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HOOFDSTUK

Inleiding

1.1

AANLEIDING TOT EN DOEL VAN DEZE ONTWERP·STRUCTUURVISIE INTENSIEVE
VEEHOUDERIJ EN GLASTUINBOUW

In het Structuurplan buitengebied Peel en Maas (vastgesteld december 2008) is
aangekondigd dat de bestaande en toekomstige mogelijkheden voor intensieve veehouderij
en glastuinbouw nader worden uitgewerkt in een structuurvisie. In deze structuurvisie zijn
tevens de keuzes ten aanzien van de zoekgebieden LOG's en zoekgebieden glasconcentratie
nader uitgewerkt De voorliggende structuurvisie intensieve veehouderij en glastuinbouw
(IV en Glas) is het resultaat van deze nadere uitwerking. Deze structuurvisie bevat de
hoofdlijnen voor het te voeren ruimtelijk beleid voor de sectoren intensieve veehouderij en
glastuinbouw en zal als beleidskader dienen voor het stimuleren en toetsen van bestaande
en toekomstige initiatieven voor nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve
veehouderijen en glastuinbouwbedrijven en voor het opstellen van bestemmingsplannen.
De visie bouwt voort op verschillende keuzes die al zijn gemaakt in en random het proces
ten behoeve het structuurplan en de perspectieven nota (Toekomst in Beeld). In aanvulling
daarop zijn in deze structuurvisie keuzen gemaakt voor verdere invulling. Deze keuzen zijn
me de gebaseerd op de drie principes diversiteit, duurzaarnheid en zelfsturing zoals deze
benoemd zijn in de perspectieven nota.
De perspectieven nota 'Toekomst in Beeld', is opgesteld vanuit de vier gemeenten
vooruitlopend op de fusie van 1 januari 2010. De gemeente Peel en Maas is gevormd uit de
voormalige gemeenten Kessel, HeIden, Maasbree en MeijeL Peel en Maas is een bepalende
economische speIer, profiterend van de kleinschalige en gevarieerde structuur als
plattelandsgemeente.
De intensieve veehouderij en glastuinbouw zijn voor de gemeente Peel en Maas belangrijke
economische functies en van essentieel belang voor ontwikkeling en behoud van
werkgelegenheid. Behoefteramingen (bran; Behoefteraming glastuinbouw
reconstructiegebied HeIden e.o., KnowHouse / Marktontwikkelingen in de
glastuinbouwsector (2007-2015), Arvalis / rapport 2010.042, LEI / zie ook bijlage 4) geven aan
dat er een behoefte is en blijft aan locaties waar bedrijven kunnen groeien, ondanks de
huidige economische crisis. Tegelijkertijd zijn er bedrijven gevestigd op locaties waar er
vanwege andere belangen of waarden weinig mogelijkheden zijn voor (door)ontwikkeling.
Belangrijke vraag voor de gemeente is of en zo ja waar groei, schaalvergrating en
intensivering mogelijk zijn.
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Op rijks- en provinciaal niveau is er beleid vastgesteld rond de ontwikkelingsmogelijkheden
voor de intensieve veehouderij en de glastuinbouw. De gemeente heeft de ruimte om binnen
deze kaders haar eigen keuzen ten aanzien van de nieuwvestiging en uitbreiding van
intensieve veehouderijen en glasruinbouwbedrijven in te vullen. Een nadere begrenzing van
de (zoekgebieden) landbouwontwikkelingsgebieden en concentratiegebieden glastuinbouw
en het opstellen van uitgangspunten voor de omvang, milieubelasting en landschappelijke
inpassing van deze bedrijven.
Het doel van deze strucruurvisie IV en Glas is om op gemeentelijk niveau invulling te geven
aan de volgende doelstellingen:
1. Bieden van concrete mogelijkheden voor een economisch gezonde en duurzame

ontwikkeling van bedrijven.
2. Ontwikkelen van een extra borging tot behoud / ontwikkeling van een goed woon- en
leefklimaat in de gemeente Peel en Maas, zowel in het buitengebied als in de kernen.
3. Ontwikkelen en versterken van een afwaartse beweging van intensieve veehouderij en
glastuinbouwbedrijven die zijn gelegen in en rondom de kwetsbare gebieden en
functies. Het betreft vooral gebieden en fundies als naruur, wonen, recreatie en
landschap die kwetsbaar zijn voor intensieve veehouderij en glastuinbouw.
De structuurvisie geeft duidelijkheid over ontwikkelingsmogelijkheden op de (middel)lange
termijn. Die duidelijkheid is nodig, zowel voor de ondernemers als voor de inwoners van de
gemeente Peel en Maas.

1.2

WERKWIJZE OM TE KOMEN TOT DEZE STRUCTUURVISIE

Afbeelding I, opgesteld door de gemeente Peel en Maas, geeft een overzicht van de
werkwijze voor de ontwikkeling van de voorliggende structuurvisie. Tevens geeft het
schema de relatie aan met de ontwikkeling van het bestemmingsplan buitengebied en de
overkoepelende Structuurvisie Buitengebied gemeente Peel en Maas. In het schema wordt
tevens de verwachte tijdspanne weergegeven.
Structuurplan buitengebied Peel en Maas (vastgesteld)

Afbeeldin 1
Werkwijze en tijdschema
ontwikkeling structuurvisie
Buitengebied
25jan. 2011
Road

Archeologie

r

I Milieudossiers I

Kwaliteltskader

Structuurvisie Buitengebled
PEEL&MAAS
_ __

1---+-----1
....l

December 2011 I
lanuari 2012
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Beleidsuitgangspunten van de Raad
Naast het structuurplan buitengebied wordt de basis van de Ontwerp-Structuurvisie
gevormd door de raadsnotitie met beleidsuitgangspunten IV en glas (toegevoegd in
bijiage 1).
Deze uitgangspunten zijn vervolgens vertaald in de voorliggende Ontwerp-Structuurvisie.

Intergemeentelijke structuurvisie Klavertje 4 / Greenport Venlo
Het Rijk, de provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo
hebben de ambitie een duurzame regionale ruimtelijk-economische structuurversterking te
realiseren. Om dit een fysieke plek te geven, is het Klavertje 4-gebied aangewezen ais
ontwikkelingsgebied voor agri-business, glastuinbouw, (vers)logistiek, bijpassende
industrie, dienstverlening, detailhandel en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
De gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is gelegen in de drie buurgemeenten VenIo, Horst aan
de Maas en Peel en Maas. Binnen de gemeente Peel en Maas maakt onder andere het
projectvestigingsgebied Siberie en het zoekgebied LOG Krabbeborg, gelegen ten noorden en
noordoosten van de kern Maasbree, onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling.
Het zoekgebied LOG Krabbeborg is bijzonder doordat het een duurzame en innovatieve
koppeling mogelijk maakt tussen de intensieve veehouderij en glastuinbouw.
Voor het gebied Klavertje 4 / Greenport Venlo, wordt een intergemeentelijke structuurvisie
met bijbehorend MER opgesteld welke eind 2011 in ontwerp zal worden gepubliceerd.
Dit om de totale gevolgen van de gehele Klavertje 4 ontwikkelingen in beeld te brengen
alsook het gemeente overschrijdend effect. De regisseur van de gebiedsontwikkelingen is de
Development Company Greenport VenIo (DCGV). De participerende partijen in de DCGV
zijn de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas en de provincie Limburg.
De gebiedsontwikkeling Klavertje 4 geeft onder andere ruimte aan glastuinbouwbedrijven,
intensieve veehouderij en agrarisch gebonden bedrijvigheid / -ondersteunende
bedrijvigheid. Vanwege het intergemeentelijk karakter en de aard en omvang, wordt deze
gebiedsontwikkeling buiten beschouwing gelaten. In de onderbouwende
milieueffectrapportage wordt het gebied behorend bij Klavertje 4 weI als studiegebied
meegenomen. In de kaartbeeiden bij deze structuurvisie is het gebied met een lijn
aangegeven. Een kaart van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is opgenomen in bijlage 4.

Milieueffectrapportage
De structuurvisie vormt een kader voor initiatieven waarbij sprake is van de verplichting tot
het doorlopen van de procedure voor een milieueffectrapportage, namelijk de oprichting of
uitbreiding van grote vechouderijbedrijven of de aanleg, wijziging of uitbreiding van een
groot glastuinbouwgebied. Daarom dient hiervoor een MER (Milieu Effect Rapportage voor
plannen) te worden opgesteld.
Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de
besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten van het gemeentelijk
vestigingsbeleid zijn gebruikt ais bij het maken van deze structuurvisie en spelen een rol bij
inspraak over de structuurvisie.

I
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Het product dat in het kader van de m.e .r.- procedure wordt opgesteld, het
MilieuEffectRapport (MER), is een integraal onderdeel van de structuurvisie.
Het MER is afzonderlijk gerapporteerd, een korte samenvatting is opgenomen in bijlage 2.
Een onderdeel voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure is de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD). De notitie geeft aan hoe en welke milieueffecten van het gemeentelijk
vestigingsbeleid en de verschillende opties worden onderzocht en welke procedure gevolgd
wordt. De NRD is de inbreng voor de consultatie van bestuursorganen en een publieke
inspraakronde in de m.e.r.-procedure. Het (onafhankelijk) adviesorgaan bij m.e.r.procedures is de Commissie voor de milieueffectrapportage.
Op basis van de NRD en de reacties daarop wordt het feitelijke milieuonderzoek
uitgevoerd. Het milieuonderzoek ofwel Milieueffectrapport dient als onderbouwing van de
structuurvisie intensieve veehouderij en glastuinbouw. De NRD is in procedure genomen en
op 1 oktober 2009 samen met de behandeling van de inspraakreacties vastgesteld door de
Raad.
Belangrijk voor het Milieueffectrapport is het ad vies van de Commissie. In het advies over
de NRD constateert de Commissie dat de kader stellende doelen en ambities uit het
structuurplan, POL 2006 en POL aanvulling Klavertje4 (landschappelijke kwaliteit, zuinig
ruimtegebruik, infrastructuur, duurzaamheid en milieu) kunnen wringen met de
mogelijkheden voor intensieve veehouderij en glastuinbouw. De commissie constateert dat
de structuurvisie IV en glastuinbouw ook kansen kan bieden voor deze doelen en ambities.
In het MER zijn de knelpunten en kansen in beeld gebracht en de effecten (van deze
structuurvisie) beoordeeld.

Productie en besluitvorming
Deze structuurvisie is opgesteld door adviesbureau ARCADIS, in opdracht van de
gemeente Peel en Maas. De volgende overleg- en beslismomenten met belanghebbenden en
het gemeentebestuur hebben plaatsgevonden:
Regelmatig overleg met de stuurgroep. De samenstelling van de stuurgroep is
weergegeven in bijlage 3.
Overleg met de klankbordgroep. De samenstelling van de klankbordgroep is
weergegeven in bijlage 3.
Informeren gezamenlijke raden op 8 december 2009, moment van informatieoverdracht
voorafgaand aan feitelijke fusie.
Informeren en afstemmen met de raadswerkgroep (deels gecombineerd met overleg met
de klankbordgroep). De Raadswerkgroep is een delegatie van de Raad.
•

Besluitvorming in de gemeenteraad op 25 januari 2011 (uitgangspunten).

Naast bovengenoemde overlegmomenten worden en zijn de bewoners en ondernemers van
de gemeente Peel en Maas ge'informeerd over deze (ontwerp) structuurvisie en vindt
overleg plaats met andere overheden, zoals buurgemeenten, provincie en waterschap.

I
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Hoofdsluk 2 beva! de cigenlijke visie: He! bele.id Voot IV en glastuinbouw voor de komcnde
fl O tot \5) jaren. l-loofdstuk J bev.. ! een bcsc:hrijving van de aanpale tot daadwcr kelijke
realisalie van de structuu rvisie. Hierbij worden oak cnkelc concrete projecten bcnoemd .
Dezc hoofdslukken worden begeleid door diverse bijlagen. Bijlage 4, beval een beknopte
beschrijving van de huidigc situalie ("wal hcbben we"?) en belangrijke (beleids-)
ontwikkelingen die al gaande zijn ("wat krijgen we vanzelf wnder he! bclcid van de

struciliurvisie"?).
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Visie
Kaderstelling Ruimtelijke Ontwikkeling
De gemeente Peel en Maas werkt momenteel aan de kaderstelling voor ruimtelijke
ontwikkelingen. De kaderstelling bevat de rnissie, de beleidsdoelen en de uitvoeringsafspraken. De beleidsdoelen voor het buitengebied en meer in het bijzonder voor de
intensieve veehouderij en glastuinbouw maken onderdeel uit van deze kaderstelling.
De verwachting is dat de kaderstelling ruimtelijke ontwikkeling in de raadsvergadering van
december 2011 worden vastgesteld.
Vooruitlopend hierop zijn enkele beleidsdoelen met be trekking tot intensieve veehouderij
en glastuinbouw geformuleerd. Deze zijn tot stand gekomen op basis van de
Perspectievennota en eerdere raadsbesluiten. Ret betreffen daarom voorlopige
beleidsdoelen.
Perspectievennota
De perspectievennota bevat de volgende strategische uitgangspunten die een relatie hebben
met intensieve veehouderij en glastuinbouw:
Ontwikkelen van de leefbaarheid vanuit het principe de delen maken het geheel'.
I

Zelfsturing van de kernen is daarbij een mid del waarlangs de versterking van de
identiteit van kernen kan plaatsvinden.
Positioneren van de agrarische sector door te zoeken naar innovaties om onderscheiden
te zijn bij een toenemende concurrentie en schaalvergroting in de sector.
•

Combineren en afwegen van verschillende belangen in ruirntelijke vormgeving op een
slimme manier.

• Benutten van het principe van "Cradle to Cradle" voor een hoogwaardige ontwikkeling .
De Perspectievennota werkt door naar het andere beleid van de gemeente dat onder andere
in de Structuurvisie Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw wordt vastgelegd.

(Voorlopige) Beleidsdoelen Intensieve veehouderij en Glastuinbouw
De Structuurvisie Veehouderij en Glastuinbouw kent de volgende beleidsdoelen:
Ruimte voor ontwikkeling met oog voor kwaliteit.
Waarbij onder kwaliteit onder andere wordt bedoeld een goed woon- en leefklimaat en
de landschappelijke kwaliteit.
Ontwikkelingen in het buitengebied gaan gepaard met landschappelijke
kwaliteitsverbetering, natuurontwikkeling en ontstening. Dit ter compensatie van het
door de ontwikkeling optredende verlies aan omgevingskwaliteit.
• Ontwikkelkansen te geven aan de IV-en Glastuinbouwbedrijven met behoud van
draagvlak in de sarnenleving.

I
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•

I

Nieuwvestiging van IV bedrijven enkel toe te staan in een
landbouwontwikkelingsgebied en als er een knelpunt wordt opgeiost op een
ongewenste locatie.

•

Ontwikkelruimte te geven aan bestaande bedrijven op duurzame locaties op afstand van
dekernen.

2.1

VISIE OP HOOFDLlJNEN

Een belangrijk uitgangspunt van het ruimtelijk beleid van de gemeente Peel en Maas, zoals
verwoord in het Structuurplan Buitengebied 2008 en mede gebaseerd op de
Perspectievennota, is om de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in het buitengebied
tenminste te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren of te hersteIlen.
De kwaliteit van het buitengebied wordt me de gevormd door de aanwezigheid van de
economische dragers. Een van de meest belangrijke economische dragers in het
buitengebied van de gemeente Peel en Maas is de agrarische sector. Daardoor bepaald deze
sector mede het beeld in het buitengebied en de kwaliteit van het buitengebied, nu en in de
tockomst. Dc intensieve veehouderij en de glastuinbouw maken onderdeel uit van deze
bepalende agrarische sector. Binnen de gemeente Peel en Maas kent de glastuinbouwsector
in het bijzonder een nauwe band met de bewoners van de agrarische Kernen. Deze is onder
andere ontstaan vanuit werkgelegenheid en seizoensarbeid. Ook de intensieve veehouderij
is direct en indirect van groot belang voor de werkgelegenheid. Het bieden van
ontwikkelingsrnogelijkheden voor die bedrijven die zich verder kunnen en willen
ontwikkelen is vanuit sociaaleconornisch oogpunt daarorn van groot belang voor de
gemeente Peel en Maas.
Bij de besluitvorrning staat de waarborging van de kwaliteit van het buitengebied nu en in
de toekornst centraal. De gerneenteraad vindt het belang-iijk te onderstrepen dat aIle flincties
nu en in de toekornst, binnen de ruirnte van het buitengebied, zich naast elkaar rnoeten
kunnen ontwikkelen. De verschillende functies van het buitengebied zijn de schakels van
een ketting, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De ontwikkeling van econornische
functies kan en rnoet samengaan met het behoud en ontwikkeling van "zachte waarden",
zoals de landschappelijke kwalileit en een goed woon- en leefmilieu voor de bewoners en
bezoekers van het buitengebied en de Kernen.
Binnen het buitengebied is er ruimte voor wonen, leven, werken, recreeren en ondernernen
waarbij het gewenst is deze flincties ook naar de toekornst te behouden. Vanuit deze visie is
het belangrijk en noodzakelijk dat al deze flincties over een periode van ticn tot vijftien jaar
mogelijk blijven, want deze flincties hangen nauw met elkaar samen.
(Bron: beleidsuitgangspuntcn voor de Structuurvisie IV en Glastuinbouw)
Perspectief voar ontwikkeling, gekoppeld aan het behoud en het versterken van de
kwaliteiten van het buitengebied, moet de economische duurzaamheid garanderen zonder
dat dit ten koste gaat van landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten en de kwaliteit van het
woon- en leefmilieu.
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De ruimtelijke kwaliteiten in het buitengebied in het structuurplan zijn doorvertaald naar
een indeling in gebiedstypologieen en de verschillende zones. Deze indeling,
gebiedstypologieen, is ook als leidraad gehanteerd voor deze structuurvisie. Ook het
kwaliteitskader van de gemeente Peel en Maas maakt gebruik van deze indeling. In dat
kwaliteitskader is uitgewerkt hoe het bieden van ontwikkelingsperspectief gekoppeld is aan
het behoud en versterken van ruimtelijke kwaliteiten. Daar waar dat mogelijk is, geldt een
ja-mits benadering. Ontwikkeling kan, mits dit per saldo niet ten koste gaat van de kwaliteit.
In een aantal gebieden zijn de aanwezige waarden in die mate aanwezig, dat
ontwikkelingen niet of slechts zeer beperkt mogelijk zijn.
BELEIDSUITGANGSPUNTEN GEMEENTERAAD

De Raad heeft aangegeven dat niet aileen het rulmtelijk perspectief centraal moet staan maar ook de
sociaal economische benadering van het buitengebied . Aile functies moeten zich in principe kunnen
ontwikkelen. De uitgangspunten zoals opgenomen in het structuurplan buitengebied zijn daarbij een
belangrijke leidraad. De algemene doelstelling voor het buitengebied van de gemeente Peel en Maas
betreft 'ruimte voor ontwikkeling met oog voor kwaliteit'.

De Raad heeft met de beleidsuitgangspunten en het eerder vastgestelde structuurplan benoemd dat
bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven in de beek- en rivierdalen verder kUnnen ontwikkelen, mits de
openheid en karakteristieke waarden behouden blijven.

De Raad heeft ingestemd met het instellen van kernrandzones in de vaak kwetsbare gebieden tussen
de kemen en het buitengebied, in aanvulling op het structuurplan. Deze kernrandzones zijn een
instrument om te komen tot de bescherming van het woon- en leefklimaat in de kernen. Ook heeft de
raad aangegeven dat daar waar glastuinbouwconcentratiegebieden overlappen met de
kernrandzones, het beleid uit het structuurplan leidend is. Hierbij is het uitgangspunt de bestaande
'rechten' die benoemd zijn in het structuurplan.

Op de kaart (figuur 1 en 2) en in tabell is het beleid van de structuurvisie IV en glastuinbouw
samengevat. Een grotere kaart van de structuurvisie is opgenomen in bijlage 7.

I
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Tabel1

Intensieve Veehoudcrij

Glastuinbouw

I

Samengevat beleid

Gebiedstypologieen

Nieuw

Uitbreiding

Nieuw

Uitbreiding

Ontwerp-structuurvisie IV

Kernrandzone

Nee

Huidige rechten
vigerend
Bestemmingsplan
Buitengebied max. 15%
ten behoeve van
dierenwelzijn

Nee

Huidige rechten
vigerend
Bestemmingsplan
Buitengebied

Bos- en natuurgebied

Nee

Huidige rechten
vigerend
Bestemmingsplan
Buitengebied max. 15%
ten behoeve van
dierenwelzijn

Nee

Huidige rechten
vigerend
Bestemmingsplan
Buitengebied

Rivier- en Beekdal

Nee

Huidige rechten
vigerend
Bestemmingsplan
BUitengebied max. 15%
ten behoeve van
dierenwelzijn

Nee

Ja, mits beekdal
open blijft,
referentiemaat 3 ha.
Maximale maat 5 ha.

Grootschallg open
veenontginningslandschap

Nee

Ja, mits in verweving
maximale maat 1,5 ha

Nee

Ja, referentiemaat 3
ha. Maximale maat 5
ha .

Grootschalig open
ontginningslandschap / klelnschalig
half open ontginningslandschap /
oude verdichte bouwlanden

Nee

Ja, mits in verweving
referentiemaat 1,5 ha,
maximale maat 2,5 ha

Nee

Ja, referentiemaat 3
ha. Maximale maat 5
ha.

Landbouwontwikkelingsgebied
Egchelse Heide

Ja

Ja, maximaal 4 ha per

Nee

Nee

Nee

Ja, referentiemaat 3
ha. Maximale maat 5
ha.

en Glas .
Nieuw = nieuwvestiging.

nieuwvestiging
Maximaal6
nieuwvestigingen of
omschakelingen
(conform raadsbesluit
voormalig gemeente
Heiden, bijlage 13) (mits
er een knelpunt in de
gemeente Peel en Maas
wordt opgelost)

Landbouwontwikkelingsgebied
Snepheide en Laagheide

Ja

Ja, maximaal 2,5 ha,
mits LOG Egchel is
uitontwikkeld.
Maximaal3
nieuwvestigingen of
omschakelingen (mits er
een knelpunt In de
gemeente Peel en Maas
wordt opgelost)

Concentratiegebied Egchel (-oost!
west) I Kaumeshoek I Vlasrooth

Nee

Ja, in principe maximaal
1,5 ha, uitgezonderd
maatwerk

Nee

Ja, referentiemaat 5
ha. Maximale maat
10 ha.

Concentratiegebied Tangbroek I
Kievit I Platveld

Nee

Ja, in principe maximaal
1,5 ha, uitgezonderd
maatwerk

Ja

Ja, referentiemaat 5
ha. Maximale maat
10 ha.

1075680257;02' Geconlroleerd

ARCADIS

112

Onlwerp-Slrucluurvisie inlensieve veehoudeni en glasluinbouw Builengabled gemeenle Peel en Maas

I

De beleidsuitgangspunten 6 tot en met 8 van de gemeenteraad gaan in detail in op
maatwerk voor de kernrandzones (zie bijlage beleidsuitgangspunten gemeenteraad).
De gemeenteraad heeft in haar besluit over uitgangspunten bepaald dat bij uitbreiding en
nieuwbouw voor het huisvesten van dieren wordt uitgegaan van 1 bouwlaag en dat bij
knelsituaties een nadere afweging plaats vindt. De toepassing van de beperking op
1 bouwlaag komt voort uit het behoud van ruimtelijke kwaliteit, zoals verwoord in het
kwaliteitskader buitengebied.
Onderstaand is een toelichting gegeven op tabel1'samengevat beleid ontwerpstructuurvisie IV en Glas', waarbij de gebiedstypologieen vanuit het structuurplan worden
aangehouden.

Bescherming van bestaande waarden
De gemeente Peel en Maas heeft de ambitie randvoorwaarden te scheppen voor het behoud
van de omgevingskwaliteit en de verbetering daarvan (structuurplan, kwaliteitskader,
perspectievennota). Om hier invulling aan te geven zijn de gebieden met de meest
kwetsbare functie en hoge kwaliteiten beschermd tegen verdere intensivering.
In het reconstructieplan is voor de intensieve veehouderij het extensiveringsgebied
benoemd, bestaande uit bos- en natuurgebieden die va or verzuring het meest kwetsbaar
Extensiveringsgebied

zijn en een zone daaromheen. Het provinciaal beleid wordt overgenomen in deze
structuurvisie. Het extensiveringsgebied heeft een grote overlap met de bos en

Bos- en Natuurgebied

natuurgebieden zoals deze benoemd zijn in het structuurplan. De provinciale extensiveringen gemeentelijke bos- en natuurgebieden bevatten de meest kwetsbare delen van de
gemeente waar de schaalvergroting van de intensieve veehouderij strijdig is met de
aanwezige waarden.
De Ecologische Hoofdstructuur (POL perspectief 1) en Provincia Ie Ontwikkelingszone

Ecologische

Groen (POL perspectief 2) omvatten voor het overgrote deel het bos- en natuurgebied zoals

Hoofdstructuur

deze is benoemd in het structuurplan. Schaalvergroting en verdere intensivering van
glastuinbouw is strijdig met de aanwezige waarden in deze gebieden. Met vaststelling van
het structuurplan buitengebied is besloten dat binnen de EHS (POL perspectief 1)
glastuinbouw niet verder mag uitbreiden. Dit is overgenomen in deze structuurvisie.
De kernrandzones zijn zones, aan de hand van maatwerk ingetekend, die het goede woon-

Kernrandzone

en leefklimaat van de kernen dienen te beschermen. Intensivering van de sectoren in de
kernrandzone vergroot de over last op het gebied van licht, geluid, verkeer en
vervoersbewegingcn (verkeersveiligheid, menging van vrachtverkeer met kwetsbare
verkeersdeelnemers, geluidsoverlast en luchtkwaliteit als gevolg van een toename door
vervoersbewegingen). De intensivering en schaalvergroting he eft een negatief effect op de
ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de kernen. De begrenzing van de kermandzones
geeft tevens invulling aan de wens van de provincie voor het ontwikkelen van beleid rond
de kemen die in het verwevingsgebied gelegen zijn (Reconstructieplan en POL).
Met de begrenzing van de kemrandzones is onderscheid gemaakt tussen grotere kernen met
een groot aantal voorzieningen, waar een zone van ongeveer 400 meter is getekend, en
kleinere landelijke kernen, waar een zone van 200 meter is getrokken.
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Met de begrenzing is onder andere rekening gehouden met perceelsgrenzen, wegen en het
ruimtelijke effect van industrie en bos die grenzen aan de kemen.
De uiterwaard van de Maas, dat onderdeel uitmaakt van de gebiedstypologie Rivier en
Uiterwaard van de Maas

Beekdal, is door de provincie in het POL aangewezen als zeer kwetsbaar gebied. Het betreft
een gebied dat landschappelijk en hydrologisch waardevol is (stroomgebied van de Maas).
Voor zowel de intensieve veehouderij als de glastuinbouw is er in de uiterwaard geen
ruimte voor ontwikkeling of intensive ring. Voor bestaande glastuinbouw is beleid
ontwikkeld gericht op de afwaartse beweging.
Naast de uiterwaard van de Maas zijn de rivier- en beekdalen erg waardevol voor de
gemeente Peel en Maas. Het betreft hier gebieden die landschappelijk en hydrologisch
waardevol zijn en een bijdrage leveren aan de gewenste diversiteit binnen de gemeente. In
de beekdalen komen zeer gunstige situaties voor die bijdragen aan de hoge natuurwaarden
en kansen voor verdere ontwikkeling van deze natuurwaarden. Er zijn gedeelten binnen het
rivier- en beekdal waar de geomorfologie, natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten
alsook het verbeteren van de hydrologische situatie zo optimaal mogelijk beschermd dienen
te worden. De succesvolle en innovatieve ondememers kunnen, ten behoeve van het
uiteindelijke behoud van de waardevolle delen van de rivier- en beekdalen, over de
komende periode van 10 tot 15 jaar binnen de gestelde mogelijkheden uitbreiden.

Rlvier en Beekdal

De bestaande intensieve veehouderij en glastuinbouw behoren als schakels tot de ketting
die het buitengebied en de rivier- en beekdalen maken.

