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1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER 
De gemeente Gennep stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitenge-
bied, waarin met name het beleid ten aanzien van hervestiging en uitbreiding 
van de intensieve veehouderij wordt vastgelegd. Omdat dit kaderstellend is 
voor toekomstige m.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten (intensieve veehou-
derij) en mogelijk significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden heeft, 
wordt voor dit bestemmingsplan een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. De 
gemeenteraad van Gennep is bevoegd gezag in deze procedure.  
 
De Commissie voor de m.e.r. (verder: de Commissie) 1 beschouwt de volgende 
punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeg-
gen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het 
MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten: 
• een beschrijving van de referentiesituatie, te weten de huidige situatie en 

de autonome ontwikkeling;  
• een scenario voor de veehouderij dat binnen de milieugebruiksruimte en 

de overige randvoorwaarden de maximaal mogelijke milieueffecten be-
schrijft; 

• een onderbouwing van de uitgewerkte alternatieven; 
• de emissie van verzurende en vermestende stoffen, geur en fijn stof van de 

binnen het bestemmingsplan maximaal mogelijke activiteiten; 
• de maximaal mogelijke effecten op natuur, zoals depositie van verzurende 

en vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden en de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur. Neem een passende beoordeling in het MER 
op wanneer significant negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet 
op voorhand zijn uit te sluiten; 

• een beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische kwalitei-
ten in het plangebied en de gevolgen van de alternatieven daarop; 

• de effecten van de ontwikkelingsmogelijkheden van de overige functies in 
het buitengebied op basis van de beleidsthema’s onderscheiden in de 
Strategische Visie bestemmingsplan buitengebied (2008); 

• de over-all effecten op de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.  
 
Verder dient het MER een zelfstandig leesbare samenvatting te bevatten, met 
voldoende onderbouwend kaartmateriaal2 en ander ondersteunend beeldma-
teriaal. 
 
De Commissie bouwt in haar advies voort op de Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau (notitie R&D). Dat wil zeggen dat in dit advies niet wordt ingegaan op 
de punten die naar de mening van de Commissie in de notitie R&D voldoende 
aan de orde komen. 
 
 

                                              

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, 
zie de bijlagen bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook 
te vinden via www.commissiemer.nl onder adviezen.  

2  Voorzien van duidelijke schaal en legenda en minsten één kaart met weergave van toponiemen. 
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2. ACHTERGROND EN BELEIDSKADER 
Uit toelichting heeft de Commissie begrepen dat de gemeente voor een groten-
deels conserverend bestemmingsplan heeft gekozen met het oog op de ge-
meentelijke herindeling en de beperkte huidige ontwikkelingen. Wanneer 
Gennep wordt samengevoegd met omliggende gemeenten, adviseert de Com-
missie om op dat moment voor het gehele nieuwe gemeentelijke gebied een 
integrale structuurvisie op de gewenste ontwikkelingen op te stellen, waarin 
ook aspecten als de gewenste zonering in het plangebied aan bod kunnen 
komen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de bestaande Strategische 
Visie Bestemmingsplan Buitengebied en de Strategische Regiovisie3.  
 
Gezien de herindelingsontwikkelingen focust de Commissie in dít MER dan 
ook op de informatie die benodigd is voor het (grotendeels conserverende) be-
stemmingsplan en niet op die voor de gewenste toekomstige ontwikkeling. 
 
Beschrijf in het MER de achtergrond van het nieuwe bestemmingsplan, de 
relatie met de gemeentelijke herindeling (naar verwachting begin 2011), en de 
strategische visies die reeds gemaakt of in voorbereiding zijn. 
 
De Commissie heeft van de gemeente vernomen dat nog niet helemaal duide-
lijk is of het gehele buitengebied in deze bestemmingsplanprocedure zal wor-
den meegenomen. Beschrijf in het MER waar het plangebied afwijkt van het 
vigerende bestemmingsplan buitengebied en wat de reden is om hiervan af te 
wijken. 
 

