarbij het bevoegd gezag dient te beoordelen of er een MER moet 

worden gemaakt, (zie voor meer informatie: wwwJnfomil.nl of www.vrom.nl). 

X2 P1AN-MER VOOR BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

De gemeente Nederweert is gestart met de voorbereidingen om het bestemmingsplan 

buitengebied te gaan herzien. Eén van de ontwikkelingen die hiermee gestalte krijgt is het 

vestigingsbeleid van de intensieve veehouderij (varkens, kippen, pelsdieren) in 

landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden. 

Bij de voorbereidingen van dit bestemmingsplan buitengebied is sprake van de plicht voor 

een plan-MER. Omdat de gemeente bij dit bestemmingsplan buitengebied keuzen maakt 

over de omvang van bouwblokken van veehouderijen en over mogelijkheden voor 

omschakeling naar en nieuwvestiging van intensieve veehouderij, kan het bestemmingsplan 

worden aangemerkt als een kader voor latere m.e.r.-(beoordelings)pichtige besluiten, te 

weten besluiten over milieu- en bouwvergunningen van veehouderijen met een omvang 

boven de m.e.r.-drempel (artikel 7.2 Wet milieubeheer: het gaat om de categorieën C14 en 

D14 van het Besluit m.e.r.). 

Er zijn bij het bestemmingsplan buitengebied in Nederweert geen andere onderwerpen 

gedefinieerd die als een kader voor latere m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten zijn te 

beschouwen. 

Er is dus een plan-MER nodig dat zich richt op de planologische (on)mogelijkheden voor 

uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen, zoals die kunnen worden 

opgenomen in het onrwerp-bestemmingsplan buitengebied, alsmede op de effecten van die 

(on)mogelijkheden op het milieu. 

KOPPELING AAN GEURNORMERING 

Er zal bij het opstellen van het plan-MER tevens een koppeling worden gelegd naar mogelijke gemeentelijke geurnormering. Naast het 

bestemmingsplan buitengebied overweegt de gemeente namelijk om BBO verordening (onderbouwd met een gebiedsvisie) in het kader van de 

Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) op te gaan stellen (zie ook paragraaf 2.3.2). 

Het is overigens nog onduidelijk of hierbij sprake is van een plan-m.e.r.-plicht. De handreiking van Infomil t.a.v. de Wgv (concept-versie B maart 

2007) zegt hierover het volgende: 

"Wanneer de gebiedsvisie en/ofahn/iende norm worden vastgelegd in een bestemmingsplan ol onderdeel uitmaten van een reconstructieplan. 

is moge/i/i een p/m-mjr. vereist Een plan-mer. is vereist voor plannen die vallen onder de werkingssfeer van het hoofdstuk m.er. 

(milieueffectrapportage] ven de Wet Milieubeheer. [.10e opstelling van de plan -m.e.r. moet vanaf de start van de procedure worden 

meegenomen. Oesrom is het van belang om in het beginstadium een besluit te nemen over bet vastleggen van de gebiedsvisie in bijvoorbeeld 

een bestemmingsplan, reconstructieplan olstructuurvisie." 

Om hel zekere voor het onzekere te nemen beoogt de gemeente Nederweert met het op te stellen plan-MER ook te voldoen aan de plan-m.e.r.-

plicht die mogelijk geldt voor het gemeentelijke geurbeleid. 

http://wwwJnfomil.nl
http://www.vrom.nl


Gekozen Is voor een opzet vmn het ptan-MtR waarbij het onderbouwen van keuzen In het 

kader van het bestemmingsplan voorop staat, maar waarbij het plan-MER tevens Input levert 

voor het gemeentelijk geurbeleid. 

UESWUZER 

In hoofdstuk 2 volgt een voorzet voor de inhoud van het plan-MER. Enkele onderdelen 

worden al enigszins uitgewerkt Hoofdstuk 3 geeft uitleg over procedure en planning. 



nhaudelijke Dpzet plan-MER 

2J TE ONDERBOUWEN BESLISPUNTEN 

Het plan-MER moet de gemeenteraad onderbouwing leveren voor beslissingen omtrent 

1. toepassing van de gemeentelijke beleidsruimte in het bestemmingsplan 

buitengebied ta.v. intensieve veehouderij; 

2. het mogelijk stellen van gemeentelijke geurnormen, gebaseerd op de Wet 

geurhinder en veehouderij. 

2.2 OPZET PLAN-MER 

Artikel 7.10 Wet milieubeheer stelt dat de inhoud van het plan-MER de volgende zaken 

betreft 

1. Doel van het plan (zie paragraaf 2.3) 

2. Voornemen en redelijke alternatieven daarvoor (zie paragraaf 2.5) 

3. Overzicht vastgestelde plannen (zie paragraaf 2.4) 

4. Huidige situatie IV (zie paragTaaf 2.6), bestaande toestand van het milieu en 

autonome ontwikkeling 

5. Gevolgen voor het milieu door voornemen en alternatieven (zie paragraaf 2.7) 

6. Vergelijking autonome ontwikkeling met alternatieven (zie paragraaf 2.8) 

7. Leemten in kennis 

8. Publieksvriendelijke samenvatting 

Deze notitie reikwijdte en detailniveau geeft een schets van de punten 1-6 in de volgende 

paragrafen. 

2J DOEL VAN HET PLAN 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zijn er twee sporen van ruimtelijk beleid ta.v. intensieve 

veehouderij: het planologische spoor (bestemmingsplan) en het gemeentelijke geurbeleid. In 

de volgende twee subparagrafen volgt uitleg over de doelen die de gemeente Nederweert 

zich met beide sporen stelt 

2.3.1 BESTEMMINGSPLAN 

Het vigerende bestemmingsplan buitengebied 1998 van Nederweert is in april 1999 

vastgesteld en sinds februari 2000 van kracht De gemeenteraad heeft besloten het 

bestemmingsplan te actualiseren. Besloten is om in een nieuw bestemmingsplan de focus 

meer te leggen op ontwikkelingsplanologie. De gemeente stelt zich ten doel om een transitie 



te bewerkstelligen van agrarische gemeente naar plattelandsgemeente. Het 

bestemmingsplan is te beschouwen als de gemeentelijke uitwerking van het 

Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg (zie paragraaf 2.4.1). 