Doorontwikkeling
Uitbreiding en of schaalvergroting van bestaande bedrijven kan plaatsvinden in het
buitengebied. Dit is afhankelijk van gebiedskarakteristieken en -waarden. In de rivier- en
beekdalen en het grootschalig open veenontginningslandschap is uitbreiding mogelijk mits
de openheid en gebiedskarakteristiek niet wordt aangetast. Dit geldt voor de glastuinbouw
en voor de intensieve veehouderij. Zoals in tabel1 is weergegeven kan de glastuinbouw
ontwikkelen tot de referentiemaat van 3 hectare en onder strikte voorwaarden tot 5 hectare.
De intensieve veehouderij mag tot maximaal15% van het huidige bouwvlak ten behoeve
van dierenwelzijn door ontwikkelen, mits de openheid en gebiedskarakteristiek niet wordt
aangetast.
Binnen de andere gebiedstypologieen, grootschalig open ontginningslandschap,
kleinschalig half open ontginningslandschap en oude verdichte bouwlanden, zijn
Grootschalig open veen-

uitbreidingen van bestaande bedrijven in principe mogelijk. Dit met inachtneming van de

ontginningslandschap

aanwezige waarden en de randvoorwaarden met betrekking tot een goed woon- en
leefmilieu. In deze gebieden zijn karakteristieken en waardevolle waarden aanwezig, maar
in mindere mate dan de twee eerder benoemde gebiedstypologieen. De glastuinbouw kan in
deze gebiedstypologieen ontwikkelen tot de referentiemaat van 3 hectare en onder strikte
voorwaarden tot 5 hectare. Een van die voorwaarde betreft de verplichting om te voldoen
aan aanvullende kwaliteitseisen. De intensieve veehouderij kan onder voorwaarden verder
ontwikkelen tot de maximale maat van 1,5 hectare.
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AANVULLENDE KWALITEIT
Met de ontwikkelingen boven de gestelde referentiemaat dient voldaan te worden aan een
aanvullende kwaliteitsbijdrage. Deze aanvullende kwaliteitsbijdrage is afhankelijk van de locatie waar
de uitbreiding plaatsvindt en de aanwezige waarden. De ontwikkeling boven de referentiemaat levert
voor het omliggende gebied een positief impuls op. Voor de glastuinbouw wordt de aanvullende
kwaliteitsbijdrage ingevuld door de Glasban(k)regeling. Deze regeling houdt in dat er voor ieder m 2
ontwikkeling glas twee m2 glas gesloopt moet worden.

De gevraagde kwaliteitsverbetering bij ontwikkeling dient te bestaan uit fysieke maatregelen die
bijdragen aan het versterken van het landschap waarbinnen de maatregelen genomen worden.
Dat kan zijn sloop, aanleg van natuur, versterking van het landschap of extra investering in
architectonische kwaliteit (niet limitatieve lijst). De omvang van de aanvullende kwaliteit voor IV
bedrijven is afhankelijk van de betreffende gebiedstypologie. In het kwaliteitskader Buitengebied
gemeente Peel en Maas is de omvang benoemd per gebiedstypologie.

Schaalvergroting en ontwikkeling
De ruimte voor schaalvergroting en intensivering wordt gegeven in die gebieden die dit
optimaal kurulen drag en . Deze gebieden zijn door de provincie in haar beleid aangegeven
als zoekgebied LOG en concentratiegebied voor de glastuinbouw. In het structuurplan
buitengebied Peel en Maas is er een eerste gemeentelijke visie gegeven over bruikbaarheid
van deze gebieden, met name voor nieuwvestiging en het leveren van een kwaliteitswinst
binnen de gemeente Peel en Maas (in de tijd van het structuurplan nog sub-regio Peel en
Maas genoemd).

Landbouwontwikkeling
De intensieve veehouderij kan verder uitbreiden en intensiveren in de gebieden die hier het
meest geschikt voor zijn. In het reconstructieplan Noord-Limburg zijn binnen het
Landbouwontwikkelings-

grondgebied van Peel en Maas 9 zoekgebieden LOG aangewezen. De mate van geschiktheid

gebieden voor de

van deze gebieden wordt onder andere bepaald door de ligging ten opzichte van de

Intensleve veehouderij

kwetsbare natuur (waaronder Natura 2000-gebieden), woongebieden en landschappelijk
waardevolle gebieden. De gebieden met de minst negatieve uitstraling zijn het meest
geschikt.
In paragraaf 2.2 is de nadere begrenzing en gebiedskeuze nader toegelicht. Deze nadere
begrenzing en toelichting kent haar basis in het structuurplan buitengebied en onderzoek
'Uitwerking landbouwontwikkelingsgebieden' voor het District HeIden. Met de verdere
planontwikkeling en inrichting wordt aandacht besteed aan de inpassing. In hoofdstuk 3
"uitvoering van dezc visic" wordt hier op ingegaan.

Concentratiegebieden

GlascOl1Celltratie
De schaalvergroting en vcrdcrc intensivering van de glastuinbouw vindt plaats in de

glastuinbouw

gebieden die hier het meest geschikt voar zijn. De vestiging van glastuinbouw met een
'bovenregionaal karakter' vindt plaats in het projectvestigingsgebied 'Klavertje vier' . Hier is
het gebied optimaal ingericht op het grootschalige glas oppervlak en de vele (vracht)
verkeersbewegingen.
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De verdere schaalvergroting in de glastuinbouw met een meer regionaal karakter kan
voartgezet worden in de concentratiegebieden. In het gebied van de gemeente Peel en Maas
zijn er 6 gebieden aangewezen voar de barging van de schaalvergroting en ontwikkeling
van de glastuinbouw. Niet alle gebieden zijn optimaal ingericht voor de ontwikkeling en
vestiging van glastuinbouw. In het structuurplan buitengebied Peel en Maas is al een nadere
beperking gemaakt. De concentratiegebieden random de kernen HeIden en Panningen,
Egchel en Kaumeshoek, zijn niet geschikt bevonden voor nieuwvestiging van glastuinbouw.
Dit vanuit de aanwezige waarden en functies.
In paragraaf 2.3 is de nadere begrenzing en gebiedskeuze nader toegelicht zoals dit
benoemd is in het POL 2006 en het structuurplan buitengebied Peel en Maas. Deze nadere
begrenzing kent haar basis in het structuurplan. Met de verdere planontwikkeling en
inrichting wordt aandacht besteed aan de inpassing. In hoofdstuk 3 "uitvoering van deze
visie" wordt hier onder meer nader op ingegaan

2.2

VISIE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Er is gekozen voor het geven van ontwikkelruimte aan bestaande bedrijven op duurzame
locaties in de gemeente Peel en Maas. De duurzame locaties zijn gelegen op afstand van de
kernen en gebieden met (natuur-)waarden en maken het mogelijk intensieve veehouderijen
op karte afstand van deze gebieden te bevriezen of mogelijk saneren.
Specifiek voor de intensieve veehouderij wordt de meeste ruimte voor intensive ring en
schaalvergroting geboden in de LOG's. Vanuit het provinciaal beleid, het reconstructieplan,
zijn de zoekgebieden voar de landbouw ontwikkeling aangeduid. Hierna worden de
gebieden benoemd die het meest geschikt zijn. Hierbij wordt tevens, waar nodig, de
begrenzing van het gebied aangepast aan het toekomstig gebruik en mogelijke effecten op
de omgeving.

2.2.1

NADERE SELECTIE E

Zoals in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vermeld is heeft ARCADIS in 2006
onderzoek verricht naar de geschiktheid van de zoekgebieden LOG
(landbouwontwikkelingsgebieden). In dit onderzoek zijn de meest geschikte gebieden
benoemd, afgestemd op de bepaalde behoefteraming. Het kaartbeeld zoals weergegeven in
afbeelding 2 geeft een beeld van de eindconclusie in 2006. Binnen het onderzoek in 2006
heeft er een inperking plaats gevonden in 2 stappen:
1. Nadere selectie vanuit zoekgebieden LOG uit het Reconstructieplan Noord- en Midden-

Limburg.
2. Nadere inperking op basis van aanvullende gebiedsanalyses.

/ 07568025702· Geconlroleerd

ARC AD IS

/16

Onlwerp·Slrucluurvisie inlensieve veehouderij en glasluinbouw Builengebied gemeenle Peel en Maas

I

\

AfbeeldlngL.;2
~_ _ __

\I

Conclusies landbouw
ontwikkelingsgebieden

I

.

'.

2006

~

'"

....''' -''':~.

.' ..

/ #- ...
" \ :,

",

'

. ,,' ,

!.-*

..

Stap 1
Om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen is een selectie gemaakt door de
zoekgebieden LOG's uit het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg te vergelijken
met de volgende gegevens:
De beoordeling van de LOG's zoals opgenomen in het MER dat is opgesteld in het kader
van het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg.
•

De Iandbouwontwikkelingsgebieden uit de bouwsteen Reconstructie district HeIden uit
2002 (destijds regionale vestigingsgebieden intensieve veehouderij genoemd).

•

De concentratiegebieden glastuinbouw (POL), voor zover deze overlappen met de
zoekgebieden LOG uit het reconstructieplan.
Een zone van 3 kilometer rondom de Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden (in verband
met exteme werking en mogelijke knelpunten bij vergunningverlening in verb and met
toename ammoniakdepositie).

Geselecteerd zijn (in eerste instantie) die gebieden die
•

Aangeduid zijn als zoekgebied in het Reconstructieplan.
Aangeduid zijn als regionaal vestigingsgebied intensieve veehouderij in de bouwsteen.
Voor een groat deel goed of relatief goed scoren t.a.v. de beoordcling in het MER.

Or basis van de bovenstaande benadering zijn in eerste instantie de volgende gebieden
geselecteerd:
Egchelse Heide, conform grens bouwsteen.
Laagheide, gebied uit bouwsteen ten noorden uitgebreid.
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•

Korte Heide, grens uit bouwsteen beperkt uitgebreid. Door de Raad van de (voormalige)
gemeente Maasbree is een motie aangenomen in verb and met de aanduiding van het
LOG. Door de grootschalige ontwikkelingen zoals gepland voor projectvestigingsgebied
Siberie wordt de druk, zowel ruimtelijk als milieukundig, te groot voor het gebied en de
dorpskern Maasbree.

•

De Vliegert, grens aangepast, gebied uit bouwsteen ingeperkt.
Heibloemseweg, grens aangepast, gebied uit bouwsteen ingeperkt en gebied ten zuiden
er van uitgebreid.
Gebied Snepheide, aIleen zuidzijde, niet in bouwsteen.

Daarnaast zijn de volgende grotere gebieden afgevallen waar de ontwikkelingsruimte niet
optimaal is:
Het gebied Leeuwerik vanwege het feit dat dit gebied ook als concentratiegebied
glastuinbouw is aangewezen en al bestaande glastuinbouwbedrijven bevat.
Platveld een groot gedeelte van dit gebied valt binnen de 3 km zone rond het VHRgebied, er is een overlap met concentratiegebied glastuinbouw en het gebied kreeg geen
bijzonder hoge beoordeling in de MER-analyse.
•

Kievitsheide/de Kievit, ten noorden van het hiervoor genoemde gebied Snepheide,
gelegen binnen de 3 km zone rond het VHR-gebied en de wens om te komen tot een
concentratie van glastuinbouw.

Stap2

Voor de zes resterende gebieden zijn diverse zaken op gebiedsniveau inzichtelijk gemaakt.
De zaken die in beeld zijn gebracht betreffen bestaande functies en bestemmingen,
hydrologie, cultuurhistorie en archeologie, milieugebruiksruimte ten aanzien van
geurhinder en ontsluiting. Op basis van die nadere analyse per gebied is in het onderzoek
een verdere inperking voorgesteld. De gebieden die als meest geschikt zijn beoordeeld,
vanuit de gebiedsbenadering, zijn:
Egchelse Heide;
Heibloemseweg;
•

Laagheide;
Korte Heide.

Gebieden die bij nadere detaillering minder geschikt zijn bevonden zijn:
De Vliegert, hier is de fysieke vestigingsruimte zeer beperkt door de aanwezige
intensieve veehouderijbedrijven en de aanwezige burgerwoningen (geurgevoelige
objecten).
•

Snepheide, is als minder geschikt bevonden door de aanwezigheid van bedrijven
(gevoelig voor geurhinder). Het noordelijk deel van het gebied is zeer goed ontsloten,
maar he eft minder mogelijkheden vanuit milieugebruiksruimte. Deze wordt beperkt
door het Natura 2000-gebied Maria Peel.

Nieuwe inzichten
Sinds oplevering van het onderzoek in 2006 zijn nieuwe inzichten ontstaan ten aanzien van
de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden en gewenste ontwikkelingen. De Raad van de
gemeente Peel en Maas heeft aangegeven voordelen te zien in de mogelijke initiatieven vaor
samenwerking tussen de intensieve veehauderij en glastuinbouw.
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Deze samenwerking kan vooral gevonden worden in de kansen voor Cradle to Cradle (C02
neutraal). Het warmteoverschot uit de glastuinbouw kan gebruikt worden in de intensieve
veehouderij en energieopwekking kan plaatsvinden door gebruik te maken van mest. Deze
combinaties tussen intensieve veehouderij en glastuinbouw kunnen het best gerealiseerd
worden in het LOG Snepheide en het glasconcentratiegebied de Kievit. De gemeente heeft
LOG Snepheide

sinds 2007 de mogelijkheid om geurnormen aan te passen. Hierdoor is het gebied Snepheide
alsnog als geschikt gebied naar voren gekomen. Door een aangepaste normering van het
nabij gelegen bedrijventerreinen en het te realiseren glastuinbouwgebied, is een combinatie
met beide andere functies veel meer mogelijk en leidt dit tot minder versnippering van
intensief grondgebruik in het landelijke gebied. Het LOG Snepheide wordt herbegrensd tot
het westelijke deel van het glasconcentratiegebied de Kievit.

Heibloemseweg

Het gebied Heibloemseweg is als minder geschikt beoordeeld. De ontwikkeling van het
LOG Heibloemseweg, in de directe omgeving van de kernen Beringe en Panningen die als
geurgevoelig zijn betiteld, heeft nadelige effecten op het aantal geurgehinderden en het
VvOOTI-

LOG Egchelse Heide

en leefklimaat in d eze kernen.

De gemeen Le Peel en Maas heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het gebied
Egchelse Heide nader te begrenzen en als extra sturingsinstrument gronden aangekocht.
Het biedt namelijk de mogelijkheid om uitvoering te geven aan de beleidsuitgangsptIDten
zoals vastgesteld door de Raad op 22 december 2008. Een van deze beleidsuitgangspunten
is sturen op minimaal het behoudt van het woon- en leefklimaat in de kern Egchel. De
gemeente kan met elke grondverkoop het effect op de kwaliteit van het woon- en
leefklimaat van het dorp Egchel doorrekenen en indien blijkt dat bij een vestiging een
omslagpunt wordt bereikt, worden de resterende gronden niet meer aan bedrijven met
intensieve veehouderij verkocht.
De ontwerp-structuurvisie vormt een nadere onderbouwing van de keuze om LOG Egchel
nader te begrenzen.

Conclusie
De meest geschikte landbouwontwikkelingsgebieden zijn;
Egchelse heide, ontwikkeling binnen het LOG waarbij is gekozen voor een ingeperkt
gebied dat zo ver als mogelijk van de kern Egchel af is gelegen. De gemeente Peel en
Maas heeft hier een grondpositie.
Snepheide, ontwikkelingen voor intensieve veehouderij met mogelijkheden voor een
duurzame functiecombinatie tussen de glastuinbouw en de intensieve veehouderij.
Laaghcidc, ccn gebied met mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en intensivering
van de intensieve veehouderij, mits de ontwikkelingen optimaal worden gestuurd op de
aanwezige waarden. Dit onder IDeer door sluring in de gebiedsbegrenzing.
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2.2.2

I

ONTWIKKELINGSMOGELlJKHEDEN INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

In aanvulling op deze paragraaf geeft bijlage 5 een gedetailleerd overzicht van de
mogelijkheden voor intensieve veehouderij. Hier wordt een beeld gegeven van het aantal
bedrijven en de locaties (gezien vanuit de gebiedstypologieen benadering). Zoals in
paragraaf 2.1 is beschreven en samengevat in tabel1 is er voor de intensieve veehouderij de
meeste uitbreidingsruimte in de LOG's. In de LOG's is ook de enige mogelijkheid voor
nieuwvestiging (nu geen bebouwing).
Voor het LOG Egchelse Heide wordt een "ontwikkelplan" opgesteld. De ontwikkeling van
het LOG Egchelse Heide en het op te stellen ontwikkelplan geven invulling aan de
beleidsuitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld op 22 december 2008.
Daamaast wordt het LOG Snepheide ontwikkeld voor 2 omschakelingen en of
nieuwvestigingen. Omschakeling (bestaande locatie omvormen naar intensieve veehouderij)
heeft de voorkeur in het LOG Snepheide. Met de ontwikkeling van de intensieve
veehouderij dient een combinatie tussen het bedrijf en de glastuinbouw of de bedrijven op
het nabijgelegen bedrijventerrein benut te worden. am deze combinatie optimaal te kunnen
borgen is nieuwvestiging mogelijk, mits deze aansluit aan de glastuinbouwontwikkeling.
Indien er behoefte is aan extra mogelijkheden voor nieuwvestiging, kan het gebied
Laagheide worden benut. Wanneer dit aan de orde is wordt de afweging gemaakt om de
hUidige begrenzing nader in te perken om optimaal in te kunnen spelen op de
ontwikkelingskansen. De herbegrenzing zal plaats vinden in samenwerking met de Raad.
Met de herbegrenzing van het gebied Laagheide wordt kritische gekeken naar de ruimte die
aanwezig is in het gebied (milieuruimte, maar ook landschappelijk) voor vestiging van
intensieve veehouderij en de aanwezige vraag vanuit de markt.
Het aantal nieuwvestigingen in de drie genoemde LOG's samen betreft maximaa19 .
De gemeente werkt aileen mee aan een nieuwvestiging indien er een ruimtelijk knelpunt uit
Peel en Maas wordt opgelost. Daamaast is natuurlijk ook de markt leidend. Geen vraag
betekent automatisch geen nieuwvestiging. Pas net de invulling van het LOG Egchelse Heide
en Snepheide zal beoordeeld worden in hoeverre benutting van het LOG Laagheide nodig
is.
Omschakeling van een agrarisch bouwvlak (geen aanduiding intensieve veehouderij) of een
andere functie naar intensieve veehouderij wordt alleen maar mogelijk gemaakt binnen de
nadere begrensde drie landbouwontwikkelingsgebieden. Omschakeling heeft vanuit de
gedachte van zuinig ruimtegebruik de voorkeur boven nieuwvestiging, maar praktisch
gezien zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt. Omschakeling op andere plekken zijn niet
mogelijk. Dat om de milieudruk te beperken en om in zetten op de plekken die het meest
geschikt zijn.
Met het groot aantal voor schaalvergroting geschikte (bestaande-) locaties zijn er voldoende
ontwikkelingsmogelijkeden voor de intensieve veehouderij. Nieuwvestiging is dus alleen
toegestaan in de door de gemeenteraad bestemde LOG's als er sprake is van het oplossen
van een knelpunt.
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2.2.3

I

AANVULLENDE KWALITEIT

De (solitaire) bedrijven, waaronder intensieve veehouderij en glastuinbouw, dienen te allen
tijde te voldoen aan een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing en afkoppeling van
hemelwater. Dit is de 'module voor agrarische nieuwvestiging en uitbreiding' van het
Limburgs Kwaliteitsmenu.
De gemeente Peel en Maas heeft haar kwaliteitskader verder aangescherpt op de specifieke
eisen en wensen voor haar gebied. Het raadsbesluit van 28 juni 2011 is toegevoegd in bijlage
12. Solitaire locaties dienen hun uitbreiding conform basis kwaliteit en basiskwaliteit plus
landschappelijk in te passen. Naast deze basiskwaliteit wordt bij grate ontwikkelingen, bij
overschrijding van de referentiematen, een aanvullende kwaliteit geeist.
De intensieve veehouderij die het bouwvlak uitbreidt boven de referentiemaat van 1,5 ha
moet naast de basiskwaliteit plus een aanvullende kwaliteitsverbetering invullen.
De aanvullende kwaliteitsverbetering kan, fysiek of in de vorm van een financiele bijdrage,
bestaan uit:
•
•

sloop;
aanleg van natuur en/of landschap;
verbetering en / of hers tel van cultuurhistorische waarden;
extra investering in architectonische kwaliteit (vormgeving, materiaalgebruik);
verbetering van het woon- en/of leefklimaat;
of een andere vorm van aanvullende kwaliteitsverbetering.

In het kwaliteitskader Buitengebied gemeente Peel en Maas is de volledige berekening

weergegeven. Het kwaliteitskader is ook leidend in de omvang van basiskwaliteit, -plus en
aanvullende kwaliteit.

2.2.4

MILIEUGEBRUIKSRUIMTE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

De milieugebruiksruimte voor de ontvvikkeling van de intensieve veehouderij (de ruimte
tussen de huidige milieubelasting en de wettelijk toegestane maximale belasting) is beperkt.
In het MER (zie ook d e samenvatting van het MER in bijlage 2) is dit verde r u itgewerk t.

Een belangrijke sturende factor bij de ontwikkeling van de intensieve veehouderij wordt
gevormd door de randvoorwaarden die volgen uit de Natuurbeschermingswet en de in
voorbereiding zijnde provinciale verordening stikstof en Natura 2000. In grote delen van de
zogenaamde Natura 2000 gebieden in Noord- en Midden-Limburg en Noord-Brabant is de
belasting van stikstof medebepalend voor het bereiken van de gestelde natuurdoelen en is
die belasting nu beduidend hoger dan de streefwaarden. De emissie van stikstof (vooral
NH3, ammoniak) uit de veehouderij in Peel en Maas veToorzaakt een aanzienlijk deel van
de stikstofbelasting op de Natura 2000 gebieden. Daarom wordt de milieuruimte voor de
veehouderij in Peel en Maas sterk bepaald door regels gericht op het beheersen van de
stikstofbelasting op de overbelaste en gevoelige delen van de Natura 2000 gebieden.
Ontwikkelingen zijn mogelijk mits er geen sprake is van een toename van de depositie van
stikstof. Is er wei een toename, dan zal er gesaldeerd moe ten worden met emissies van
andere veehouderijen. Dit wordt nader uitgewerkt in een pravinciale verordening stikstof
en Natura 2000.
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Een dergelijke provinciale verordening is weI aangekondigd, maar ten tijde van afronden
van deze Ontwerp-Structuurvisie (augustus 2011) nog niet in procedure gebracht.
Daamaast zijn er ook andere landelijke en Europese regels en wetten die randvoorwaarden
stellen aan de maximale emissies per dierplaats en de maximale concentraties of
milieubelasting uit de intensieve veehouderij (zoals geur, fijn stof en geluid).
De raadswerkgroep heeft de stuurgroep opdracht gegeven om, in overleg, te komen met een
voorstel voor het sturen op het woon- en leefmilieu ten aanzien van geur en geluid.
De beleidsuitgangspunten van 25 januari 2011, de structuurvisie intensieve veehouderij en
glastuinbouw en het milieueffectrapport vormen een basis hiervoor.
Afbeeldin 3
Indicatieve milieuruimte
(combinatiekaart
ammoniak en geurhinder)
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2.3

VISIE GLASTUINBOUW

Door de inzet van het provinciale drie-sporen beleid wordt er ruimte geboden voor de
ontwikkeling en vestiging van glastuinbouw. De meeste ruimte wordt geboden in het
projectvestigingsgebied. Daamaast wordt in de gemeente Peel en Maas specifiek ruimte
geboden voor de glastuinbouw in de concentratiegebieden. In deze gebieden is er in
beperkte mate ruimte voor nieuwvestiging. Door de gemeenten moet er een nadere
afweging gemaakt worden van de begrenzing om het concentratiegericht beleid vorm te
geven. Hiema worden de gebieden benoemd die het meest geschikt zijn. Hierbij wordt
tevens, waar nodig, de begrenzing van het gebied aangepast aan het toekomstig gebruik en
effecten op de omgeving. Hierdoor ontstaat ruimte voor ontwikkeling en schaalvergroting
met oog en behoud van kwaliteit en kenmerkende karakteristieken.
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2.3.1

I

NADERE SELECTIE EN BEGRENZING GLASTUIN,BOUW CONCENTRATIEGEBIEDEN
Afbeelding 4 geeft een nadere begrenzing van de glastuinbouw gebieden weer. Het betreft
een nadere begrenzing op de glasconcentratiegebieden naar aanleiding van de laatste
inzichten en informatie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 zijn een zestal
gebieden op hoofdlijnen aangewezen binnen de grens van de gemeente Peel en Maas ten
behoeve van de concentratie van glastuinbouw.
Het betreft de gebieden Platveld, de Kievit, Kaumeshoek, Egchel, VlasroothfLeeuwerik en
Tangbroek, verdeeld gelegen over de gemeente Peel en Maas. De nadere begrenzing is tot
stand gekomen in twee stappen:
1. Een herbegrenzing in 2008 met gebiedskennis van provincie en gemeente.

2. Nadere herbegrenzing met de nieuwste inzichten.
Afbeeldin 4
Nadere begrenzing
glastuinbouw
concentratiegebieden

Stap 1
Deze glasconcentratiegebieden uit het POL 2006 zijn in 2008, nader begrensd. Deze
'herbegrenzing' heeft plaats gevonden aan de hand van gebiedskennis vanuit de provincie
en de gemeente Peel en Maas. De nadere begrenzingen zijn nooit bekrachtigd, maar de
uitkomsten van een werksessie gebleven. Puntsgewijs zijn de belangrijkste aspecten
benoemd per glasconcentratiegebied naar aanleiding van de 'ambtelijke herbegrenzing'.
•

Platveld: de begrenzing is aangepast zodat het concentratiegebied beter aansluit op de
bestaande kavelgrenzen, wegenstructuur en ontl.vikkclingskansen, zowel voor
nieuwvestiging aIs uitbreiding van bestaande bedrijven. De begrenzing komt overeen
met provinciaal voorstel en ontwikkelingsplannen voor glasconcentratiegebied.
In oppervlakte is het gebied nagenoeg niet gewijzigd.

Kievit: de begrenzing is aangepast zodat deze beter aansluit op kavelgrenzen en
ontwikkelingskansen. Het gebied is groter geworden zodat er meer praktische inpasbare
ruimte is voor de ontwikkeling en schaalvergroting van de glastuinbouw.
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I

Tangbroek: pravincie heeft de begrenzing aangepast naar bestaande situatie en ruimte.
De logische begrenzing is komen te liggen op wegen en bestaande kavelgrenzen. In
oppervlakte is het gebied nagenoeg niet gewijzigd.

•

Kaumeshoek: verschillende delen van het gebied hebben karakteristieke waarden en
dienen beschermd te worden. Tevens is het concentratiegebied ingeperkt om overlast
van glastuinbouw op de kernen Helden-Panningen en Beringe te beperken.
De begrenzing effectueert de uitspraken uit het structuurplan buitengebied over
nieuwvestiging random de kernen HeIden, Beringe en Panningen. Binnen de begrenzing
wordt er ruimte gegeven aan de bestaande bedrijven om door te kunnen ontwikkelen. In
oppervlakte is het gebied iets kleiner geworden door de herbegrenzing.

•

Vlasrooth: de provincie heeft het gebied nader begrensd voor een betere aansluiting op
de kavelgrenzen en infrastructuur. Het gebied is in oppervlakte iets verkleind.

• Egchel: de begrenzing van het concentratiegebied is nader begrensd door de provincie
om eventueel negatief effect op de kern Egchel te verminderen. De originele begrenzing
zou een verdere verglazing van de entree van Egchel mogelijk maken welke niet
wenselijk is. De begrenzing effectueert de uitspraken uit het structuurplan over
nieuwvestiging random de kernen HeIden, Beringe en Panningen.
Stap 2
Nleuwste begrenzing

Op basis van de nieuwste inzichten zijn de voorgestelde ambtelijke begrenzingen, opgesteld

Glasconcentratie-

in concept door de provincie Limburg en gemeente Peel en Maas, nader belicht. Hieronder

gebieden

zijn de aanpassingen, waar aan de or de, per gebied benoemd. De herbegrenzing komt
overeen met de ruimte die wordt geboden voor verdere ontwikkeling en intensivering.
Egchel: de gemeente Peel en Maas respecteert de bestaande rechten die zijn vergeven
vanuit het structuurplan buitengebied gemeente Peel en Maas. De ambtelijk
voorgestelde herbegrenzing is hierin geen optie. Met de uitspraak uit het structuurplan
over nieuwvestiging random de kernen HeIden, Beringe en Panningen, is er alleen
beleidsmatige ruimte nodig voor de bestaande glastuinbouwbedrijven. De begrenzing
van het concentratiegebied Egchel (oost en west) wijkt af van het ambtelijke voorstel uit
2008. De bestaande glastuinbouwbedrijven, die gelegen zijn in het zoekgebied uit het
POL 2006, zijn gelegen binnen de begrenzing van het glasconcentratiegebied.
Tangbraek: Naar aanleiding van een opgesteld landschappelijk-inpassingsplan is een
nadere begrenzing voorgesteld, welke beter aansluit op de bestaande initiatieven en
ontwikkelingsmogelijkheden alsook de bestaande waarden van het gebied. De wijziging
van de begrenzing is in overleg met de direct betrokken tuinders, Limburgse Land en
Tuinbouw Bond (LLTB), provincie, recreatie ondernemers en bewoners opgesteld.
Vanuit de landschappelijke-inpassing is er in een breed perspectief invulling gegeven
aan de inrichting van het glasconcentratiegebied en het zo veel mogelijk voorkomen van
directe en indirecte overlast voor de bewoners in de omliggende buurtschappen.