2.1 Beleid en wet- en regelgeving 

In de notitie R&D wordt het beleidskader en relevante wet- en regelgeving 
voor het nieuwe bestemmingsplan geschetst. Ga in het MER in op de opgaven 
en randvoorwaarden voor het bestemmingsplan die hieruit voortkomen.  
Ga daarnaast in op de concrete randvoorwaarden uit beleid en wet- en regel-
geving voor het voornemen, zoals: 
• de Strategische Visie Buitengebied; 
• het Landschapsontwikkelingsplan; 
• het (concept)beheerplan voor de Natura 2000-gebieden Sint-Jansberg, 

Zeldersche Driessen, Maasduinen, Oeffelter Meent en beleid voor het 
Duitse Natura 2000-gebied Reichswald; 

• de Provinciale aanwijzing ‘zeer kwetsbare gebieden’ in het kader van de 
Wet ammoniak en veehouderij; 

• de wetgeving op het gebied van dierwelzijn zoals het Varkensbesluit, het 
Kalverbesluit, het Legkippenbesluit 2003 en het Vleeskuikenbesluit; 

• het Besluit huisvesting en het Actieplan ammoniak veehouderij. 
 
Ga ook in op de bepalingen uit § 7.8 van de Wet milieubeheer in verband met 
de mogelijke milieugevolgen voor de in Duitsland gelegen Natura 2000 gebie-
den. 
 
 

                                              

3  Voor meer informatie, kijk op http://www.strategischeregiovisie.nl/. 
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2.2 Gemeentelijk beleid 

Ga in op de rol die de gemeente kan spelen bij:  
• het waarborgen van een over-all goede ruimtelijke kwaliteit; 
• het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 

2000-gebieden (bijvoorbeeld door bij te dragen aan de maatregelen in 
(toekomstige) beheersplannen);  

• het faciliteren van een milieuhygiënisch gezonde veehouderijsector; 
• behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden; 
• het realiseren van de ecologische hoofdstructuur, inclusief de ecologi-

sche verbindingszones en de robuuste verbindingszone in het plange-
bied;  

• indien relevant waterhuishoudkundige maatregelen. 
 
Maak in het MER inzichtelijk welke maatregelen door middel van gemeentelijk 
beleid mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het faciliteren van bedrijfs-
verplaatsingen, clusteren en zoneren van ontwikkelingen, saneren van niet 
gebruikte milieuvergunningen en herbestemmen van niet meer in agrarisch 
gebruik zijnde locaties.  
 

3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVENBESCHRIJVING 

3.1 Voorgenomen activiteit  

Geef op hoofdlijnen een overzicht van alle planonderdelen van het bestem-
mingsplan, bespreek welke onderdelen wel en welke niet in het MER worden 
bekeken en motiveer deze keuze.  
 
Beschrijf in het MER hoeveel ruimte het bestemmingsplan (maximaal) biedt 
aan en hoeveel ruimte via een eventuele wijzigingsbevoegdheid mogelijk ge-
maakt kan worden voor: 
• intensieve veehouderijen; 
• grondgebonden veehouderijen; 
• functieverandering van agrarische bedrijven; 
• recreatieve ontwikkelingen; 
• waterberging;  
• natuurontwikkeling. 
Ook functiewijzigingen van agrarisch naar recreatie of woonbestemming kun-
nen van belang zijn voor de bepaling van de milieugevolgen van het voorne-
men. 

 
Geef in het MER duidelijk aan wanneer en onder welke voorwaarden gebruik 
gemaakt kan worden van de wijzigingsbevoegdheid. Beschrijf in het MER 
waar het nieuwe bestemmingsplan meer of juist minder ruimte biedt dan het 
oude bestemmingsplan.4 
 
Beschrijf welke uitgangspunten voor de landschappelijke ontwikkeling van 
het buitengebied worden gehanteerd en hoe deze worden vertaald in rand-
voorwaarden en criteria waarop ontwikkeling van (agrarische) bedrijven en 

                                              

4  Ga hierbij bijvoorbeeld in op de zogenaamde ‘verbale bouwblokken’. 
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functieverandering in het buitengebied worden beoordeeld. Geef daarbij aan-
dacht aan de gebiedsspecifieke diversiteit in het buitengebied. 
 

3.2 Alternatieven en milieugebruiksruimte 

Door haar ligging in/nabij beschermde natuurgebieden is de ontwikkelruimte 
binnen de gemeente voor een aantal functies beperkt. Het is daarom van be-
lang om de haalbaarheid en eventueel benodigde randvoorwaarden voor het 
voornemen in beeld te brengen. 
 
