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1.1 

HOOFDSTUK 

Inleiding 

AANLEIOING 

De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van het beste1nmingsplan Buitengebfed 2010 

en het bestemmingsplan Recreatieterreinen 2010. Beide plannert staden de procedure 

gelijktijdig maiir doorlupen de procedure ges&eiden. 

De plan-ffi,e.f.-procedure wordt doorlopen omdat een passende beoordeling gemaakt moet 

worden vanwege de niibijheid van Natura 1000-gebieden en het bestemmingsplan 

buitengebied 2010 kaderstellend is V(){)T m .e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Bevoegd 

gezag voor bede procedures is de gemeenteraad van Nunspeet 

Voor beide procedures is het Plan-MER Buitengebied Nurtspeet opgesteld (ARCADIS; 1 juli 

2010; kenmerk B01033/CE)/007/302303/dt) waarmee met name het milieueffect van het 

vestigingsbeleid voor veehotiderijbedrijven in beeld is gebracht. 

Door de COfi'ifiiissie vaar de milieueffectrapportage is op 15 november 2010 een voorlopig 

toetsingsadvies uitgebracht over het miheueffectrapport (rapporh1Ummef 2357~73). De 

Commissie is van mening dat het milieueffectrapport (MER) onvoldoende infonnatie biedt 

voor de ontwikkelingen die het voowntwerp bestemrningsplan buitengebied en het 

voorontwerp bestemmingsplan recreatieterreinen maxirnaal mogelijk maken, de 

zogenaamde 'worst case' sitnatie. Het gaat daarbiJ om de effectefi (in rumulatie) van de 

ontwikkelingsmogelijkheden die worden gebodert voor intensieve veehouderij, rundvee, 

mestvergistingsinstallati~ en recreatie. o-mdat Vo Or deze ontwikkelingen sIgnificant 

negatieve effecten op Natura 200~gebiedeii niet op voorhand zijn Ult te sluiten, en deze 

mogelijke effecten filef iff samenhang zijn beschouwd, vindt de Commissie dat ook de 

biJbehorende pas$€nde beoordeting onvoldoende informatie bevat voor de besluitvorming. 

De C6mmissieis daatmee-van oordeel dat essentieie informatie in het MER ontbreekt om 

het milieubelang yolwaardig mee te kunnen wegen in de besluHvorming over het 

voorliggendevoorontwerp bestemmingsplan buitengebied en het voorontwerp 

besternmingsplan recreatieterreinen. 

De Commissie vindt dat voor her bestemmingsplan: Duitengebied waarin alleen de 

ontwikkelingen van het beschreven alternatief voor intensieve veehouderij en het scenario 

voor rundvee Worden vastgelegd, het MER voldoende informatie biedt. Vanuit dat 

perspectie£ zijn de milieueffecten war behoren in beeld gebracht. 
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A8!1vu11"g MER Buileogebie. Noospeel I 

De Conunissie adviseert de ont&rekertde ififonn atie VOOT de 'worst case' Situatie aan te 
vunen alvorens een besluit te nemen over beide bestemmingsplannen. 

Het doel van deze aanvulling op het MER is uiteindelijk een be[er besluit vocr beide 

bestemmingsplannen. Hiervoor is, claar waar mogeiijk en zinvoi, de ontbrekende informatie 

voor de 'worst-case' situatie aangevuld. De:le informatie wordt meegewogen. in het besluit 

waarmee de be~temmingsplannen worden vastgesteld en kan leiden tot e~m aanpassing van 

de oestemmirtgsplaftften, 

1 3 BEScHRJ ' ..... ______ ~=.!..!ll.!l:t.l~~~'-!-

Voor eert 'worst-Eilse"situatie', binnen de planologlsche mogelijkheden is de worst-case uit 

het MER met fiet volgertde ofLclefZoek aartgevuld' 

Maximale omzetting van alle recreatieterreinen naar kampeermiddelen met de meeste 

verstoring door toename van de re<:reatiedruk. Hierbij zijn de terreinen ingedeeld naar 

hun locatie in het randmerengebied en het Natura-2000 gebied. Het ruimtegebruik van 

de terreinen neemt niet toe. 

Een toename van het' aantal minicampings (maximaa125 kampeerplekken) van 2 naar 37 

mniicampings hebben een onderlinge afstand van 500 meter en 50 meter vanat 

W ortifigen. 
Een inventadsatie naar het ontwikkelpotentieel aan agrarische bouwblokken volgens het 

vigerende en het nieuwe bestemmingsplan buifengebied. 

Hiermee is de maximale ruimte uit het bestenuningsplan Recreatieterreinen 2010 en het 

bestemmingsplan Buitengebied vertaald naar een 'worst-case' scenario. De realiteit van dlt 

scenario is vanult bedrijfseconomisch perspectief nief onderzocht. 

In deze aanvulling wurdt de t:umulahe van effecten van het altematief voor de intensieve 

veehouder iJ en het tundveescenario, nag eens extra toegelicht.. Dit n.a.v. het advies van de 

CommiSsie om de cumulatie van effeden van intensieve en rundveehouderijen navolgbaar 

te onderoouwefL 

Cumulatie van effecten op natuur van veehoudeIij en recreatie is met aan de ord€'. 
Veenoudefij kan zorgen: Yom stikstofdepositie waardoor vermesring en verzurirtg kart 
optreden en recreatie kan zorgen voor optische verstoring. Omdat er geen sprake is van 
toename van stikstofdepositie wordt cumulatie nt.b.t. effeden op natuur verder niet 
beschreven. De effecten van recreatie zijn wei nader onderzocht. 

Door voortschrijdend inzicht biedt het nieuwe bestemmingsplan buitengebi.ed geen mimte 

meeT voor het oprichten van mestvergistingsinstaliaties Nader onderzoek naar de e££ecten 

voor verkeer, landschap en luchtkwaIiteit in e.en worst-case situatie is hierdoor niet am de 

orde. 
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1.4 LEESWIJZER 

In. de volgertde l\oofdstukkert is voor respectievelijk de recreatieterreinen, de minicamping~ 

en de bouwblokinventarisatie de worst~case sitLlatie beschreven en toegelicht. Elk hoofdsruk 

gaat in op de gehanteerde methode van ef£ectbeoordeling, de worst-case-situatie, de effecten 

en de conclusie. 
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AanvuQing MER Buitengeflioo NU(),peell 

HOOFDSTUK 

- Recreatieterreinen 

ETHODE EFFEC BEOQRDEUNG 

Natura 2000-gebied Veluwe 

De beschrijving van de effecten van uitbreidingsmogelijkheden van verblijf~recreatie is 

gebaseerd op de methode uit het rapport "Groei en krunp verblijfsrecreatie Veluwe 

NatuureHectenboekholidihg" (ARCADIS 2007). 1ft dit rapport is geconcludeerd dat Van de 

kwalificerende sooden aIleen broedvogels gevoelig zijn voor verstoring door 

(verblijfs)recreatie. Uitgartgspurtt in deze beoordeling is dat uitbreiding van het aanta! 

verblijfplaatsen alleen fS toegestaan buiten de grenzen van Natura 2000-gehieden; er is 

derhalve geen eff'ect van ruimfebeslag. In d€ze aanvulling op het MER is daarom aUeen een 

oordeel gegeven over effecten van verstoring op hoofdlijnen~ De effecten zijn getoetst aan de 

instandhoudingsdoelen uit het Natura 2000-aanwijzingsbesluif Veluwe. Het beheerplan 

biedt gedetaiHeerde iniormatie, maar is ITag In de maale. 

Het effect van recfeanten die vanuit de verblijfsplaatsen naar en vervolgens in de Natura 

2000-gebieden wandelen, is beoordeeld. Per [ocatle wordt het recreatieve gebruik bepaa!d 

voor de huidige en de·toekomstige ('worst case') situatie. Uitgangspunten bij de bepaling 

volgens ARCADIS (2007) Zljn: 

• De gemiddelde actieradius van recreanten vanaf hun verblijfspfaats is 1900 m voor 

kleine bedrijven en 2500 m voor grotere bedrijven met meer dan 2000 slaapplaatsen~ 

Voor waterrecreatie is de-ze actieradius ook aangehouden. 