I
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• Vlasrooth: de provincie heeft het gebied nader begrensd voor een betere aansluiting op
de kavelgrenzen en infrastructuur. Voorgestelde nadere begrenzing, waarbij rekening is
gehouden met de effectieve gebruiksruimte voor de glastuinbouw en de bestaande
karakteristieke waarden in het gebied, wijkt af van provinciaal voorstel. Hierdoor is het
oppervlak glasconcentratiegebied verkleind ten opzichte van de eerder voorgestelde
begrenzing. Het glasconcentratiegebied Vlasrooth is omringd door EHS en POG waar
extra schaalvergroting door nieuwe bedrijven een negatief effect heeft vanuit geluids- en
lichtoverlast. Daamaast is de afstand tot doorgaande (provinciale) ontsluitingswegen (te)
groot en de mogelijkheid niet voldoende aanwezig voor het ontwikkelen van een
geschikte ontsluiting met een scheiding tussen (vracht-) verkeer en kwetsbare
verkeersdeelnemers.
De begrenzing van de andere vier glasconcentratiegebieden zijn behouden zoals in het
ambtelijke voorstel. In bijlage 10 zijn alle begrenzingen in detail opgenomen. Deze komen
overeen met afbeelding 4.

2.3.2

VOORKE URSLOCATIES
In aanvulling op deze paragraaf geeft bijlage 6 een gedetailleerd overzicht van de

mogelijkheden voor glastuinbouw.
In het POL zijn verschillende gebieden aangewezen als concentratiegebied glastuinbouw.
Niet al deze locaties kunnen vanuit ruimtelijke kwaliteit worden ingevuldl ontwikkeld. Zo
is in het structuurplan buitengebied Peel en Maas aangegeven dat nieuwvestiging voor de
locaties in de nabijheid van de kemen Heiden en Panningen niet wenselijk is.
Van de 6 glasconcentratiegebieden zijn er 3 aangewezen waar nieuwvestiging mogelijk is.
Dit zijn de meest geschikte gebieden voor glasconcentratie gekoppeld met nieuwvestiging
en ruimte tot ontwikkeling van kavels tot 10 ha oppervlakte, netto glas.
Tabel2

Gebied

Status

Beschikbare
ruimte

Argumentatic

De Kievit

Met
nieuwvestiging

+/- 120 ha

Landschappelijk goed inpasbaar, effectieve
ontwikkelingsruimte, bestaande initiatieven .

Platveld

Met
nieuwvestiging

+/- 30 ha

Veel aanwezig glas, landschappelijk goed
inpasbaar, bestaande initiatieven, effectieve
ontwikkelingsruimte.

Tangbroek

Met
nieuwvestiging

+/- 20 ha

Aanwezigheid glas, landschappelijk inpasbaar en
bestaande initiatieven.

Kaumeshoek

Aileen
uitbreiding

Landschappelijk niet goed inpasbaar. geen
effectieve ruimte aanwezig en knelpunten i.v.m .
bestaande en nieuwe natuur.

Vlasrooth /
Leeuwerik

Aileen
uitbreiding

Landschappelijk niet goed inpasbaar. knelpunt met
bebouwingslinten en woonclusters.

Egchel
(deelgebieden
Oost en
West)

Aileen
uitbreiding

Landschappelijk niet goed inpasbaar. knelpunt met
bebouwingslinten en dorpskemen.

Glastuinbouw
concentratiegebieden

107568025702
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De drie gebieden waar nieuwvestiging mogelijk is betreffen de gebieden Platveld,
Tangbroek en de Kievit. Deze zijn het meest geschikt zijn vanuit landschappelijk oogpunt, kwaliteit, aanwezige ontwikkelingsruimte, effect op omliggende bebouwing en omliggende
natuur. In het gebied de Kievit bestaan onder meer kansen voor duurzaamheid in de vorm
van benutting van restwarmte uit mestvergistingsinstallaties in de glastuinbouw.
De overige gebieden zijn geschikt voor beperkte uitbreiding. In deze gebieden wordt
aangenomen dat aileen de reeds aanwezige glastuinbouwbedrijven zullen en kunnen
uitbreiden. Hier vindt geen nieuwvestiging plaats. De meest geschikte gebieden voor
concentratie van glastuinbouw, geschikter dan de genoemde concentratiegebieden, zijn de
projectvestigingsgebieden. De projectvestigingsgebieden dienen voor de bovenregionale
ontwikkelingsvraag naar ruimte voor glastuinbouw en kunnen deze vraag, onder andere op
basis van landschappelijk impact en verkeersaantrekkende werking (gelegen direct aan de
snelweg), uitermate goed borgen.

2.3.3

AANVULLENDE KWALITEIT

De (solitaire) bedrijven, waaronder glastuinbouw, dienen te allen tijde te voldoen aan een
goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing en afkoppeling van hemelwater. Dit is
verwoord in de 'module voor agrarische nieuwvestiging en uitbreiding' van het Limburgs
Kwaliteitsmenu.
De gemeente Peel en Maas heeft haar kwaliteitskader verder toegesneden op de specifieke
eisen en wensen voor haar gebied. Het raadsbesluit van 28 juni 2011 is toegevoegd in bijlage
12. Solitaire locaties dienen hun uitbreiding conform basis kwaliteit (iedere uitbreiding) en
basiskwaliteit plus (vergroting van het bouwvlak) landschappelijk in te passen. Naast deze
basiskwaliteit wordt bij grote ontwikkelingen, bij overschrijding van de referentiematen, een
aanvullende kwaliteit geeist.
Voor solitaire glastuinbouwbedrijven die boven de referentiemaat, van 3 ha, uitbreiden
wordt aangesloten op de 'module glastuinbouw' van het Limburgs Kwaliteitsmenu. De
aanvullende kwaliteitsbijdrage zoals benoemd in de 'module glastuinbouw' eist bij 1 m 2
oppervlak ontwikkeling boven de referentiemaat de sloop van 2 m 2 bestaand glas. De
gemeenten dienen dit als gemiddelde te hanteren wanneer zij een eigen kwaliteitsmenu /
kwaliteitskader ontwikkelen.
Voor de aanvullende kwaliteitsbijdrage voor glastuinbouw heeft de gemeente de keus
gemaakt om volledig aan te sluiten bij het Limburgs Kwaliteitsmenu en een gemiddelde
verhouding van 1 op 2 te hanteren. Het Kwaliteitskader Buitengebied gemeente Peel en
Maas geeft meer detailinformatie over aanvullende kwaliteitseisen voor de glastuinbouw.

I

07568025702 · Geconlraleerd

ARCADIS

126

Ontwerp·Slrucluurvisie inlensie,e ,eehouderij en glasluinbouw Builengebied gemeenle Peel en Maas

HOOFDSTUK

~

o

. .

I

Uitvoering van deze

VIS Ie
De structuurvisie IV en Glas kent een samenhang met het kwaliteitskader buitengebied gemeente Peel
en Maas. De structuurvisie geeft een grondslag voor het op te stellen Bestemmingsplan Buitengebied.
De Structuurvisie Wen Glas en het kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas worden samen
verwerkt in een overkoepelende structuurvisie buitengebied Peel en Maas. Tevens vindt aanvulling
plaats met de overige thema's, zoals arche%gie, milieudossiers en boomteelt, die spelen in het
buitengebied gebundeld tot een integrale visie. In dit hoofdstuk worden de verschillende verbanden
weergegeven met lopende en toekomstige projecten en initiatieven.

3.1

SAMENHANG STRUCTUURPLAN, ONTWERP-STRUCTUURVISIE BUITENGEBIED,
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED EN UITVOERING

De structuurvisie voor IV en Glas is er in eerste instantie om een integrale visie te hebben
waarin is aangegeven welke ontwikkelingen wij willen faciliteren en welke kwaliteiten wij
willen bereiken specifiek gericht op de intensieve veehouderij en glastuinbouw. Een visie als
beleidsdocument die gevoed is door de verschillende beleidskeuzen die al eerder zijn
gemaakt zoals het structuurplan buitengebied Peel en Maas en het concept kwaliteitskader
buitengebied Peel en Maas.
De structuurvisie IV en Glas gaat in op de twee thema's met de in potentie grootste
milieugevolgen op kwetsbare functies als natuur en het woon- en leefklimaat. Het beleid
gericht op de intensieve veehouderij en glastuinbouw is aanvullend beleid voortbordurend
op het structuurplan buitengebied Peel en Maas.
Met de komst van de nieuwe Wro hebben de gemeenten duidelijke en betere
publiekrechtelijke instrumenten voor kostenverhaal, verevening en locatie eisen bij
particuliere grondexploitatie gekregen. Een mogelijkheid tot kostenverhaal is de bijdrage
bovenwijkse voorzieningen (art. 6.2.5 Bro), voorzieningen die van nut zijn voor meerdere
exploitatiegebieden. Hiertoe zal een nota bovenwijkse voorzieningen opgesteld te worden.
In geval van een posterieure overeenkomst, dan weI exploitatieplan dienl de bijdrage
bovenwijkse voorzieningen op basis van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit
bepaald le
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rnugelijkheid tot kostenverhaal is de bijdrage aan een

ruimtelijke ontwikkeling (art. 6.24 lid 1 sub a Wro), voor deze vorm van kostenverhaal is
opname, ontwikkeling en onderbouwing in een structuurvisie vereist. Bijvoorbeeld
infrastructurele aanpassingen om ontsluiting van een landbouwontwikkelingsgebied of glas
concentratiegebied te realiseren of te verbeteren voor de doorstroming en of
verkeersveiligheid.
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Het Structuurplan buitengebied is opgesteld voor aIle functies in het buitengebied van de
gemeente Peel en Maas. Vanuit de wens om sturing te geven op de basiskwaliteit van
bedrijfs- ontwikkelingen en aanvullende kwaliteitsimpulsen bij grotere ontwikkelingen is
het kwaliteitskader Buitengebied gemeente Peel en Maas opgesteld. Het kwaliteitskader
vraagt een bijdrage van aIle ontwikkelingen. Hierdoor dient er een structuurvisie opgesteld
te worden die het mogelijk maakt om kosten en of inspanningen te kunnen vorderen op
bedrijven of particulieren vanuit de Grond Exploitatie Wet.
De inhoud van het Structuurplan en de structuurvisie IV en Glastuinbouw alsook het
kwaliteitskader Buitengebied gemeente Peel en Maas worden verwerkt in een
overkoepelende structuurvisie 'Buitengebied gemeente Peel en Maas' . Een (eventuele)
verwijzing naar een ruimtelijke ontwikkeling, als bedoeld in art. 6.24 lid 1 sub a Wro, zal in
die overkoepelende structuurvisie worden gelegd. Dit omdat een eventuele gewenste
bijdrage aan zo'n ruimtelijke ontwikkeling zich niet beperkt tot de functies intensieve
veehouderij en glastuinbouw en vanwege de relatie met het gemeentelijk kwaliteitskader.
De Structuurvisie IV en Glas (specifiek voor de lastige thema's intensieve veehouderij en
Glastuinbouw) als de overkoepelende structuurvisie zijn daarmee een belangrijk fundament
voor het opstellen van het Bestemmingsplan Buitengebied.

3.2

DOORKIJK NAAR DE REGELING IN HET BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de wijze waarop het voorgestane beleid in
het bestemmingsplan buitengebied gestalte zal krijgen. In de procedure van het
bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid tot aanvulling en aanpassing van de
planologische regeling.

Intensieve veehouderij
De intensieve veehouderijbedrijven krijgen een bouwvlak dat is afgestemd op de huidige
situatie, concrete initiatieven en bestaande rechten van het vigerend bestemmingsplan.
Intensieve veehouderijen worden toegestaan op de bouwvlakken waar ze op de dag van de
ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan al gevestigd waren (titel). Daarvoor
wordt gewerkt met een hoofdzaak criterium.
Het beleid uit het Reconstructieplan en de structuurvisie IV en Glas wordt doorvertaald in
het bestemmingsplan. Dit resulteert in de gestelde referentie omvang van het bouwvlak en
de maximale omvang van het bouwvlak gekoppeld aan de specifieke gebieden.
Ontwikkelingsmogelijkheden voor vergroting van bouwvlakken worden mogelijk gemaakt
via wijzigingsbevoegdheden (college) binnen de kaders zoals in deze visie is vormgegeven.
Hierbij speelt een omgevingstoets (is er voldoende milieuruimte beschikbaar) een
belangrijke roI.
In die gebieden die zijn bestempeld als kwetsbaar, de kernrandzone, bos- en
natuurgebieden en rivier- en beekdalen, kan de intensieve veehouderij het bouwvlak niet
verder uitbreiden. Wanneer er toch een uitbreiding gewenst is ten gevolge van het willen
voldoen aan de eisen ten aanzien van dierenwelzijn is dit mogelijk met maximaal15%.

I
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am aanspraak te kunnen doen op deze uitbreiding moet aangetoond worden dat er op het
bestaande bouwvlak geen ruimte aanwezig is. Het college is bevoegd om een besluit te
nemen.
Voor nieuwvestigingen, omschakelingen of knelgevallen (afwijkingen van het beleid zoals
geformuleerd in deze structuurvisie) worden zelfstandige planologische procedures
gevolgd.

Glastuinbouw
De glastuinbouw bedrijven krijgen een bouwvlak dat is afgestemd op de bestaande rechten.
Glastuinbouw wordt toegestaan op de bouwvlakken waar dit op de dag van de ter inzage
legging van het ontwerp bestemmingsplan al gevestigd is. Uitzondering voor de
concentratiegebieden waar nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven is toegestaan. Hier
kan een nieuw glastuinbouwbedrijf zich onder voorwaarden vestigen.
Het beleid uit het Reconstructieplan en de structuurvisie IV en Glas wordt doorvertaald in
het bestemmingsplan. Dit resulteert in de gestelde referentie omvang van het bouwvlak en
de maximale umvang van het bouwvlak gekoppeld aan de specifieke gebieden.
In die gebieden die zijn bestempeld als kwetsbaar kan de glastuinbouw niet verder

uitbreiden in omvang van het bouwvlak. Dit geldt voor de bos- en natuurgebieden
(perspectief 1 en 2 uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en de kernrandzone.

Kernrandzone
am de woon- en leefkwaliteit in de verschillende kemen binnen de gemeente Peel en Maas
een bescherming te geven worden er kernrandzones ingetekend in het bestemmingsplan.
De bedrijven met een titel intensieve veehouderij en glastuinbouw in het bestemmingsplan
kunnen in deze zones niet verder uitbreiden met hun bouwvlak. Het effect van een verdere
intensivering en schaalvergroting van intensieve veehouderij en glastuinbouw op onder
andere het landschap, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit is te negatief om dit toe te staan
in de directe omgeving van de woonfuncties.
Voor knelgevallen (afwijkingen van het beleid zoals geformuleerd in deze structuurvisie)
worden zelfstandige planologische procedures gevolgd.

3.3

ONTWIKKELEN MET KWALITEIT

De gemeente Peel en Maas heeft een kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas opgesteld
dat is geent op het Limburgs Kwaliteitsmenu en de gebiedstypologieen uit het
structuurplan. SoliLaire localies diellen hun uitbreiding conform basiskwaliteit en
basiskwaliteit plus landschappelijk in te passen. Naast deze vormen van basiskwaliteit
wordt bij grate ontwikkelingen, bij overschrijding van de referentiematen, een aanvullende
kwaliteit geeist. Deze aanpak is nader uitgewerkt in het Kwaliteitskader buitengebied Peel
en Maas.
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Het kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas geeft in hoofdstuk 6 een overzicht van de
uitvoeringsaspecten van het kwaliteitskader en verevening. De vereveningssystematiek
beoogt de risico's transparant te maken en iedereen duidelijkheid te geven over de
mogelijkheden en vereisten. In hoofdstuk 4 van het kwaliteitskader is dat uitgewerkt.
En in hoofdstuk 5 zijn voorbeelden getoond. Naast regels en inspiratievolle voorbeelden is
echter ook organisatie nodig, waaronder de vorming van een kwaliteitscommissie.
Hoofdstuk 6 van het kwaliteitskader behandelt enkele aspecten van de uitvoering van het
kwaliteitskader buitengebied en de systematiek van kwaliteitsbijdragen.

3.4

PROJECTEN
Ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt door de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te vertalen
naar projecten. Daarom is het gewenst in deze structuurvisie aan te geven welke projecten
wij voor ogen hebben am de doe len te bereiken. Dit betreft onder andere projecten die een
nadere uitwerking geven van het voorgestelde beleid.
In het buitengebied van de gemeente Peel en Maas wordt ruimte geboden door de verdere

intensivering en schaalvergroting. Het merendeel van deze ruimte wordt voor de intensieve
veehouderij geboden in de nader begrensde LOG's en voor de glastuinbouw in de
concentratiegebieden. Gericht op het gebruik en de inrichting van deze gebieden worden
hier (inrichtings-) projecten voor doorlopen. Onderstaand zijn de verschillende projecten
benoemd, inclusief enkele details rondom het proces, die uitgevoerd worden:
Groen-inpassingsplan Tangbroek; het glasconcentratiegebied gelegen ten noordwesten
van Baarlo wordt ingericht specifiek op de landschappelijke inpassing en borging van de
verkeersveiligheid. De glastuinbouw ligt in de nabijheid van woonbestemming waar de
woon- en leefkwaliteit wordt verbeterd door landschappelijke inpassing en duidelijke
scheiding tussen vrachtverkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers en woonbebouwing.
Glasconcentratiegebied Platveld, het gebied ten zuiden gelegen van de kern Meijel.
Gericht op een optimale gebiedsinrichting met borging van de bestaande waarden en
functies die pass en is er een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan is geborgd in het
betreffende bestemmingsplan. De ontsluiting van het gebied en de glastuinbouw vindt
plaats doormiddel van een direct aansluiting op de provinciale weg N 279 en N 275. Met
de gebiedsinrichting is zo optimaal mogelijk rekening gehouden met scheiding van
verkeersgroepen, landschappelijk inpassing, hydrologische aspecten (waterberging en
waterneutraal bouwen) alsook de optimale ruimte voor ontwikkeling van glastuinbouw.
Glasconcentratiegebied de Kievit is in ontwikkeling. Momenteel wordt hiervoor een
besluit-mer voor opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de landschappelijke
inpassing met meerwaarde voor flora en fauna en koppeling met de Helenavaart. De
ontwikkeling van het gebied wordt ingezet door particuliere partijen. Hierbij wordt
inzet op de mogelijke inzet van warmtekracht koppel en biovergistingsinstallaties.
Gericht op de ontsluiting krijgt de Kievit een directe aansluiting op de provinciale weg
N275.
Voor het gebied LOG-Egchel wordt ingezet op de concentratie van intensieve
veehouderij en ontlasting van de woon- en leefkern. De gemeente Peel en Maas heeft een
actieve grondhouding en zet zich in op de ontwikkeling van het LOG in combinatie met
de afwaartse beweging van intensieve veehouderij rondom de kern Egchel. Ten behoeve
van het LOG wordt een besluit-MER doorlopen.
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De raadswerkgroep heeft de stuurgroep opdracht gegeven om, in overleg, te komen met
een voorstel voor het sturen op het woon- en leefmilieu ten aanzien van geur en geluid.
In overleg met de raadswerkgroep zal een voorstel worden gemaakt. Basis voor dit
voorstel zijn de beleidsuitgangspunten van 25 januari, de structuurvisie intensieve
veehouderij en glastuinbouw en het milieueffectrapport. Hierbij zal me de gebruik
worden gemaakt van streefbeelden. Het voorstel kan een basis vormen voor een
milieuparagraaf in het bestemmingsplan en/of een geur- en geluidsverordening.

3.5

AANBEVELINGEN
Naast de lopende projecten zoals deze benoemd zijn in paragraaf 3.4 zijn er nog een aantal
aanbevelingen. Deze zijn vergelijkbaar met de projecten, de visie zoals de gemeente Peel en
Maas deze nastreeft en ingezet beleid, zoals het gemeentelijk Kwaliteitskader.
De aanbevelingen hangen samen met de ontwikkeling en of behoud van de ruimtelijke
kwaliteit. Om hier toe te komen zijn puntsgewijs projectideeen weergegeven. De uitvoering
van deze projectideeen hangt nauw samen met de ontwikkelingen van bedrijven in de
betreffende gebieden. In de bijlage 11 is per glasconcentratiegebied en
landbouwontwikkelingsgebied waar ruimle wordl geboden vour nieuwvestiging een
voorzet opgenomen ten behoeve van de landschappelijke kwaliteit. Deze landschappelijke
kwaliteit dient geborgd te worden vanuit een gebiedsproces dat invulling geeft aan de eis
zoals benoemd in het kwaliteitskader Buitengebied gemeente Peel en Maas.
1. Gebiedsiruichtingsplan gericht op het glasconcentratiegebied Vlasrooth / leeuwerik.
Specifiek op de mogelijkheden die ontstaat vanuit de schaalvergroting van de bestaande
glastuinbouwbedrijven. De mogelijkheden om versterking van de omgeving en de
overgang naar de omgeving te ontwikkelen dient gestuurd te worden.
2. Gebiedsiruichtingsplan gericht op het glasconcentratiegebied Kaumeshoek. Specifiek op
de mogelijkheden die ontstaat vanuit de schaalvergroting van de bestaande
glastuinbouwbedrijven. Met deze ontwikkeling kan de sociale link met de omliggende
woonbebouwing versterkt worden en kunnen landschappelijke en functionele aspecten
geoptimaliseerd worden om zo ook overlast te voorkomen.
3. Gebiedsiruichtingsplan gericht op het glasconcentratiegebied Egchel. Specifiek gericht
op de bE'staancie glastuinbouw en de beperkte mogelijkheid die ontstaat vanuit de
schaalvergroting. Met deze ontwikkeling kan de sociale link met de omliggende
woonbebouwh1.g versterkt worden en kunnen vooral functionele aspecten
geoptimaliseerd worden am zo ook overlast te voorkomen.
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8eleidsuitgangspunten van de gemeenteraad

8eleldsuitgangspunten voor de Structuurvlsie IV en Glastulnbouw
DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op he! voorstel 2011-020
Gehoord de beraadslagingen;

BESLUIT

Kaderatelling In relatle tot het Structuurplan (vastgesteld beleid 2008)
1.

In Ie stemmen dat hel Structuurplan dat in 2008 door de raden is vastgesteld en leidend Is in het
kader van de op Ie stellen Structuurvisie IV en Glastuinbouw;
2. In Ie stemmen om aan Ie sluilen op het Structuurplan, waann de typologie bolle akkers onderdeel is
van de lypolOlJle oude- en verdlchlelbasloten bouwlanden nlet apart Ie banoemen;
3, In Ie slemmen om aan Ie slulten op hel Sirucluurplan, waarln reslricltef beleld Is opgelegd bij
ultbreidlng van bestaande glaslulnbouwbedriJven In de beek- en rivlerdalen en In het Kwaliteitskader
DaarblJ Is het vaslgeslelde beleld van Rljk en Provlncle leldend;
Kadollitelllng Kemrandzonea
4, In aanvulling op de gebiedstypologie&n die zijn vastgelegd in het Siructuurplan kernrandzones in te
stellen die de buffer varmen tussen leef- en woonkernen en het buitengebied;
5. Vast Ie stellen dal de afslanden die de Stuurgroep voorslelt onder beslispunt 7 geen juridische
basis hebban in de wet- en regelgeving, maar zUn afgeleld naar voorbeeld van de afstanden die in
verschillende Brabantse gemeenten zijn gehanleerd;
6. In te stemmen dal de afsland lussen de woon- en leefkernen en de kemrandzanes passend moet
z.Iln voor de situetle 1'1 elk van onze elf kemen van Peel en Maas, waarbij is rekening gehouden mel
beslaand (vaslgesleld) beleld ten aanzien van de overlapping van de huidlge
GlaslulnbouYlconcenlratiegebieden met de kemrandzones en de wonlngbouwprojecten opgenomen
in de lijst woningbouwplannlng genoemd onder besl/spunt 8;
7 In te slemmen dat de afstand van de buffer tussen de leefkernen en woonkernen in principe
respectievalijk 200m en 400m meet. In principe is toegevoegd rekeninghoudend mel beslispunl 6.
De begrenzlng loopl over kadaslrale grenzen en (on)verharde \vegen , z.oals Is aangegeven op de
kasrt' kernrandzones Structuurvlsle IV en Glaslulnbouw leef- en woonkemen Gemeente Peel en
Mass behorende bij dlt raadsvoorsteI2011 -020·, die Onderdeel ultmaakl van dlt beslul!;
8. Vast Ie stellen dat de status-quo 4 januarl 2011 wordl gehandhaafd wal belrell' de buffer van 200m
en 400 m tussen respeclievelljk de leef· en woonkernen en hel bullengebled In de zogenaamde
kemrandzones mel In achtnemfng helgeen Is geformuleerd onder de be9llspunten 4 lot en mel 7.
incluslef de lI)sl ullbreldlngsplannen van de leef- en woonkernen. 'Woningbouwplannlng Peel en
Maas - plannen per 01 -12-2010 ' die op 4 januari 2011 (n hel TO Is besproken en onderrleel
uitmaekt van de besfuitvormfng;

Kadllratalllng Structuurvlale Intensleve VeehouderlJ.
9. In Ie stemmen dat de uitbreiding van 10%-15%,conform de eisen gesteld in de Wet Dierenwelzijn
Inhaudt, dal bij uitbreiding van het IV-bedri)f hel aantal dieren hetzelfde blljft en het aantal m2
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toeneeml Oeze ultbreiding kan, Indien hat huidige bOlJwblok cp 1 Januarl2011 ' vol" is en nog fysiek
kan worden ultgebreld. De IV-bedrljven In voormal ge gemeente Maesbree hebben speciale
aandach! In he! kader van hel nleuwe beslemmlngsplan BUitengebled :;
10. In Ie stemmen dal bit uilbreidlng en nJeuwbouw word! ultgegaan ven 1 bouwlaag voor het huisvesten
vall dlelen;
11 . In Ie stemmen dat bij knelsituaties een bultenplanse afweging plaats vindt;
12. In te stemmen met het voorstel van de Stuurgroep om binnen gebiedstypologie grootschalige open
veen ontginningslandschappen de uitbreiding van de bestaande bedrijven tot een platond van 1,5 ha
13. A. In Ie stemmen mel hel voorstel om de IV-bedriJven gesilueerd binnen de gebledstypologieM:
oude verdlchtelbeslolen bouwlanden, grOOlschallge onlginningslandschappen en kleinschallge
halropen ontglnningslandschappen kunnen mogelljk uilbreiden tot 2.5 he mede gezien ons
standpunt dal het gezinsbedrljr op een tenmQn van 5 tot 10 jaar minlmaal deze omvang moet hebben
om te kUM en bestaan.
B. In Ie stemmen mel het voorstel om blnnen de gebledstypologiel!n genoemd onder 11A de
ultbreidlng van IV bedrijven lot 1,5 ha via blnnenplanse procedure (geregcld In het Structuurplan)
mel wlJz1glngsbevoegdheid, waarbij wlj de voorwaarden voor de wljZJgingsbevoegdheid afstemmen
met de Raad.
C. In Ie stemmen voor de gebiedstypologieen genoemd onder beslispunt 11 A mel de uitbreldlng van
1,5 ha tol 2,5 ha inelusiar 10%-15% uilbraiding dierenwelzijn la ragalen via buitenplanse procedure;
Kaderstalling LOG'. Intenslave VeehouderlJ

14. In Ie stemmen met de besluitvorming van de raad van de voormallge gemeente HeIden om uil Ie
gaan voor het LOG Egchelse Heide van maximaal 4 ha per bouwblok;
15. In la stemmen mat het voorstel om over het LOG Krabbenborg In ontwikkellng. zljnde onderdeel van
Kiavertje-4, nadere afspraken Ie maken in de raad;
16. In Ie slemmen met het voorslel om over de aanwijzing, de begrenzing en inrichting van de
zoekgebieden LOG's (opgenomen in de conceplSlructuurvisie IV en Glas). de grootte van de
bouwblokken en bedrijven in de raad nadere atspraken te maken ;
Kaderstelling Structuurvlsle Glastulnbouw

17. In Ie stemmen met een standstill van de Glastuinbouwbedrijven in de kemrandzones, met
uitzondering van de bestaande ontwlkkellngsmogelljkheden voor glasluinbouwbedrijven die nu
IIggen In een glastu lnbouwconcentratiegebled en die straks ook in de kernrandzone IIggen. Voor
deze bedrijven blijft hat bestaand befeld gahandhaafd (beslispunl 6) ;
Kaderstelling GI.atulnbouwtulnbouwconcetratlegebled)

18. In Ie stammen met het voorstel om over de aanwijzing en de begrenzing van de toekomsllge
Glastulnbouwconcenlratiegebleden in de raad nadere afspraken te maken;
19. In Ie stemmen om het voorgesleld beleld aangegeven In de nota: "Voorkeursallernatief (VKA)concept structuurvlsle Peel en Maas Intensieve veehouderiJ en glastulnbouw voor de
raadswerkgroep en klankbordgroep van mei 2010" aan Ie passen met betrekking tol de voorste/len,
zoals onder da bes/lspunlen 2 tol en met 15 bovenstaand, geformuleerd;
Beleld Klavertje4

20. Bij de ontwikkelingen inzake K4 zal het college de raadswerkgroep Buitengebied betrekken.

1.