De Commissie adviseert daartoe de beschikbare milieugebruiksruimte voor 
gewenste ontwikkelingen in beeld te brengen volgens de volgende systema-
tiek. Bepaal: 
1) de ruimte die er is voor een toename van de milieubelasting op de onder-

staande thema’s (ook in cumulatie, waar dit van toepassing is) op basis 
van het bestaande en in ontwikkeling zijnd relevant milieubeleid; 

2) de behoefte aan uitbreiding en hervestiging van veehouderijbedrijven; 
3) aan de hand hiervan de verwachte toe- en/of afname van de milieubelas-

ting op de milieuaspecten; 
4) welke ruimte de gemeente aan (nieuwe) initiatieven wil en kan geven in 

het op te stellen bestemmingsplan, op basis van de beschikbare ruimte, 
de reële behoefte en de toe- en afname in milieubelasting; 

5) als blijkt dat de milieugebruiksruimte onvoldoende is om te voorzien in de 
ontwikkelbehoefte, maak dan inzichtelijk welke (mitigerende) maatregelen 
genomen kunnen worden. 

De milieugebruiksruimte is ook van belang voor toekomstige bestemmings-
planuitwerkingen: nieuwe ontwikkelingen kunnen dan individueel getoetst 
worden aan de voor dit bestemmingsplan reeds in beeld gebrachte milieuge-
bruiksruimte. 
 
Besteed bij het bepalen van de milieugebruiksruimte in ieder geval aandacht 
aan: 

• vermestende en verzurende stoffen (NB: niet alleen vanuit de intensie-
ve veehouderij, maar ook de grondgebonden veehouderij en eventuele 
mestverwerking en -bewerking); 

• verstoringgevoeligheid van kwetsbare natuur; 
• de huidige of gewenste landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten en 

de bestaande cultuurhistorische waarden; 
• de randvoorwaarden door geur- of geluidsgevoelige objecten; 
• de eventuele beperkingen die ontstaan door de ontwikkeling van de 

ecologische verbindingszones, de ecologische hoofdstructuur en de ro-
buuste verbindingszone. 

 
Ga in de beschrijving van alternatieven uit van een reëel scenario om, pas-
send binnen de bepaalde milieugebruiksruimte, de maximaal mogelijke mili-
eueffecten te beschrijven. De Commissie verwacht dat het genoemde 5% 
groeiscenario (van emissies) geen goede vertaling is van de mogelijke ontwik-
kelingen. Immers, er is hier sprake van een overbelaste situatie, binnen de 
veehouderijsector zijn weinig groeiplannen bekend en zullen veelal nog emis-
siereducerende technieken moeten worden ingevoerd. Een scenario waarbij de 
gemeente bestaande maar ongebruikte ontwikkelingsruimte intrekt (en dus 
niet opnieuw als zodanig bestemt) ligt daarom meer in de rede 
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Op basis van het scenario kunnen alternatieven worden uitgewerkt. Mogelijke 
aspecten op basis waarvan alternatieven ontwikkeld kunnen worden zijn bij-
voorbeeld: 

• de mogelijke zonering van ontwikkelingen. Geef aan waar de gemeente 
uitbreidingen van bedrijvigheid, hervestiging etc. wil toelaten in het 
gebied. Gezien de vergrijzing en beperkte dynamiek in het gebied, kan 
het zinvol zijn om ontwikkelingen (bijvoorbeeld ten behoeve van con-
glomeratievoordelen) te concentreren in deelgebieden;  

• de zonering ter bescherming van kwetsbare waarden. Geef aan waar 
uitbreidingen en hervestiging in ieder geval niet kunnen plaatsvinden; 

• toekomstige bestemming van de mogelijk verdwijnende nertsenhoude-
rijen. 

 

3.3 Referentiesituatie en autonome ontwikkeling   

De Commissie adviseert twee referentiesituaties uit te werken, namelijk: 
• de feitelijke toestand van het milieu in het studiegebied (huidige situatie). 

Geef aan in hoeverre deze afwijkt van de huidige bestemde situatie en de 
Wm-vergunde situatie.5 Dit verschil is van belang voor de ontwikkelruimte 
in de gemeente; 

• voor de effectbepaling in het MER: de huidige situatie plus de te verwach-
ten milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling. 

 
Onder de 'autonome ontwikkeling' wordt verstaan: de toekomstige ontwikke-
ling van het milieu6, zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de alter-
natieven wordt gerealiseerd. Aangezien in het voornemen de reconstructie-
plannen worden uitgewerkt voor de gemeente, dient uitvoering van het Re-
constructieplan Noord- en Midden-Limburg (2004) niet meegenomen te wor-
den in de autonome ontwikkeling. Het gaat om ontwikkelingen van de huidige 
activiteiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is 
besloten.  
 