Het college van B&W van Nederweert heeft in 2004 een plan van aanpak voor het nieuwe 

bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft in oktober 2006 een 

kwaliteitsprogramma vastgesteld (Kwaliteitsprogramma landelijk gebied (DHV, november 

2006). Dit vormt de leidraad voor het ontwikkelingsgerichte deel van het bestemmingsplan. 

Relevant voor de intensieve veehouderij-ontwikkelingen zijn de volgende elementen uit het 

kwaliteitsprogramma: 

1. De gemeente hanteert een gebiedsgerichte benadering, die de kwaliteiten van 

diverse gebieden als uitgangspunt neemt Onderscheiden worden te behouden 

gebied, te versterken gebied, respectvol te ontwikkelen gebied en 

landbouwontwikkelingsgebied (LOG). De betreffende gebiedskwaliteiten zijn 

gebaseerd op landschappelijke, ecologische, natuurlijke, cultuurhistorische en 

hydrologische waarden zoals vastgelegd in rijks- en provinciaal- en gemeentelijk 

beleid en / of wet- en regelgeving. Daartoe is een kwaliteitskaart opgesteld (zie 

figuur 21). Per deelgebied gelden specifieke eisen ten aanzien van onder andere 

bebou wingsmogelijkheden. 

2. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is alleen mogelijk in LOG, niet in de te 

behouden, versterken of respectvol te ontwikkelen gebieden. 

3. Bij bebouwing stelt de gemeente eisen, zodanig dat de bebouwing een bijdrage 

gaat leveren aan de ruimtelijke kwaliteit 

FIGUUR 2 . 1 

DvEr/ichtskaort buitengebied Nederweert 

(bron DHV oktober 2D06 

Kwiiteitsprogramma landelijk gebied) 

LOS ( l a u d b o u w o n t w l k k e l l n g s g e b l e d ) 



23.2 Gi-BIEDSVISIE WEJ6EURHINULK LN VIEHUUDERIJ 

WGV EN GEMELNITEUIKE GIURMORMLRIVG 

Oe Wg» geeft normen «oor de geurbelasting die een veehouderij mag, vtroornten op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning) Oe Wg» 

i l een nieuwe wet «oor de regulering van «eenouden] -ontwikkelingen en geurhmder. die de oude stankwet- en -regelgeving vervangt De 

gttrcontouren worden anders berekend dan voorheen. namelijk in odour units per kuub binnen het 98- percentiel. 

Oe geurbelasting bij vergunningverlening wordt berekend en getoetst met het «erspreldingsmodel V-Stacks vergunning (wettelijke verplichting), 

Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen In de Regeling geurhlnder en veehouderij. Voor dieren ronder 

geuremissiefactnr gelden minimaal aan te houden afstanden. 

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Als onderbouwing moet voor het gebied of de gebieden 

waar afwijkende gemeentelijke normen gelden (een) gebiedsvisie(s) worden opgesteld Hiervoor moeten berekeningen worden gemaakt mat V-

stacks-gebied o) een vergelijkbaar m ie i 

De gemeente Nederweert laat in de vorm van een quick scan uitzoeken waar gebieden 

liggen waar zich knelpunten (kunnen gaan) voordoen bij het toepassen van de wettelijke 

normen van de Wgv. Het kan daarbij gaan om de volgende situaties: 

1. Gewenste nieuwbouw van woningen en andere geurgevoeiige objecten binnen de 

bebouwde kom en in het buitengebied wordt doorkruist door de wettelijke 

geurcontouren van veehouderijbedrijven ('omgekeerde werking'). 

2. De gewenste milieu- en leefkwaliteit voor wonen, werken en recreatie wordt niet 

gehaald met toepassing van de wettelijke geurcontouren. 

3. De gewenste ontwikkeling van veehouderijen in ruimtelijk opzicht en in 

milieuopzicht wordt met de wettelijke geurcontouren niet gehaald. 

Indien de gemeente bovenstaande knelpunten belangrijk acht, dan heeft zij de ruimte om 

een eigen geurnormstelling toe te passen, bijvoorbeeld specifieke normen voor specifieke 

deelgebieden. Als de gemeente aan de wettelijke norm 'sleutelt1 heeft dat uiteraard 

consequenties voor veehouderijen, voor ruimtelijke ontwikkelingen/projecten en voor de 

mate op geurhinder. 

De gemeenteraad van Nederweert besluit op 29 mei 2007 of zij gebiedsvisies Iaat opstellen 

voor deze 'knelgebieden' ter onderbouwing van specifieke gemeentelijke normering. 

Eerst komen gegevens over de veehouderijen en de geurgevoeiige objecten in deze gebieden 

en ook de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen meer gedetailleerd op kaart Als zich dan 

nog steeds knelpunten voordoen, wil de gemeente onderzoeken of andere normen een 

oplossing bieden (op deelgebiedniveau) en een keuze daarin maken. In het plan-MER wordt 

een aantal verschillende alternatieven doorgerekend en vergeleken met de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling. Dit ter onderbouwing voor de gemeentelijke keuze voor 

gemeentelijke normering voor deelgebieden, die zal worden vastgelegd in de verordening. 

2A VASTGESTELDE PLANNEN 

2AA PROVINCIAAL 

In het provinciale reconstructieplan is besloten om de ontwikkelingsmogelijkheden voor 

intensieve veehouderij te vervatten in een integrale zonering (zie ook de kaart in bijlage 2): 



1. In extensweringsgebieden rond natuurgebieden dient de intensieve landbouw af te 

gaan bouwen. Uitbreiding buiten de bouwkavel volgens het vigerende 

bestemmingsplan is niet meer mogelijk. Er is hiertoe geen speelruimte meer 

beschikbaar voor de gemeente. 

2. In landbouwontwikkelingsgcbieden daarentegen is het juist de bedoeling dat het 

primaat ligt bij de landbouw. De intensieve veehouderij moet er geconcentreerd 

gaan worden, bijvoorbeeld door varkens-, kippen- en pelsdierbedrijven hiernaartoe 

te verplaatsen. 