1 De IV·bedrijven gelegen in de woormallge semeente Maasbree die voor Miilasbree en delen van Baarlo hebben Been rulmte hebb@n
binnen het vli!!:erende bestemm,"ssplinbouWlllak, Deze rv·bedfllven krlJg@n speciale aandacht blj hetvaSUtelien van de

bestemml'&5planbouwblokken In het kader .an het nleuwe be>temmlnl!Slll.n 8uiteng.bled;
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Afspraken Kwalitalt&belald
21. De raadswerkgroep komi naar verwachling voor de volgende maand met nacters voorstellen omlren!
hel Kwaliteitskader.

Aldus besloten in de open bare raadsvergadering van 25 januari 2011
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Samenvatting van de milieueffectrapportage
Inleiding
Bij de voorbereiding van dit ontwerp-structuurvisie- en bestemmingsplan is sprake van de
plicht voor een MER Deze omdat de structuurvisie en het bestemmingsplan buitengebied
een kader vormen voor toekomstige m .e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten, zoals een
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een intensieve veehouderij of een
gebiedsontwikkeling van meer dan 100 hectare voor de glastuinbouw. De MER bevat
informatie over de milieugevolgen die samenhangen met het beleid (deze structuurvisie) en
de planologisch-juridische regeling (het bestemmingsplan), zodat deze informatie kan
worden gebruikt in de besluitvorming over die plannen. Het MER wordt samen met de
ontwerp-structuurvisie ter inzage gelegd. Reacties op het MER worden meegenomen bij de
vaststelling van de structuurvisie en de verdere voorbereiding van - en besluitvorming over
het bestemmingsplan buitengebied.
Het MER en daarmee ook deze bijlage is vooral gericht op de mogelijke milieugevolgen van
de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en de glastuinbouw in de gemeente Peel en
Maas. Naast deze milieugevolgen is er ook specifiek aandacht voor (agrarische-)
ontwikkelingskansen en gezondheid / leefklimaat.

Intensieve veehouderij en glastuinbouw
Het economische perspectief van de landbouw in de wereld en in Nederland is goed te
noemen. De wereldbevolking groeit de komende decennia met circa een derde en zal bij
gemiddeld toenemende welvaart meer gaan besteden aan voedsel en ook dierlijke
producten gaan consumeren.
Er is in Nederland een trend waarneembaar waar consumenten meer en meer kiezen voor
product uit eigen land. Parallel aan deze trend verlangen de consumenten meer en meer
biologisch 'geproduceerd' product.
Schaalvergroting

De afgelopen jaren is de veehouderij en glastuinbouw in Nederland en de gemeente Peel en
Maas levenskrachtig gebleken en kan de concurrentie met het buitenland aan. De trend naar
schaalvergroting, naar minder maar grotere bedrijven, zal doorzetten als gevolg van
efficiencyvoordelen, techniek en automatisering. Dit is een sterk autonoom proces waarop
de overheid nauwelijks invloed kan uitoefenen, behalve het stellen van milieugrenzen en
grenzen aan de omvang van bouwvlakken, stallen en kassen.
Algemeen

In de gemeente Peel en Maas zijn 290 bedrijven gelegen met een tak intensieve veehouderij.
De type bedrijven lopen uiteen van gespecialiseerde varkenshouderijen tot gecombineerde
bedrijven met me1kvee en een kleine tak intensieve veehouderij. Totaal zijn er 401
veehouderijbedrijven (peildatum 2010 milieu-vergunningenbestand gemeente Peel en Maas)
gelegen binnen de gemeente Peel en Maas, waarvan meer dan 50% een tak intensieve
veehouderij in de vergunning hebben. Van de veehouderijbedrijven heeft 47% een tak
intensieve veehouderij groter dan 40 nge (Nederlandse grootte-eenheid).
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Binnen de gemeente zijn er 154 glastuinbouw bedrijven. Dit betreft bedrijven met een titel
glastuinbouw volgens het bestemmingsplan buitengebied. Van deze bedrijven is 64%
3 hectare of kleiner. In de gemeente is 3,3% van de glastuinbouwbedrijven groter dan
10 hectare.

Milieu gebruiksruimte
De milieugebruiksruimte is het verschil tussen de huidige milieubelasting en de maximale
belasting op basis van wettelijke normen. Ontwikkeling van de intensieve veehouderij
binnen de gemeente Peel en Maas zal slechts binnen deze milieuruimte kunnen
plaatsvinden. De milieugebruiksruimte voor de veehouderijen wordt vooral bepaald door
de wet- en regelgeving op het gebied van ammoniak (stikstof depositie) en geur. Lokaal
kunnen normen op het gebied van fijnstof en geluid een belangrijke sturende rol hebben.
De glastuinbouw wordt minder sterk gestuurd door de milieuruimte. Echter hebben
ontwikkelingen binnen de sector, zoals de toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK),
effect van beleid rondom stikstof. Gericht op fijnstof en geluid zullen lokaal deze normen
ook voor glastuinbouw spelen.

Ammoniak
In het kader van de Natuurbeschermingswet of de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
worden diverse gebieden beschermd. Deze worden ook als Natura 2000-gebieden
aangeduid. Omdat de huidige stikstofbelasting verschillende
instandhoudingsdoelstellingen van de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden
rondom de gemeente Peel en Maas bedreigt, leidt dit tot beperkingen van de uitbreiding
van ammoniakdepositie op die gebieden en daarmee op de uitbreidingsmogelijkheden. Het
betreft dan de uitbreiding onder andere van intensieve veehouderij (uitstoot ammoniak) en
glastuinbouw met WKK-installatie (uitstoot NOx).
Op provinciaal niveau en specifiek voor de veehouderijen bereidt de provincie Limburg de
verordening Stikstof en Natura 2000 v~~r. Dit als uitwerking van het convenant "stikstof en
natura 2000) dat op 29 september 2009 is gesloten. In juli 2010 he eft de provincie Limburg
een aankondiging van de verordening gepubliceerd, waarin is aangegeven dat nieuwe
aanvragen vooruitlopend op de vasts telling van de verordening moe ten voldoen aan de
eisen met be trekking tot de maximale emissiewaarden.
De verwachting is dat Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg in het najaar van 2011
een soortgelijke verordening als vastgesteld in Noord-Brabant ter vasts telling zal aanbieden
aan Provincia Ie Staten. Mogelijk zal deze op punten afwijken van de Brabantse verordening,
vanwege de relatie met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De maatregelen in de
PAS worden naar verwachting eind 2011 of begin 2012 op nationaal niveau vastgesteld, met
daarin opgenomen maatregelen en ontwikkelruimte in Limburg.
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PAS (HOOFDLlJNENNOTITIE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF)
Duidelijk is dat het stikstofprobleem te groot is voor een partij. Essentie is dat de programmatische
aanpak stikstof in beeld brengt wat de bijdrage op verschillende niveaus (generiek, provinciaal,
gebiedsgericht) is en wat de bijdrage van verschillende sectoren (Iandbouw, verkeer, industrie) aan de
oplossing van het probleem is.

Onder oplossing vers!aan we he! per saldo geleidelijk maar onvermijdelijk omlaag brengen van de
deposi!ie, waardoor in de tijd realisatie van de natuurdoelen dichterbij komt. Uitgangspunt is dat
ontwikkeling mogelijk blijft (wat voor de goede orde niet inhoudt dat iedere ontwikkeling overal
mogelijk blijft). Het incalculeren van ontwikkelruimte is dus onderdeel van de aanpak.

De Limburgs/Brabantse beleidsregel heeft als doelstelling om de ammoniakbelasting op
Natura2000-gebieden substantieel te verminderen en tevens de vergunningverlening voor
veehouderijbedrijven rond Natura2000-gebieden weer vlot te trekken. De beleidsregel heeft
betrekking op het totale Limburgse en Brabantse grondgebied en heeft (voorlopig) alleen
be trekking op de stalemissie van ammoniak uit veehouderijbedrijven in relatie tot de
stikstofbelasting op Natura2000-gebieden.
In de huidige situatie leidt de achtergronddepositie voor Swalmdal, Leudal, Sarsven en
De Banen, Groote Peel, Deumsche Peel & Mariapeel en Maasduinen tot een overschrijding
van de kritische stikstofdepositie van verschillende stikstofgevoelige habitattypen. Ook in
de toekomst (2020) is nog steeds een overschrijding van de kritische depositiewaarden
voorzien voor deze stikstofgevoelig habitattypen.
In het MER is een kaart opgenomen waarin de milieuruimte voor de emissie van ammoniak
is weergegeven. De kaart op de volgende pagina 'de kaart indicatieve milieuruimte', een
gecombineerde kaart voor ammoniak en geurhinder, laat zien dat de milieuruimte in het
westen van Peel en Maas beperkter is. De bedrijven die in dit gebied gelegen zijn dienen
relatief meer moeite te doen voor het beperken van de uitstoot van ammoniak.
Geurhinder uit stal/en

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor geur veroorzaakt
door het houden van dieren in dierenverblijven. De gemeente Peel en Maas heeft nog geen
eigen geurbeleid, afwijkende norm van de wettelijke voor geurbelasting, vastgesteld.
Nieuwvestiging van een intensieve veehouderij of omschakeling van een niet-intensief naar
een intensief bedrijf gaat altijd gepaard met een uitbreiding van de geuremissie. Uitbreiding
van bestaande illtensieve veehouderijen, onlwikkeling van meer dierplaatsen, kan gepaard
gaan met de uitbreiding van de vergunde geuremissie. Door toepassing van modeme
stalsystemen of luchtwassers is dit niet noodzakelijkerwijs het geval.
Uitgaande van de wettelijke norms telling is de milieuruimte voor de emissie van geur
opgenomen op de gecombineerde kaart indicatieve milieuruimte op de volgende pagina.
De milieu ruimte wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van woonlinten in het
buitengebied en de kemen. De verweving van de woon en agrarische functies in het
buitengebied en in de zones rondom de kemen is hierin terug te vinden.
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Milieucombinatie ammoniak en geur
In de kaart 'indicatieve milieuruimte' is een combinatie gemaakt van de milieuruimte voor
de emissie van ammoniak en geur.
Relatief gezien zijn er in de gebieden rondom de kernen en random het Natura 2000-gebied
Groote Peel, Deurnse Peel en Mariapeel meer locaties met beperkte milieuruimte dan in de
zoekgebieden voor de landbouwontwikkeling. Locaties waar veel milieuruimte is zijn echter
ook in het overige gebied te vinden.

Indicatieve milieuruimte, combinatie ammoniak en geurhinder;
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Fijnstof
Uit verschillende publica ties is bekend dat fijnstof gezondheidsproblemen en vroegtijdige
sterfte kan veraorzaken bij de mens. Concentratie van veehouderijbedrijven kan de kans op
overschrijding van de fijnstof normen verhogen. De provincie Limburg, en gemeente Peel en
Maas, kent een hogere achtergrondconcentratie fijnstof door de invioeden van grotere
industrie en infrastructuur. De achtergrondconcentratie fijnstof (voar zeezout gecorrigeerd
waarden, bron ISL3a) in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas ligt overwegend
tussen de 20 en 25 flg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de maximale jaargemiddelde
concentratie van 40 flg/m3 fijnstof. WeI is het boven de (gezondheids)advieswaarde van de
World Health Organization (WHO) die op 20 flg/m3 is gesteld.
De invioed van pluimvee op de fijnstof concentratie is groter dan die van andere
(intensieve) veehouderijbedrijven. Vanuit een pluimveehouderij vindt een groter uitstoot
van fijnstof plaats. In de gebieden met een hogere achtergrondconcentratie (> 25 flg/m 3) kan
fijnstof sturend worden voar de milieugebruiksruimte. Dit kan zijn in de omgeving van het
gebied de Schorf en nabij Koningslust.
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Voor andere (niet-pluimveebedrijven) is gemiddeld genomen fijnstof geen bepalende factor
voor de milieugebruiksruimte vanwege een mogelijke overschrijding van wettelijke
normen.
De ontwikkeling en verdere intensivering kan in delen van het buitengebied leiden tot een
toename in de verkeers- en vervoersbewegingen en daarmee ook tot een lokale
verslechtering van de luchtkwaliteit.

Bei'nvloeding grond- en oppervlakte water (kwantitatieft
Bij de ontwikkeling van bedrijven wordt het regenwater opgevangen. Dit is een vereiste dat
ook benoemd is in het provinciaal kwaliteitsmenu Limburg en het kwaliteitskader
buitengebied Peel en Maas. Na opvang dient het water ge'infiltreerd te worden of vertraagd
afgevoerd.
In de glastuinbouw wordt het opgevangen regenwater zo optimaal mogelijk gebruikt voor
beregening van de gewassen. Hierdoor kan dit hemelwater niet infiltreren waardoor er
minder voeding is van het grondwater. In de glasconcentratiegebieden, waar meerdere
glastuinbouwbedrijven van formaat ontwikkeld worden heeft dit een groter en beter
waameembaar effect op de grondwaterstand.
Het gebruik van hemelwater of grondwater in de glastuinbouw is geheel afhankelijk van de
gewassen die geteeld worden.
TER INDICATIE
Vaor substraatteelt van tomaten, komkommers en paprika's ligt de netlo waterbehoefte op zo'n 800
mm vaar het netla oppervlak waar geteeld wordt. Kijkend naar het bebouwd oppervlak van de
glastuinbauw - bauwvlakken in de gemeente Peel en Maas (rekening houdend met het feit dat
hemelwater dat aileen op de kassen valt over het algemeen wardt gebruikt in de kas en datgene dat
op overige gebouwen of bestrating valt niet) betekent dit dat minder dan de helft van de jaarlijkse
neerslag (700 tot 900 mm) nooit het grondwater bereikt.

Beinvloeding grond- en oppervlakte water (kwalitatieft
Het lozen van (afval-)water is gekoppeld aan strenge regelgeving. De ontwikkeling van
intensieve veehouderij en glastuinbouw, daar waar nieuwe systemen worden toegepast ter
vervanging van oude systemen, kan zelfs een licht positief effect hebben op de kwaliteit. Het
grondwater wordt niet kwalitatief beYnvloed door solitaire of gebiedsontwikkelingen van
intensieve veehouderij en glastuinbouw.
Hierdoor zal er geen extra vervuild water terecht komen in het grondwater en het
upperviaktewater. Daamaast vinden er geen emissies van mest- en andere stoffen naar het
oppervlakte- en grondwater plaats door het gebruik van vloeistofdichte vloeren. Eventuele
hoeveelheden van bestaande vervuilde lozingen op het oppervlaktewater en grondwater
zullen afnemen. Dit omdat bedrijven die in schaal vergroten voor het totale bedrijf moeten
voldaan aan de randvoorwaarden van het waterschap.

I

075530257 0 2 Gcx.,t,cicccc

ARCADiS

13S

Ontwerp·Slrucluurvisie inlensieve veehoudeni en glasluinbouw Builengebied gemeenle Peel en Maas

I

Verkeer(sveiligheid)
De gemeente Peel en Maas is gelegen ten zuiden van de A-67, ten oosten van de A-2 en ten
westen van de A-73. De ontsluiting van de gemeente via deze rijkswegen voldoet, er zijn
nog geen knelpunten in de verkeersafwikkeling. Er zijn geen problemen te verwachten als
gevolg van de autonome ontwikkeling. De bereikbaarheid is voldoende.
Het overgrote deel van de intensieve veehouderij en glashlinbouw zijn solitaire locaties in
het buitengebied. De solitaire locaties zijn ontsloten via lokale wegen naar de
hoofdontsluiting-wegen, zoals provinciale wegen. Deze bedrijven maken in meer en
mindere mate gebruik van (smalle) lokale wegen zonder scheiding tussen het (vracht-)
verkeer en kwetsbare deelnemers.
In de huidige situatie is er een grote kans op conflicten tussen (vracht-) verkeer en
kwetsbare deelnemers op de lokale wegen, 'erftoegangswegen' en kruisingen van deze
wegen met de gebiedsontsluitingswegen. De 10k ale wegen zijn smal waarbij er geen
scheiding is met de kwetsbare verkeersdeelnemers. Op de 'erftoegangswegen' en genoemde
kruisingen zijn er weI maatregelen genomen ter bescherming van de kwetsbare
verkeersdeelnemers. Hier zijn fietsstroken, -suggestiestroken en verhoogde kruisingen
aanwezig. Er is echter geen volwaardige scheiding, waardoor de afstand tot de kwetsbare
verkeersdeelnemers erg gering is.
In de directe omgeving van de kemen en bebouwingslinten is er een grotere kans op

conflictsituaties door de aanwezigheid van vele woningen. De afstand tussen de woningen
en de intensieve veehouderijen en glastuinbouwbedrijven is in deze gebieden kleiner en de
dichtheid woningen is groter.
De verdere concentratie van intensieve veehouderij en glastuinbouw op de daarvoor
geschikte locaties geeft meer verkeersveilige situaties. Met name de gebieden waar de
solitaire locaties afnemen zal de verkeersveiligheid toenemen. De locaties waar de
concentratie van bedrijven plaats vindt dient echter w eI optimaal ingericht te worden op de
scheiding tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het overige verkeer.
Ten aanzien van de ontwikkeling van solitaire locaties geldt dat er rekening gehouden dien
te worden met de cumulatie van (vracht-)verkeer op de lokale wegen.

Assimilatiebelichting
Glastuinbouw maakt gebruik van kunstmatig verlichting (assimilatiebelichting).
De assimilatiebelichting wordt gebruikt voor het bemvloeden van de ontwikkeling van
planten, wanneer het natuurlijk licht te kort schiet. Hierdoor kunnen telers jaarrond
producten telen en beter inspringen op de marktontwikkeling en -vraag.
De assimilatiebelichting heeft, wanneer het direct en in bepaalde mate indirect naar de
omgeving uitstraalt, een negatief effect op het woon- en leefklimaat van mens en alsook op
het leefklimaat van 'lichtgevoelige' dieren. 'Lichtvervuiling' be"invloed het dag- en
nachtritme van mensen en dieren.
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De ontwikkelingen staan voor toepassing van assimilatiebelichting en afschermende
maatregelen niet stil. Het optreden van effecten door assimilatiebelichting wordt be·invloed
door afscherming, beplanting en ander vormen die voortkomen uit de bedrijfsvoering. De
oppervlakte glastuinbouw waar assimilatiebeliehting wordt toegepast heeft gevolgen voor
de omvang van het effect van de uitstoot van de verliehting. Bij gebiedsontwikkeling waar
grote hoeveelheden glastuinbouw dieht bij elkaar ontwikkeld worden (met toepassing van
assimilatieverlichting) treed er cumulatie op van de lichtuitstoot.
Als gevolg van de sinds enkele jaren geldende eis dat kassen zowel aan de zij ais bovenkant
worden afgeschermd, bovenkant 95% of meer, zijn de effecten beperkt ten aanzien van
overlast.
Het merendeel van de solitaire Iocaties in de gemeente Peel en Maas maken geen gebruik
van assimilatieverlichting. Met name de bedrijven met een grotere omvang (die over het
algemeen gevestigd zijn en worden in de concentratiegebieden) zullen, afhankelijk van de
teelt weI gebmik maken van Kunst licht. Door het ontbreken van gegevens over toekomstige
teelten in de kassen kan er nog geen kwantitatieve beoordeling (berekening van toename
aan aantallux, verlichtingssterkte) worden gemaakt. Verwacht mag worden dat door de al
geldende Eisen geen geldende richtwaarden worden overschreden.

Gezondheid
In een bijlage bij het MER is informatie opgenomen aangaande de lopende onderzoeken en
huidige inzichten met be trekking tot de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheid
en is een relatie gelegd met het milieuonderzoek in het Kader van het MER. Het beoordelen
van effecten op de volksgezondheid is geen onderdeel van het MER Hier is maatschappelijk
gezien veel aandacht voor. Dit thema is dan ook opgenomen. Hierbij wordt kort ingegaan
op verschillende kenmerkende componenten waarvan een effect op de gezondheidsrisieo te
verwachten is in de algemene leefomgeving.
Uitkomsten van het meest recente onderzoek "Mogelijke effecten van intensieve veehouderij
op de gezondheid van omwonenden" van juni 2011 zijn daarin opgenomen. Uit dit
onderzoek blijkt onder meer dat een 'megastal' qua mogelijke schadelijke gevolgen niet of
nauwelijks verschilt van gangbare intensieve veehouderijen. WeI zijn er verhoogde
concentraties tijnstot (met daarin bepaalde micro-organismen en endotoxinen) aangetroffen
rondom intensieve veehouderij die een andere samenstelling hebben dan elders. Echter
blijken er weinig verschillen te zijn tussen de algemene gezondheid in de omgeving van
intensieve veehouderij en die van een omgeving met beduidend minder intensieve
veehouderij . Gerieht op enkele aandoeningen, zoals Q-koorts, longontsteking en astma, zijn
ecMer weI duidelijke verschillen gebleke.n.

Bet thema volksgezondheid speelt met name voor de sector intensieve veehouderiJ een roi.
De uitstoot van onder meer fijnstof, NOx (verzameinaam your stikstofoxiden) en
assimilatiebelichting in de glastuinbouw (zowel direct vanuit warmtekrachtkoppel als
indirect vanuit verkeersbewegingen) zullen hierin steeds meer een rol gaan (mede) spelen.
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Alternatieven
Om de milieugevolgen van de mogelijke ontwikkeling van de intensieve veehouderij en

glastuinbouw in beeld te brengen zijn in het MER een aantal altematieven (scenario's voor
ontwikkeling) geformuleerd. Van deze altematieven zijn de effecten ingeschat en onderling
vergeleken. De altematieven richten zich op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij
en glastuinbouw. Deze altematieven en de in beeld gebrachte milieugevolgen geven een
bandbreedte die ondersteuning bieden in het besluit te komen tot beleid.
In tabe13 zijn de altematieven weergegeven voor intensieve veehouderij en glastuinbouw.

Specifiek voor de intensieve veehouderij zijn er nog enkele altematieven uitgewerkt in het
MER. Een van deze dient als referentiesituaties ten behoeve van de
Natuurbeschermingswet. Hierbij wordt uitgegaan van de vergunde situatie op 7 december
2004, gericht op de stikstof / ammoniak depositie. Een ander brengt de autonome situatie in
beeld waarin aIle bedrijven voldoen aan het Besluit HUisvesting.
Daamaast wordt een altematief worst-case in beeld gebracht in twee varianten. De worst
case geeft een beeld van de fictieve situatie dat (variant 1) aIle bouwvlakken geheel worden
ingevuld voor de intensieve veehouderij en (variant 2) alle bouwvlakken worden opgevuld
en een maximaal mogelijke vergroting doormaken. Aan de hand van deze altematieven
wordt een maximaal mogelijke milieubelasting weergegeven.
Tabel3
Samenvatting van

Altematiet

Varianten

Huidige situatie

alternatieven en varianten

Voorkeursalternatief

Herverdeling per saldo
beperkte graei

Opmerking

Toelichting

Voor IV en
Glastuinbouw

De huidige vergunde situatie,
die dient als reterentiesituatie.
Brengt de huidige milieusituatie
in beeld in het peiljaar 2010.

Voor intensieve
veehouderij

bestaande bedrijven

Herverdeling meer
groei bestaande
bedriiven.
Voorkeursalternatief

0% graei

Voor glastuinbouw

Deze variant brengt de
gevolgen van een graei in
beeld.

25% graei

Sterke Stu ring

Per saldo beperkte

V~~r

groei bestaande

veehouderij

bedrijven
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In deze variant nemen de
groeiende bedrijven
productierechten en
oppervlakte over van
stoppende bedrijven. Per saldo
blijft daarbij de totale omvang
in de gemeente gelijk.

intensieve

Inzet van gratere
kernrandzones ter
bescherming van het woon- en
leefklimaal. En be perking tot
de twee meest geschikte
LOG's.
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Alternatief

Varianten

Opmerking

Toelichting

Sterke Sturing

0% graei

Voor

In deze variant nemen de
groeiende bedrijven
praductierechten en
oppervlakte over van
stoppende bedrijven. Per saldo
blijft daarbij de totale omvang
in de gemeente gelijk. De
referentiemaat voor solitaire
glastuinbouw is gesteld op 1,5
ha en de maximummaat op 3
ha.

Glastuinbouw

25% graei

I

Deze variant brengt de
gevolgen van een graei in
beeld van 25%.

Voor intensieve veehouderij gaan aIle alternatieven uit van een (modelmatige) aanname dat
de kleinste bedrijven « 40 nge) op termijn, binnen de planperiode van de structuurvisie,
stoppen. Bedrijven die iets groter zijn zuIlen stoppen als ze in gevoelige gebieden gelegen
zijn, andere zuIlen juist verder ontwikkelen. In de alternatieven is geen rekening gehouden
met ontwikkelings- perspectieven van afzonderlijke bedrijven die niet modelmatig
ondervangen zijn met bovenstaande opmerking.

Vergelijking van effecten op hoofdlijnen
In het MER zijn de effecten van de alternatieven op verschillende aspecten in beeld gebracht
en vergeleken met de referentiesituatie. Per aspect zijn een of meer criteria gebruikt voor de
effectbeoordeling.