Het aantal wandelingen per groep en per overnachfmg bedraagt voor een camping 0.21, 

een bungalowpark 0.24, per hotel/pension 0.26 en voor groepsaccommodaties 0.3l. 

Een groep heeft een gemiddelde grootte van 3 perSOfi€fi. 

Het aanfal wandeluren is 9 per dag, een wartdeHng duurt gemiddeld anderhalf UUT. 

• VerstOringgevoeligheid van soOTten. 

De eerste vier uitgangspunten leiden, met de grootte van een recreatiebedJ:ijf, tot het aanfal 

passages per uur (passeerfrequentie). De passeerfrequentie is berekend v~~r de huidlge 

situatie en de mogelijke worst-case situatie. De tooname Van de passeerfrequentie is afgezet 

tegen de verstoringsgevoeligheid van de vogelsoorten die voorkomen binnen de actieradius 

van recreanten van een be-dnj! of groep bedrijven. Daarbij is de meest verstoringsgevoelige 

soort, doorslaggevend, 

In deze aanvullmg op net MER is geen analyse gemaakt van welke bedrijven potentieel het 

grootste negatieve effect kunnen hebben OF de instandhoudingsdoelstelhngen van de 

Veluwe (de grootste verstoring veroorzaken). Er is op haofdlijneIl beoordeeld o-f er een 

negatief effect is van de worst-caSE situatie als gevoIg van het bestemmingsplan als geheel 
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2.2 

op basis van vier deelgebieden (plaatsen): Elspeet, Nunspeet, Hulshorst en Vie.rhouten. De 

beoordeling is op basis van piekdagen in het broedseizoen (lente en zomer). Dit lS ook de 

fneest gevoeHge periode voor de vogeltichtlijnsooften in het gebied. 

Natimi 200(}-geIJied VelilWerattdffieten 

V oor de Veluwerandmererr 18 er geen uitgewerkt kader ten aanzien van reereatie zoals dat 

er voor de Veluwe is. De effecten manifesteren zich mer ook nauwelijksln de vorm 'Ian 

verstoring door wandelrecreatie. Verstoring treedt vooral op door recreatie langs de Dever 

en door waterrecreatie. Vaar deze toetsing is een kwalitatief oordeel gegeven op basis van 

het verwachte gedrag van de recreanten, Dit gedrag is oepaaLd ill de rtatliuttoefs vOor gtoei 

en krimp van verblijfsrecreatie op de Veluwe (ARCADIS, 2007). De eftecten zijn getoetst aan 

de instancihoudingsdoelen uit het Ndtura 2000-aanwijzingsbesluit VeIuwerandmeren. Het 

beheerptan biedt gedetaill~erde informatie, maar is nog in de maak. 

Het merendeel van de aangewezen vogelrichtlijnsoorten zijn 0verwinteraars. Er is daarom. 

bij de beoordeling een onderscheld gemaakt tussen zomer en wmter. De Roerdomp en de 

Grote karekiet zijn de efiige ofOedyogels in het geoied WaafVOm de u itbreidingsdoelstelling 

geldt. 

?2.1'--_____ ~GEBII;DSBESQ!:i8..1lY.lNQ.LREFE.RENTIE$ITUATIE 

In en nabif de gemeentert gaat het om de volgende Natura 2000gebieden: 

Veluwe (Vogele. en Habitatrichtlijngebied). 

Veluwerandmeren. 

Natura 2000-gebied Veluwe 

De Veluwe is met een oppervlakte van ruim 91 000 ha het grootste Habitatrichtlijngebied 

van Nederland. Het gebied bestJ:at overwegen:d uit droge bossen, drage en natte heide, 

vennen en stuifzanden. Tegenwoordig is er in totaal nug 1400 hectare stuifzand op de 

Veluwe. Plaatselijk Kamen in de heiden natte (o,a, Leemputten bij StaverdenJ of droge 

heischrale graslanden (o.a. Harskamp), fenevetoesstruwelen, vennen, natte herde en 

hoogYeenkemen (Mosterdveen) YOot. In hetbeekdal van de Hie:rdense en Staverdense Eleek 

worden scruaallanden aangetroffen. Langs de randen van de VeIuwe ontspringen 

(sprengen)beken, wci.arbeekvegetaties en zeer plaatsehjk bronhossen voorkomen (bran: 

Mtnisterie van EL&T). 

In het rapport "Natuurtoets Groei en Knmp" (ARCADIS, 2007) is geconcludeerd datvan de 

kwalificerende soorten van de Veluwe aileen broedvogets gevoelig. zijn vaor verstoring door 

(verblijfs)recreiitie. In Tabell zijn ten behoeve van de toetsing van effecten van de; 

verblijfsrecreatie daarom aileen de kwalificerende broedvogel5 van het Natura 200D-gebied 

Veluwe weergegevenr met hurt verstoringsgevoeligheid VOof fecreatie 
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Tabel1 

Aangewezen broedvogels 

(Vogelrichtlijn) voor het 

Natura 2000-gebied Veluwe 

met hun gevoeligheid voor 

verstoring. Br6n 

gevoeligheid: ARCADIS 

(2007). 

A3nw1ing MER Blltengecied Nun'peel I 

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren 

De Veluwerandmeren zijn ontstaan bij de drooglegging van de polders van Flevoland vafiaf 

1957. Het gaat am de zoeiwatermeren Drontermeer, Veluwemeer en 

WolderwijdlNuldernauw die gemiddeld tuim een meter en 01' $ommige plekken tot 5 meter 

diep Lijn. Ze ontvangen hun water vanUlt de Flevopolders en een aantal Veluwse beken en 

wateren aan de nOOFdodstzijde via de Roggebotsluis at op het Vossemeer en in het 

zuidwesten via de Nijkerkersluis op het Nijkerkernauw/Eernmeer Het gebied heeft een 

slecht ontwtkkelde landwater overgang in verband met een gefixeerd, tegennatuul'lijk 

waterpeH. De Gelderse uever b grotendeels begtO€id met een smaUe rietkraag; aileen bil 

Elburg ligt een rietmoeras (Korte Waarden) dat relatief groat is voor de randmeren. In de 90~ 

er jaren: zijn op de Gelderse oevers een aantal nieuwe moerasgebieden aangelegd. In 2()()(} is 

gestart met de aanleg van een aantal eila'nden tussen het Harderbroek in FIe. oland en de 

Hierdense beek in Gelderland, Ter hoogte van Horst bij Harderwijk is in het Wolderwijd 

met behulp van enige danunen kunstmatige [uwte gecreeerd vaor watervogels en fer 

bevordering van de groei van waterplanten (/Iron; Ministerie van EL&I). 

De gemeente Nunspeet grenst uitsluitend aan het Veluwemeer. 

Vo6r de Natura-2000"gebieden Veluwerandmeren 4ijn twee habitattypen (H3140 

Kranswierwateren en H3150 Meren met krabbenscheer) en drie habitatsoorten (Hl149 

Kleine madderkruiper, Hl163 Rivierdonderpad en H1318 Me'ervleermuisJ aangewezen. HE't 

gaat hierbij urn vergelijkbare habitattypen en soar ten wiiarvan is gec011cludeerd dat er geen 

effecf is van verblijfsrecreatie. 

De Veluwerandmeren zijn verder aangewezen voor broedvogel$ en niet-broedvogels, 

opgenomen in Tabel2. 

1 07548&197 A 2 D.!",~eF AACADlS 17 



Tabef2 

Aangewezen broedvogels 

(VogelfichtliJr'f) voor het 

Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren met hun 

gevoeligheid voor 

verstoring. Brorr 

gevoe/igheid: Krijgsveld et 

al. (2008) 

Code 

Broedvogels 

A021 

A2.9a 
l"-

Niet.broedvogels 

AOOS 
f-

A01? 

A02? 
J--

A034 

A03? 