3. In een soort intermediaire zone - de verwevingsgebieden - is groei van intensieve 

veehouderij mogelijk. Het is 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 

ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten. Een 

maatregelenpakket met landschappelijke inpassingsmaatregelen (BOM+ genaamd) 

is gekoppeld aan uitbreidingen van het bouwblok. 

- Bij uitbreiding van een bouwblok is altijd het standaardpakket van BOM+ van 

toepassing. 

- Bij uitbreiding van een bouwblok boven 1,5 ha in een gebied met 1 3 ha als 

bovenmaat, het zogenaamde 'verwevingsgebied plafond', is BOM+ -extra van 

toepassing. 

- In een beperkt gedeelte van het verwevingsgebied geldt geen bovenmaat. Het 

betreft die delen van het verwevingsgebied die gelegen zijn in het Intensieve Hart 

(ook Nederweert valt daaronder) en die samenvallen met de Perspectief 5-gebieden 

(beperkte landschappelijke en natuurlijke waarden). Voor deze gebieden blijft bij 

uitbreiding wel BOM+ van toepassing, hetgeen betekent dat een toets op de 

omgevingskwaliteit gehandhaafd blijft en afhankelijk van de uitkomst van deze 

toets bij uitbreiding van de bouwkavels alsnog sprake kan zijn van een te leveren 

tegenprestatie. Dit noemen we 'verwevingsgebied plus7. 

De gebieden uit het reconstructieplan komen overeen met de volgende gebieden uit het 

kwaliteitsprogramma: 

Reconstructieplan Noord- en Midden-

I.imburg 

Kwaliteitsprogramma landelijke gebied 

(zie 2.3.1.) 

Gebied in het reconstructieplan benoemd 

als: 

Komt in het kwaliteitsprogramma overeen 

met 

LOG-nieuwvestiging intensieve veehouderij 

mogelijk 

LOG-zoekgebied intensieve veehouderij, 

nieuwvestiging mogelijk nadat de raad dit 

gebied nader heeft begrenst (met de 

voorlopige begrenzing heeft de raad op 19 

december 2006 het LOG-gebied uit het 

kwaliteitsprogramma kleiner gemaakt) 

Verwevingsgebied: uitbreiding bouwblok 

mogelijk met BOM+, geen bovengrens. 

Respectvol ontwikkelen gebied en te 

versterken gebied. In beide gebieden is 

uitbreiding van het agrarisch bouwblok 

mogelijk met BOM+. 

Extensiveringsgebied: geen uitbreiding van 

het agrarisch bouwblok mogelijk. 

Te versterken gebied: uitbreiding van 

agrarisch bouwblok is niet mogelijk. 



2.4.2 GEMEENTELIJK 

Er zijn in de gemeente Nederweer t inmiddels verdere stappen gezet tb .v . de ui twerking 

van landbouwontwikkelingsgebieden voor de intensieve veehouderij (LOG's). Dit betreft 

vooral een nadere inperking van de zoekgebieden LOG. Hiertoe is in eerste instantie een 

tweetal s tudies uitgevoerd: 

• het onderzoek Nadere uitwerking en begrenzing LOG 's van ARC ADIS (2005) 

• het rapport Ruimtelijk kwaliteitsplan LOG 's gemeente Weert en Nederweert van Kragten 

(2006) 

Deze studies hebben geleid tot een voorlopige begrenzing van de L O C s . De voorgaande 

s tappen hebben tevens geleid tot een Plan van Aanpak LOG's Nederweert (vastgesteld in 

• college B&YV resp. in de gemeenteraad in februari 2007). 

PLAN VAN AANPAK LOG'S NEDERWEERT OVER INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 

In hel plan van aanpak staal de gemeentelijke ambitie I n mtensevB veehouderij -on tmklelingen als volgt omschreven 

'Ie het buitengebied ran Heden/eert is de inlensni veehouder}/prominent eenweiig Dusdanig prominent dit dea vorm ran veehouderij de 

gematste transitie in de weg staat Enemjds komen er steeds grotere bedrijven in het buitengebied. fndernjds beperken bestiende bedrijven 

taai de mogelijkheden fan andera functies (onder andere toerisme, recreatie, woningbouw). Eén ren de belangrijkste ambities van het 

reconstructieplan is orgen dat grootschalige bedrijfsontwikkeling ten de intensieve veehouder// plaatsvindt op de /insta plekken Je 

systematiek van extensiveringsgebieden. verwavingsgebieden en lanooouwontwiUe/ingsgebieden ran het reconstructieplan moet hiertoe leiden. 

In da praktijk wordt het vestigingsbeleid van de intensieve veehouderij vooral bepaald door een mix van planologie ammoniak en stankbeJeid die 

een sterk lokaal karakter hebben. Juist vanwege alt gegeven is de feitelijke invulling van het LOB in het reconstructieplan aan de gemeenten 

opgedragen.Het is dus aan de gemeente om te bepalen met welke ambitie rij invulling gaat geven aan dit vestigingsbeleid. De gemeente heeft 

naast het planologische instrumentarium sinds kort een extra instrumentarium in benden door middel tan het nieuwe gebiedsgerichte 

stankbeleid. In een gemeente als Hederweert met de prominente aanwezigheid van de intensieve veehouderij, kan de voorgestane transitie naar 

een plattelandsgemeente alleen gestalte krijgen als er sprake is van een structureb aanpak van het vestigingsbeleid van de intensieve 

veehouderij Dea structurele aanpak moet er toe leden dat grootschalige bedrqfsontwikkeling (dus ooi uitbreidingen van bestaande badnjvenj 

alleen plaatsvindt op de goede plek Soede plekken za'n ar rooral ai ik landbouwontwikkelingsgebieden (nieuwvestiging) en in de/en ran da 

verwevingsgetueden (uitbreiding van bestaande bedrijten). Heen met een structurele aanpak kan da tranatie naar aan plattelandsgemeente 

plaatsvinden. f-JDe structurele aanpak moet vooraan in aan push nuf-instrumentarium dat de gewenste sturing in de grootschalige 

ontwikkelingen ran ik intensieve veehouderij aanbrengt Dit moet vooral gestarte krijgen m het nieuwe bestamm'ngsplan buitengebieden het 

gebiedsgencnte stankbeleid. 