Aanbevelingen
In het MER zijn onder andere de volgende aanbevelingen opgenomen voor de uitwerking
van het beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij en glastuinbouw.
Een gemeentelijke normstelling op geurhinder. Met deze normstelling kan optimaal
gestuurd worden op het woon- en leefklimaat in de verschillende kemen binnen de
gemeente Peel en Maas. In deze gemeentelijke normstelling kan dan onderscheid
gemaakt worden tussen de verschillende kernen, afhankelijk van hun' agrarische
karakter' .
De werkwijze van 'bouwblok op maat' inzetten die strakker is vormgegeven dan nu het
geval. Hierdoor is er minder 'planologische ruimte' direct inzetbaar.
Vergrotingen (binnenplans) van het bouwvlak te allen tijde via wijzigingsbevoegdheid.
Toets uitvoeren op de vast te stellen verordening stikstof en Natura 2000. Hierdoor
wordt vooraf ingespeeld op de toekomstige regelgeving.
Nadere duiding van duurzame locaties, ook gezien vanuit verkeer, gezondheid en
ruimtelijke ordening.
Meer sturing op maatwerk in de meer kwetsbare gebiedstypologieen. Gericht op de
ontwikkeling van glastuinbouw meer maatwerk toepassen in de beekdalen. Hierbij
nadrukkelijk rekening houden met de hydrologische effecten in de directe omgeving van
hydrologisch-gevoelige gebieden, waaronder de beekdalen en verdrogingsgevoelige
natuurgebieden.
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Stimuleren / belonen van een afwaartse beweging. Dus als er sprake is van de afbouw
van een locatie in het extensiveringsgebied (voor intensieve veehouderij), ecologische,
groene hoofdstructuur (voor glastuinbouw) of de kernrandzone dan ook de ruimte
geven voor verdere ontwikkeling op de duurzame locatie. Deze locatie wordt als
duurzame gekenmerkt vanuit de milieuruimte (zowel ammoniak als geurhinder en
fijnstof) alsook andere omgevingsaspecten zoals landschap en verkeersveiligheid.
Stimuleren op innovaties. Hierbij met name aandacht voor de innovaties die verder gaan
dan alleen de eigen bedrijfsvoering. Functiecombinaties tussen intensieve veehouderij en
glastuinbouw hebben de voorkeur in het LOG Snepheide, glasconcentratiegebied de
Kievit.
Bij verdere (gebieds) ontwikkelingen waar grootschalige glastuinbouw onderdeel van
uitmaakt is het aan te bevelen om tot en met de doorgaande ontsluitingsroutes
(provinciale- en of Rijkswegen) de verkeersveiligheid te belichten. Hierbij zal te allen
tijde rekening gehouden moeten worden met de cumulatie van de verkeersaantrekkende
werking van verschillende bedrijven in een bepaald gebied.
Inzet van verdere optimalisering in de scheiding tussen woongebieden (kernen,
kernranden en woonlinten) en vrachtverkeer. Hierbij rekening houdend met de
cumulatie die optreedt in gebieden met diverse solitaire bedrijven die over eenzelfde
weg ontsluiten. Hierbij zijn deze wegen voornamelijk oudere landbouwontsluitingswegen die niet meer geoptimaliseerd zijn naar de omvang van de gebruikers. Er wordt
in dit kader aandacht gevraagd voor het beleid rondom verkeer en vervoer. De aanleg
van gescheiden fiets en wandel paden, passeerhavens of een verplichte routing voor
vrachtverkeer zijn aanvullende maatregelen voor de verbetering van de
verkeersveiligheid op wegvlakken of kruisingen waar een knelpunt kan ontstaan.
•

I

Berekenen van cumulatief effect van assimilatiebelichting bij gebiedsontwikkeling van
glastuinbouw, waar de inrichting en gewasteelt bekend zijn.
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I

Overleg
Stuurgroep
Ten behoeve van het opstellen van de structuurvisie wordt gewerkt met een stuurgroep. Dit
is dezelfde stuurgroep voor het bestemmingsplan buitengebied en de overkoepelende
structuurvisie buitengebied. Het proces om te komen tot de structuurvisie is gestart met vier
verschillende gemeenten, die in de beginfase van hun fusie zaten, namelijk de voormalige
gemeenten Maasbree, Kessel, HeIden en Meijel. In deze fase van het proces heeft de
stuurgroep de inbreng gekend van de 4 verantwoordelijke wethouders van de verschillende
gemeenten. Nadat de fusie formeel is bekrachtigd is de stuurgroep gewijzigd en bestaat uit
de volgende personen:
•

Wethouder Wim Hermans (projectwethouder bestemmingsplan buitengebied).

•

Wethouder Peter Fleuren.

•

Petro Kuypers.

•

Frits Peeters.

•

Wil Krause.

Klankbordgroep
Het belangrijkste doel van de klankbordgroep is consultatie over de voorgenomen keuzes /
ontwikkelingen. De leden van de klankbordgroep zijn dezelfde als die voor het
bestemmingsplan buitengebied en structuurplan buitengebied. De klankbordgroep bestaat
uit een vertegenwoordiging van de volgende organisaties:
•

Waterschap Peel en MaasvalleL
Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB).
Kamer van Koophandel.
Recron.

• Limburgse Milieufederatie.
• Rijkswaterstaat (RWS).
• Midden en Kleinbedrijf (MKB).
Heemkundevereniging.

Raadswerkgroep
Uitgaande van de Raad is een raadswerkgroep samengesteid. De rol van de raadswerkgroep
is vertegenwoordiging van de Raad. De raadswerkgroep is betrokken bij de totstandkoming
van deze structuurvisie intensieve veehouderij en glastuinbouw.
Werkgroep
Ambtelijk heeft de werkgroep bestemmingsplan buitengebied bijgedragen aan deze
siructuurvi~ie. Binnen deze werkgroep is de provincie Limburg vertegenwoordigd.
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Situatie en (beleids )ontwikkelingen intensieve
veehouderij en glastuinbouw
Situatie en ontwikkelingen land- en tuinbouw
Ontwikkelingen veehouderij in Nederland
Afbeelding 5 laat de ontwikkeling zien van de Nederlandse veestapel tot 2010.

Afbeeldln 5
Ontwikkeling Nederlandse
veestapel. (Bran;
ARCADIS op basis van
CBS gegevens)

Ter toelichting op Afbeelding 5 is het volgende van belang:
De veestapel in Nederland en ook Peel en Maas nam sinds de jaren 60 sterk toe als
gevolg van intensievere landbouwmethoden en de import van veevoer.
•

Het aantal runderen daalt sinds de invoering van de melkquotering in 1984, om de
zuiveloverschotten in Europa te beteugelen. Bij een gelijkblijvend nationaal melkquotum
daalde sindsdien het aantal melkkoeien als gevolg van een steeds hogere melkproductie
per koe. De laatste paar jaar stijgt het aantal melkkoeien weer als gevolg van verruiming
van het melkquotum.

• Na het in 1987 instellen van mestproductierechten is het aantal varkens en kippen in
Nederland sinds 1999 gemaximeerd door het invoeren van een systeem van varkens- en
pluimveerechten wat sindsdien een plafond betekent voor de totale omvang van de
pluimvee- en varkensstapel in Nederland. Dit om milieuredenen om het nationale
mestoverschot beheersbaar te houden. De structure Ie afname van het aantal varkens en
kippen sinds 2000 komt vooral door de eenmalige opkoopregeling van varkens- en
pluimveerechten om het Nederlandse mestoverschot te verminderen. In de periode
2006-2010 groeide de varkens- en kippenstapel weer. Deels komt dit door het uitgeven
van extra dierrechten door het rijk, in ruil voor afzet van de mest buiten de Nederlandse
Iandbouw en deels wellicht door een hogere benuttingsgraad van rechten.
•

De schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven gaat gestaag door. Groeiende
bedrijven nemen daarbij grond, melkquotum, varkens- of pluimveerechten over van
stoppende bedrijven. Het LEI verwacht dat de komende 15 jaar het aantal
landbouwbedrijven in Nederland met circa een derde zal afnemen. Dat betekent een
(voortgaande) afname met enkele procenten per jaar (LEI rapport 2010.042).

I
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Op 1 januari 2008 is de zogenoemde compartimentering van de varkens- en
pluimveerechten afgeschaft. Deze compartimentering zorgde er voor dat varkens- en
pluimveerechten niet konden verschuiven naar en tussen de concentratiegebieden: het
concentratiegebied oost (Gelderland, Overijssel en een deel van Utrecht) en het zuidelijke
concentratiegebied (Noord-Brabant en Limburg). Tussen begin 2008 en begin 2010 heeft zich
per saldo een lichte migratie voorgedaan van varkens- en pluimveerechten naar Brabant en
Limburg. Op 23 april 2010 he eft het kabinet besloten om de compartimentering met
onmiddellijke ingang weer in ere te herstellen overeenkomstig de regels v66r 1 januari 2008.
Dit om verdere concentratie van varkens en kippen en het mestoverschot in de
concentratiegebieden te voorkomen.

Huidige situatie en trends land- en tuinbouw in Peel en Maas
De land- en tuinbouw in Peel en Maas gebruikt 53% van de totale oppervlakte van de
gemeente en is sterk gevarieerd: akkerbouw, melkveehouderij, intensieve veehouderij
(varkens en kip pen), tuinbouw in de open grond en onder glas, zowel groenten, bloem-,
sier- en boomteelt. Tabel1 geeft een overzicht van de samenstelling en ontwikkeiing van de
landbouw tussen 2000 en 2009.
Het aantallandbouwbedrijven nam tussen 2000 en 2009 af met 31 % van 830 naar 574 (dus
met circa 3% per jaar, wat overeenkomt met de trend voor heel Nederland). De oppervlakte
landbouwgrond nam met 6% af en de hoeveelheid varkens en kippen met 7 en 8%, veel
minder dan de afname van het aantallandbouwbedrijven. Dit betekent een ontwikkeling
naar minder maar grotere bedrijven, waarbij groeiende bedrijven grond en productierechten
ovememen van stoppende bedrijven. De grondgebruik intensiteit nam toe: tuinbouw in de
open grond nam toe met 23%, onder glas met 47%. Het aantal bedrijven met glastuinbouw
nam desondanks nog licht af tot 126 want ook duidt op een aanzienlijke schaalvergroting.
De oppervlakte glastuinbouw bedraagt ruim 300 hectare (de gemiddelde bedrijfsgrootte in
de glastuinbouw is dus bijna 2,5 ha), waarvan circa tweederde glasgroenten en circa een
derde bloemen, boomteelt en vaste planten. De tuinbouw in de open grond beslaat ook een
aanzienlijke oppervlakte van circa 1.750 ha.
De oppervlakte grasland halveerde en het aantal runderen nam af met 25%, wellicht vooral
door het vertrek van melkveehouders uit de gemeente om plaats te maken voor ander
grondgebruik. De laatste jaren is de hoeveelheid varkens en kippen weinig veranderd, enige
afname yond begin deze eeuw plaats, wellicht als gevolg van de opkoopregeling van
varkens- en kippenrechten om het mestoverschot te verkleinen. In 2010 zijn er 100 bedrijven
met varkens en 26 bedrijven met kippen.
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2000

Tabel4

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

I

2009

2009
in %
van
2000

Aantal landbouwbedrijven
(grater dan 3 NGE), dieren
en grondgebruik in Peel en
Maas in de periode 20002009 (bran; CBS)
Getalien in ha, mits anders
weergegeven
X = niet bekend
"= aantal

# =aantal in 1000

Oppervlakte
gemeente Peel
en Maas

16130

Bos en natuur

2543

Overig, (stedelijk
en infrastructuur)

5389

Landbouwgrand,
waarvan:

8881

8872

8722

8601

8596

8529

8391

8604

8705

8198

94

Bouwland

5334

5632

5206

5389

5472

5407

5341

5436

5256

5146

96

Grasland

1837

1494

1597

1302

1118

1108

1019

947

1215

892

49

Tuinbouw open
grand

1500

1522

1674

1658

1753

1761

1755

1943

1956

1852

123

Tuinbouwonder
glas

208

223

243

250

252

252

274

276

277

306

147

Aantal landb.

830

787

764

726

691

665

640

619

593

574

69

graasdieren

398

378

361

345

318

292

287

281

267

267

67

hokdieren

242

230

213

194

185

173

164

172

167

155

64

akkerbouw

581

566

493

478

449

398

387

380

374

362

62

tuinbouw in de
open grand

317

285

275

257

250

224

231

215

204

195

62

glastuinbouw

183

169

167

162

150

142

142

137

127

126

69

Paddenstoelen

31

29

26

20

15

13

12

11

11

12

39

Rundvee totaal#

16

16

13

12

12

12

11

12

13

12

75

Vleeskalveren "

4140

4113

2455

2649

2910

3065

2275

3024

3284

2100

51

Geiten"

148

60

45

52

51

69

34

41

33

36

24

Varkens totaal#

288

294

272

258

256

248

258

262

260

267

93

Biggen#

119

131

120

111

112

110

122

122

123

129

108

bedr., waarvan:

Vleesvarkens#

133

129

119

116

112

104

102

109

107

107

80

Fokvarkens#

35

34

33

31

31

35

33

32

30

31

88

Kippen totaal#

1952

2146

2029

1546

1792

1443

1955

1727

1924

1796

92

Vleeskuikens#

X

X

1539

X

X

X

1318

X

1353

1253

x

Leghennen#

480

471

490

385

495

4389

637

559

571

543

113

267

93

Overig pluimvee# 288

294

272

258

256

248

258

262

260

Ontwikkelingsperspectief veehouderij
Het economisch perspectief van de landbouw in de wereld en in Nederland is goed te
noemen. De wereldbevolking groeit de komende decennia met circa een derde en zal bij
gemiddeld toenemende welvaart meer gaan besteden aan voedsel en ook meer dierlijke
producten gaan consumeren. Daamaast neemt de vraag naar bio-energie en bio-vezels toe.

I
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Ook het economisch perspectief van de veehouderijsector in Nederland is goed. De sector is
de afgelopen jaren levenskrachtig gebleken en kan de concurrentie met het buitenland aan.
De trend naar schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven zal doorzetten als
gevolg van efficiencyvoordelen, techniek en automatisering. Dat is een sterk autonoom
proces waarop de overheid nauwelijks invloed kan uitoefenen, behalve het stellen van
milieugrenzen en grenzen aan de omvang van bouwvlakken en stallen.
Voor zover de omvang van individuele bouwvlakken beperkend zal zijn voor
schaalvergroting zullen schaalvergrotende bedrijven steeds vaker meerdere bedrijfslocaties
omvatten. Het is niet aannemelijk dat de vee stapel in Nederland afneemt door gebrek aan
economisch perspectief of gebrek aan geschikte locaties. Binnen de huidige milieuregels en
bouwvlakken zijn er nog voldoende geschikte locaties om de huidige Nederlandse veestapel
te huisvesten en te laten groeien op minder maar grotere bedrijven. De Nederlandse
veestapel kan mogelijk gaan groeien door de volgende ontwikkelingen:
Het afschaffen van de melkquotering in 2015. Dan kan de totale Nederlandse
melkveestapel mogelijk toenemen, tenzij er dan, om de mestproductie en andere
emissies te bepreken, dierrechten voor melkvee ingesteld worden. Het Landbouw
Economisch Instituut (LEI) heeft onderzocht dat de toename van de Nederlandse
melkveestapel dan enkele tientallen procenten kan bedragen. Ditbreiden wordt dan
goedkoper omdat melkveebedrijven voor die uitbreiding geen quotum meer hoeven te
kopen van stoppende bedrijven.
Het mogelijk vervallen van het systeem van pluimvee- en varkensrechten in 2015. Dit
systeem vervalt als niet voor die tijd besloten wordt om het te handhaven. Als het
systeem vervalt, kan de Nederlandse varkens- en pluirnveestapel toenemen. Uitbreiden
wordt dan goedkoper omdat veebedrijven voor die uitbreiding geen rechten meer
hoeven te kopen van stoppende bedrijven.
De toekomstige ontwikkeling van de omvang van de veestapel in Peel en Maas zal vooral
afhangen van het mestbeleid van het rijk na 2015, de intemationale concurrentiepositie van
de Nederlandse veehouderij en het ruimtelijk beleid van de gemeente. Gegeven de sterke
Nederlandse concurrentiepositie enerzijds en de beperkte milieugebruiksruimte (mestafzet,
emissies) voor groei van de veestapel anderzijds is het op voorhand niet aannemelijk dat de
Nederlandse en gemeentelijke veestapel, ook na 2015, grote krimp of groei zallaten zien.

Ontwikkelingsperspectief (glas)tuinbouw
In het LEI rapport 2009-021 (De agrarische sector in Nederland naar 2020, perspectieven en

onzekerheden) is gesteld dat de mogelijkheden tot verdere groei van de glasgroenteteelt
beperkt zijn, gegeven de vetwachie untwikkelingen op het gebied van productiviteit,
omvang van de bevolking en koopkracht op de relevante markten. Daardoor zal het areaal
glasgroente afnemen. Voor sierteeltproducten (bloemen, planten, boilen, bomen) zal de
vraag onder invloed van de slijgende koopkracht sterker toenemen dan voor de
voedingstuinbouw en voor landbouwproducten in het algemeen. De inkomenselasticiteit
van de vraag naar sierteeltproducten is naar verhouding hoog. In de (12) nieuwe lidstaten is
die nog hoger, en trouwens ook in de meeste landen buiten de ED, dan de in de al
welvarender 'oude' ED-Ianden.
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De Nederlandse sector kan van die vraagstijging profiteren, mede omdat het beschikt over
een op aile onderdelen sterke concurrentiepositie in de teelt en de intemationale handeL In
die zin heeft de sierteelt minder dan de voedingstuinbouw de concurrentie met andere EUlanden te duchten. Door de (sterkere) positie van de sierteeltsectoren kunnen de arealen van
deze gewassen toenemen, zowel onder glas als in de open grand. Dit hangt in belangrijke
mate samen met de inkomensontwikkeling in Centraal Europa en de rest van de wereld.
In Klaver~e 4, marktperspectief 2009-2015, is gesteld dat de totale opperviakte glastuinbouw
in Nederland sinds 2000 constant is maar dat het aantal glastuinbouwbedrijven met 8% per
jaar afnam. De algemene verwachting is dat de sector na een periode van 'stilstand' over
enkele jaren weer aantrekt. Het totale areaal in Nederland zal niet (sterk) groeien en blijft
circa 10.000 ha. Kansen voor Klaver~e 4 zitten in de benodigde 'nieuwbouw' die voortkomt
uit vemieuwing van bedrijven, samengaan van bedrijven (schaalvergroting), verplaatsing
vanwege sanering van oude locaties, verplaatsing vanwege ruimtetekort, et cetera.
De inzet voor glasgroente is een verdere groei van het Nederlandse marktaandeel in de
(Europese) markt. Kanttekening daarbij is de trend dat consumenten meer en meer kiezen
voor product uit eigen land; de vraag is of deze trend doorzet of van voorbijgaande aard zal
blijken. Nederland concurreert vooralsnog nog steeds op de geboden kwaliteit van
producten. Wat betreft sierteelt zijn de perspectieven onduidelijker. Enerzijds is de
verwachting dat deze branche sneller herstelt en mee groeit zodra de economie aantrekt.
Anderzijds is de concurrentie van buitenlandse producenten een factor om serieus rekening
mee te houden. Bovendien is de impact van het geplande vertrek van Flora Holland uit
Venlo nog niet helemaal te voorspellen. Perkplanten en (kleine) boomteelt bieden
interessante perspectieven voor de regio Venio.
Het Klaver~e 4-rapport gaat uit van een ruimtevraag vanuit de glastuinbouw van 330 ha
voor de periode 2009-2020, waarbij de vraag zich met name vanaf 2015 manifesteert.
Basis voor deze ins chatting van de ruimtebehoefte in de glastuinbouw vormt het scenario
'correctie historische groei' van Arvalis (Marktontwikkelingen in de Glastuinbouwsector
2007-2015). In dit scenario wordt de behoefte voor de periode 2007-2020 ingeschat op 370 ha.
Anders dan in het Arvalis-scenario, dat uitgaat van een afvlakking van de jaarlijkse vraag,
wordt in het hier gehanteerde, aangepaste scenario in de eerstkomende jaren een geringe
vraag voorzien en een hogere jaarlijkse ruimtevraag in de eindfase van deze periode.
Volgens het Arvalis-rapport (scenario "correctie historische graei") zal de opperviakte
glastuinbouw in Noord- en Midden-Limburg toenemen van ongeveer 1000 ha in 2010 tot
ongeveer 1145 ha in 2015. Het totale glasareaal van de gespecialiseerde
glastuinbouwbedrijven in Limburg steeg van 714 ha in 1997 tot 845 ha in 2007, een toename
van 131 ha. Dit is een stijging van 18% in de afgelopen 10 jaar. In totaal Nederland is de
stijging van het areaal gespecialiseerd glas minder. Namelijk van 9675 ha in 1997 naar 9841
ha in 2007. Dit is een stijging van 0,2% in 10 jaar. Afbeelding 6 laat zien de ontwikkeling van
gespecialiseerd glas in Limburg t.o.v. de ontwikkeling in Nederland.

I
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Afbeeldlng 6
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1--- Limbu'2 -+- Nederland I
Provinciaal beleid
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2006) is op hoofdlijnen een samenhangend
overzicht van de provinciale visie op de ontwikkeling van Limburg opgenomen, op het
gebied van ruimte, milieu, water en verkeer en vervoer. Voor de landbouw zijn in het POL
de volgende centrale doelstellingen geformuleerd:
het behouden en versterken van de economische positie van de landbouw en in samenhang
daarmee: het herstellen en verdiepen van de bijdrage van de landbouw voor de kwaliteit
van zijn omgeving. Voor de niet-grondgebonden sectoren (onder andere glastuinbouw en
intensieve veehouderij) wil de Provincie een verdergaande concentratie en clustering van de
productieomvang in duurzame gebieden in voomamelijk het Peelland stimuleren en
daarmee ook een geleidelijke afbouw op minder duurzame locaties elders realiseren.
Intensieve veehouderij
Het provinciaal beleid ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de
intensieve veehouderij is vastgelegd in het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg
uit 2004. Het beleid uit het Reconstructieplan is erop gericht om de intensieve veehouderij
zich dusdanig te laten ontwikkelen, dat steeds meer bedrijven op goede locaties en steeds
minder bedrijven dicht bij natuurgebieden en woonkemen liggen. De intensieve
vcchouderij beweegt zich 'afwaarts' van kwetsbare functies als natuur en wonen.
am deze afwaartse beweging vorm te geven zijn in het reconstructieplan de volgende zones
opgenomen die onderdeel uilmaken van ue integrale zonering Intensieve veehouderij.
Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's).

• Verwevingsgebieden .
Extensiveringsgebieden.
Een onderverdeling van het buitengebied van de gemeenten in deze zones is weergegeven
op onderstaande kaart.
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Integrale zonering
intensieve veehouderij,
Reconstructieplan (2004)
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Extensiveringsgebieden

In extensiveringsgebieden wordt gestimuleerd dat de intensieve veehouderij er op termijn
wordt afgebouwd. Deze gebieden liggen vooral rond de bos- en natuurgebieden.
In extensiveringsgebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven
beperkt.
BELEIDSRUIMTE GEMEENTEN
Uitbreiding van bouwvlakken van intensieve veehouderij of nieuwvestiging van intensieve
veehouderijen is niet toegestaan. De gemeenten hebben hierin geen eigen beleidsruimte. Gemeenten
kunnen wei eigen, aanvullende instrumenten inzetten, om de gewenste afwaartse beweging te
stimuleren.

Verwevings gebieden
Verwevingsgebieden kennen een sterke vermenging van functies (onder andere landbouw,
toerisme en recreatie) met diverse waarden in het buitengebied (zoals water,landschap en
natuur). Doel voor deze gebieden is dat deze functies en waarden zich naast elkaar
ontwikkelen en elkaar onderling versterken. Nieuwvestiging is binnen verwevingsgebieden
niet toegestaan. Groei van bestaande bedrijven is weI toegestaan. In delen van het
verwevingsgebied is bij overschrijding van een bovengrens van het bouwvlak van 1,5 ha een
tegenprestatie verplicht.
BELEIDSRUIMTE GEMEENTEN
Gemeenten kunnen binnen de verwevingsgebieden nadere randvoorwaarden stellen met betrekking
tot de uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen (omvang, milieubelasting en
landschappelijke inpassing). In het reconstructieplan is specifiek aandacht besteed aan de zones
rondom de kernen. Deze zijn begrensd als verwevingsgebied, met een oproep aan gemeenten om
specifiek beleid voor deze zones te ontwikkelen, om zo ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en
gewenste ontwikkelingen te stimuleren.
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Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's)
In de LOG's kunnen bestaande intensieve veebedrijven groeien en is - in nader aan te
wijzen gebieden binnen de LOG' 5 - ruimte voor nieuwe (of verplaatsende) bedrijven.
Ruimtelijke concentratie van de intensieve veehouderij in gebieden die zowel
bedrijfseconomisch als wat betreft omgevingskwaliteit duurzaam zijn, is hierbij het
uitgangspunt. Volgens het reconstructieplan moet waar mogelijk worden gestreefd naar
projectvestigingen en verdergaande samenwerking tussen de bedrijven.
Landbouwontwikkelingsgebieden uit het reconstructieplan zijn zo begrensd, dat er vanuit
het provinciaal ruimtelijk- en milieubeleid ook daadwerkelijk ruimte is voor
bedrijfsontwikkeling en voor concentratie van bedrijven. In de praktijk zijn desondanks niet
alle locaties in een landbouwontwikkelingsgebied oak geschikt om nieuwe bedrijven te
vestigen. Vandaar dat er ook voor gekozen is om deze gebieden aan te wijzen als
zoekgebieden.
BELEIDSRUIMTE GEMEENTEN
Gemeenten kunnen de zoekgebieden nader begrenzen en daarmee besluiten om in delen van de
zoekgebleden nleuwvestiging wei of niet toe te staan. Gemeenten mogen geen LOG's buiten de
zoekgebieden aanwijzen. Gemeenten kunnen randvoorwaarden stellen ten aanzien van de omvang
(aantal, graolle), milieubelasting en landschappelijke inpassing van nieuwvestigingen en uitbreidingen .
Zoekgebieden die door gemeenten (nog) niet als landbouwontwikkelingsgebied zijn aangewezen,
hebben de status als verwevingsgebied (zonder oppervlakteplafond).

In tabel 5 zijn de mogelijkheden voar IV -bedrijven op basis van het provinciaal beleid
samengevat.
Extensiveringsgebied

Verwevingsgebied

LOG

Is uitbreiding binnen bestaand
bouwvlak mogelijk? (afhankelijk
van milieuvergunning)

Ja

Ja

Ja

Is uitbreiding van het bouwvlak
mogelijk? (afhankelijk van
BOM+)

Nee

Ja

Ja

Is nieuwvestiging mogelijk?
(Afhankelijk van BOM+)

Nee

Nee

Ja

TabelS
Mogelijkheden voor IVbedrijven. Samengevat
provinciaal beleid.

Glastuinbouw
Met betrekking tot de glastuinbouw gaat het provincia Ie beleid uit van het
concentratiebeleid en de zogenaamde drie-$poren aanpak, waarbij:
1. de ruimste vestigingsmogelijkheden geboden worden in de projectvestigingen
glastuinbonw zoals Siberie. Dat houdt in dat er voorzieningen zijn die dUUrZ3ITlc,
energiezuinige en grootschalige ontwikkeling van de glastuinbouw mogelijk maken;
2. er in de concentratiegebieden er voar bestaande glastuinbouwbedrijven individuele
ontwikkelingsmogelijkheden zijn. In beperkte mate is er plaats voor nieuwe vestigingen
van met name starters en verplaatsers vanuit onder andere het Maasdal en de gebieden
die in het POL zijn aangeduid als perspectieven Pl (Ecologische Hoofdstructuur) en P2
(Provinciale ontwikkelingszone groen). In het Pol zijn binnen Peel en Maas zeven
concentratiegebieden aangegeven en globaal begrensd. Daarnaast is indicatief een
mogelijk toekomstig aan te wijzen concentratiegebied aangegeven.
\ 0!5050257 0 C
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3. solitaire bedrijven, dus gelegen buiten de concentratiegebieden en het
projectvestigingsgebied, beperkte uitbreidingsmogelijkheden hebben.

Afbeeldln 8
Zoekgebieden
concentratiegebied voor

'.\

glastuinbouw (bron;
Pravinciaal omgevingsplan

Maasbree

Limburg)

LEGENDA
Projectvestigingslocaties glastuinbouw:
rzm SibOl1A
~ Caljfomi e

HefSlruclurering en revitalisering
concenlraliegebieden glasluinbouw:
&'S."9 Concenttatiegebieden indicatJer
begrensd in hel POL

•

MogeUJc toekomstig aan le wtjzen
concenLrali8gebied

Slimuleren uitplaatslng en
afbouw glastulnoouw:
PES
.:::::;;; Winlerbed van de Maas

1111 1 Ruimt. VOO( v•• rl<racllUge
watersystemen (P3J

Om richting te geven aan de uitvoering van dit beleid, heeft de provincie in het POL 2006
referentiematen genoemd per zone. In tabel 6 worden de mogelijkheden voor glastuinbouw
op basis van Pol, 2006 weergegeven.

Tabel6
Mogelijkheden
glastuinbouw (bran;
Provinciaal omgevingsplan
Limburg)

Zonering

Uitbrciding

Nieuw

P1 (Ecologische Hoofdstructuur) en
P2 (pravinciale ontwikkelingszone
groen)

Nee

Nee

P3 Veerkrachtig watersysteem en
P4 Vitaallandelijk gebied
P5a Ontwikkelingsruimte landbouw en
toerisme
P5b LOG (intensieve veehouderij), niet
tevens projectvestiging of
concentratiegebied glastuinbouw

Ja, BOM+, referentiemaat
3 ha.

Nee

P5b Prajectvestiging glastuinbouw

Ja, geen bovengrens

Ja, geen bovengrens

P5c Concentratiegebied glastuinbouw

Ja, BOM+, geen
bovengrens, maar boven 5
ha extra eisen

Ja, BOM+, geen bovengrens,
maar boven 5 ha extra eisen.

P6 Plattelandskem

Ja, BOM+, referentiemaat
3 ha

Nee

P8 Stedelijke ontwikkelingszone
pg Stedelijke bebouwing

I
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BELEIDSRUIMTE GEMEENTEN
Gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de in het POL genoemde referentiematen. In het POL
zijn een aantal aspecten genoemd die aan bod dienen te komen bij de onderbouwing van zo'n
afwijking, zoals de beschikbaarheid van alternatieve locaties/bedrijven en de gemeentelijke ambities
van het betreffende gebied. Gemeenten kunnen de gebieden voor projectvestiging en
concentratiegebieden glastuinbouwgebieden nader begrenzen. Zij kunnen ook besluiten voor delen
van deze (globaal) begrensde gebieden nieuwvestiging uit te sluiten.