A050 
f---

AOSl 

A054 

A056 

A05a 

A059 

A061 

A067 

AOOS 

AOr O 

A1 25 

Vogelsoort 

Roerdomp 

Grote karekiel 

Fuut 

Aalscholver 

Grohl Zllverreiger 

Lepela<:r 

Klein!! Zwaan 

Smienl 

Krakeend 

PiJIStaart 

Slobeend 

Krooneend 

fafeleend 

Kuifeend 

Brilduiker 

Nonnelje" 

Grote Zaagoek 

Meerkoet 

lianvulinq MER Bu~.ll!J o/lIed Nut1Spoot I 

Gevoeligheid voor Meest negatieve effect van 
verstoring 

matig ~gemidaeld land, en waterrecreatie 

malig kanoers en roeiers 
I 

geri1iddeld - groot waterrecreatie' 

gemiddeld . . groot waterrecreatie 

gelniddeld iiefsers en wandelaars 

matig - gemiddeld water- en oeverfecfeatie 

gemiddeld (Iand!- waferrecreatie, wandelaars 
groot (water} 

gemiddeld - groat waler- en oeverrecreatie' 
---

groot (operr waler) water- en oevenecreatie 

gelniddeld - groat water- en oeverrocreatie 

gemiddeld groat walerrecreatie 

groot waterrecrealie 

groot walerrecrealie 

grobt wate((ecreatle 

groat walerrecr€alle 

gemiddeld waterrecreatie 

groot oeverrecreatie 

matig waferreCfeatie 

2...2JL ______ '\,II,IOBS CASE' 

Om de worst case te bepalen, zijn voor de camprngs het maximum aantal p[aatsen per soort 

verblijf berekend. Daarb!) is ervan uitgegaan dat: 

• Het aantal recreatiewoningen vast ligt en in de huidige situatie g.ehandhaafd bIijft. De 

aantallen genoemd in het bestemrningsplan gelden. 

• Recreatieterreinen die zijn aangemerkt ais bungalowpaIk, uitsluitend recreatiewoningen 

ais verblijtsmogelijkheid ambieden. 

Terreinen of terreindelen die zijn aangemerkt als kampeertenein uitsluitend 

mogelijkheden bieden voor mabiele kampeermiddelen. 

Bij terreinen of terreindelen die in het bestemmingsplan geen nadere aanduiding hebben 

een keuze bestaat tussen stacaravartS en mobiel.:: kampeermiddelen (tenten, caravans 

etc.). 

• De mogelijkheden v60r groepsacconunodaties maximaal worden benut. 

De berekening van de maximum aantallen stacardvans of mobiele kampeetmiddelen is 

gebaseerd op de voIgende aannames: 

Een stacaravan heeft een oppervlakte van 55 m 2 en met buHerzone 110 m 2, een 

recreatiewoning heeft !!en oppervlakfe van 75 fi'[2 en met buffer zone 145 mt. 

1 stacaravanplaats is equivalent aan 1,5 plaatsen voar mabieI€' kaIIlpeermiddelen. 

I 075401l497 A.2 D.liilIbef ARCAOIS 18 



AalWlil ~11Il MER BUilengebied Nunspeet I 

• Ben derde van een tenein wordt gebruikt voor parkere.n,. centtumvoorzienirtgen, 

groefibuffers e..d .. 

Er wordt gerekend met per mobiele kampeerplaats met 3 persorten, per stacaravan met 4 

personen, per trekkershut met 4 personen, per recreatiewoning met 6 personen en bij 

groepsaccommodaties met 3,5 m2 per persoon. 

Berekening 'worst cases' 

Er zijn twee mogeHjke 'wor51 cases': de gemengde recr2a.tieterreineh kiezen allen. of voor 

staEafavans of Voor mobiele kampeermiddelen. In theorie is het mogelijk dat de oppervlakte

van ieder kampeerterrein maximaal wOLdt benut voor stad"lfaVans of mobiele 

kampeerrniddelen. De volgende sfappen iijn gezet: 

1. Het aantal huidige (bestaande) mObiele kampeerplaatsen IS gedeeld door 1,5 (zie 

aalU1ame hierboven); dit leidt tot het aantal extra mogehjke staearavans op een 

kampeeIteft'em 

2. Het aantal huidige stacaravans en het extra aantal (zie vorige stap) zijn bij elkaar 

opgeteld. 

3. Vervolgens is per loeatie berekend welke oppervlakte dit aantal stacaravans ilU1eemt. 

4. Van de totale oppervl<lkle van een recreatieterrein is de oppervlakte van 

recreatiewoningen, vastgelegde mOblele kampeeIterreinen en centrumvoorbierungen 

afgettakken; dit Ievert de potentieel beschikbaIe ruimte voor staearavans op. Op basis 

hieIVan is het aaMal mogelijke stacaravans in berekend. Het rekenwerk is geografisch 

gedaan met GIS. 

5. Het aandeel van het aantal stacaravans van stap 2 ten 0pzlchte van het potentiele aantal 

stacaravans van stap 4 is berekend. 

6. Indien het aandeel van stap 5 minder is dan 60%, en er dus nug substantiele [Ulmte is 

voor uitbreiding van het aantal sta-caravans, is aangenomen dat het aantal stacaravans 

toeneemt met 25% ten opzichte van het aantal in stap 2, De getallen 25% en 60% zijn aIs 

drempelwaarden geKozen voor de- 'worst case' omdat er zo weI een toename plaatsvindt 

die her bestemmingsplan mogelijk maakt. 

7. Het aantal mageHjke mobiele kampeerplaatsen is berekend door het aantal stacaravans 

te vermenigvuldigen met 1.S. 

Het resulterende maximale aantal ovemachtingen is hieronder weergegeven in Tabel3. Bet 

aantal recreanten (ovemachtingsmogelijkheden) neemt voor de Veluwe toe met 20% bii het 

scenario stacaIavans en 30% bij het scenario mobiete karn:peerplaatsen. Voor de Randmeren 

is sprake van een toename van 30"10 bij het scenario stacaravans en 40"/" hij het scenario 

mabiele kampeerplaatsen. De achterliggende gefallen p€r Iocatie zijn te vinden in bijlage 5. 

Bij de Veluwerandmeren is ~fi opsplitsmg g.emaakt naar teHeinen die jaarrond zijn 

geopend en terreinen die aIleen in het seizuen bezoekers trekken. lndien er w0rdt gekozen 

voor het scenario 'mobiele kampeermiddelen' is het onwaars.:hijnlijk dat het aimtal 

overnachtingen bij jaarrond (13745") ook in het winterseizoen wordt gehaaldj de meeste 

me1tsert makert in de winter gebruik van stacaravans en recreatiewonirtgen. In de winter 

(jaarrond) is de worst case daarom het scenario stacaravaTIS", in de zomer (seizoen} het 

scenario mobiele kampeermiddelen. 

I 075406497 A.2 De;;", •• f ARCADIS )9 



Tabel3 

Maximaal aantal 

overnachtlngen voor de 

hurdige srtuatie en de twee 

worst case scenano s. 

2.3 

Tabel4 

Totale passeert"requentles 

per deelgebied (aileen 

bedrirveri met overlapIlMde 

actieradius van recreanten). 

Aanvuling MER B" lMgcbJed Nun,peet I 

Piaats Huidtge Scenario Stacaravans Scenario mobiele 
ovemachti ngen kampeermlddolen 

Eispeet l' 1419 ! 1626 1767 

HulsMrsl I 3254 ! 3975 1 4388 

i 6640 1 
- . 0. 

Nunspeel 7825 8397 

Vierhouten I 1010() 1 12090 13390 

Totaal I 21413 1 25516 27942 

Veluwerandrneren 
1 I I 

Jaarrond i 5544 t 6720 : 7505 .! 

) SeiLOe n (lenlefLomer) 3954
1 

I 

5551 I 6240 

I Totaal 9498 1 

I , 
12274 13745 

~ . " . 

EFFECTEN 

Veluwe 

Het Natura 2OUO-gebied Veluwe en het verspreidingsgebied van de verstoringsgevoelige 

vogelsoorten overlapt met de acheradius van de recreanten van 48 van de 51 bedrijven. Het 

betreH de &oorten naehtzwaluw, ijsvogelf tapuit, roodborsuapuit, zwarte specht en 

wespendief. De overige soorten komen met voor of broeden in voor recreanten 

ontoegankeIijke (defensie)terreinen. Het gebied wordt momenteelreeds s~erk bezochf: de 

verspreidingsgebieden van nachfzwaluw, ijsvogel, tapuif en roodborsttapuit binnen en nabij 

de gefileente N unspeet liggen in de uitgangssituatie a1 grotendeeIs tot geheel binnen het 

gebied dat kan wordenverstoord door recreanten (op basis van de actieradius., zie § 2.1). 