23. ALTERNATIEVEN VOOR VESTIGINGSBELEID INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 

2JL1 INTRODUCTIE AANPAK 

De gemeente Nederweer t heeft het voornemen om een n ieuw bestemmingsplan 

buitengebied op te stellen. Hét centrale thema bij het bestemmingsplan is de transitie van 

agrarische gemeente naar plattelandsgemeente. Behalve voor primaire product ie landbouw, 

is het buitengebied ook geschikt voor recreatieve functies, verbrede landbouw en andere 

passende functies. Een belangrijk vraagstuk daarbij is hoe de gemeente invulling wenst te 

geven aan het vestigingsbeleid voor de intensieve veehouderij , mede als gemeentelijke 

uitwerking van het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg (provincie Limburg, 2004). 

Met vestigingsbeleid wordt gedoeld op het gemeentelijke beleid t.a.v. nieuwvestiging en 



omschakeling naar intensieve veehouderij in LOG's en uitbreiding ervan in LOG's en 

verwevingsgebieden. 

Voor het pian-MER is vooral interessant om inzicht te geven in zinvolle alternatieven van 

vestigingsbeleid. De alternatieven zijn ontwikkeld in een ambtelijke workshop dd. 17 april 

2007, waarbij ambtenaren deelnamen van de provincie Limburg en de gemeenten 

Nederweert en Weert, een afvaardiging van de LLTB en van agrarische adviseurs. De 

alternatieven zijn zo gekozen dat ze naar verwachting de bandbreedte volledig weergeven 

waarbinnen in het kader van het bestemmingsplan (en daaraan gekoppeld de gebiedsvisie 

Wgv) een keuze gemaakt zal worden. De focus in de workshop is gelegd op die delen van 

het buitengebied waar de meeste keuzeruimte is. Enerzijds ligt dat bij het 

verwevingsgebied, waar de gemeente meer of minder kan inzetten op intensieve 

veehouderij-ontwikkeling, bijvoorbeeld door de bouwblokgrootte die zij toestaat 

Anderzijds ligt dat bij het landbouwontwikkelingsgebied, waarbij met name nog de 

begrenzing en het aantal te faciliteren IV-bedrijven nog variabel kan zijn. 

Onderstaand volgt een korte uitleg over de gehanteerde aanpak en een voorstel voor de te 

behandelen alternatieven in het pian-MER. Geconsulteerden worden uitgenodigd hierop te 

reageren (zie ook hoofdstuk 3) 

VAR1ATIEMDGELIJKHE0EN BINNEN INTEGRALE ZONERING 

IJ neren met ruimte in landbomtvntwikkelingsgebiedeii 

In de LOG's is nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk. Er is 

inmiddels een voorlopige gemeentelijke begrenzing ontwikkeld en een (landschaps)visie 

hoe nieuwvestiging in deze LOG's gestalte 'mag' krijgen. Wel kan de begrenzing nog 

worden ingeperkt zodat het mogelijk is in het pian-MER een alternatief 'in te brengen' met 

een 'nog nadere' begrenzing. Ook kan nog een keuze gemaakt worden in aantal te 

'faciliteren' bedrijven binnen een LOG. Voorgesteld wordt om een maximum- en een 

minimuminvulling voor de LOG's te hanteren, m.a.w. een maximale begrenzing en 

facilitering versus een minimale begrenzing en facilitering. 

Geen keuze in extensiveringsgebieden 

Voor de extensiveringsgebieden zal het reconstructiebeleid worden gecontinueerd. Het 

primaat in deze gebieden ligt op afbouw van intensieve veehouderij. De gemeente heeft in 

deze gebieden geen keuze en moet het reconstructiebeleid ongewijzigd uitvoeren: 

nieuwvestiging is hier niet mogelijk en uitbreiding kan, mits het past binnen het bouwblok. 

Variëren met ruimte in verwevingsgebieden 

Binnen de te onderscheiden reconstructiegebieden zal veel discussie nog gaan over het te 

voeren vestigingsbeleid voor intensieve veehouderij in de verwevingsgebieden. Het 

verwevingsgebied is een intermediaire zone waar verschillende (landschaps)kwaliteiten 

(nog) aanwezig zijn. De gemeente heeft de ruimte om af te wijken van de provinciale lijn in 

het reconstructieplan. In de gemeente Nederweert is het relevant om een koppeling te 

leggen met het kwaliteitsprogramma t.b.v. het bestemmingsplan. Dan blijkt dat het 

kwaliteitsgebied 'versterken' (zie figuur 2.1) grotendeels samenvalt met het 

verwevingsgebied. Omdat dit - in gradaties - landschappelijk waardevol gebied is, is met 



/ name hier de focus gelegd voor het variëren op vestigingsbeleid voor de intensieve 

1 veehouderij. 

2JL3 VOORGESTELDE ALTERNATIEVEN 

Op basis van het kwaliteitsprogramma voor het bestemmingsplan in relatie tot de 

verwevingsgebieden en de invulling van de LOCs is een drietal beleidsalternatieven 

ontwikkeld om nader uit te werken in het plan-MER en op effecten te beoordelen. Deze 

effectenvergelijking vindt plaats ten opzichte van het 'nulalternatief, namelijk de optie dat 

de gemeente geen beleid uitwerkt (dus zonder LOG). Bij de beleidsalternatieven is er in 

wezen sprake van twee communicerende vaten: als de 'pushfactor' hoog is in het 

verwevingsgebied, dan moet de 'pullfactor' in LOG's ook hoog zijn. 

De voor het plan-MER voorgestelde alternatieven zijn: 

1- alternatief 'landschap'. Dit alternatief legt de nadruk op beschermen van het landschap in 

het te versterken kwaliteitsgebied (zie figuur 2.2). Binnen dit alternatief zijn er twee 

varianten mogelijk: 

la. variant 'landschap+ëevrieiem*. het huidige bouwblok is de bovenmaat; 

lb. variant 'landschap+uHbreiding'. uitbreiding bouwblok is mogelijk tot 1,5 hectare. 