Geef bij de beschrijving van de referentiesituatie in ieder geval:  
• de (autonome ontwikkeling van de) emissie van verzurende/vermestende 

stoffen in het gebied zelf en de hieruit voortvloeiende depositie op kwets-
bare natuur, waaronder Natura 2000-gebieden en de (provinciale) Ecolo-
gische Hoofdstructuur; 

• de ontwikkeling van de achtergronddepositie van verzurende en vermes-
tende stoffen (afkomstig van buiten het plangebied); 

• een beschrijving van de ontwikkelingen in de grondgebonden  veehouderij 
in het plangebied, omdat deze de ontwikkelingsruimte voor andere func-
ties (zoals intensieve veehouderij) mede bepalen. Ga hierbij in op de ver-
wachte beëindiging, hervestiging en groei van de (melk)rundveehouderij-
bedrijven en betrek daarbij de verwachte groei en schaalvergroting van de 
sector bij opheffing van de melkquotering. Beschrijf ook de ontwikkelingen 
in andere grondgebonden veehouderijsectoren, bijvoorbeeld de geitenhou-
derij en paardenhouderij. Beschrijf in hoeverre het bestemmingsplan het 
mogelijk maakt voor intensieve veehouderijen om zich te hervestigen op 
vrijkomende (melk)rundveehouderijen en andere vrijkomende agrarische 
bouwpercelen; 

                                              

5  Ga hierbij ook in op het (mogelijke) verschil tussen vergunde en werkelijke situatie. Maak hierbij gebruik van 
gegevens van het CBS en meitelling op basis van het aantal dierplaatsen.  

6  Binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan en inclusief de vigerende wettelijke verplichtingen. 
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• een beschrijving van de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij in het 
plangebied als gevolg van het aflopen van de overgangstermijnen van het 
Besluit huisvesting (1 januari 2010), het Legkippenbesluit (1 januari 
2012), het Vleeskuikenbesluit (1 juli 2010), het Varkensbesluit (1 januari 
2013) en het ingezette Actieplan ammoniak veehouderij. Ga in de be-
schrijving van de autonome ontwikkelingen ook in op de verwachtingen, 
zoals die blijken uit de ingediende bedrijfsontwikkelingsplannen van de 
intensieve veehouderijbedrijven in het kader van het voornoemde Actie-
plan. 

 

4. MILIEUASPECTEN 

4.1 Onderwerpen in het plan-MER  

In de notitie R&D geeft de gemeente aan dat het MER zich voornamelijk zal 
richten op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Verder sluit het 
bestemmingsplan ontwikkelingen met mogelijke belangrijke milieugevolgen 
(zoals mestverwerking en -bewerking) uit. Ga wel in op ontwikkelingen die 
bijdragen aan de emissie en depositie van stikstof, waaronder die in de 
grondgebonden veehouderij. Ga in het MER tevens in op de kansen en be-
dreigingen voor landschaps- en/of natuurwaarden die in het buitengebied 
kunnen ontstaan door verdere groei, verplaatsing, ontmenging of bundeling 
van (rund)veehouderijbedrijven en de mogelijkheden die functiewijziging hier-
voor biedt.  
De effectbeschrijving dient een detailniveau te hebben dat voldoende is voor 
de besluitvorming. Voor milieuaspecten waarvan de gevolgen naar verwach-
ting ruim binnen beleidsmatige randvoorwaarden en ver onder wettelijke 
grenswaarden blijven is een globale en kwalitatieve effectbeschrijving vol-
doende. Bij (mogelijke) knelpunten (zoals bij ammoniakdepositie op kwetsbare 
natuur) dienen de effecten echter zo veel mogelijk kwantitatief beschreven te 
worden.  
 
Om het plan te kunnen toetsen aan normen en beleid dient het MER de 
maximale milieugevolgen te beschrijven van de activiteiten die het bestem-
mingsplan mogelijk maakt (zogenaamde ‘worst case’). Indien uit het MER 
blijkt dat deze activiteiten (kunnen) leiden tot overschrijdingssituaties dienen 
mitigerende maatregelen beschreven te worden. 
 

4.2 Natuur   

In het MER moet aangegeven worden waar voor vermesting en verzuring ge-
voelige natuurgebieden liggen. Betrek hierbij ook de kwetsbare natuur aan de 
Duitse zijde van het studiegebied. Geef aan of sprake kan zijn van nadelige 
gevolgen van het voornemen op deze gebieden.  Beschrijf daartoe in het MER: 
• De begrenzingen van de natuurgebieden op kaart, inclusief een duidelijk 

beeld van de ligging van het plangebied. 
• De instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden: 

o Of sprake is van een behoud- of verbeterdoelstelling.  
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o De actuele en verwachte oppervlakte en kwaliteit7 van habitat-
typen en leefgebieden van soorten, inclusief de kritische depo-
sitiewaarden voor de habitattypen. 