Het leefgebted van de vogelsoorten wordt weergegeven in de bijlage 3, de actieradius wordt 

weergegeven in bijlage 4. 

Dit bete.kent dat het oppervlakte van verstoord gebied vOor de:<:e soarten niet groter wordt 

door een toename van de recreatie. Het effect van "oerstoring wurdt daarom vooral 

veroorzaakt doot een toefiatfie van de irttensiteit van verstoring, urtgedrukt in de 

passeedrequentie. 

Plaats Huidig Scenario stacaravans Scenario rnobicle kampeermiddelen 

Eispeet 18,68 : 21 ,69 :! 21 ,53 

I-Hu_l_sh_o_rs_t_-I_ .... _~3.~_5 +i _ ___ . __ 5_3_.0_34if~. ___ _______ ~52~~ ,~4--I' 
Nunspeef 87,42 : 104,45 i 103.05 

------r---------------~-------------------------
Vierhouterr 133,43 163.50 ! 161,44 

I-..;.......:...;.;.~_+-_..:....:..;...;..:...+-_ _______ . 1, _____ _ 

Totaal 282,98 341;61 338,99 

De huidige gemiddelde passeerfrequentie per deeigebied varieert van 18 in Elspeet tot 133 

in Vierhouten (zie 'fabeI4). Hierbij zijn factoren als dagrecreatie en autoverkeer niet 

meegewogen. Gemiddeld per recreatiebedri}f neemt de passeed,equentie met 2o<'Iu toe VOOr 

z(iwel het Scenario stacaravans als het scenario mobiele kampeermiddelen. De 

passeerfrequentie wordt het grootst aIs er maximaal wordt gekozen VOOI' star-aravans, het 

verschil met een maximale keULe voor mobiele kampeetmiddelen is eehter retatief klein. De 

toenarne in intensiteit door enkele grote bedriWen Sarnefi is veel groter dan de toename van 
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Tabel5 

Klassenindeling vall het 

verstoringsniveau. Bran: 

ARCADIS (2007). 

Tabel6 

Klasseninde6ng loegepast 

op de worst case scenario's 

Aanvulliog MER Bu iteng.~ Nunspeel , 

enkele kleine bednjven samen in Elspeet, Nunspeet en Vlerhouten. Om te beoordelen wat 

de eHecten van een toename van de mfensitelt vart verstormg zijn, worden de criteria uit 

[abel 5 gevolgd: 

Slaapplaatsen Wandelgroepen/100 haluur Verstoringsniveau 

': <500 <0.5 Gering I -
J 500-2000 0.5-1.1 Matig 

2000-5000 1. f = 2.4 Sterk. j 
>10000 >2.4 zeer sterk '1 

J.- .. • 0 •• -

Uit Tabel6 blijk:t dat het verstoringsniveau, ingedeeld in klassen, in <lIle gebieden niet 

verandert. Het mees! gevoelig zifn de nachtzwaluw. roodborsttapuit en tapUlt. VefSpreid in 

de gemeente bevindt zich al verstoord leefgebied van deze soorten (bijlage 3). Het 

verspreldingsgebied van zwarte specht en wespendief beslaat nagenoeg de genele Veluwe; 

effecten zijn vooral10kaal afuankeHJk van de aanwezigheid v n nesten van deze soorten. De 

instandhoudingsdoelstellingen van de in het gebied yoorkomende broedvogelsom:ten is dat 

de kwaliteit van de habitat minima.al gelijk blljft. In het "worst case scenario' kan de- kwaliteit 

vOor eert aantal van de scotten mogelijk achterui tgaan door de toenemende verstoring. 

Omdat de staat van instandhouding niet vom aile vogelsoorten positief is, is een Significant 

negatief effect 01' basis van deze studie echter niet uitgesloten. 

Randmeren 

De gevolgen van de toerrame van het aantal recrtlatieplaatsefl is dat er ook ern toename 

plaatsvindt van de recreatie op het water en het land. Bij de recreatiebedrijven zijrr er zowel 

recreatiemageIijkheden op het strand (oever, ongeschlkt broedhabitat) als om te varen. 

Waterrecreatie zal voomamelijk in het zomerseizQen plaatsvinden; voor de overwinterende 

soorten (niet~broedvogels) vindt €r daarom relatief een lagere toename van verstoring plaats 

dan voor de broedvogels. Dam komt bij dat er in de winter doorgaans geen. volle OOzefting 

Lal zijn van de kampeeWlegenneden (stacaravans en recreatiewoningen). De relatieve 

toename van het Worst case scenario in de winter (zievoorgaande paragraaf) is ca. 20%. 

Gezien het voorgaande is de verwachting dat de toenarne Van de verstoring Voof de ruet

btoedvogels beperkt blijft, te meer daar oe meeste soorlen vooral gevoelig zijn voor water

en oeverFecreatie (zie 1'abeI 2). Er is daarom geen significant negatief effect op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de niet-broedvogels te verwachten. 

Bij de worst case seizoen (zomer) is de relatieve toename van de recreatie ca. 45%_ Ook de 

reereatie op het water en langs de oever zal daardoor locaal. De twee aangewezen 
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2.4 

AanvuMII19 MER BUltMgebied Nun,peet I 

broedvogelsoorten zijn matig gevoelig voor recreCltie op water en de oevers. De roerdOffip 

broed volgens SOVON (2002) voomamelijk in andere delen van het Veluwemeer, effecten 

zijn daarom niet te "erwachten. De grote karekief kOfiH wellangs de hell' zUldoever voor en 

kan mogelijk negahef worden beinvloed door een toename van de recreatie. Er zijn daarom 

geen significant negatieve effecten te \'erwachten voor de roerdomp. Bij de gtOte karekiet 

zijn significante effecten op basis van deze studie niet uit te sluiten. 

CQNCLUSIE 

Domnat er in fiet bestemmingsplan geen maximum is ge&teld aan het aantal 

kampeermiddeien (uitgezonderd recreatiewoningen) kan in de gemeente de 

verblijfsrecreatie in theorie fors toenemen in een worst case scenario. Bij een reahstische 

inschatting van een worM case neemt het aal1tal overnachtifigspliHHsen toe met 20 tot 30%. 

Deze realiteit is ingeschat op de beschreven aarlnames en hiet gebaseerd op een 

bedrijfseconomisch ondeu:oek. 

Het Natura 2000·gebied VeluNe is ook in de huidige sit<latie al sterk belnvloed door 

verblijfs- en dagrecreahe. De aanwezige soorten zijn daarom gewend aan enige verstoring. 

De oppervlakte van het verstoorde gebied neemt niet of nauwe.Iijks toe. Lokaal kan de 

toename van de recreatie-intensiteit. echter een verslechtermg van de habitat!<waliteit van de 

meest verstoringsgevoeHge soorten tot gevotg hebben. Dit effect is dan wei gering tut matig 

binnen de gestelde aannames. Een significant negatief effect kan echter op basis van deze 

studie niet worden uitgesloten. 

Er zijn twee worst case-situaties onderzocht bi, de Veluwerandmeren, eenin de winter en 

een in het seizoen (lente en zorner). B1j het winterscenario is geen significant negatief effed 

Ie verwachten; het gaat l-iierbij om overwinterende niet-broedvogels. Bij het seizoensscenano 

is alleert een gering tot matig negatief effect mogelijk vaor de grote karekiet. Of dit een 

significant negatief effect betreft, is op basis van deze studte niet uit te sluiten 

Op basis van he! voorgaande is bij concrete plarmen VOOt net uitDreiden van bestaande 

recreatieterreinen een gedetailleerdere niituurtoets nodig op vergunningenniveau. Hierbij is 

de verstorrng van ge-voelige; sOOt ten een oelangrijk iSsue. 
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Aam'U~n9 MER e",rengebied tl\;nspeel I 

HOOFDSTUK 

Minicampings 

3.1~ ______ ..!!M"",,--.tlQDE EFEECIBEOQRDEJJtLG. 