POL-aanvulling Klavertje 4
Voar de gebiedsontwikkeling Klaver~e 4 is een POL-aanvulling vastgesteld in 2009.
Deze POL-aanvulling heeft voor de gemeente Peel en Maas een paar wijzigingen. Met name
voor het gebied ten westen van het concentratiegebied Siberie. Onderstaande figuren geven
de wijzigingen weer, waarin het gebied ten zuidwesfeh van Siberie, groene arcering, een
verdeling krijgt in Provinciale Ontwikkelingszone Groen, Dynamisch landbouwgebied en
projectvestiging glastuinbouw. Op afbeelding 9 zijn de POL gebieden te zien.
Afbeeldln

9

Linkerkaart; voormalig
POL 2006, rechterkaart
POL aanvulling.

Gemeentelijk beleid
Structuurplan buitengebied Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas werkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan
buitengebied. Ter voorbereiding daarvan zijn de beleidsuitgangspunten voor de op handen
zijnde actualisatie vastgelegd in het Structuurplan buitengebied Peel en Maas. Het
structuurplan buitengebied is vastgesteld in december 2008 door de gezamenlijke Raden.

".

In dit Structuurplan is ook aandacht besteed aan de thema's intensieve veehouderij en

glastuinbouw. Hierin zijn de landbouwontwikkelingsgebieden uit het Reconstructieplan en
de concentratiegebieden glastuinbouw uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg als
zoekgebied overgenomen. Beleidsmatig is voorzien in het beschermen van de
(zoekgebieden) LOG's en de concentratiegebieden glastuinbouw tegen gebruiksvormen die
later een belemmering kunnen vormen voor de concentratiefunctie van deze gebieden. Voor
het projectvestigingsgebied Siberie is geen beleidswijziging voorzien ten opzichte van de
bestaande plannen voor dat gebied.

I
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RELATIE STRUCTUURPLAN - STRUCTUURVISIE - ACTUALISATIE BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED
V~~r

de nadere afbakening van de landbouwontwikkelingsgebieden en de concentratiegebieden

glastuinbouw en het opstellen van het gemeentelijk vestigingsbeleid ten aanzien van deze beide
sectoren , is in het Structuurplan Buitengebied Peel en Maas verwezen naar de 'op te stellen
Structuurvisie en plan-MER intensieve veehouderij en glastuinbouw' . De invulling van de
landbouwontwikkelingsgebieden en de concentratiegebieden glastuinbouw zullen niet "direct worden
bestemd" in het op te stell en bestemmingsplan buitengebied, dit wordt indirect wei mogelijk gemaakt.
Dit geldt ook voor grotere uitbreidingen van intensieve veehouderijen . Dergelijke ontwikkelingen
worden via aparte bestemmingsplannen geregeld. De "structuurvisie/MER intensieve veehouderij en
glastuinbouw" is hiervoor het beleids- en ontwikkelingskader.

In het Structuurplan zijn vooral voor het thema glastuinbouw enkele bouwstenen voor het

(inter)gemeentelijk vestigingsbeleid verwoord. Deze zijn hieronder samengevat.
BELEIDSUITSPRAKEN UIT HET STRUCTUURPLAN TEN AANZIEN VAN GLASTUINBOUW

Terughoudend beleid voor solitair gelegen bedrijven. Verplaatsen van solitair gelegen bedrijven naar
glastuinbouwconcentratiegebieden of projectvestigingsgebieden. Voor een solitair gelegen bedrijf
geldt een referentiemaat van 3 ha bouwvlak.

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en economische dynamiek, is het van belang dat bestaande
bedrijven toch een duurzaam toekomstperspectief geboden kan worden.
Daarom wordt uitgegaan van een wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding van deze bedrijven tot
maximaal 5 ha bouwkavel. Voor een dergelijke uitbreiding zal een extra tegenprestatie gevraagd
worden. Deze tegenprestatie moet ten goede komen in groter verband en niet aileen op de locatie
zelf. Hierbij kan, bijvoorbeeld, gedacht worden aan het slopen van (overtollig)glas ergens in de regio
als tegenprestatie. Het realiseren van glastuinbouwconcentraties. In deze gebieden is nieuwvestiging
van een glastuinbouwbedrijf toegestaan. Voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven
geldt een maximale maat van 10 ha (bouwkavel). Er is gekozen voor een maat boven de 5 hectare (bij
een bouwkavel groter dan 5 ha zijn extra tegenprestaties vereist) omdat dit nodig wordt geacht voor
de ontwikkeling van duurzame en perspectiefrijke bedrijven. Het realiseren van een
projectvestigingslocatie (Siberie) waar glastuinbouw onbeperkt mag doorgroeien .

Binnen de glastuinbouwconcentratiegebieden is voor de locaties in de nabijheid van de kernen Heiden
en Panningen nieuwvestiging niet mogelijk vanwege beperkte beschikbaarheid van grond. De
aanwezige gronden dienen gereserveerd te worden voor uitbreidingsruimte van bestaande bedrijven
in deze gebieden. Daamaast liggen een aantal van genoemde concentratiegebieden langs
invalswegen naar de dorpen. Hier worden wanden van glas niet wenselijk geacht, vandaar dat hier
nieuwvestiging niet mogelijk is vanuit ruimtelijke kwaliteit bezien. Ook de concentratielocatie
Maasbreeseweg in Heiden wordt gezien als locatie waar geen nieuwvestiging meer mogelijk is, bezien
vanuit het aspect ruimtelijke kwaliteit. De landschappelijke impact is hier te groot, doordat dit gebied
groen en open is en dient te blijven. Bij aangetoonde lokale behoefte op lange termijn voor nieuwe
glastuinbouwbedrijven , kan de locatie aan de westzijde van de Maasbreeseweg als reservelocatie
noodzakelijk zijn. Hiervoor is een zorgvuldig landschappelijk raamwerk noodzakelijk, waarbij de
groene entree functie behouden dient te blijven.
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BELEIDSUITSPRAKEN UIT HET STRUCTUURPLAN TEN AANZIEN VAN LOG'S

Als referentiemaat voor de maximale omvang van intensieve veehouderijen is in het ontwerp
Structuurplan een bouwvlak van 2,5 hectare genoemd. Verdere vergroting is mogelijk, met toepassing
van BOM+.

Daarnaast is aangegeven dat in de gebieden die a) gelegen zijn binnen de pravinciale zoekgebieden
LOG's, en b) op basis van de te verrichten intergemeentelijke afweging afvallen als geschikt LOG,
extra mogelijkheden voor permanente teeltondersteunende voorzieningen worden geboden: maximaal
3 hectare per bedrijf, niet zijnde kassen en deze mogen "wandelen" in relatie tot een teeltplan .

Gebiedstypologie
In het Structuurplan zijn de beleidsmatige en £eitelijke ontwikkelingen gekoppeld aan
gebiedstypen. De gebiedstypologie is afgeleid van het Landschapskader Noord- en MiddenLimburg (provincie Limburg, 2006) en van het Structuurplan HeIden.
Er is uitgegaan van de volgende gebiedstypen:
1. Gude, verdichte/besloten bouwlanden.

2. Kleinschalige, half open ontginningslandschappen.
3. Beekdalen I Rivierdal.
4. Grootschalige open ontginningslandschappen.
5. Grootschalige open veen ontginning landschappen.
6. Bos- en natuurgebieden.
Per gebiedstype zijn ruimtelijk-Iandschappelijke doelen beschreven en zijn de
on twikkelingsmogelijkheden van verschillende func ties beschreven. In bijlage 8 en in een
klein formaat hieronder is de matrix ' functies en gebiedstypologie' voor de planthema's
intensieve veehouderij en glastuinbouw weergegeven.
Figuur 3'--_ _ _ __ _

'Uitsnede matrix functies
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Structuurvisie Meijel en gebiedsvisie Platveld
De gemeente Meijel heeft in juni 2006 een Structuurvisie opgesteld. De gemeente koestert de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden, maar geeft ruimtelijke ontwikkelingen ook
de ruimte met name in het half gesloten agrarische landschap. In het ruimtelijk model is
voor het glastuinbouwconcentratiegebied en tevens zoekgebied LOG Platveld gekozen voor
glastuinbouwontwikkeling. Het zoekgebied LOG Vieruitersten is niet als zodanig ingevuld.
Daarbij is de gemeente weI voornemens om IV -bedrijven nabij de kern te verplaatsen. De
onderstaande afbeelding geeft het ruimtelijk model weer uit de Structuurvisie Meijel.
Afbeelding 10
Ruimtelijk model
Structuurvisie Meijel

Landschappelijke gebiedsvisie glastuinbouwconcentratiegebiedl LOG Platveld
De gemeente Meijel heeft in 2005 een Landschappelijke gebiedsvisie vastgesteld voor haar
Glastuinbouwconcentratiegebied en LOG Platveld. Deze gebiedsvisie beschrijft de
wenselijke invulling van dit gebied en schenkt daarbij zowel aandacht aan de
randvoorwaarden van glastuinbouw als de omgevingskwaliteit voor bewoners.
De doelstelling is daarom ook het creeren van een duurzaam en landschappelijk raamwerk
waarbinnen uitbreiding, omvorming of nieuwvestiging van glastuinbouw mogelijk is en
waarbinnen de omgevingskwaliteit voor bewoners is geborgd. Hieronder is een uitsnede
van de plankaart voor dit gebied weergegeven.

I
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Afbeeldln

I

11

Uitsnede plankaart
Landschappelijke
gebiedsvisie Platveld

Enkele kenmerken zijn:
Het hart van het gebied wordt een zeer intensief glazen hart.
Duurzaam landelijk raamwerk langs de wegenstructuur met groene buffers, bermen,
bebouwingsvrij erf, huisweide en dergelijke. Na deze zone is een schil voorzien van
multifunctionele landelijke functies (woningen, grondgebonden teelten, bassins en
dergelijke).

• Gebiedseigen kenmerken als laanstructuren en watergangen blijven zoveel mogelijk
behouden of worden versterkt.
•

Gebied zal een andere weghierarchie krijgen.

Andere besluitvormingstrajecten
Projectvestiging Siberie
In de gemeente Peel en Maas is een projectvestingsgebied glastuinbouw gelegen, het

projectvestigingsgebied Siberie. Gronden in de deelgebieden 1 en 2 zijn uitgegeven. Voor de
deelgebieden 3 en 4 is in een eerder stadium een besluit-MER en bestemmingsplan
doorlopen. De realisatie van Siberie deelgebied 1 tot en met 4 zal daarom in de plan-MER
gekoppeld aan de structuurvisie geen onderdeel zijn van het onderzoek naar de
milieueffecten. Wel wordt er rekenin.g gehouden met de beschikbaarheid van uitgeefbare
gronden binnen dit projectvestigingsgebied.
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Afbeeldin

I

12

Inrichtingschets Siberie.

Gebiedsontwikkeling Klavertje 4
Onder de noemer van Klavertje 4 werken overheden en bedrijfsleven samen aan een
onderlinge afstemming en samenwerking tussen een aantal grootschalige projecten in de
omgeving van Venlo. Het gaat hierbij onder andere om de projecten Trade Port N oord
(aanleg bedrijventerrein, tevens locatie voor de Floriade 2012), ZON Freshpark (nieuwe
ontwikkelingen rondom de veiling), de projectvestigingsgebieden glastuinbouw Siberie
(gemeente Peel en Maas) en Californie (gemeente Horst aan de Maas) en nieuwe
infrastructuur.
Klavertje 4 is een gebied waar bestaande en toekomstige agro-Iogistieke bedrijvigheid
ruimtelijk worden geaccommodeerd. Het gebied overlapt gedeeltelijk met het grondgebied
van de gemeente Peel en Maas. Zo is het projectvestigingsgebied glastuinbouw Siberie en
het gebied ten zuiden en westen van Siberie onderdeel van het gebied Klavertje 4.
Daarnaast maakt het landbouwontwikkelingsgebied Krabbenborg onderdeel uit van
Klavertje 4. Het betreft een strook langs de A 67, noordelijk van het projectvestigingsgebied
Siberie. Vanuit de kern Baado worden een aantallocaties met intensieve veehouderij
verplaatst met de zogenaamde VIV regeling van de provincie. Door de verplaatsing ontstaat
een verbetering van het woon- en leefklirnaat van de woonkern Baarlo en wordt uitvoering
gegeven aan de afwaartse beweging.
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Afbeelding 13
Indicatieve plankaart
Klavertje 4 in 2020

Afbeeldin

14

Mogelijke inplaatsing van
intensieve veehouderij in
het Klavertje 4 gebied

J
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Vanu it het project Klavertje 4 is cen marktverkcnning ui lgevocrd naar de
glasluinbouwontwikkelingen in Noord-Limburg. waaruit blijkt dat mel name voor
grootschalige glastuinbouw (5 hectare en meer) veel vraag is naar vestigingslocalies.
Klavertje 4 wi! daar invulling aan geven door het uitbreiden van de
proje<:tvcsligingsgebieden glastuinbouw binnen het plangebied Klavertje 4.
De gemcente Peel en Maas participeert in de ontwikkeling van d it gcbied, samen met de
gemccnlc Ven Ia, de gemeente Horst aan de Maas en de provincic Limburg. Deze partijcn
hebben samen een ontwikkclingsmaatschappij opgericht ten bchoeve van de
gebiedsontw ikkel ing (grondverwerving, uitgifte, voorbereiclen procedures e.d.)
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Ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veehouderij
Mogelijkheden op basis van provinciaal beleid
Een belangrijk kader voor het gemeentelijke vestigingsbeleid ten aanzien van intensieve
veehouderij is het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg uit 2004. Het beleid uit het
Reconstructieplan is erop gerieht om de intensieve veehouderij zieh dusdanig te laten
ontwikkelen, dat steeds meer bedrijven op goede locaties en steeds minder bedrijven dieht
bij natuurgebieden en woonkemen liggen. De intensieve veehouderij beweegt zieh
'a£waarts' van kwetsbare functies als natuur en wonen.
Om deze afwaartse beweging vorm te geven zijn in het reconstructieplan de volgende zones
opgenomen die onderdeel uitrnaken van de integrale zonering Intensieve veehouderij.
Zoekgebieden Landbouwontwikkeling (LOG's).
Verwevingsgebieden.
Extensiveringsgebieden.
Extensiveringsgebieden

In extensiveringsgebieden wordt gestimuleerd dat de intensieve veehouderij er op termijn
wordt afgebouwd. Deze gebieden liggen vooral rand de bos- en natuurgebieden.

In extensiveringsgebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven
beperkt.
BELEIDSRUIMTE GEMEENTEN

Uitbreiding van bouwvlakken van intensieve veehouderij of nieuwvestiging van intensieve
veehouderijen is niet toegestaan. De gemeenten hebben hierin geen eigen beleidsruimte.
Gemeenten kunnen wei eigen, aanvullende instrumenten inzetten, om de gewenste afwaartse
beweging te stimuleren.
Verwevingsgebieden

Verwevingsgebieden kennen een sterke vermenging van functies (onder andere landbouw,
toerisme en recreatie) met diverse waarden in het buitengebied (zoals water, landschap en
natuur) . Doel voar deze gebieden is dat deze functies en waarden zich naast elkaar
ontwikkelen en elkaar onderling versterken. Nieuwvestiging is binnen verwevingsgebieden
niet toegestaan. Groei van bestaande bedrijven is weI toegestaan. In delen van het
verwevingsgebied is bij overschrijding van een bovengrens van het bouwvlak van 1,5 ha een
extra tegenprestatie verplicht (op basis van het pravinciaal beleid).

' .

BELEIDSRUIMTE GEMEENTEN

Gemeenten kunnen binnen de verwevingsgebieden nadere randvoorwaarden stellen met betrekking
tot de uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen (omvang, milieubelasting en
landschappelijke inpassing). In het reconstructieplan is specifiek aandacht besteed aan de zones
random de Kernen . Deze zijn begrensd als verwevingsgebied, met een oproep aan gemeenten om
specifiek beleid voor deze zones te ontwikkelen, om zo ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en
gewenste ontwikkelingen te stimuleren.
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Zoekgebieden LOG (Landbouwontwikkelingsgebieden)
In de LOG's kunnen bestaande intensieve veebedrijven groeien en is - in nader aan te
wijzen gebieden binnen de LOG's - ruimte voor nieuwe (of verplaatsende) bedrijven.
RuimteIijke concentratie van de intensieve veehouderij in gebieden die zowel
bedrijfseconomisch ais wat betreft omgevingskwaliteit duurzaam zijn, is hierbij het
uitgangspunt. Volgens het reconstructieplan moet waar mogelijk worden gestreefd naar
projectvestigingen en verdergaande samenwerking tussen de bedrijven.
Landbouwontwikkelingsgebieden uit het reconstructieplan zijn zo begrensd, dat er vanuit
het provinciale ruimtelijk- en milieubeleid ook daadwerkelijk ruimte is voor
bedrijfsontwikkeling en voor concentratie van bedrijven. In de praktijk zijn desondanks niet
aUe locaties in een landbouwontwikkelingsgebied ook geschikt om nieuwe bedrijven te
vestigen. Vandaar dat er ook voor gekozen is om deze gebieden aan te wijzen als
zoekgebieden.
BELEIDSRUIMTE GEMEENTEN
Gemeenten kunnen de zoekgebieden nader begrenzen en daarmee besluiten am in delen van de
zoekgebieden nieuwvestiging wei of niet toe te staan. Gemeenten mogen geen LOG's buiten de
zoekgebieden aanwijzen. Gemeenten kunnen randvoorwaarden stellen ten aanzien van de omvang
(aantal, grootte), milieubelasting en landschappelijke inpassing van nieuwvestigingen en uitbreidingen.
Zoekgebieden die door gemeenten (nog) niet als landbouwontwikkelingsgebied zijn aangewezen,
hebben de status als verwevingsgebied (zonder oppervlakteplafond).

In tabel 7 is weer gegeven hoeveellocaties (vergunningen) met een tak intensieve

veehouderij er binnen de verschillende zones zijn gelegen, waarbij een onderscheid is
gemaakt tussen locaties met een kleinere/beperkte tak IV (tot 70 nge intensieve veehouderij,
circa 1 volwaardige arbeidskracht) en een grotere tak intensieve veehouderij (meer dan
70nge).
Uit deze tabel valt af te leiden dat het aantal en de omvang van de Iocaties in de
extensiveringsgebieden (gebieden rond bos- en natuurgebieden) relatief beperkt is.
De meeste en de grootste IV-bedrijven zijn gelegen in de verwevingsgebieden en de
zoekgebieden LOG's.
Tabel7
Hoeveelheid locatie
binnen onderverdeling
Integrale zonering

1

Integrale zonering
Reconstructieplan

Intensieve
Veehoudcrij, Tak 1-70
nge

Intensicve
Veehouderij, Tak > 70
nge

Totaal

Extensivering

19

13

6

Verweving

130

139

269

LOG'

1

1

2

Totaal

144

146

290

Ret betreft de nader begrensde LOG's.
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Effecten aanvullend gemeentelijk beleid: intensieve veehouderij
Het provinciaal beleid ten aanzien van de extensiveringsgebieden wordt overgenomen.
De gemeente heeft in dit kader ook geen eigen beleidsruimte. Bouwvlakken van intensieve
veehouderijen mogen ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen niet worden
vergroot. De gebiedstypologie Bos- en Natuurgebieden vanuit het structuurplan komen niet
100% overeen met de extensiveringsgebieden zoals benoemd in het provinciaal beleid.
Ten tijde van vaststelling van het structuurplan, december 2008, is aangegeven dat bedrijven
die zijn gelegen in de gebiedstypologie bos- en natuurgebieden een norrnale uitbreidingsmogelijkheid hebben, mits deze niet liggen binnen de zone extensiveringsgebied als het om
intensieve veehouderij gaat.

Rivier- en beekdalen: overeenkomstig met structuurplan
De intensieve veehouderij heeft de mogelijkheid maxirnaal15% uit te breiden ten behoeve
van de dierwelzijn (mits er geen ruimte is op bestaand bouwvlak) in de rivier- en beekdalen.
Deze uitbreidingsmogelijkheid is er wanneer het betreffende bedrijf gelegen is in het
provinciale'verwevingsgebied'.
TabelB
Aantal bedrijven met een
tak intensieve veehouderij
in het
extensiveringsgebied

Kernrand zone: geen verdere uitbreiding bouwvlak zoals aangeduid in het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied
Aanvullend aan het provinciaal beleid en het beleid benoemd in het structuurplan worden
de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van intensieve veehouderijen in de
kernrandzones beperkt. Het bouwvlak zoals is opgenomen in het huidige (vigerende)
bestemmingsplan buitengebied, is ook het maximum bouwvlak. Middels een binnenplanse
wijzigingsbevoegdheid wordt in het kader van dierenwelzijn een uitbreiding van het
bestaande bouwvlak met maxirnaal15% mogelijk gemaakt. Deze mogelijkheid is alleen aan
de orde wanneer aangetoond kan worden dat deze ruimte niet op het bestaande bouwvlak
aanwezig is.
Voor de bedrijven, gelegen in de kernrandzone die niet il; aangewezen als
extensiveringsgebied door de provincie, geldt dat de ontwikkelingsmogelijkheden beperkter
zijn dan op basis van het provinciaal beleid. Het aantal bedrijven is benoemd in tabel 9.

Tabel9
Aantal bedrijven met een
tak intensieve veehouderij
gelegen in de

Landbouwontwikkelingsgebieden: magelijkheden vaar nieuwvestiging en umschakeling

kernrandzone

Op basis van het provinciaal beleid is nieuwvestiging of omschakeling binnen de
zoekgebieden pas toegestaan nadat gemeenten deze gebieden concreet hebben begrensd en
daarvoor het planologisch kader vaststellen. Met de structuurvisie worden deze
mogelijkheden concreet gemaakt. Het betreft een gefaseerde ontwikkeling van de LOG's
waar nieuwvestiging en omschakeling mogelijk is (in totaal maximaal 9 nieuwvestigingen in
de drie LOG's).
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Enkel en aileen in LOG Egchelse Heide is nieuwvestiging mogelijk tot een bouwvlak van 4
hectare. De omvang van het bouwvlak wordt mogelijk gemaakt in een afzonderlijk
bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het LOG.
De nieuwvestiging is mogelijk binnen het reeds nader begrensde landbouwontwikkelingsgebieden Snepheide en nog nader te begrenzen landbouwontwikkelingsgebieden
Laagheide, mits het LOG Egchelse Heide is uitontwikkeld. Waarbij de voorkeur is om in het
LOG Snepheide een duurzame invulling te geven aan de samenwerking tussen
glastuinbouw en intensieve veehouderij. De milieuhygienische inpasbaarheid is de
belangrijkste voorwaarde. Indien wordt aangetoond dat er binnen deze gebieden geen
geschikte locaties zijn, dan kan worden overwogen om medewerking te geven aan
omschakeling op een locatie binnen het (vervallen) zoekgebied landbouwontwikkelingsgebied, mits een knelpuntsituatie in de gemeente Peel en Maas wordt opgelost.
Tabel 10
Aantal bedrijven met een
tak intensieve veehouderij
gelegen in de nader
begrensde LOG's

Overige 'gebiedstypologieen'; uitbreiding boven 1,5 hectare onder voorwaarden mogelijk, tot
maximaal 2,5 hectare
Voor de overige locaties met intensieve veehouderij, de grootste groep binnen Peel en Maas,
geldt dat er op duurzame locaties mogelijkheden zijn voor vergroting van bouwvlakken.
Voor vergroting van het bouwvlak boven 1,5 hectare geldt een verplichting voor het leveren
van tegenprestaties (aanvullende kwaliteit) naast voorwaarden als zuinig ruimtegebruik,
het behoud van een goed woon- en leefmilieu en een evenredige verdeling van de
milieuruimte. Voor deze locaties geldt dat er sprake is van een absoluut plafond van
2,5 hectare. Een dergelijk absoluut plafond is er niet op basis van het provinciaal beleid.

Tabel11
Aantal bedrijven met een
tak intensleve veehouderij
gelegen in 'overige'
gebiedstypologie.

I
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Ontwikkelingsmogelijkheden glastuinbouw
Mogelijkheden op basis van provinciaal beleid
Een belangrijk kader voor het vestigingsbeleid ten aanzien van glastuinbouw is het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL 2006).
Met betrekking tot de glastuinbouw gaat het provinciale beleid uit van het
concentratiebeleid en de zogenaamde drie-sporen aanpak, waarbij:
•

de ruimste vestigingsmogelijkheden geboden worden in de projectvestigingen
glastuinbouw zoals Siberie. Dat houdt in dat er voorzieningen zijn die duurzame,
energiezuinige en grootschalige ontwikkeling van de glastuinbouw mogelijk maken;
in de concentratiegebieden glastuinbouw er voor bestaande glastuinbouwbedrijven
individuele ontwikkelingsmogelijkheden zijn. In beperkte mate is er plaats voor nieuwe
vestigingen van met name starters en verplaatsers vanuit gevoelige gebieden.
solitaire bedrijven, dus gelegen buiten de concentratiegebieden en het
projectvestigingsgebied, beperkte uitbreidingsmogelijkheden hebben.

Om richting te geven aan de uitvoering van dit beleid, heeft de provincie in het POL 2006
referentiematen genoemd. Deze zijn gerelateerd aan de betreffende waarden in de zones ter
aanvulling van de drie-sporen aanpak.
Tabel12

Zonering

Uitbreiden

Nieuw

Provinciaal beleid voor

P1 (Ecologische
Hoofdstructuur) en

Nee

Nee

BOM+, referentiemaat 3 ha

Nee

P5 b Projectvestiging
glastuinbouw

Ja, geen bovengrens

Ja, geen bovengrens

P5 c concentratiegebied
g\astuinbouw

Je, BOM+, geen bovengrens,
maar boven 5 ha extra eisen

Ja, BOM+, geen bovengrens,
maar boven 5 ha extra eisen

P6 Plattelandskern

Ja, BOM+, referentiemaat 3 ha

Nee

glastuinbouw

P2 (Provinciale
ontwikkelingszone groen)
P3 Veerkrachtig watersysteem
en
P4 Vitaal Landelijk gebied
P5a Ontwikkelingsruimte
landbouw en toerisme
P5b LOG (Intensieve
veehouderij), niet tevens
projectvestiging of
concentratiegebied
glastuinbouw.

P8 Stedelijke ontwikkelingszone

pg Stedelijke bebouwing.

Zoals blijkt uit de tabel12 zijn er twee provinciale referentiematen benoemd, 3 hectare voor
solitaire glastuinbouw en 5 hectare voor glastuinbouw in de concentratiegebieden.
De gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de in het POL genoemde referentiematen.
In het POL zijn enkele aspecten benoemd die aan bod dienen te komen bij een afwijking.
Zo dient er ingegaan te worden op beschikbaarheid van altematieve locaties en de
gemeentelijke ambitie van het betreffende gebied.
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Hierbij dient er een totaalafweging gemaakt te worden voor het gehele gebied, gericht op de
verbetering van de integrale omgevingskwaliteit. De inpassingsmaatregelen conform
Limburgs kwaliteitsmenu, doorvertaald in het kwaliteitskader Buitengebied gemeente Peel
en Maas moeten uitgevoerd worden.

Structuurplan buitengebied Peel en Maas
Met betrekking tot de glastuinbouw zijn er verschillende uitspraken gedaan in het
structuurplan. Nieuwe ontwikkelingen gericht op intensieve veehouderij en glastuinbouw
alsook de mogelijkheden random de exploitatiewet worden als nieuw beleid verwoord in
deze structuurvisie. De uitgangspunten zoals deze in het structuurplan zijn opgenomen ten
aanzien van glastuinbouw zijn in tabel 13 verwoord.
Gebiedstypologie

Nieuw

Beleid StructuurpJan

Bos- Natuurgebied

Nee

Nee

Buitengebied Peel en

Rivier- en Beekdal

Nee

Ja, referentiemaat 3 ha, mils beekdal open blijft.

Maas

Grootscha/ig open
veen
onlginningslandschap

Nee

Ja, referentiemaal 3 ha, mils hel gebied open
blijft.