In het gebied dat in het kwaliteitsprogramma als 'respectvol te ontwikkelen' is aangewezen, 

wordt geen bovengrens aan bouwblokken gesteld. In dit alternatief is er derhalve een 

differentiatie in bouwblokgrootte binnen het verwevingsgebied. 

Om deze 'pushfactor' te bewerkstelligen is ook een sterke 'pullfactor' nodig. Daarom wordt 

in dit alternatief maximaal ruimte geboden aan inplaatsing van intensieve veehouderij 

binnen de LOCs, zoals die door de raad in de voorlopige begrenzing op 19 december 2006 

is vastgelegd. 

2- alternatief 'autonome ontwikkeling'. In dit geval neemt de gemeente de uitgangspunten 

van het Limburgse reconstructieplan zo veel mogelijk over. Er is groei mogelijk tot 

bouwblokken van 1,5 hectare met het basispakket BOM+ in de verwevingsgebieden. Met 

BOM+ extra is nog een groter groei mogelijk. De voorlopige begrenzing van het LOG kan 

nog worden aangepast. De gemeente spant zich in om knelgevallen intensieve veehouderij 

in het LOG te realiseren. 

Binnen dit alternatief (variant 'autonome ontwikkeling) is nog een variant denkbaar met 

extra bescherming van nieuwe natuurgebieden. Dit heet variant 'autonome ontwikkeling 

*natuur". In aanvulling op het alternatief'autonome ontwikkeling' komt er een zone van 250 

meter rondom nieuwe natuurgebieden. In deze zone mag geen uitbreiding van 

bouwblokken plaatsvinden. 

3- alternatief 'spreiding veehouderij'. Uitgangspunt bij dit alternatief is dat in planologisch 

opzicht in het verwevingsgebied weinig sturing zal zijn. Verspreid wordt ruimte geboden 

voor het ontwikkelen tot een formaat bedrijf dat op de toekomst is voorbereid. 

Toekomstgerichte 'gesloten' varkenshouderijen bijvoorbeeld hebben dan een omvang van 

500 zeugen met bijbehorende biggen, een aantal opfokzeugen (vervangingsdieren) en 

daarnaast circa 4000 vleesvarkens, mogelijk een vorm van mestverwerking. Een dergelijk 

bedrijf is op een bouwblok van 2,5 hectare inpasbaar en dit wordt mogelijk gemaakt in het 

verwevingsgebied. Ook hier is BOM+ extra van toepassing boven 1,5 ha in het gebied met 

bovenmaat. 

Omdat de 'pushfactor" maar zeer beperkt aanwezig is, is het ook niet nodig om sterk in te 

zetten op de ontwikkeling van LOG's. Een summiere invulling van de LOG's past derhalve 

bij dit alternatief: de gemeente zal geen actieve rol vervullen en actief kaders stellen die 



vestiging en uitbreiding in de LOG's aanzwengelen en vereenvoudigen, maar laat de 

ontwikkeling van de LOG's 'aan de dynamiek over'. 

Voor alle alternatieven geldt dat er in bouwhoogte gedifferentieerd wordt Om hoogbouw 

tegen te gaan zal een maximummaat aan bouwhoogte worden aangehouden die bouwen in 

etages voorkomt en een restrictie dat niet in de grond gebouwd mag worden, behalve in het 

gebied dat is aangeduid als 'aan natuurwaarden gerelateerde openheid' (zie figuur Z2). 

Voor alle alternatieven geldt dat bij de begrenzing van het LOG wordt uitgegaan van het 

voorlopig LOG zoals de gemeenteraad dit op 19 december 2006 heeft vastgesteld. Eventueel 

aangepast tot werkLOG, mocht de gemeenteraad hier op 29 mei 2007 toe besluiten. De raad 

heeft de mogelijkheid om naar aanleiding van de resultaten van de plan-m.e.r. voor een van 

bovenstaande varianten te kiezen en, indien nodig, de begrenzing van het LOG nog verder 

aan te passen. 

TABEL 2 . 1 

0« Bracht alternatieven en varianten ioor 

gemeentelijk vestigingsbeleid intensieve 

.eenouden)tbv pbr-MM 

Naam alternatief IDG Verwevingsgebied 

lawbdmm Optimale invulling rawd qua gebed lis qua Voor het gebied dat ligt kg dt M M 

omving per bedrijf. verst e r to t 

bouwblok is de bovenmaat 

• VTMW mvt*n^T*iÉta wtmiy 

uitbreiding bouwblok is mogelijk tot 1.5 

hectare 

Voor het gebied dat ligt in de kwaliteit 

respectvol te ontwikkelen: 

Uitbreiding bouwblok mogelijk /ander 

bmengrensmet HOM* 

Autonome antmikdina Begrensd LOG met onbeperkte 

groeimogelijkheden, actieve rol gemeente 

Autonome antmikdina Begrensd LOG met onbeperkte 

groeimogelijkheden, actieve rol gemeente groei ob.v. BOM* nnder bovengrens 

(•reconstructieplan) in hel gehele 

verwevingsgebied. 

nriant autonome mrrtwlk-

ketinfnatuurAtm in 250 m zone 

rondom nieuwe natuur is bovendien het 

bouwblok de bovenmaat 

SprmUng nmiauowf Begrensd LOG met onbeperkte 

groeimogelijkheden voor i nel gevallen 

Ved ruimte bieden voor groei van bedrijven 

Het college van B&W heeft op 1 mei 2007 ingestemd met de te onderzoeken alternatieven. 



FIGUUR 2 . 2 

Kiyaliteitskaart 'versierden' buitengebied 

Nedtrwiert (bron. DHÏ. oktober 20DB: 

Kwaliteitsprogramma landelijk gebied). 

2.5,1 MLIEUSPOOR- GEMEENTELIJK GEURBELEID 

TABEL 2.2 

Wettelijke normen Wgv en bandbreedte 

gemeentelijke geurnormering. 