3.2 

Evenals bij de recreatieterreinen worden de effecten vah de uitlJreidingsmogelijkheden van 

minicampings beschreven aan de hand van de methode uit het rapport "Groei en krimp 

verblijfsrecreatie Veluwe NatuureffecteflDoekl1ouding" (ARCADIS 2007}. Voor het bepalen 

van het recreatieve gebruik worden hierbij de volgende uttgangspunten gehanteer-d: 

De gemiddetde actieradius van recreanten vanaf hun verblijisplaats is 1900 m daar het in 

aile gevallen gaat om bedrijven met maximaal 25 staanplaai:sen, 

Het aarttal wandelingen per overnachting bedraagt voor een camping 0.21 per 

staanplaats. 

Een groep heeft een gerniddelde grooite Van 3 personen. 

Omdat er gemiddeld 3 recreanten per kiun:peerplaats zijn, is net aantal groepen bij de 

minicampings gelijk aan het aantal staanplaatsen. 

Het gemiddeld aantal wCln:dt>lingen is CJ per dag, een wandeling duurf gemlddeld 

anderhalf uur. 

Verstoringsgevaeligheid van scorten. 

De eerste twet> punfen leiden met de grootte van een mirticamping tot het aantal passages 

per uur (passeerfrequentie). De-passeetfrequentie is afgE'zet tegen de 

verstoringsgevoehgheid van soorten. De maxirrtaal toegestane grootte van de uitbreiding 

van de minicampings (worst case} is vergeleken met de huidige situatie. 

Gebiedsbeschrij'iling / referelltiesituatie 

De gebiedsbeschrijving en referentiesituatie is het Natura 2000~gebied Veluwe zoals 

beschreven in § 2.2. 

'Worst case' 

Door het bestemmingsplan buHengebied kan op agrarische bedrijven een minicampmg 

worden opgezet. Daarbij geldt dat de omvang maximaa125 kampeerplaatsen mag zijn, de 

minicarnpings een onderlinge af6tand van maximaal 500 meter moeten hebben en minimaal 

50 meter vanaf woningen van derden moeten liggen, Dit kan in het worst caSe scenario in de 

gemeente Nunspeet [eiden tot een toename van 2 minicampings nu naar maximaa137 in de 

toekomst. Uitgaande van gemiddeld 3 recreanten per kampeerplaats zijn dit 2.775 

overnachtingsplaatsen. 
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3.3 

Tabelt 

Geschat aantal 

minicampings. toename van 

de passeerfrequentie en de 

huidige passeerfrequenlie. 

Tabel8 

Ktassenindeling uit Tabel 5 

toegepast op de 

mmlcampings 

EFFECTEN 

Op basis van d£ in § 3.1 beschreven methode i::; de passeerfrequentie pef camping ills voIgt 
berekend: «25 x 0,21) : 9) x 1,5 ~ 0,88 groepen / moment. Het effect van de toename van het 

aantal minicampings is arge'W'ogen tegen de huidige verstoring op basis van de berekende 

passeerfrequennes. DOM de ligging van de agrarische bedrijven en bovenstaande criteria 

bestaat de 'wafs! Cilse' uit maximaal35 bedrijven in Elspeet, Hulshorst en Nunspeet. die in 

aanmerking komen voor een minicamping (zie TabeI7) . 

Het gebied wordt momenteel reeds sterk bezotht: de verspreidingsg.ebieden van 

nachtzwaluw, iJsvogel, tapuit en roodborsttapuit b tnnen en nabij de gemeente Nunspeet 

liggen in de uitgangssififatie al grotrndeels tot geheel binnen het gebied dat kan worden 

vetstoord door recreanten (op basis van de actieradius, zie bijlage 4 en 5). Olt betekent dat 

het oppervlakte Vi:ill verstoord gebied voor deze saorten nauwelijks groterwordt door een 

toename van het aantal minicampmgs. Het effect van verstoring wordt daarum vooral 

veTOorzaakt door een. toename van de intensiteit van verstoring, uitgedrukt in de 

passeerfrequentie. Het ver~preidingsgebied van zwarte specht en 'Wesprndief beslaat 

nagenoeg de gehele Velitwe; effecten ziJn voorallokaal afhankelijk van de aanwezigheid 

van nesten van dez-e Soorten. 

De geschatte passeerfrequenties staan in Tabel 7, in Tabel8 is het beoordelingskader voor 

intensiteit uit hef voorgaande hoordstuk toegepast. In deze beoordeling «.ijn aIleen de 

minicampings beschouwd zonder de toename (worst case) van de overige verblijfsrecreatie 

Ult het voorgaande hoofdstuk. Overigens is de verstoring door dag:recreafitrn fiiet in de 

berekening meegenomen; d~ rela:tieve toename van verstoring door de minicampings is 

daardoor lager dan op grand van onderstaartde gegevens blijkt. 

Plaats Aantal Aantal Dvernachtingen Passeerfrequentie 

minicampings minicampings nuidig minicampings huidig 

Eispeet 1 15 i 1125 1419 1 13.20 1 ~ ,68 

Hulshorst 71 525 3254 \ 6,1& 43,45 

Nunspeet 13 .1 975 6640 11.44 7 1,33 ! 
I I 

~ Vierhouten i 0 1 0 10100 ! 0 
- l 

Plaats Huidige overnachtfngen Met Mmicampings 
- - - - -- ---

Eispeet 1 mati9 i sterk 
r-'~-----~'~I ~~--------4i--------~ 

Hu lshorst i sterk i sierk 

Nunspeet I sterk zaer sterk I sterk - zeer sterk 

VierhotJten l .reersterk I zeer sterk 

Het effed van de toename van het aantal minicampings verschilt tussen de locaties, In 

Elspeet is e,~n sterke toename van de passeetfrequentie en de ve-rstoringsintensiteit, in 

Hulshorst en Nunspeet nemen belden mati!:} toe. Het gevolg is dat de verstoring in een deel 

van het gebled mati.g tot sterk kan toenemen. 

I 01~<06491 A 2 o.l ... Lel ARCADIS 114 

'. 



label 9 

Mnlal overnachtingen en 

passeerfrequenties in de 

huidige situatie en voor de 

worst cases van 

stacarallans en 

mimcampings samen 

3.5 

He! door de aanwezlge Iecreatie toch al weinig geschikte gebied voor de nachtzwaluwj de 

meest gevoelige 50ort, wordt door de minicampings met veel minder geschikt. 

Nleuwvestiging van nachtzwaluwen zou echter nog steeds plaats kUM efi 'linden; hier heeft 

het nieuwe be:.tenuningsplan geen invloed op. Voor de minder verstoringsgevoelige soOrten 

neemt de druklokaal beperkt toe, vLioral rand Elspeet. De irtstandhoudingsdoelstellingen 

van de in het gebied voorkomende broedvogelsoorten is dat de kwaliteit van de habitat 

rninimaal gelijk blijfL Hef is ecfitef met aartrtemelijk dat ciit een Significant negatief effect zal 

zijn. 

In ortderstaande tabel worden de eHecten van de uitbreidingsmogelijkheden van. de 
recreatiebedrijven (hoofdstuk 2) gecombineerd met de minicampings. 

Plaats Aantal overnachtingen Passeerfrequentie 

nuidig mogelijk huldig moge/ijk 

Bspeet H1 9 i 2751 18.63 I 3489 ! 
! . ~ 

Hufshorsl 3254 i 4500 43,45 ! 49,61 -
tiuflspeet 6640 i 8800 71 ,33 i 115.89 

Vierhoulen 1 10100 I 12090 133,43 ! 1&3 ,50 , -- -I 

28141 ~ _ 262,96 I Tataal [ 21413 j 363 ,89 

Gecombineerd worden de effecten sterker dan wanneer de bestemmingsplannen apart 

worden beschouwd. Het gecombineerde effect is het starkst in Eispeet en mindere mate 

Nunspeet. Het is mogelijk dat de kwaliteit Voo[ een aanta} van de scorten achteruitgaat door. 

de toenemende verstoring. Een significant neganef effect is echter ruet uit te sluiten. 