Grootschalig open
onlginningslandschap

Nee

Ja, referentiemaal 3 ha

Kleinschalig open
ontginningslandschap

Nee

Ja, referentiemaat 3 ha

Dude verdichte
bouwlanden

Nee

Ja, referentiemaat 3 ha

Concentratiegebied

Ja, referentiemaat 5 ha

Ja, referentiemaat 5 ha

Projectvestiging

Ja,geen
referenliemaat

Ja, geen referentiemaat

Tabel 13

Uitbreiding

Effecten aanvullend gemeentelijk beleid; glastuinbouw
PI en P2: geen uitbreiding bouwvlak op basis van POL.
Het provinciaal beleid ten aanzien van de gebieden PI en P2 wordt overgenomen. De
gemeente heeft in dit kader ook geen eigen beleidsruimte. In het structuurplan buitengebied
Peel en Maas is dit beleid ook 1:1 overgenomen. In het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied Peel en Maas worden de bouwvlakken van deze bedrijven dus niet vergraot
en zijn er ook geen (binnenplanse) mogelijkheden voor vergrating opgenomen.
Tabel14
Aantal glastuinbouw
bedrijven in P1 en P2

r;i!;'~"'dl*;;'i.~
Aantal
bedrijven

0

1

1

0

1

0

3

Aanvullend aan provinciaal beIeid: Kernrandzone
Aanvullend aan het provinciaal beleid worden de mogelijkheden voar verdere uitbreiding
van glastuinbouwbedrijven in de directe nabijheid van de kwetsbare woonfuncties beperkt.
Het bouwvlak zoals opgenomen in het huidige (vigerende) bestemmingsplan buitengebied
is ook het maximale bouwvlak in de kernrandzone. Voor de bedrijven binnen deze
kernrandzone geldt dat de ontwikkelingsmogelijkheden beperkten zijn dan op basis van het
provinciaal beleid.

I
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TabeI15' -_ _ _ __
Aantal glastuinbouw
bedrijven in kernrandzone

Solitaire locaties
Voor de solitaire locaties glastuinbouw in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas
geldt dat er op duurzame locaties mogelijkheden zijn voor vergroting van bouwvlakken.
Voor vergroting van het bouwvlak (netto glas) boven 3 hectare geldt een verplichting voor
het leveren van tegenprestaties (aanvullende kwaliteit in de vorm van de sloop van
bestaand glas conform kwaliteitskader Buitengebied gemeente Peel en Maas) naast
voorwaarden als zuinig ruimtegebruik, het behoud van een goed woon- en leefmilieu en
een evenredige verdeling van de milieuruimte. Voor de solitaire locaties, niet gelegen in
bos- en natuurgebied (perspectief 1 en 2) of de kernrandzone, geldt dat er sprake is van een
absoluut plafond van 5 hectare, netto glas.
Tabel16
Aantal glastuinbouw
bedrijven als solitaire

bedrijven

locatie

Concentratiegebied glastuinbouw
Op basis van het provinciaal beleid is nieuwvestiging mogelijk in de projectvestigings- en
glasconcentratiegebieden. Het beleid binnen het projectvestigingsgebied wordt ontwikkeld
vanuit de structuurvisie Klavertje 4 en blijft in deze structuurvisie buiten beschouwing.
Met het structuurplan buitengebied Peel en Maas is een beperking opgelegd voar
nieuwvestiging in de concentratiegebieden rondom de kemen Egchel, HeIden en
Panningen. Deze beperking komt voart uit de hUidige woon- en leefkwaliteit,
ontsluitingsmogelijkheden en de aanwezige effectieve ruimte. In de betreffende
concentratiegebieden is weI uitbreiding mogelijk van bestaande glastuinbouwbedrijven,
referentiemaat van 5 hectare en maximale maat van 10 ha, maar geen nieuwvestiging. Het
onderscheidt voar concentratiegebieden en de geschikt voor nieuwvestiging is verder
doorvertaald in deze structuurvisie. Aanvullend ten aanzien van bestaand beleid, is voor
het concentratiegebied Vlasrooth geen nieuwvestiging mogelijk. De overgebleven
concentratiegebieden glastuinbouw hebben de mogelijkheid voor nieuwvestiging en
uitbreiding.
Voor bedrijven die niet passen in een project-vestigin.gsgebied vanuit bedrijfstechnisch
oogpunt, landschappelijk impact en verkeersaantrekkende werking kan er een uitzondering
gemaakl worden op ueze maximale oppervlakte.
O-onbekend

0-1,5

1,5-3

3-5

5-10

>10

Totaal

Zonder
nieuwvestiging

0

2

3

2

0

1

8

Met
nieuwvestiging

0

5

11

6

13

2

37

Projectvestiging

8

0

0

0

0

0

8

Tabel 17
Aantal glastuinbouw
bedrijven in
concentratiegebied

I
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Beeldkwaliteit glasconcentratiegebieden en
landbouwontwikkelingsgebieden met mogelijkheid tot
nieuwvestiging
Beeldkwaliteit
De kwaliteit van het landschap in de gemeente Peel en Maas wordt meer en meer
gewaardeerd en beleefd, het buitengebied is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse
leefruimte. De mensen die er wonen en/of werken zijn zich dagelijks bewust van de
omgeving, maar ook de mensen die het buitengebied gebruiken om te recreeren doen dit
deels vanwege de kwaliteiten van het landschap.
Het totale gebied binnen de gemeente Peel en Maas is erg groot en niet in een beeldkwaliteit
te vangen. Het zelfde geld voor het verschil tussen Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw.
Hier is niet met een maat te meten. Om echter weI een kwaliteitsslag te waarborgen in geval
van uitbreiding en intensivering is het van be lang dat voor aile afzonderlijke LOG en
concentratiegebieden een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld.

Intensieve veehouderij in landbouw ontwikkelingsgebieden
AI sinds lange tijd daalt het aantallocaties IV binnen geheel Nederland, zo ook binnen Peel
en Maas. Het aantal dieren neemt echter niet af. De gemiddelde grootte van de
overblijvende locaties neemt daardoor toe, maar veelal zijn die bedrijven minder groot dan
mogelijk zou zijn op basis van de regelgeving. De discussie over Megastallen blijft
voortgaan. De huidige trend lijkt echter dat zelfs de veehouders het niet wenselijk vinden
om de schaalvergroting te maximaliseren door middel van de megastallen. Een van de
redenen hiervoor is de gevoelsmatige verantwoordelijkheid voor het landschap en de
beleving van het buitengebied.
Om enigszins zorg te kunnen dragen voor een goede landschappelijke inpassing is het
wenselijk voor iedere afzonderlijke locatie een gebiedsspecifiek Beeldkwaliteitplan op te
stellen.

LOG Egchelsche heide
Een van de uitgangspunten voor de Egchelsche Heide is de openheid. Sarnen met de Schorf
geld het als een groot open agrarisch complex. Het LOG ligt gepositioneerd in de hoek tegen
Egchelheide, op de overgang van het open akkerbouwcomplex naar de kleinschalige
besloten rand, waar de openheid deels al is verstoord door lintbeplanting en opkomende
bebouwing. Om de openheid van het agrarisch complex te waarborgen is het wenselijk de
aanstaande ontwikkelingen binnen het LOG verder af te schermen. Hierbij wordt niet aileen
de LOG begrenzing genom en maar een iets ruimere schaal zodat ook reeds bestaande IV
bedrijven kunnen worden ingepast in de landschappelijke inpassing.
Deze landschappelijke inpassing kan in twee verschillende vormen. De meest voorkomende
vorm is het "verstoppen" van de bedrijvigheid achter een groen scherm om het gehele
perceel. Een andere mogelijkheid is het inpassen van het gehele log door het plaatsen van
een gezamenlijk scherm. In geval van een gezamenlijk scherm kan er een soort wal om het
LOG worden gelegd die wordt ingeplant.
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Zo gaat het LOG bezien vanuit het open complex op tegen de achtergrond van de
Kanaaldijk en Gruisse Epper. Er kan gekozen worden voor een typerende beplanting die
refereert naar het landschap van het verleden, de Heide.
Hier kan worden gedacht aan een combinatie van heide en heidebrem met daarboven
solitaire vliegdennen. Voor de interne inpassing geldt dat alle bedrijven ten minste aan een
zijde een groen scherm moeten optrekken. Hierbij geniet de westelijke zijde de voorkeur. Dit
om de inpassing en zichtbaarheid vanaf het open akkercomplex nog verder in te perken en
daamaast om zelf ook een visuele afscherming en filter te hebben naar de andere IV
bedrijven toe.
Afbeelding 15

Eerste grove schets
inpassingskansen
Egchelse Heide
€c.u

'c(i.C(r(:-z~
He?~k .. __ ~
0"...

HET

L.oG-

Door toepassing van een Egchels heidekader met Heidebrem en Vliegden wordt het log in
ruime vorm afgeschermd en ingekaderd. Hierdoor blijft de openheid van Egchelse Heide en
De Scharf gewaarborgd.
Principedoorsnede van heidewal ter afscherming en inkadering van "Egchelse Heide" is
hieronder weergegeven. Met de ontwikkeling van een zone van 20 m is er ruimte voor
berging en infiltratie van water, afkomstig van de verschillende bedrijven.

I
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Afbeelding 16
Principe doorsnede
inpassingszone Egchelse
Heide
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LOG Snepheide / de Kievit
Het Landbouw Ontwikkeling Gebied ligt ingeklemd tussen het industrieterrein Snepheide
en het Glasconcentratiegebied De Kievit. Het tussenliggende gebied maakt onderdeel uit
van de grootschalige open ontginningen en karakteriseert zich met grate open ruimtes en
begeleidende beplantingen
Belangrijk onderdeel van de beeldkwaliteit ligt hier in het realiseren van een totaalvisie die
de drie gebieden tot een eenheid kan maken met elk een afzonderlijk karakter. De
onderlinge relaties die technisch mogelijk zijn moeten ook visueel tot stand komen. Zo is het
wenselijk dat er een gemeenschappelijke "achterzijde" ontstaat aan de zijde van het kanaaL
Voar zowel het LOG als het Glasconcentratiegebied moet het gebied op gelijke wijze
worden benaderd en ingericht. Dit draagt bij aan een versteviging van de natuurzone langs
het kanaal en vormt tevens een bufferzone. Het overige landschap kan technisch worden
ingericht waarbij de voarkeur uit gaat naar een inpassing die de IV -bedrijven isoleert en
afschermt van naastgelegen bedrijven.
Visuele combinatie van de verschillende gebieden zou een goede weer gave kunnen zijn van
de daadwerkelijke verbinding die verschillende bedrijven mogelijk kunnen hebben.
Bijvoorbeeld restverwerking van productie van de glastuinbouw die als voeding kan dienen
voor de dieren op IV -bedrijven die vervolgens op industrieterrein Snepheide verwerkt
worden. Bij de buurman op het industrieterrein wordt de daadwerkelijk gepraduceerde
groente verwerkt en verpakt. Een link tussen de verschillende bedrijven in een keten kan
visueel worden gemaakt door bijvoorbeeld kleuraccenten in de terreininrichting.
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Afbeeldin

I

17

LOG Snepheide,
glasconcentratiegebied De
Kievit. Inpassing door
groenstructuur aan west
en zuidzijde.

LOG Laagheide
Het LOG Laagheide maakt onderdeel uit van het kleinschalig halfopen
ontginningslandschap. De afwisseling van open akkercomplexen en besloten bospercelen
levert een gevarieerd beeld. De beplantingslinten langs de vele onverharde wegen kaderen
de open delen in en zorgen voor interessante doorzichten. Inpassing van nieuwe IVbedrijven kan maar betreft maatwerk. Uitgangspunt is dat er geen gedeelde inpassing geld
maar dat alle afzonderlijke bedrijven specifiek worden ingepast.
Voorkomen dient te worden dat er een beeld ontstaat van een "agrarisch bedrijventerrein"
omdat de visuele aantasting dan erg groot is en het kleinschaligp karakter verI oren gaat.
Op bouwvlakniveau betekend dit dat met name vanaf de wegzijde de bedrijvigheid moet
worden ingepast. Hiervoor zijn goede mogelijkheden door een zonde direct langs de weg af
te bakenen voor woon en tuinzone en de bedrijvigheid achter op de huiskavel te
positioneren.

ARCADIS

181

Onlwerp-Slrucluurvisie inlensieve veehouderij en glasluinbouw Builengebied gemeenle Peel en Maas

Afbeeldin

I.

18

I

We!lZ0ne

Voorbeelden van een
goed ingepast bouwvlak in
Laagheide

Concentratiegebieden Glastuinbouw
De regio Zuidoost-Nederland en specifiek Noord- en Midden-Limburg,ligt op een
strategische positie waar uitbreiding van glastuinbouw noodzakelijk en wenselijk is.
De ontwikkeling in de projectvestigingsgebieden als Siberie en Califomie laten deze trend
duidelijk zien. Naar verwachting zal het aantal grote en zeer grote bedrijven (3-5 ha en
>5 ha) in de glasgroenteteelt de komende jaren een sterke groei blijven kennen. Dit in
tegensteBing tot de (solitaire) bedrijven kleiner dan 2 ha welke naar verwachting sterk in
aantal zuBen afnemen. Kortom, ook binnen glastuinbouw zien we een trend van
schaalvergroting en zullen kleine bedrijven worden opgeheven.
Het opsteBen van de concentratiegebieden bied op deze wijze een goede wijze om verdere
ontwikkeling en schaalvergroting lukraak in het landschap tegen te gaan. Door concentratie
van de grote bedrijven en het afnemen van het aantal kleinere bedrijven zal er deels weer
openheid terugkomen in het buitengebied.
Om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing geldt dat alle ontwikkelingen
eigen verplichting hebben om deze inpassing te realiseren. Een mogelijke studie naar
combineren van inpassingsverplichting tot een gezamenlijke inpassing kan bijdragen aan
een betere landschappelijke inpassing en daardoor een betere acceptatie in de omgeving.

I
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Glasconcentratiegebied Tangbroek
Tangbroek is de eerste van de glasconcentratiegebieden binnen de gemeente Peel en Maas
die verder wordt ontwikkeld. Voar deze locatie wordt het Inpasssingsplan Tangbroek
opgesteld. Hiervoor geldt een opzet dat aIle nieuwsvestigingen en uitbreidingen een
bijdrage kunnen leveren aan een gezamenlijk inpassing die bijdraagt aan de inpassing van
al het glas in het gebied. Dit in tegenstelling tot allemaal afzonderlijke inpassingplannen die
niet op elkaar aansluiten en uiteindelijk een matige inpassing verwezenlijken. Hierdoor kan
er een goede balans worden gevonden tussen Wonen, Werken en Recreeren. De inpassing
zorgt voor een sterke groene rand langs de woonlinten en zorgt voar een aangename
scheiding tussen wonen en werken. Het gehele gebied blijft toegankelijk voor recreanten.
Door goede inpassing van het areaal glas aan de buitenzijde kan er intern worden
overgegaan tot een puur functionele inrichting met een sobere zakelijke uitstraling. Een deel
van het waterbergingsvraagstuk kan plaatsvinden in de groene rand.
Uitgangspunten zijn onder andere scheiding van woon en werk verkeer door verkeer ten
behoeve van glastuinbouw uit het woonlint te halen, inpassing van woonlint door groen
"scherm" tussen wonen en glas. Basis gaat uit van inpassing totaal areaal glas in plaats van
alles afzonderlijk. Hierdoor meer kansen voor goede inpassing en scheiding naar
woonlinten.
Afbeeldin 19
Schetsontwerp Groeninpassingsplan Tangbroek
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Glasconcentratiegebied De Kievit
Bet Glasconcentratiegebied ligt len nom'den van hd illJUt;irieteHein Snt:!pht:!idt:! en de LOG
Snepheide/Kievit. Het totale gebied ligt in de oksel van de twee kanalen.
Belangrijk onderdeel van de beeldkwaliteit ligt hier in het realiseren van een totaalvisie die
de drie gebieden tot een eenheid kan maken met elk een afzonderlijk karakter.
De onderlinge relaties die technisch mogelijk zijn moeten ook visueel tot stand komen. Zo is
het wenselijk dat er een gemeenschappelijke "achterzijde" ontstaat aan de zijde van het
kanaal.
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Voor zowel het LOG als het Glasconcentratiegebied moet het gebied op gelijke wijze
worden benaderd en ingericht.
De reeds opgestelde concept-inrichtingsvisie geeft een duidelijk voorbeeld van de
landschappelijke inpassing. Deze draagt bij aan een versteviging van de natuurzone langs
het kanaal en vormt tevens een bufferzone. Ten noorden van het gebied wordt een
inpassing gemaakt zodat de overgang richting de Kwakvorst goed wordt ingepast. Het
overige landschap kan technisch worden ingericht waarbij de voorkeur uit gaat naar een
inpassing aan de buitenzijde zodat het gebied zelf compact en technisch kan worden
ingericht. De overgang naar de oostzijde wordt ingepast door het kleinschalige
coulisselandschap met houtwallen bosjes en laanbeplanting. Uitgangspunt voor de
bebouwing is dat het enkel bedrijvigheid betreft met Glas tot aan de weg, door de
bedrijfsgebouwen op te nemen in de kas.
Afbeeldln 20
Voorbeeld van 'Front
Glas!uinbouw'. Glas tot
aan perceelsgrens en
toegang en bedrijfsruimte
"in" het glas. Voorste lijn
word! doorgezet in
haagbeplanting

Glasconcentratiegebied Platveld
Het glastuinbouwgebied Platveld kenmerkt zich door kaders en kamers. De wegen zijn
aangeplant met laanbeplanting en vormen zo de kaders van het gebied. Aan de westzijde
gaat het gebied over in een rationeel akkerbouwgebied met beplanting langs de wegen.
Voor de inpassing geldt dat zuidelijk van het gebied, tegen het kanaal aan, een Groene
bufferzone kan worden ingepast. Hier kunnen natuur en waterfuncties worden
gecombineerd. Voor de inpassing vanaf de Roggelsedijk geld dat deze weg beleefd moet
worden als woonlint. Voorzijdes en ontsluiting van het Glastuinbouwgebied zijn niet
wenselijk langs het lint. Aan de oostzijde van de Roggelsedijk geld hetzelfde verhaal, de
weg geldt als woonlint met mogelijk invulling als multifunctionele zone. Ais uitgangspunt
kan de landschappelijke gebiedsvisie worden gebruikt zoals opgesteld door DLG in 2005.

I
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Afbeeldlng 21
Landschappelijke
gebledsvisle Glastulnbouwconcentratfegebled Platveld. Opgesteld
door DLG, oktober 2005
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12

I

Besluit Kwaliteitskader Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel 2011-062-1
Zaaknummer: 1894/2011 /13485

Gehoord de beraadslagingen
BESLUIT
1.

De matrix 'Sepalingen Aanvullende Kwaliteitsverbetering' vast te stell en (bijlage 2);

2.

Verbeelding 'tegenprestatie bij uitbreiding agrarisch bedrijf (bijlage 1) vast te stellen;

3.

De volgende uitgangspunten vast te stellen:

3.1 Uitgangspunt voor het concept Kwa liteitskader Peel en Maas is het Limburgs
Kwaliteitsmenu (LKM);
3.2 Ais waardevolle gebieden zijn aangewezen: bolle akkers (onderdeel van oude verdichte
bouwlanden), beek- en rivierdalen, grootschalige open veen ontginningslandschappen en
bos en natuurgebieden;
3.3

V~~r

3.4

V~~r

3.5

V~~r

een uitbreiding binnen en buiten de referentiemaat en in een waardevol gebied is ook
aanvullende kwaliteit (AK) van toepassing. Tevens dient de he Ie bouwkavel ingepast te
worden en dient hemelwater op eigen terrein opgelost te worden;
een uitbreiding binnen de referentiemaat in de gebiedstypologie Oude, verdichte
bouwlanden (met uitzondering van de open bolle akkers), kleinschalig half open
ontginningslandschappen en grootschalig open ontginningslandschappen hoeft aileen de
nieuwe bebouwing en verharding ingepast te worden en dient hemelwater op eigen terrein
opgelost te worden (Basiskwaliteit);

een uitbreiding buiten de referentiemaat in de gebiedstypologie Oude, verdichte
bouwlanden (met uitzondering van de open bolle akkers), kleinschalig half open
ontginningslandschappen en grootschalig open ontginningslandschappen is ook
aanvullende kwaliteit (AK) van toepassing. Tevens dient de hele bouwkavel ingepast te
worden en dient hemelwater op eigen terrein opgelost te worden;

3.6 De basis voor groeninpassing bedraagt 10%;
3.7 Reeds geeffectueerde inspanningen van de ondernemer worden in mindering gebracht op
de nog te verrichten inspanningen;
3.8 De volgende normbedragen vast te stellen:
a) nieuwbouw van solitaire woningen: € 100,00 per uitgeefbare
kave loppervlakte
b) uitbreiding van (bedrijfs)woningen boven 1000 m3: € 15,00 per m3 extra
uitbreiding
c)

uitbreiding solitaire niet- agrarische bedrijven: € 35,00 per m2 uitbreiding

d) nieuwbouw of uitbreiding niet gebiedseigen recreatie en toerisme: € 25,00
per m2 bruto vloeroppervlakte
e)

4.

I

voor vestiging van een (niet) agrarisch verwant bedrijf in een voormalige
agrarische bebouwing (VAS) geldt dat de norm voor aanvullende kwaliteit
zodanig moet zijn dat het gewenste doel wordt bereikt

Te besluiten dat de in het concept kwaliteitskader vastgelegde norrnbedrag van € 6,00
voor de te leveren tegenprestatie niet door de gemeente gei"ndexeerd wordt;
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5. Te besluiten om het college te verzoeken om middels een brief bij de provincie aandacht te
vragen voor de uitvoering en de te verwachten effecten van glasbankregeling;
6.

Vast te stellen dat de uitgangspunten en de matrix '8epalingen Aanvullende
Kwaliteitsverbetering' en de 'Verbeelding 'tegenprestatie bij uitbreiding agrarisch bedrijf
(bijlage 1)' in het concept kwaliteitskader Peel en Maas verankerd wordt;

7.

Vaststellen dat het concept kwaliteitskader in de structuurvisie builengebied Peel en Maas
opgenomen word!.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 28 juni 2011
De raad van de gemeenle Peel en Maas,

de griffier,
drs. AG. Joosten

0._._

de voorzitter,
W.J.G. Delissen-van Tongerlo

&IJI0001: vorbooldlng legenpr••lallo blJ ullbroldlng ogr.rl.ch bedrijl (grond. on nlol
grondgebcnden} ',:olgan:

~
~
~

~walltaitskSid9r

PI:HII sn Ma;:ss en raksnvooroaald.m

. """""""' ....ow

B: Ultbreldlng bulten
b •• lund bouwvll1c nut.1

·GroM

bin"," r.tltt-nU*",ul!n

. HemeIwaI.~iening

beetemmlng Igr.rlech
gabled

A: Bouw nltuwI Q1_' bln"o"

0: Ultbreldlng butten

c: Ullbreldlng buittn b •• ta.nd
bouwvlak en blnnen rererenllemaat

b.l)taillnd'bouwv'"k on
boyen referentlemeet

In Seek. en Rh,I • .tddlen SO!! . 't!
Natuuraebieden, Groobchaliq
open veenontglnnlngslaochchap
en OR Bolle akkers

b.'fund boow'vlu

r.:7l

~

Bouwvlak Ie 1,6 hi .

Bouwvlak wordt 1,6 he.

Bouwvlakwordt 1,6 ha

Baal,kwlllt,lt (8):

B•• I,kwellt,lt (B):

B.,I,kwalitett (8+) en AK

Bulskwalltelt (B+) en AK

• Inposstng meuwe bebouWlng en
\/erhordlng

•

• Voorziening hemeJwoler \l00f
nieuwe b8bOlJw.ng en varhordltlg

• Voorziening hemefwater voor

• Inposstng nieuwe en beslnande
bebouwlng en verhflrdtng (minus
beslsende to hendtuwen 'groen')

• Inpasslng meuwe en best08nde
bebouwing en vemording (OlInUS
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• VOOf'Zianmg homotwnler voor

• Vooniening hemelwater voor

Uilgangspunl
Limburgs
Kwaliteitsmenu
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ge-meeore

Peel en Maas
BIJlage 2: Schema geacluallseerde bepallngen Aanvullende Kwalltellsverbeterlng en rekenvoorbeelden
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WBI) " " uhbreldlng VOl" Nn gtasrulnbauwbedrljf In"" In he! POL aangewuln P3 aebJed ls de glasbankregellng attlld van toepas.slng.

Voorbeeldberekeningen
Glastulnbouw:

,
•
•

U~aIdJosIlDl n1f~renOOmooll.1 tot 3 h«IDTO gl89
uitbreiding boven referentiemaat is van 3 tot 5 hectan= gias en dan is AK in de yonn van de glasbankregeling van loepassing Tevens is
landschappelijke inpassing van het gehele pcrceel toepassing...
bij uitbreiding tot 3 hectare glas is i1 de gebieden met waarden is AI( in een andere vorm (aOOm dan glasbankregeling) van toepa5Sing~

Uttgangspunten ult hat concept kwaltteltskader bultenaebled PHI.n Maas
• 1 x AK is 0,5 van de basl.skwaflteit em
• € 6,00 is de waarde van 1 m2 inpasg.g
• € 5,00 is het noonbedrag VOOf'" 1 m2 sklop van kassen
•
landschappelijke Vlpassing bedraagt 10 %

Voo,b... 1d 1: ultb.,.fdlno IV In GrootnhaUg open v•• nontglnnl"g_!'lbndschlp ond.r r.I.,e nIM",,:lot fC,
Ee:n bouwvItlk WDfI;tf Ultg~ ViI" 1.3 lwar 1,6 hftdl¥e, du!J. mel. 2000 ma m.JW tg, WI eon G~bg opcm vee.nontOlM"'£J'I.\l\d$th:l(1
0 . 1 _ ., ""n lnp....ng • ." I\ie""", <II boM...._ bo_1lII <II ....'<hald"'ll (0<) ..........."'1Ido kw",""" (111<)

2 J; At< vo" tor.Pi'tWnO

8 ..Io!<w""tcJlplul_~ 1010 ..." 15,000m2 : 1600m2 '£6 :
1\1( -OOC 111!L v,," 15JlOO 012 " 1600 012' E 8" £ 0,000,00
Tatale compensalie

I

ter waarde van €
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Voorb4eld 2: ultbrelding IV in Boll. O1khr onder refenmtlem3at (C)
Een bouwvlak wordt uitgebreid van 1,3 naar 1,5 hectare, dus met 2000 m2 maar ligt op een boUe akker
Oat belekent een inpassing van nieuwe en bestaande bebouwing en verharding (8+) en a~nvulende kwahteit (AK)
2,5 x AK V<1n toeptlssing
8asiskw~lileil plus bedraagl: 10% Viln 15.000 m2 = 1500 m2 • e 6 = e 9.000,00
AK bedraagl: 10% van 15000 m2 = 1500 m2' (2,5 '0,5)' e6 ='112SO,OO
Tomle compensalie ter waarde van € 20 250,00

Voorbeeld 3: ultbralding IV in Bolle 3kker boven r1!ferentiemili1t (0)
Een bouwvlak wardt uitgebreid v;:m 1,5 oaar 2,5 hectare, dus met 10.000 m2 maar ligl op een bolle akker
Dilt betekent ceo inpassing van nieuwe en bestaande bebouwing en vemarding (8+) en aanvuUeode kw.:Jllteit (AK)
3 x AK van toepassing
Basiskwalileil plus bedraagl: 10% van 25.000 m2 = 2500 m2 ' e 6 = Ii 15 000,00
AK bedraagt: 10% van 25 000 m2 = 2500 m2" (3 ' D,S) • e 6 = e 22.500.00
Tolale compensatie ter w.:mrde van € 37.500,00

Voorbeeld 4: ultbreiding GI:lstulnbouwbedrijf in Beak- en Rlvl.rdal onder referenti.m:lat (C)
Een bouwvlak wordt uilgebreid van 2,0 nam 3.0 hectare. dus met 10.000 m2 maar ligt in een Seek- en RivierdaL
AK is van toepnssing, glasbankregeling niet
Oal belekenl een inpossing Viln nieuwe en besla""de bebouwing en vemarding (B+) en aanvullende kw.lileil (AK)
2 x AK van toepassing
Basiskwalilett plus bedraagt: 10% van 30.000 m2 = 3000 m2' € 6 = € 18000,00
AK bedraagt: 10% van 30.000 m2 = 3000 m2" (2 • D,S) • e 6 = 18000,00
Totale compensLllie ter waarde van € 36.000,00

e

Voorbeald

e::

ultbreiding Glastulnbouwbedrijf in Beek- en Rivlerdal bovan referentl.maat (0)

Een bouwvl..1k wordt uitgebreid van 3,0 naar 5.0 hectare, dus met 20.000 m2 maar ligt in een Seek- en Rivierdal
Gklsbankregeling is van toepassing
Oat betekent een in passing van nieuwe en bestailnde bebouwing en verharding (8+) en aan'lullende kw<Jliteit (AK)
B.siskwalileil plus bedra.gt: 10% van 50 .000 m2 = SOOO m2 " e 6 = Ii 30.000,00
Voor het loevoegen van 20.000 m2 glas moet er 40~OOO m2 OJ circa € 5,00 per m2 gesloopt worden.
Oil slaal ge!ijk aan een bedrag van 200 000,00
T otale compensiltie ter waarde Viln € 230 000,00

e

Voorbeeld 8: ultbreiding Glastulnbouwbedrijf in Grootschallg open Veenontginningslandschap onder refer.ntlemailt (C)
Een bouwvlok wordt uitgebreid van 2,0 naar 3.0 hec!ore, dus met 10000 m2 maar ligt in een Grootschalig open veenontginningslilndsch~p .
AK is van toepassing, giasbankregeiing niei

Oal betekent een inpossing van niellwe en bestaande bebouwing en verhmding (8+) en ilDnvullende kwa liteit (AK)
2 x AK van loepilS:5ing
80siskwalileil plus bedraagl: 10% von 30.000 m2 = 3000 m2· ' 6 = € 18 000,00
AK bedraagt: 10% van 20.000 m2 = 2000 m2' (2' 0,5)" € 6 = E 18.000,00
Totale compensatie ter W3arde Vlln € 36000,00

Voorbe.1d 7: ultbrelding GIi1stulnbouwbedrijf in Grootschilllg open Veenontglnnlngslandschap bov.n ref.r.nU4Imililt (0)
Een bouwvlak wardt uitgebreid van 3 ,0 noor 5,0 hectare, dus met 20.000 m2 maar ligt in een Groatscholig open veenontginningslandschap
GkJsbankregeling is viln toepilssing
Oat betekent een inpassing van nieuwe en beslaande bebouwing en verharding (8+) en aanvullende kwaliteil (AK)
B'Slskwal,leil plus bedraagt: 10% van 50 DOD m2 = SOOO m2' e 6 = e 30.000,00
Voor het toevoegen 'Ian 20 000 m2 glas moet er 40 000 m2 0) circa € 5,00 per m2 gesloopt worden
Ott sI~al gelijk a on een bedrag von e 200 000,00
Totale compensalie ter ~arde V<ln € 230 000.00

Voorbeeld

e: uitbreldlng Glastuinbouwbedrljf in Bolle ilkker onder d. r.f.rendem.olo1t (C)

Een bouwvlak word!. urtgebreid van 2,0 nilar 3,0 hectare, dus met 10.000 m2 maar I ~ op een bolle akker.
AK is van toepassing, g lasbilnkregeling niel
Oat belekent een inpassing 'Ian nieuwe en beslaande bebouwlng en vemarding (8+) en aanvullende kwaliteit (AK)
2,5 )( AK van toepassing
Basiskwaliteit plus bedraagl: 10% van 30.000 m2 = 3000 m2'" E 6 = E: 1B~OOO.OO
AK bedrnag\: 10% van 30.DOO m2 = 3000 m2" (2,5' 0,5)'.6 = € 22 500,00
Tolale compensatie ter waarde van E 40.500.00
Voorb. . ld 9: ultbroldlng GI ••tulnbouwbodrljf In Bolio Akkor bovon rolorontiemaot (0)
Een bouwvlak wordt uitgebreKt van 3 ,0 naar 5,0 hectare, dus mel 20 .000 m2 maar ligt in op een bolle akker
Glasbankregeling is van loepassing
Dilt betekent een inpassing van nteuwe en beslaande bebouwmg en vemarding (8+) en .1anvuUende kwaliteit (AK)
&siskwatile~ plus bedraagt: 10% van 50.000 m2 = SOOO m2' e 6 = e 30 .000,00
Voor het toevoegen van 20 000 m2 glas moet er 40.000 m2 a circa 5,00 per m2 gesloopt worden
Oil slaal gelijk aan een bedrag van e 200 OOo,DO
Totale compensalle ler waarde van € 230.000,00

e

I
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VootNeld 10: ultbr.ldlng alJrarlsoh groncigobonden bedrljfln Boll. akker onder refeNmI....aat Ie)

El:n ~l!WYIak wOldt uilgebreld van 1.0 "-l,5het18~,,IM! mel5.(JOO na maa-ligtopeen boIle-akker.