Uitgangspunt is dat het gemeentelijke geurbeleid het gekozen ruimtelijk beleid van de 

bovenstaande alternatieven ondersteunt en waar mogelijk versterkt De Wgv onderscheidt 

drie categorieën geurgevoelige oljjecten: 

• geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom; 

• geurgevoelige objecten buiten de l>ebouwde kom; 

• veehouderijen. 

Bij de beoordeling of vergunningaanvragen inzake individuele veehouderijen verleend 

kunnen worden, dient bepaald te worden of deze de normen voor geurbelasting op een 

geurgevoelig object overschrijden. Er geldt een wettelijke norm vanuit de Wgv (art 3) of een 

gemeentelijke norm die bij verordening is vastgesteld (art 6). Onderstaande tabel geeft 

hiervan een overzicht 

Categorie geurgevoelig object Wettelijke geurnorm Range gemeentelijke 
(in ou/m3 98 geurnorm i 
percentiel) (in ou/m3 98 

percentiel) 

Bebouwde kom 3 0,1 -14 

Buiten de bebouwde kom 14 3 - 3 5 

Andore veehouderij Vaste afstand 50 meter > 25 meter 

Grosso modo wordt voorgesteld om de gemeentelijke geurnormeringen in het buitengebied 

te koppelen aan de resp. alternatieven en varianten (de norm voor de bebouwde kom is 



geen variabele en blijft 3). De geurnormering is volgend/ondersteunend aan de ruimtelijke 

keuze. 

Onderstaand staan indicatieve waarden die in het plan-MER mogelijk nog gewijzigd zullen 

worden doorgerekend: 

• In de autonome ontwikkeling (nulalternatief) blijft de wettelijke norm (14 ou) 

gelden. 

• Bij de varianten 'landschap+bevriezen' en 'landschap+uitbreiding' zal in de 

verwevingsgebieden plafond een strengere norm (bijvoorbeeld 8 ou) gaan gelden, 

terwijl deze voor verwevingsgebied plus en de LOG's soepeler zal worden 

(bijvoorbeeld resp. 20 en 35). 

• Bij de varianten 'reconstructie 1 op 1' en 'reconstrucrie+ natuur7 blijft de wettelijke 

norm gehandhaafd. 

• Bij het alternatief 'spreiding veehouderij' worden verspreid mogelijkheden 

geboden aan veehouderijontwikkelingen, dus wordt de norm versoepeld 

(bijvoorbeeld naar 20 ou in verwevingsgebied en naar 35 ou in de LOG's). 

VARIËREN MET MILIEUNORMEN: LUCHTWASSERS VERPLICHTEN? 

Vanuit de gemeenteraad is geopperd om in het plan-MER ta onderzoeken ol de gemeente vil het stellen van scherpe normen hel toepassen van 

gecombineerde luchtwassers dwingend kan voorschrijven Dm da volgende redenen is vooralsnog het voorstel om dit niet in het plan-MER op te 

nemen als alternatief of als randvoorwaarde: 

- luchtwassers dringen weliswaar stank-, (fijn) stof- en ammoniak emissies terug, maar kennen nadelen als hoog energieverbruik en 

chemicalitngebruik. In het kader van de IPPC (Europese richtlijn voor integrale aanpak vBn verontreiniging, met o.a kaders voor 

vergunningverlening) rijn luchtwassers dan ook alleen erkend als best beschikbare techniek indien aan bepaalde voorwaarden tav energie en 

afvalwater wordt voldaan. 

- Vanuit de landbouw bestaan er bewaren dat luchtwassers het stalklimaat (arbo. dierweliijn) als zodanig niet verbeteren: het betreft een end-

of-pipe techniek luchtwassers kunnen voor bepaalde bedrijfsvoering en specifieke leefomgevingsproblemen oplossend zijn. maar jektr niel 

voor alle situaties. 

- Juridisch gezien is niet de koppeling te leggen tussen het bestemmingsplan en het vergunningenbeleid waarin het toepassen van luchtwassers 

verplichtend wordt. 

2£_ HUIDIGE SITUATIE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 

TABEL 2.3 

Ruimtelijke spreiding IV-locaties in 

Nedtrweert. per reconstructiezone. 

Op grond van informatie per 1 januari 2006 blijkt dat er in Nederweert 350 locaties 

(inrichtingen) met een milieuvergunning voor het houden van vee zijn (in het plan-MER zal 

overigens actuele informatie van het vergunningenbestand worden weergegeven, deze 

informatie is nu in bewerking). Daarvan zijn er 276 met een vergunning voor het houden 

van dieren uit de categorie 'intensieve veehouderij' (IV). 

Locaties met een tak intensieve Aantal Gemiddelde omvang in 
veehouderij locaties nge 
Extensiveringsgebied 7 37 nge 
Verwevingsgebied 220 87 nge 
Zoekgebied LOG 
Reconstructieplan 

49 113 nge 

- waarvan gelegen binnen nadere 
begrenzing LOG's 

31 137 nge 

Totaal 276 91 nge 



WAT IS NGE? 

De Nederlandse grootte-eenheid (nge) Il een reële economische maatstaf die gebaseerd is op het bruiostandaardsaldo (bss. opbrengsten 

minus bepaalde specifieke kosten) Het Is een maat waarmee de economische omvang van agrarische activiteiten wordt weergegeven Een nge 

stut bij prijsniveau 2002 (landbouwtellingen 2005 en 700B) voor MDO euro aan saldo (bron wwwlei wur nl). 

TABEL 2 .2 

Ruimtelijke spreiding var grotere Al

locaties in Nederweert. per 

acMUtra I n I 

Van de 276 locaties met een (vergunde) tak intensieve veehouderij zijn er 128 locaties met 

een tak intensieve veehouderij van een omvang die gelijk staat aan 1 of meer volwaardige 

arbeidskracht(en) (tak intensieve veehouderij van 70 nge of meer, op basis van de 

vergunning en kengetallen van CBS/LH over bedrijfseconomische omvang). 