CONCLUSIE 

Door het wurst case scenario van de uitbreiding Van het aantal ntinicampifigs van 2 naar 

mogelijk 35 neemt de recreatiedruk en de verstoringsintensiteit in de gemeente Nunspeet 

lokaal toe. Het eHeet van de minicampmgs apart leidt fiiet tot Sigttitlcant neganeve eHeden 

op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de twee 

bestemmingsplannen in cllmbinatie zijn significant negatieve eHecten echter niel uit te 

sluiten, Als er sprake is van een effed dan is dit een gering tut matig eftect. 
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Aanvuling MER BlJitongel>a1 Nun'peal I 

HOOFDSTUK 

Bouwblokinventarisatie 

~.:!..1 _______ ~I!:f.Q.!D.E..EFFECTBEOORD G 

Vorgens de tie m.e.f. bie-dt het MER voldoen.de informatie voor het bestemmingsplan 

buitengebied waann alleen de ontwikkelingen van het beschreven alternatief VOOf 

intensieve veehouderij en het scenario voor rundvee zijn vastgeleg·d. De realiteit hiervan is 

onderbOilwd met de besehreven trendmatige ontwikkelingen binnefi de [an.dl5ouw en de 

beschikbare ontwikkelingsruimte op basis van de Wet geurhinder veehouderiJ en de 

Natuurbeschermmgswet (zie hoofdstuk 3 van het MER). 

In dit hoofdstuk is de realiteit en Iiet 'worst case karakter' van het onderzochte 

planalternatief voor de intenSieve veehouderij en voor het groeiscenari'o voor de 

rundveehouderij extra oftderbouwd met een bouwblokinventarisatie. 

Alle bouwblokken zijn gelnventariseerd uit het vigerende best.:mmingsplan buitengebied 

Gaar 1990), het bestemmingsplan voor de agrarische enclave en. net I1i€uwe 

bestemmingsplan buitengebied 2010. Vervolgeris is hieraan het milieuvergunningenbestand 

(uit 2(09) gekoppeld en gednalyseerd (GIS·bewerkmg). 

Op basis van deze analyse is de gerrtiddelde ammoniakemissienorm bepaald per hectare 

bouwblok voor melkrundvee en voor de intensieve veehouderij (iv). Hiervoor zijn eecst alle 

grot~re veehouderijbedrijven geselecteerd met een milieuvergunning tu~sen de 40 en 70nge 

en met meer dan 70 nge. Uit deze fwee hoofdcategorieen aan bedrijven zijn de bedt'ijven 

geselecteetd met tv enerzijds en rundvee anderzijds. Voor beide subcategorieen geldt dat 

deze bedrijven maximaallO nge aan ander vee hebben dan respectievelijk iv en. rundvee. 

Pel' (sub)categorie is vervolgens de ammoniakemissie per hectare bouwblok in beeld 

gebrdcht voor de nieuwe plansituatie in 2010 en voor de situatie in het vigerende 

bestemmingsplan (1990). 



Tabel11t 

Ammoniakemissie per 

hectare aan bouwblok 

Tabel11 

Het potentieel aal1 

ammol1iakemissie per 

hectare bouwblok 

4.2 

Aan,"l~ng MER Iluilengebied Nun.peell 

21 19696 694 f4,6 1350 

nge niet ill 10+ 
1560 13483 1 12 691 B,6 

Uit het voorgaande bhjkt dat de gemiddelde ammoniakemissie van grote 

veehouderij"bedtijven in de hoofdcategorie met 42% afneemt. Voor de subcategorieen geldt 

een gemiddelde afname van 37% voor de bedrijven met intensieve veenouderij en 52% VOOT 

de rundveebedrijven. 

Echter het miiieueffect kan het best worden uitgedrukt in het verschiI aan potentiele 

ammoniakemissie per hectare bOilwblok. Hiervoor is de volgende gemiddelde norm nodig 

die uit de voorgaande analyse is afgeleld: 

-
Type veehOUderij Norm 

rntensieve veehovderij 
~------------------------------

2.000 kglha 

Metkrulldveeholiderij 1.000 kg/ha 

De 8 paardenhoudetijen met een agrarisch bouwblok zijn niet meegerekend. De potentle!e 

ammomakemissie van deze bedrijven, met 8,2 ha aan bouwblok en 1.062 kg aan 

ammofriaKernissie in de vergunde situatie, is verwaarloc;sbaar fen opzichte van de overige 

veehouderij in het buitengebied van Nunspeet. 

HUIPIGE SITUATIEEN 'WORST CASE' 

Door geografisd\ het milieuvergunningenbestand te koppelen aan de 

bestemmingsplankaarten met bouwblokken, is het aanfal veFgutl.iUn gen als voIgt mgedeeld: 
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Tabel12 

VeJg(mningentJestand 
Vergunningen 

Tolaal aantal ver'gunningen 191 

Het aantal vergunninge_"_ m_e_l_b_o_u_w_b_lo_k _______________ _____ 1_2:_4_ 

Locaties in hel pfangebieo 178 

Locaties mel agrarisch bouwblok in hel vigfifBnde oesfemmingsplan (199G) 148 

Locaties mel agtariSch bouwbfok met mefk- en oveng vee dat niel inlensief wordr 79 
gehouden in het nieuwe bestemmingsplan (2010) 

Locaties met agrarisch tlouwblok met inlensieve veehouderij in hel nieuW9 
beslemmingsplan (2010L 

34 

8 locaUes mEiI een paardenhouderij in het niel/we bestemming3pjan (2010t 
-~~-~~-------------------

Uit de ,,"oorgdande tabel is op fe maken da! maar 65% van de locaties met een 

milieuvergunning in het plangebied ook een oouwblok heeft. Vom; deze latente 

milieuruimte biedt het ruimtelijk spoor blijkbaar geen bestemming. 

Dit is veroorzaakt door de agrarische bedrijven die in de afgelopen planperiode zijn gestopt 

door functieverandering naar wonen of naar een niet-agrarische bedrijfsactiviteit (ea 20 

locaties). Deze locaties hebben in het nieuwe plan et!"n andere bestemming maar de 

rnilieuvergunning is nog niet ingetrokken. Daarnaast ge.ldt dat voor een tlink aantallocaties 

een melding is gedaan op grond van het Activiteitenbesluit. Dit zijn veelal hobbvboeren met 

een zeer beperkt aantal vee en geen ag.tarisch bouwblok. De potentiele amrrl.oniakemissie 

vanuit genoemde locaties is verwaarloosbaar. Planologisch is immers het houden van vee 

ruet of in zeer beperkte mate mogelijk en is veelal de beschikbare milieuruimte beperkt 

vanuit de Natuurbeschermmgswet of Wet geurhinder en veehouderij. Deze voormalige 

agrarische locaties hebben niet voor mets een andere bestemmifig gekregen. 

REFERENTIESITUATIE OP BASIS VAN HET VERGUNNINGENBESTAND IS EEN GOEDE 

WEERGAVE VAN DE FEfTELIJKE SITUATIE VAN DE STALEJEZETTING 

Voor het buitengebred val'! NunSpBet zijn de vergunde stalemissies niet vergeleken met de meitellfng 

(CBS). Uil vergeliJkbare mel -slud ies \loor andere gemeenterr bfij~t dat de fertelijke slalbezetting uil 

de merteUing ca 60% is van het vergunde aantal. Hierdoorrs ammoniakemissie uil staflen In de 

referenllesilualieo op basis van feilelijk stalbezetting lager dan de emissie op basIS val"! het vergunde 

santal dieren waarmee iff het MER IS gerekend. Utt de oouwblok~rwentarisatie blijkt da! dit verschil 

voor een befangrijk deet is te verklaren door de gestopte bedrijvoo die !log wei eefF milieuvergunning 

liebben. Voor de niet gestopte bedTlfven komt het aantaf en type dieren in de mitie(JvergLmning 

overeen met de feilelljke siluaoo. Ott is geblekem uit sGn recente oontrele vafF aile vergunningen in de

periode 2008-2OOS. Hierdoor geeft de ruimtelijke verdeling van de deposifie in hel ME;R een 

befrouwbaar be-eld van de retabeve verschilJen van de aftematieven met een referentfes~tuatie dar is 

gebaseerd op het vergunningenbesland. 