J\K It YO" locposslng.
'
OQ' betokent een ~lPQsslng van nieuwe en bestaande bebouwing en vemanIjrJg (8+) "" aanvullende kw<Ilitflit (AKI
2.6 x AK v~o IOcpnssiog
,
Bosi$kw.IKeil plus bed.rogt ,~% van 15.000 hi~" 1W!! na • ~ 6 E 9.000,00
AK be4rong\: 10% van 15000 m2 = 11,01) m2' (2,5' D,5)'~ 6 =€ 11.250,00
Tolale COTt1petlsalie ter waarde van 11 20.250,00

=

Voolb .. ld 11: nltuwvutlgln; .g... lsch GrOndllOJ1onclen bedrljfln Bolio alCker_ referentiomaatlC)
E. WOldl em rIieuw ""d'll von I,S hilclM.
AK IS van IOCptl>Slng.
0.1 bclekO(lI !!Cn IOP3S.lng van de 1)I!IleIe boowkll1lel en MnVld..,_ kw:Ilnoll (AK)
3 x AI< von loeptlssl.no
~lltell pill$ bed""1!l" ~ O% wo 15.000 102 = 1600 102 ' E 6 " E 9 000,00
AI< bedm"!)l; 1 ~ von ISJIOOm2.:c 1600 102' 13' a,Sl'E 6=E 13.500,00
TCIIoI. compen...ae Ie, ...."'rde van € 22.500,00

-"chi.

Voorbeeld 12: nleuwv••tfging ~ grondgebondon bedrljf In Bolle akker boven refe"rontlolJlaat (DI
Er word! een hieuw bedrijf van 2,0 hectare opoerichl
AK Is'vali !Oepassing.
Oal,bet!lllent een iilpa$slng van de geOOle bouwkavel eo aanwHencle kwaIiIeit (AK)
4 • AK v;)n IOCpassmg
BoslskYr.Jlhclt plus bedtnngl: 10% van 20.000 m2 " 2000 m2 '€ 6 = e 12.000,00
J\K bed,nogl" 10% von 20:000 m2 2000 m2' (4 ' D,S) 'e 6 E 2"'000,00
T,*,le compensatH! WI" wa;ir!le VQnE36.000,OO

=

=
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Raadsbesluit gebiedsontwikkeling Egchel

Agendapunt xxx
Aanvllllend raadsvoorstel tot instemming met de gebiedsontwikkeling Egchel.

Inleiding
Naar aanle iding van de raadsbehandeling op I december 2008 en het bewonersoverleg te
Egchel op 25 november 2008, ontvangt 1I een aanvll ilend nmili utm;Le l waarin de vragen en
opmerkingen zijn verwerkt. Hoofdzaak van deze aanvulling omvat de mogelijkheid voor de
ge meenteraad tot het stellen van een beleidskader, waaman de gebiedsontwikkeling Egchel
kan worden getoetst. Beide voorstellen maken deeluit van de besluitvoI'ming.

Doel
Het vaststellen van het beleidskader donr de gemeenteraad wanrmee het college de
gebiedsontwikkeling Egchel kan beginnen, door de raacl gevolgd kan worden en daarop
a(gerekend kan worden door de mad.

Overwegingen
Hel beleidskuder van de gemeenteraati aan het coiiege wordt als voigt omschreven:
I. De leetbaarheid in de kern Egchel staat voorop; de kwaliteit van het woon- en
leetklimaat moet er beter op worden. Dit kuder client nacler lIitgewerkt te worden in
een plan-mer vom de volgende l11ilieu- en ruimtelijke aspecten: infrastructllllr,
bodem en water, waarden van landschap, cultuurhistorie en archeo logie, gevoe1ige
bestemmingen en overige functies, natllUr en de milieugebruiksruimte. De raad stelt
zowel de startnotitie plan-mer, de uitkomst van de l11er-studie als de structullrvisie
vast. Plan-mer is het instrument om de kwaliteit van het woon- en leetklimaat te
meten.
2. Bij het verplaatsen van bedrijven naar het lanclbouwontwikkelingsgebied (LOG)
Egchelse Heide dient de milieugebruiksruilllte van de nieuw te vestigen bedrijven
op een zodanige wijze te worden vastgesteld dat het woon- en leetklimaat er beter
van wordt. Bij de bepaling van de effecten zijn alle op clit moment vergunde
milieuvergunningen het uitgangspunt en worden aIle lopende aanvragen
meegenomen.
3. De milieugebruiksruimte geeft de informatie weer over de deelaspecten gem,
ammoniak, tijn stot: geluid en licht. De etfectbepaling hiervan wordt op wetteiijk
verplichte wijze bepaald in de plan-mer. De raad stelt zowel de stmtnotitie planmer, de lIitkomst van de mer-studie als de structuurvisie vast.
4. De twee te verplaatsen bedrijven uit EgcheI hebben voormng bij het invllllen van
het LOG. Verplaatsers clienen plaatselijke knelpunten op te lossen en dienen uit de
Regio Peel en Maas te komen. Er is ruimte voor maximaal zes nieuw te vestigen
intensieve veehollderij-bedrijven. Nieuwvestiging van nertsbedrijven in dit LOG is
uitgesloten. Het in het LOG reeds aanwezige nel1sbedrijf kan vanwege de
afstandsnorm niet uitbreiden. Na het afsluiten van een overeenkornst met een niellw
te vestigen bedrijf, wonlt de raad hierover gei·nfurmeenl.
5. Uitwerking van het LOG en de woningbouwlocaties zul door de gemeente in
overleg met de inwoners van Egchel gebeuren. De uiterste noordelijke g n~ns van het
Log komt te liggen op de voorgestelde omnje lijn op de kaart . Tussen deze lijn en de
kern Egchel wordt geen enkele nieuwe vestiging van een intensieve vehouderij of
nertsenbedrijf toegelaten.
6. De tinanciele onderbouwing in de voml van een grondexploitatie dient compleet
met de financiele risico's binnen zes maanden na behandeling ter besluitvorming
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aan de raad te worden voorgelegd. Hierin client cle lIitwerking van zowel het LOG
als cle woningbouwlocatie lOclanig te worden uitgewerkt dar met de voorgaande vijf
beleiclskaclers voldoende rekening is gehollden.
7. bij de uitwerking van de woningbouwlocatie dient de gemeente een voorstel op te
nel11en voor particulier opdrachtgeverschap ter bevordering van zelfsturing van
huizenbezitters en het meer onathankelijk maken van het gel11eentelijke
woonprogramma van projectontwikkelaars en contractpartners.
8. cle gemeente doet binnen zes maanden een voorstel aan de bewoners van Egchel
voor het opstellen van een Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP), waarin de
toekol11st van het dorp tot en met 2025 in een visie wordt geschetst.

POL en Reconstl1lctieplan
In het POL 2006 is het centrale doel voor de landbouw als voIgt geformllleerd: het
behollden en versterken van de economische positie van de landbouw en in samenhang
daurmee: het herstellen en verdiepen van de bijdrage van de landbouw voor de kwaliteit
van zijn omgeving. Specifiek voor de niet-grondgebonden sectoren (o.a. intensieve
veehollderij) wil de provincie een verdergaande concentratie en clustering van cle
productieomvang in dllurzame gebieden in voornamelijk Peelland (HMM) stil11uleren en
daarmee ook een geleidelijke atbollw op minder duurzame locaties elders stimuleren.
Gemeenten kunnen zoekgebieden nader begrenzen en besluiten om nieuwvestiging al dan
niet toe te staan. Nadrukkelijk is het gemeenten niet toegestaan LOG's buiten de
zoekgebieden vast te stellen. Het gebied de Schorf is bij de totstandkoming van het
ReconstructiepJan door de gemeente HeIden opgevoerd als bOllwsteen voor een zoekgebied
LOG . Nadrukkelijk heeft de provincie Limburg, bekrachtigd door het Rijk, dit lOekgebied
niet opgenomen.

Con tourenbeleid
In de Nota Ruimte vraagt het Rijk aan de provincies een planologisch kader voor het thema
bebollwing in het buitengebied vast te stellen. Onder andere om daarmee de mogelijkheden
te benutten die niellwbouw biedt om de kwaliteit en vitaliteit van de groene ruimte te
vergroten. In dit provinciale kader dient te worden vastgelegd welke randvoorwaarclen de
provincie hanteert bij onder andere de mogelijkheclen om bestaande onbruikbare of nietwnurdevolle bebouwing Ie saneren met behulp van nieuwbollw van woningen (ruimte voor
mimte). Voor nieuwbollw geldt clat gebruik wordt gemaakt van de mimte rondom kernen
en wordt aangesloten bij bestaande bebollwingspatronen en bij bebollwingsclllsters en
bebouwingslinten in het bllitengebiecl. Hiermee wordt een te grote spreiding van woningen
voorkomen en behouden zowel de landelijke gebieden in het algemeen en het buitengebiecl
in het bijlOnder lOveel mogelijk hun open karakter. Provincies dienen volgens de Nota
Ruimte prioriteit te geven aan benutting en, waar nodig met behulp van niellwbouw,
sanering (rllimte vaal' ruimte) van de bestaande voorraad vrijkomende bebollwing in het
bllitengebied. In dat geval zal de bebouwde oppervlakte per saldo substantieel 1110eten
verminderen.
Op provinciaal niveau is in de POL-herziening in het Contollrenbeleid bepaald aan welke
voorwaarden moet worden voldaan om een rode ontwikkeling (het bouwen van een of
meerdere woningen of bedrijven) buiten de contour mogelijk Ie maken:
a. De ontwikkeling is op basis van een reguliere planologische afweging toeIaatbaar op de
betreffende plek. Voor het gebied Willems moet dit nog worden onderzocht. Oat geldt
ook voor eventllele woningbouw aan de Jacobusstraat.
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b. De ontwikkeling vindt plaats aansluitend aan de bestaande of verbale contour of binnen
een lint of cluster. Beide gebieden grenzen direct aan de verbale contour voor de kel11
Egchel (zie bijlage I).
c. Er vindt geen onevenredige aantasting pluats van het aanwezige basiskapitaaL Het
gebiedje Willems is uit landschappelijk oogpllnt niet bijzo nder waardevoL Het gebied
nan de overzijde van de Jncobusstraat echter weL Ten zuiden van de Jacobusstraat ligt
een graotschalig open ontginningsgebied. In het stmctuurplnn buitengebied is hierover
een aantal beleidslIitspraken gedaan, onder andere dat speciale aandacht is vereist voor
het behoud van de landschnppelijke openheid en de kwaliteit van rust en ruimte. Met
name vanuit cle kern is er nog sprake van ruime doorz ichten naar het open gebieel. Door
woningbouw aan de zuidzijde van de Jacobllsstraat wordt deze kwaliteit ernstig
aangetast.
d. Tel' plekke worden zodanige maatregelen genomen dat sprake is van een goede
landschappelijke, natuurlijke, cultullrhistorische inpassing. [)it kan in beide gebieden
geregelel worden, met elien verstande dat een inpassing van eventuele woningbouw aan
de Jacobusstraat niet echt een bijdrage kan leveren ann versterking van de kwaliteiten
van het gebied. Een groene zone random een woongebiedje wrgt er niei your tint de
voor het gebied kenmerkende grootschalige openheid wordt hersteld: integendeel zelfs.
e. De ontwikkeling levert een bijdrage <lan de verdere ontwikkeling van de kwaliteiten van
het gebied in groter verband. De s<lnering V<ln cle veehoucierijen rondom Egchel bn
worden gezien <lIs een grate kW<lliteitsimpuls van de kenu'andzone ronelom Egchel en
van het woon- en leefklimuat in clie kern. Dit argument geldt echter voor beitle
gebieden.
Conclusie: Met n<lme aan de voorw<lurden oncler c. en -in iets mindere lllate- d. k<ln voor het
gebied Jacobusstra<lt volgens het college niet worden volela<ln, terwijl dit voor het gebieel
Willems wei goed kan.
Daarnaast heeft woningbouw aan de Jacobusstrnat het gevolg clat het LOG ernstig
belernmerd word!. Het college hecht er aan een betrouwbnre partner te zijn, zowelnaar
ondernemers die wachten op groeimogelijkheclen in het LOG, als 11<Iar de provinciale
overheid, waar bij cle vaststelling van het Reconstructieplnn door provincie en het Rijk door
de gemeenten de opdracht is aangenomen om conform het reconstructieplan cle
zoekgebieden LOG nader uit te werken en te begrenzen en ele afwaartse beweging van
kwetsbare fllncties <lIs natuur en wonen bij cle nieuwvestiging van intensieve veehouderijbeelrijven tel' hand te nemen en uit te voeren. In de totale anveging kiest het college er dus
bewust voor het LOG Egchelse Heide te bemttten, te verkleinen en te begrenzen op
maxin1<lal zes nieuw te vestigen bedrijven, met da<lf<l<ln gekoppeld de verbetering van het
woon- en leefklimmll in de kern van Egche\.

Alternatieven
Indien het madsvoorstel niet wordt aangenomen zullen ele twee nankopen niet eloorg<lan en
gaat de optie voor woningbouw niet door. Hierander wordt elit per ondercleel toegelicht:
ll1tellsiel'e veellOllderii - locatie Roggelseweg
Consequenties daarvan Zijll dat de verleende bouw- en milieuvergunning van de IV-Iocmie
atU1 de Roggelseweg gerealiseerd zal worden. Geluiden die opgn<ln dat deze ninuller door
huidige eigenam gerealiseerd wilen worden, hebben geen grond: deze locatie bn ook
verkocht worden en cloor een nieuwe koper geHfectueerd worden. De vergunningen zijn
onherroepelijk verleend en kunnen niet ingetrokken worden. Aankoop door de gemeente is
clerhalve het enige alternatief om realisat ie te voorkomen. De aankoop dient v66r 23
clecember 2008 goeclgekeurd te zijn door de gemeenteraad. Indien de gemeentemad de
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overeenkomst lI'el goedkeurt, mnnr de gemeente de overeenkomst lIiet effectueert en de
ver/engingsprocedure voor bouw- en milieuvergunning stopt, is de gemeente een boete
schuldig van f 234.500,00. Er is dan sprake van een onrechtmatige daad. Daarnaast ligt de
bouwtitel voor een intensieve veehouderij-bedrijf er nog steeds op en kan een nieuwe
aanvraag worden ingediend. Ten opzichte van het eerste raadsvoorstel wordt nog
toegevoegd de bijkomende kosten voor sloop van de stallen voor een bedrag van f 66.025.
Dit is in de totnalsom vnn het onderhavig voorstel meegenomen.
WOllillgbolllvlocatie Roggelsell'eg

Indien bovengenoemd bedrijf gerealiseerd wordt, is de woningbouwlocatie aan de
Roggelseweg definitief van de baan. De milieucirkel van het IV-bedrijf ligt voor een groot
deel over deze locntie. De grond is niet Innger geschikt voor woningbouw en kan alleen
agrarisch worden gebruikt. De aangegane optieovereenkomst en de mogelijkheid om een
nieuw woningbouwgebied te ontwikkelen, komt daarmee definitief te vervallen. Daarnaast
kunnen bedrijfsverplaatsingen niet getinanc ierd worden, als niet op woningbouwprojecten
kan worden verdiend.
LOG-Ioeatie Ege/wlse Heide

De aankoop van de gronden op de Egchelse Heide client voor 31 december 2008 doorgang
te vinclen. Dam'na kan de verkoper het contract met cle gemeente verbreken. Aangezien de
onderhandelingen langdurig en moeizaam zijn geweest, is het atbreukrisico na deze datum
zeer groot.

Autonome bewegil1gen versus stu ring aan intensieve veehouderij.
Duidelijk waarneembaar is de schaalvergroting binnen de intensieve veehouderij-sector.
Het is een bevoegdheid van gellleenten 0111 sturing te geven aan hoe en waar deze
ontwikkeling client plaats te vinclen. De instrulllenten die dnarvoor ingezet kunnen worden
zijn bestemmingsplannen en structllllrvisies. Tot de vaststelling van voornoemde
instrlllllenten zitten we echter in een overbruggingsperiode. De zoekgebieden LOG llit het
reconstructieplan zijn nog niet vastgestelcl. Iedere aanvraag binnen een zoekgebied kan tot
vestiging leiclen en daarmee tot een ongerel11de wildgroei aan bedrijven. am ongewenste
ontwikkelingen tegen te gaan is een voorbereidingsbesluit genol11en. Binnen het LOG
Egchelse Heide (blallwe lijn op Iuchtfoto) liggen er echter ook aanvragen die hoe dan ook
beoordeeld l110eten worden na atloop van de aanhoudingstermijn. Om de sturing vast te
houden, kan het nodig zijn een nieuw aanhoudingsbesluit te nemen tot de
sturingsmaatregelen in werking zijn.

FinancH!le en uitvoeringsconsequenties
De financiele overwegingen van het college zijn niet gewijzigd ten opzichte van het eerste
raadsvoorstel. De vertrouwelijkheid van de gegevens blijft eveneens gehandhaafd.
Wederom kunnen de exploitatieopzetten, contracten en taxaties vertrouwelijk ingezien
worden op de afdeling Omgevingsontwikkeling, kamer 1.04 bij de heer Thijs van LieI'.

Procedure
VaS/.welling hlJleidsk(Idcl'!i ell (l(lll k opl!lI : in vervolg op de bewonersavond van 25 november
2008, heeft opnieuw overleg plaatsgevonden over de Gebiedsontwikkeling Egchel op II
december 2008 (verslagen zijn bijgevoegd). Behandeling in de comissie
Economie&Omgeving is voorzien op 15 december 2008 en raadsbehandeling op 22
december 2008. Het passeren van aktes zal, indien de raad hiermee instemt, plaatsvinden
tussen 23 en 30 december 2008 .
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) " /"IICI/II/I'l'i.I'iti I!II 1'/(/ 11 -/1/(' 1' lV (1/1 G/fI.\'fllill/JIlfIIl':

de startnotitie plan-mer wordt op 16
december door de co lieges van de Peel en Mnas-gemeenten behnndeicL Op j 4 januari 2009
wonlt deze in de raadgroep voor het Strllctuurplan buitengebied behandeld. Vaststelling
hiervan vindt volgens de regllliere behandeling plaats in januarilfebruari 2009, de stalt
inspraak in februari 2009. De definitieve vaststelling van de structuurvisie vindt plants in
august lis/september 2009.

Communicatie
Na de eerste bewonersavond op 25 november j.t. heeft opnieuw overleg plaatsgevonden
met het dorpsoverleg Egchel. Besloten is een vervolgoverleg te beleggen door het college
met de inwoners op II december 2008. De uitkomsten van dit overleg zijn tijde ns de
commissievergadering van 15 december 2008 toegelicht. De verslagen zijn toegevoegd.

Conclusie
Wij conclllderen nan de hand van beide randsvoorstellen dat de raad de beleidskaders tot
en met 8 genoemd bij oJlerweg;IIgell vaststelt. Ons college is vervolgens gehouden 0111
binnen deze beleidskaders de gebiedsontwikkeling Egchel vorm te geven.
De beleidskaders worden vervo!gens door de raad nader uitgewerkt in de structuurvisie en
plan-mer voor IV en Glastuinbouw. Hiervoor zalu de Slw'/IIl)/ i/ic rdkll'jjti(1! " /I (/etailllil'WII/
1,1001-l//elisfl'll('III1II' Jlisi l' I V I'll G /CI.l'llIill iJOIIII' Pel!! ell I\,f o(l.\' ter vaststelling worden
aallgeboclen. Ook krijgt II in de vergnclerillg van juli 2009 de llitgewerkte grondexploitaties
ter vaststelling voorgelegd en een voorstel tot het opstellen van een
Dorpsontwikkelingsprogramma \ioor Egchel. De voorgestelde aankopen maken de
gebiedsontwikkeling Egchel binnen deze beleidskaders mogelijk.

Advies commissie
De commissie Economie & Omgeving heeft clit voorstel in haar vergadering van 15
december 200S behanelelel.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten:
• het beleidskader wals opgenomen in de punten I t/m 8 van elit voorstel vast te
stellen. Het college ele opelracht geven de gebiedsontwikkeling Egchel binnen deze
beleidskaders vorm te geven, de raad op de clamtoe genoemde tijdstippen van
voorstellen te voorzien om de kaders nader vorm te geven en vast te stellen. De raad
te informeren over de vOOltgang en minstens eenll1aal per jaar een evaluatie over de
vooltgang vnn de gebiedsontwikkeling voor te leggen waarin aan de beleidskaders
wordt getoetst;
• tevens in te stemmen met de zeven aanvullende toezeggingen zoals verwoord in het
verslag van het overleg met de bewoners van Egchel op II december 200S;
• een krediet beschikbaar te stellen van f 3.492.775 en de aankopen inbrengen in de
daaraan ten grondslag liggende grondexploitatieopzetten, die na uitwerking
detinitief tel' vaststelling worden aangeboden;
• kennis te nemen van de aankoop van 24, IS50 ha grond gelegen op cle Egchelse
Heide ter ontwikkeling van een Landbouwontwikkelingsgebiecl voor maximaal 6
nieuwvestigingen;
• kennis te nemen van de aankoop van 1,9615 ha grond en de saneringsovereenkolllst
aan de Oostzijde van de kern Egchel tel' sanering van 2 IV -bedrijven:
•

kennis te nemen van het nemen van een optie tot aankoop van gronden gelegen aan
de Gielenhoi\veg/Roggelse\J..'eg, ITlet het doe! 0111 de kostenposten die ontstaan blj de
sane ring en verplaatsing van IV-beclrijven wveel als mogelijk te kunnen
terugverdienen cloor het bouwen van woningen;
overeenkomstig bijgevoegd en aangepast ontwe rp-raadsbes]uit.
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Dc raad van de gcmcente H c Ide n besluil

•

het bcJcic.lskader loals opgenomen in de punten 1 tim 8 van het bij dit besluil

•

bchorcm.le raadsvoorstel vast te stell en. Het college de 0l>dracht te geven de
gcbicdsonlwiki<eling [lgchel bil\nen deze beloeidskadel's vonn te geven, de mad op
de daartoe gcnocmdc lljdslippen vau voorstellen Ie voorZleu Olll de kaders nader
vonll te geven en Vllst tc slellcn . De Hilld Ie informcrcn mlcr de voortgang en
minstclis cenmaal per jaar cen ev.lluatie ovel- de voortgang van de
gcbiedsolltwikkeling voor Ie leggcn waarin aan de beleidskadcrs wordl gctoctst
levens in Ie stC1l1mcn met de :;>;even aanvullende toezeggingen roals vCl"Ivoord in hct
vcn;lag vall het overleg met de hewoners van Egchel op 11 december 2008.
E~'ll knxlic( b~;hikbaal te stellell van € 3.492.775 en de aanknpcn inbJ'engen in de
daaraan ten grondslag llggellde grondexploilatieopzetten, die na uitwerking
definiLicf Itr vaslstelling worden aallgebodell.
Kenni8 te nemen van aankoap van 24,1850 ha grond gc!cgen op de Egchclsc Heide
ter ont\\rikkeling van een Landhouwontwikkclingsgebied voor maximaa! zcs

•

•

•

•

nieuwvestigingen.
Kcnnis It: nemtm van de aankoop van 1,961 S ha grond ell cen
sancringsovereenkomst san de Oostzijdc van de kern Egchel ler sanering van 2 IVbcdrijvcn.
Kcnnis te nemen van het nemen van een optic tot aankaop van b'fonden gelegen nan
de GielenhofwcgIRuggclscwcg, mct het duel om de kostcnposten die ontstaan bij
de sancl'ing ell vcrplaatsing van TV-bedrijvcn Ie kunnen terugverdienen door het
bOllwen van woningeal.

De raad ncemt dil bl:sluil op grond van de inhoull van hel b~ibchorcndc raad~voorstcl.
De basi", van dit beslLLit wordt gcvonnd door zowcl hcl budgetreehl voor de twee aankopcn
ter waardc van € 3,492.775 als het kadcr voor de terugvcrdienmogclijkheid op de gronden

met ceo optiC.
De redcnen voor di! besluit zijn he! woon- en lccCklimaat in de kemen te vcrbclcren door de
sanering van intensieve vcchoudcrijt.'ll nabij de kernen, nicuwvcstigingcn mogclijk te
maket.\ in een nader vast te stellen landbouwontwikkelingsgebied en de daannee gepaard
gaande koslen terug te verdienen op een woningbouwlocatie.
Aldus besloten in de opcnbarc raadsvcrgadering van 22 december 2008
De raad van de gemccnte HE L DEN,

griffier
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