Locaties met een tak intensieve Aantal Gemiddelde omvang in 
veehouderij locaties n.g.e. 
Extensiveringsgebied 1 97 nge 
Verwevingsgebied 101 160 nge 
Zoekgebied LOG 
Reconstructieplan 

26 188 nge 

• waarvan gelegen binnen nadere 
begrenzing LOG's 

21 186 nge 

Totaal 128 166 nge 

De volgende constateringen zijn hierbij te maken: 

• Verplaatsing van intensieve veehouderijen uit extensiveringsgebieden (rond 

natuurgebieden) is in Nederweert geen issue: het betreft vooral kleinere bedrijven. 

• Locaties in de LOG's zijn nu al gemiddeld groter. 

• De meeste locaties zijn gelegen in de verwevingsgebieden. Hiervan zijn er zo'n 100 

met een tak intensieve veehouderij met een redelijke omvang. De behoefte aan 

verplaatsing naar een LOG of samenvoeging van locaties in een LOG zal vooral bij 

deze groep aan de orde (kunnen) zijn. Het betreft vooral locaties die een knelpunt 

kennen m.b.t. de uitbreidingsmogelijkheden op het gebied van stank (kernen, 

burgerwoningen in het buitengebied) en ammoniak (Natura2000-gebieden). 

• Opvallend in Nederweert, t.o.v. andere gemeenten in Limburg, is de sterke 

menging van agrarische en niet agrarische functies in het buitengebied, vooral in 

de verwevingsgebieden. 

• Een belangrijke factor is verder dat er drie Natura2000-gebieden in/nabij 

Nederweert liggen, die hun uitstraling zullen hebben op de mogelijkheden voor 

veehouderijontwikkelingen vanwege de ammoniakdepositie. 

2 . 7 GEVOtGEN VOOR HET MILIEU 

De intensieve veehouderij kenmerkt zich door een aantal prominente gevolgen voor de 

omgeving en het milieu, die in het pian-MER aan de orde zullen komen. Het betreft 

1. geurhinder; 

2. ammoniakdepositie op natuur; 

3. verkeersoverlast; 

4. fijn stof; 

5. geluid; 

6. landschappelijke uitstraling. 

Naast deze 'prominente' thema's besteedt het pian-MER aandacht aan natuurvernietiging 

en -verstoring, fijn stof, energie, water, bodem e.d. 



Gcurfiinóer 

In het plan-MER zal gebruik worden gemaakt van de vergunningeninventarisatie die de 

gemeente momenteel uit laat voeren vanwege de Wet geurhinder en veehouderij. De 

gemeente heeft een aanhoudingsbesluit genomen en overweegt om gebiedsvisies met 

verordeningen voor specifieke normering op te stellen. Het plan-MER legt een koppeling 

met deze in ontwikkeling zijnde gebiedsvisies. Aanvullend op de ondersteuning van 

planologische keuzen in het bestemmingsplan, is het de bedoeling om het plan-MER ook 

keuzen in het gemeentelijke geurbeleid te laten ondersteunen. Van de verschillende 

alternatieven voor de planologische sturing van intensieve veehouderij zullen met behulp 

van simulatiemodellen bepalingen van geurhinder op leefklimaat plaatsvinden. Tevens zal 

beoordeeld worden in hoeverre geplande intensieve veehouderij-ontwikkeling mogelijk is 

gegeven de wettelijke of eventueel gemeentelijk vast te stellen geurnormen. 

4aaaNaaaat 

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

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

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

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

Met het OPS-model (of een verbeterd model indien dat beschikbaar komt) is vervolgens te 

berekenen welke toename of afname van ammoniakdepositie deze bedrijfsontwikkelingen 

veroorzaken. Hierbij zijn autonome ontwikkelingen als AMvB-Huisvesting verdisconteerd. 

PASSENDE III l i l l l i lH I IM. 

Voor de Natura2QQ0-gebiaden i i - gekoppeld aan het plan-MER - levens een passende beoordeling noodzakelijk. De gemeente Nederweert 

grenst san een voor verwring zeer kwetsbaar Natura?ODO-g»bied (Groote Peel. Sarven en de Banen en WeerterbossenJ.Het is momenteel nog 

onduldeli|l welke normen gehanteerd zullen gaan worden voor ammoniakdepositie. Vooralsnog (m.a.w. lot de rechter het toetst!) geldt het 

alsprakenkader lussen het ministens LNV. IPD en 110 Nederland. Oil alsprakenkader houdt kortgezegd in dat een toename van maximaal 5% 

van de kritische depositiewaarde als niet significant dient te worden beschouwd. Gemakshalve zal in het plan-MER deze norm worden 

overgenomen. 

In het kader vBn het definitieve aanwijzingsbesluit en beheerplan (Groote Peel. Sarsven en de Banen en Weerter Bossen) is overigens Ben 

nadere uitwerking te verwachten Er zijn signalen dat dit per NaturaZOOO-gebied uit zal mondan in een vorm van salderen van 

ammoniakdepositie 

Verkctirsoveriutt 

Bij de verschillende alternatieven voor het vestigingsbeleid voor intensieve veehouderij zal 

een verschuiving plaatsvinden van vracht- en personenvervoer. Op basis van 

standaardkentallen (KWIN: kwantitatieve informatie) geeft het plan-MER een inschatting 

van toename en afname van deze verkeersstromen. Met gebruik van beschikbare gegevens 

over verkeerspatronen en -trends op de wegen zullen eventueel knelpunten en 

frktiepunten worden getraceerd en - zo mogelijk - maatregelen worden voorgesteld. 

Fijn stof 

Fijn stof wordt gezien als een van de meest schadelijke stoffen van luchtverontreiniging. Uit 

verschillende publicaties is bekend dat fijn stof gezondheidsproblemen en vroegtijdige 

sterfte kan veroorzaken bij de mens. Concentratie van veehouderij kan de kans op 

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



vergunningverlening. Echter, op het eerste oog kan geconcludeerd worden dat de nonnen 

voor de jaargemiddelde concentratie in gemeente Nederweert niet overschreden zullen 

worden en ook dat het aantal overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde onder de grens 

van 35 per jaar blijft (bron: Milieuanalyse LOG's Nederweert (ARCADIS, november 2006)). In 

het plan-MER zal hier nader op worden ingegaan. 