Om het risico te beperken op het gebruik van de latente mifieuruimte if{ vergunningen is in 

het MER de aanbeveling opgenomen dat door controle en handhaving milieuwinst geboekt 

kan worden (zie. paragraaf 5.3 in het MER). 
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Tabel13 

Aantal en omvang 

bouwbJokken naal' aard en 

plansituatie 

4.3 

AarrNling MER BUllengebied Nun,pee,1 

Het aantal en de gemiddelde omvang aan bouwblokken in beide situaties is als vOIgt· 

Bouwblokken Bestemmingsplan 1990 Bestemmingsplannen 2010 

aantal Opp (ha) Gem opp aantal Opp (ha) Gem 0PP 
(hal (ha) 

224 35 118 ) v I 

Met vergunning 148 87,50 .1 0.59 121 ! 108,90 0,90 ! 
" 

Iv bouwblok - i 34 ! 37,50 - - 1.10 i , 
Rundvee 

I , 
91 ! l 1,40 0,78 1 - ! - i 

bouwbfok j ! I i 
Paarderttiouderij- I -1 -I 10 1 9.10 , 0,91 I 

-

Opvallend is de dahng van het aantal bouwblokken met 40% en een toename van het 

gemiddeld bouwblok oppervlak met 60%, Op basis van ern fiadere artafysevan het bestand 

met bouwblokken is deze torse toename van het oppervlak toe te schrijven aan ca 8 

bouwblokken met een gfOeifactor 2 tot 4. Daamaast is het gemiddetde bouwblokoppervlak 

Eoegenomert door de stoppers. 

In de bijlage is een kaart opgenomen met daarop de bouwblokken in beide p!ansiruaties. 

EFFECTEN 

Aangewe'Len als agrarisch bouwblok met een bestemming voor intensieve veenoudenj (iv} 

en 91locaties als agrarisch bouwblok zonder intensieve veehoudedj (iv). Op al dele locaties 

bevinden zich volwaardige agrarische lJedrijven die in de komende pla11.periOde 

doorboeren. Vande overige bouwblokken, zoals de 8 paarderlhouders, is het potentiete 

effect van ammoniakemissie verwaarloosbaaf in deze boowblokkenbenadering. 

In het vigerende bestemmingsplan l1it het jaar 1990 zijn 224 locaties aangewezen als 

bouwhlok met een agrarisd iE' bestemming. Op al deze bouwblokken IS in poten tie zowel 

intensieve als 11.iet· ifitensieve veehouderij mogelijk. 

Het poterttiele milieueHect van beide plarmen is berekend in anunliniakemissie per hectare 

bouwblok met 1.000kglha voor niet-iv en 2.000kg/ha voor iv. Uitgangspunt hierbij is dat i11. 

het vigerende bestemmingsplan op aile agrarische lmuwblokken intensieve veehouderij 

plaats vindt. 
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Tabel14 

Potentieel aan 

ammoniakemissie (kgNh3) 

via bouwtJlokken (bb) 

4.4 

AanvuBing MER Builongeblfd NuospOO I 

In de yolgende tabel is het potentieel aan ammuniakemissie berekend in beide plannen. 

CONCLUSIE 

Op basis vaIl een buuwblokinventarisatie van hef nieuwe en oude plan kan, na koppeling 

met het milieuvergunningenbestand uit 2009, worden gesteld dat de potentiiHe 

ammoniakemissie van agrarische bouwblokken met circa 40% afrteemt. 

Omdat maar 65% van de locaties met milieuvergunning een agrarisch bouvvblok heeft, is er 

een beperkte latente milieuruimte van veehouderijen in het buitengebied van Nunspeet. 

De;,:e milieuruimte is ernter zeer beperkt omdat de meeste agrartsche bedrijven op deze 

locaties al gestupt ziJn of een beperkt aantal dieren houden volgens her Activiteitenbesluit. 

Op deze locaties is de milieumimte ook nog eens beperkt vanuit de 

Natuurbeschenningswet en de Wet geurhinder veehoudetij. Het risico op gebruik van deze 

beperkte fatente miheuruimte is verwaadoosbaar, zeker na extra inzet op controie en 

handhaving van miHeuvergunnmgen. Bovendien staat het bestemmingsplaT.I dit niet toe fi'IT 

IS hef gebrUlk van de latente milieuruimte juridisch onmogelijk. 

In het nieuwe bestemmingsplan is de gerrnddeIde·omvang van een agrarisch bouwbtok met 

de he1ft toegenomen. Het bestemmingsplan maakt hierdoor, voor meerdere locaties in het 

buitengebied van Nunspeet, een uitbreiding van de inhmsieve veehoudetiJ mogehJk. Deze 

uitbreiding is overigens op Iocatieniveau alleen mogelijk ais wordt voldaan aan net strenge 

toetslngskader op stikstof en Natura Z(){)(J volgefls de NatutHbeschermingswet. 

In het voorontwerpbestfi'mmingsplan is fill een wijzigirtgsbevoegdheid opgenomen 

waarmee alle agrarische bouwblokken in principe mogen uitbreiden tot 150% van de 

hllidige omvang. AHern VOOr de lOcaties met intensieve veehoudeoj gelden de voorwaarden 

uit het ReconStructieplan VeIuwe: tot maximaal 1 ha in het ve];wevingsgeb~ed; tot 1,5 ha 

vDOr dierertwelzijn; geen uitbreiding in het extensiveringsgebied. Vanuit de 

Natuurbeschermingswet is het echter wenselijk om het bouwblok te begrenzen tot op de 

muur. Voor een concreet uitbreidingsplan kan dan een wijzigingsprocedure worden 

doorIopen. V OOt een flexibel besternmingspliln is echter een wlj-zigingsbevO€gdheid tot 

110% te overwegen. 
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Tabel15 

interprelatie scenario's 

bijlage 12 van het MER 

AanvuUing MER Bu~ongebied Nunspeer I 

HOOFDSTUK 

Toelichting Cumulatie 

De c6rrirhissie adviseert om een navolgbare onderbouwing te geven van de berekening van 

de cumulatie van effecten van het altematief voor intensieve veehoudenj en het scenariO 

v~~r rundvee met 20%. 

Tn bijlage 12 van het MER is de stikstofdepositie per relevant habitattype opgenomen voor 

beide FefeTentiesituaties (met en zonder correctie op het Besluit huisvesting), het 

basisaltemittief en het altematief rundvee. 

De situaties zijn als voIgt te interpreteren: 

Scenario 

Huidige situalie 

Referentiesituatie (Sesluit 
huisvesting) 

Basisalternalief 

Rundvee (melkloverig) 

Alternaliel rundvee 20% 
groei (melkloverig) 

Basisaltematief + 
alternatief runctvee 

Interpretatie 

De beslaande vergtmde siluatie in 2009 

De huidige siluatie gecorrigeerd op de strengere emissie-eisen uit het 
Besluit hUIsvesling. Hierdoor zijn de deposiltes op aile habitats lager 
dan in de huidige situatie . 

In dit alternatief zijn de bedrijven met sen iak infensieve vaehouderij, 
klein van omvang en/or beperkt in milieuFuimte. gestopt. Bedrijven van 
voldoende omvang en met voldoertde uilbfeidifigsruimle groeiefi. Dit 
verklaart de afwaartse beweging aan ammoniakdeposities op de 
habitats. De depo~itJes lijn lager dan in de huidlge sitlJatle maar lager 
na correctie van de huidige situatie op Beslui! huisvesting 

Hier is aileen de ammOnlakdepositie doorgerakend van de 
rundveestapet in het buitengebied van Nunspeet. 

In dit scenario is de ammomakdeposltfe 1fT de referenliesiluatie 
verhoogd mel een groei van de rundvees!apel van 20%. Deze groei 
moet echler passen binnen de beschikbare miheuruimte. Voor de 
rundveetJeorijven is dat oiMerl een roen~nle van 0-,5% van de krilische 
deposilie waal'de (KDW) aan ammoniakdepositie op betreffende 
habitat. Hierdoor is maar circa [)O% van de rundveestapel gegroeid, ver 
van de Natura 2000 gebieden. Dit verkfaartde gennge loename aan 
ammoniakdepoSilie t o.v. de referentiesi!uatie. 

In deze worst-case siteatie is de graei van de rundve-estapel en de 
schaalvergroting van de intensieve veehouderij verva\. De depositie 
vari dlt scenario va It lager uit dan hel altematief rundvee omdat de 
schaalvergroting van de intensleve veehouderij, van minder naar 
grolere bedrijven. is meagnomen. 

AACAOO! 121 



BIJLAGE 1 

Mnvutling MER 8utt..,gebied Nunspl30ll 
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Aanwlrtg MER Builer.gel>ied I':unsp..t I 

BIJLAGE 2 Kaart met bouwblokken in 1990 en 2010 

MeADIS 123 



BIJLAGE 3 

Aanvullng ~~ER Blllel1!J!!bie<! I"mspeel I 

Voge/soorten en Vogelrichtlijn 

Leefa~bied van de aangewezen broedvogels (Vogelrichtlijn) voor het Natura 2000-gebied Veluwe (bron: website. Provil1cie Gelderland). De leefgebieden 

zijn weergegeven in aranje en vaor de IJsvagel in bl;;tuw . De groene ar.cering geeft het Natura 2000-gebled Veluwe weer. 
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BQomleeuwet'ik 
NachtzwalUw 

... 
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Aanrul019 '~~R au Ieng.!Ioed Nunspeot [ 

Roodborsttapuit Tapu~ Wespeoolef 
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"""""'ing MER Builengebied Nun$pool I 

Zwarte SpElc;ht 
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BIJlAGE 4 
Afbeelding 1 

Aclieradu& van recr!1antell 

IIQor de recreatiebednjven 

(links, in blauw) en de 

rninicampings (in rood, 

reehts, gecomblneerd mel 

c'e recreali!lbei!l l iJven in 

bla~,w) , 

Aanvullirog MER Builengelie-a 'tJ"'fJOOl I 

Actieradus 
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Aa.',u inq MER Buitenge!l\ed NunSpe8li 
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.... '''uling MER ~~Ie"li.bied Num;fA'OIl 
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Aanvul~ng MER Builengobi"j t-kJn",ee! I 

BIJLAGE 5 Verblijfsrecreatie 

Tabel16 

"antal plaatsen, 

overna.chtlngen en passeer-

frequ!l[1t1e/i' per bedrijf in de 
B8;I9 ..... e9 140, 'I 

gemengd· Haz,8;ieger Eispeel 5 0 0 2 6 6 0 32 36 39 0.43 0:41), OA8 
huidige situatie en de twee 

Bosrandl 113, 
worst Gas~ scenarKl's gemengd lomervreugd Eispeel 30 ° 0 1"1 38 38 0 '186 218 237 2,48 2.9,1 2,88 

stflcaravans (WSt) en ViertlQuterweg 1 Q3, Vc~n 

mobie1e kElmpeermiddelen o,ungalo'f/park de iHoorn E:!Opeet 0 0 0 5 0 0 0 30 30 30 0.4 0.,4 0.4 

(WMQ) vQQr de Veluwe. Sia Hu~enk:ant 28, De, 

" staC<lr<lV<lns, Mob '" 
gemengd 

mo!;liele kampeerplaatsen, 

Grp'" groep, Rw '" 
Nu.nspeterweg] 86, 
Wieberdink E;;lspe,et 3 0 C 5 5 0 18 26 30 O ~4 035 0.:36 

recrelltlewoningen, un = 
Sch<;lpe.ndrift 2;:J" De 

u itgangssituatle , Schape ndrift Eispee,t 0 ',.c 
.! . .. I 0 0 21 2 1 0 75 84 96 01.88 1.12 1.1 2.> 

stakenberg 75, Landgoedl 
bURQ<llowpark Siakenberg Eispeet 0 0 0 49 0 0 0 294 294 294 3 .92 3,92 3,92 

Slakenber~yt.leQ 62, 'I 
bungalowpark Lachlen.eld 0 0 0 16 0 0 0 96 96 96 1,nl 1.28 1. 28 

StaverQel1Seweg, 218,-
gemel'lgd 2'20 , Rel5enlust Elspes t 89 0 0 111 "1'1'1 0 362 450 507 4,83 6 5,93 

ES5enbur~weg 16, De 
BOskant, Bee~ichl en 

gememgd Hif)rden~,e l oe,ek H~IShQrst 261 0 0 0 326 336 0 1044 1304 1467 '13.92 17 39 1'7 ,12 

Essenburgweg 22, 08 
gemengd Gagelkamp Ht\lshoFst 0 0 0 '" , ) 5 0 4 20 24 0,D5 027 0213 

Harderv.-ijkerweg 2,99, 
gemengd Nimmefl'l_st J!iulshQCSI 2 0 0 3 5 5 0 26 3B 42 0,35 C),511 052' 
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Harderwijkerweg. 343a, 
gemen.gd Whit~ HW!1e Hu[sharst 60 0 0 2 75 75 0 252 J12 351 336 4.16 4.12 

.445, D.e 
H~,lshors~ 10 0 0 13 13 13 0 1, 18 130 138, 'j .57 '1.73 1.74 

Harcierwijkerwe.g 495, 
Hulshqsterhol;Jl i-Il;Jlshors( 0 0 0 40 0 0 () 240 240 240 3.2 32 3,2 

Harderwijkerweg 55.9, De 
Wat!;lrlelie Hulshcrst 8e 0 C 8 '100 100 C 368 448 498 4 .91 5.97 5 .89 

Onder de 80S 241', 
ZWall,lwEjnHof Hulshorst 65 10 0 90 90 0 296 366 41'1 ~" . 9 4.88 481 

Ki lJilenbeek 24" De 
Fliereflui,ter Hw lEjhorst 0 6 0 0 '10 0 0 18 30 30 021 OJ5 0.35 

Hul:;horst o · , o o 9 o o o 54 54 54 0.72 0 .72 072 

Schotweg 44a, De 
Bos!ust Hulshorst 10 o o 2 13 o 52 64 72 0.B9 085 0.3B 

bu nga lowpark 

bungalowpark Nun o o o 12 o o o 12 72 0.96 0.96 0.96 
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AanvullilllJ MER Builongebied Nun.peet I 

35 4 0 0 48 48 0 152 192 2 '16 2.0 1 2.5.6 2!52 

Nunspeet 84 0 0 12 105 105 () 408 492 546 5.44 6.56 6'.49 

Molenweg 7'5, Park. 
~ u ngalowpark Onder de Molen N.~.~~~~~~~. 0 [I 0 15 8 a 0 90 gO 90 '1.2 1.2 1.2 

Ou,de' Zeeweg 19', 
kampeerterreio Koslverloren N,-nSPeel I) 15 0 0 40 () 0 45 120 '120 0.53 1.4 '1.4 

Quo.e Zeeweg 30 . De 
gemeng d Hcfstll',e 1'14 0 0 50 2 18 2 '1 8 0 996 1172 '1281 13.28 15.63 15.45 

P<;lSi op wag 135, 

174 1 kampeerterrein Staatsbos.beb ear 0 :"9 0 0 58 0 0 8l 174 1.02 2 .0:l 2.03 

WUtsangh 41 , de Witte 
Wi.even 192 100 42 134 324 324 87 19 '14 218/ 2349 25.18 29,.5 29.23 

Grote Bunteweg 11·13, 
De Grotel Bunte NUrispeet 0 0 103 0 52 22 100 103 218 289 1.n 3! 95 3.93 

EIspe1lirbosweg 74 , 
Be.ans Hl i Vierhouten 75 1B 0 I} 108 10S 0 348 432 486 4.56 5.76 5,67 

IiOlsPelertlosweg 33, 
Velu.wertlo,f Vi,erhouten 0 () 0 :3 0 0 0 '18 18 18 0 .24 0.24 0 ,24 

t Frl,lsselt 30, €Ie' 
Pa<lsheuvel V;erhQu,ten 3 11 4 00 476 1 '1 723 l23 5:12 2986 3490 3853 39.66 48.6 48 .02 
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A<lntal plaatsen en 

OVElrnachtingen per bedrijf in 

de. huiqig9 ~Itua,tle !In oe 

twee worst case scenario's 

stacaravans (WSt) en 

mobiele kampeermiddelen 

(WMQ} voor de Veluwerand

meren . ::?t;;l =stacaravans, 

Mol:;i = mabiele 

k;;lmpeerpl(latsen. Grp= 

groep. Rw::: 

recreatiewoningen, Uit " 

uitgangssltuglfe. 

Nunspeterweg 72, Kamp 
VierhoutenJ 

Vierhouten 

VierhQuten 0 

VleIhouten 0 

() 0 I 20 

, 
() 60 01 :5 

Ai/lwullng MEA BUjIOll9OI>.o ~n'peot I 

20 0 42 122 '132 056 1.63 1.61 

5 GO 60 80 84 1.03 1.3 1.31 
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