Geluid 

Door toename van intensieve veehouderij in de LOG's zullen de geluidemissies toe gaan 

nemen. Dit is het gevolg van toename van bedrijfsactiviteiten. De grootste toename van 

stationaire bronnen mag verwacht worden vanwege ventilatie, omdat ventilatoren zich aan 

de buitenzijde van de stallen bevinden. De meeste geluidproducerende activiteiten bij 

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

kan een toenemende bron voor geluidemissies vormen. 

Geluidstoe(of af-)name zal in het plan-MER gerelateerd worden aan de geluidsgevoelige 

categorieën: Bebouwde kom, Geluidgevoelige gebouwen en terreinen, Woningen en 

Stiltegebieden. 

Landschap 

Het plan-MER zal per alternatief aangeven wat het betekent voor de geformuleerde 

kwaliteitsgebieden (te behouden, te versterken, respectvol te ontwikkelen en LOG) en 

eventuele gradaties daarbinnen. Per alternatief zal zoveel mogelijk rekening worden 

gehouden met de toetsingscriteria uit het kwaliteitsprogramma en met de punten genoemd 

in het rapport Ruimtelijk Kwaliteitsplan LOG's gemeente Weert en Nederweert (Kragten, 

augustus 2006). De resultaten zullen vooral gebaseerd zijn op expert judgement 

2& VERGELIJKING ALTERNATIEVEN 

De alternatieven voor het vestigingsbeleid voor de intensieve veehouderij zullen worden 

beoordeeld voor de in paragraaf 2.5 genoemde thema's ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling. Dit zal zoveel mogelijk gekwantificeerd worden. 



HOOFDSTUK 

Procedure B planning 

3 J OVERZICHT PLAN-M.E.R.-PROCEDURE 

Voor plan-m.e.r. dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 

1. Het opstellen van een notitie c.q. presentatie over de reikwijdte en het detailniveau van 

het plan-MER (het voorliggende document). 

2. Raadplegen bestuursorganen met specifieke milieuverantwoordelijkheid over 

reikwijdte en detailniveau van het plan-MER. 

3. Opstellen van een plan-MER. In dit geval is dat een rapportage die als bijlage c.q. 

onderbouwing bij het bestemmingsplan wordt gevoegd. 

4. Ter inzage leggen van het plan-MER, waarbij inspraak mogelijk is. 

5. Motivering van de rol van het plan-MER en de inspraakreacties bij de verdere 

besluitvorming. 

3 .2 RAADPLEGING N.A.V. DE NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU 

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

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

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

detailniveau van het plan-MER raadpleegt het bevoegd gezag minstens de wettelijk 

voorgeschreven bestuursorganen (artikel 7.11b Wet milieubeheer). 

Het college van B&W van Nederweert heeft bepaald de volgende instanties te raadplegen: 

1 Gedeputeerde Staten van Limburg 

2 Burgemeester en Wethouders van de omliggende gemeenten (Asten, Cranendonk, 

I <•ikl.il. Someren, Meijel, Weert) 

3 VROM-inspectie 

-1 LNV regio zuid 

5 LLTB 

6 Milieufederatie Limburg 

7 Waterschap Peel- en Maasvallei 

8 Staatsbosbeheer 

9 Stichting Limburg Landschap 

10 Stichting Werkgroep behoud de Peel 

11 Actiepgroep tegen de bio-industrie 

12 VogelwerkgToep Nederweert 

13 Dorpsraad Ospel, Ospeldijk en Budschop 

14 Gemeenschapsraad Leveroy 

15 Parochieel Comité Eind 

http://�ikl.il


16 Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

17 Commissie voor de m.e. r. 

3 . 3 REACTIES OP DEZE NOTITIE 

Aanvullend op de wettelijke vereisten, heeft de gemeente ervoor gekozen om in dit stadium 

ook een publieke inspraakronde te organiseren. Er is een kennisgeving gepubliceerd die 

iedereen in de gelegenheid stelt om deze notitie reikwijdte en detailniveau in te zien (vanaf 

4 mei 2007 bij de centrale klantenbalie) en er inspraak op te leveren. De notitie reikwijdte en 

detailniveau is ook te downloaden van de gemeentelijke website www.nederweertnl. 

Inspraak kan bijvoorbeeld ingaan op de volgende onderwerpen: 

• alternatieven; 

• beoordelingscriteria; 

• suggesties voor de besluitvorming. 

Eventuele reacties kunnen tot en met 31 mei 2007 per e-mail of per post worden aangeleverd 

aan de gemeenteraad van de gemeente Nederweert Het plan-MER zal gemotiveerd 

aangeven hoe de inspraak daarin een rol heeft gespeeld. 

Gemeenteraad Nederweert 
T.a.v. mw. P. Philips 
Postbus 2728 
6030 AA Nederweert 

e-mail: p.philips@nederweert.nl 

2A VERDERE PROCEDURE EN GLOBALE PLANNING 

In september is er een themaraad over de uitgangspunten voor het hele bestemmingsplan 

buitengebied, inclusief de inhoud van het plan-MER. Aan de raad wordt gevraagd welke 

conclusies zij wil verbinden aan het bestemmingsplan en aan de gebiedsvisie(s), gelet op de 

inhoud van het plan-MER 

In het najaar 2007 is de tervisielegging van het voorontwerp-bestemmingsplan en het plan-

MER. 

Uiterlijk december 2007 is de ontwerp-verordening/gebiedsvisie Wet geurhinder en 

veehouderij gereed. 

http://www.nederweertnl
mailto:p.philips@nederweert.nl


4 
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Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg (provincie Limburg, 2004) 

Uitwerking landbouwontwikkelingsgebieden Nederweert (ARCAD1S, 2005) 

Handreiking milieueffectrapportage van plannen (planmer) (VROM, april 2006) 

Ruimtelijk Kwaliteitsplan LOG's gemeente Weert en Nederweert (Kragten, augustus 2006) 

Kwaliteitsprogramma landelijk gebied (DHV, oktober 2006) 

Milieuanalyse LOG's Nederweert (ARCADIS, november 2006) 

Plan van Aanpak LOG's (ARCADIS, februari 2007) 

Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij (Infomil, concept dd 6 maart 2007) 
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