• De gevolgen van de vermestende en verzurende deposities op de natuur. 
Ga daartoe in op: 

o De achtergrondconcentraties van de belangrijkste verzurende en 
vermestende stoffen (NH3, NOx, SO2) in de Natura 2000-gebieden. 

o De huidige emissies en toekomstige emissies bij de verschillende 
alternatieven. Geef aan of er een (verdere) overschrijding is van de 
kritische depositie waarden. Geef aan welk rekenmodel is gebruikt 
en wat de (on)nauwkeurigheid is van de berekeningen.  

o Welke emissie8 en depositiebeperkende maatregelen genomen 
kunnen worden. 

• Ga na of in cumulatie met andere activiteiten aantasting van natuurlijke 
kenmerken van Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten.  

 
Betrek in de studie in ieder geval de Natura 2000-gebieden Sint-Jansberg, 
Zeldersche Driessen, Maasduinen, Oeffelter Meent en beleid voor het Duitse 
Natura 2000-gebied Reichswald. Indien er een toename van de depositie van 
stikstof geconstateerd wordt boven de kritische depositiewaarden zijn in Na-
tura 2000-gebieden significante gevolgen niet uit te sluiten. De uitwerking 
van bovenstaande punten kan dan tevens als passende beoordeling in het 
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 gebruikt worden. Een passende 
beoordeling dient herkenbaar opgenomen te worden in een plan-MER. Uit de 
wetgeving volgt dat een project alleen doorgang kan vinden, als uit de pas-
sende beoordeling de zekerheid wordt verkregen dat de natuurlijke kenmer-
ken niet worden aangetast, of de zogenaamde ADC-toets9 met succes wordt 
doorlopen.  
 
Provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS)  
Bepaal voor de (P)EHS wat de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ zijn. Onder-
zoek welke gevolgen het initiatief op deze actuele en potentiële kenmerken en 
waarden heeft. Betrek daarbij ook de zeer kwetsbare gebieden die zijn aange-
wezen op grond van de Wet ammoniak en veehouderij. Voor de EHS geldt vol-
gens de Nota Ruimte een ‘nee-tenzij’ regime. Geef aan hoe het ‘nee-tenzij’ re-
gime provinciaal is uitgewerkt in een toetsingskader10. Beschrijf bij eventuele 
gevolgen welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden. 
 
 
 
 
 

                                              

7  Zie voor een kenschets, definitie en kwaliteitseisen van habitattypen en de ecologische vereisten van soorten de 
profielendocumenten van LNV. 

8  Zoals emissiearme huisvesting, toepassing van luchtwassers, emissiearme mestopslag. 
9  Dit houdt op grond van art. 19g en 19h van de Natuurbeschermingswet 1998 respectievelijk in: 

- A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling? inclusief locatiealternatieven. 
- D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet 

worden? 
- C: welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van 

Natura 2000 bewaard blijft? 
10  Per provincie is een toetsingskader en compensatieregeling EHS vastgesteld, dat in principe past binnen de 

nationale Nota Ruimte en de Spelregels EHS. 
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Soortenbescherming11 
Beschrijf welke door de Flora- en faunawet beschermde soorten te verwachten 
zijn in het plangebied, waar zij voorkomen en welk beschermingsregime voor 
de betreffende soort geldt.12 Ga in op de mogelijke gevolgen van het voorne-
men voor deze beschermde soorten13 en bepaal of verbodsbepalingen overtre-
den kunnen worden, zoals het verbod op het verstoren van een vaste rust- of 
verblijfplaats14. Geef indien verbodsbepalingen overtreden kunnen worden 
aan welke invloed dit heeft op de staat van instandhouding van de betreffende 
soort. Beschrijf mitigerende en/of compenserende maatregelen die eventuele 
aantasting kunnen beperken of voorkomen.  
 

4.3 Landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie) 

Omschrijf de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en archeologi-
sche elementen en patronen. Geef daarvan een waardering en geef aan welke 
gevolgen het plan op de onderscheiden waarden heeft. De Commissie advi-
seert inzicht te geven in de ligging van deze waarden met behulp van kaart-
materiaal. 
 
Ga niet alleen in op de afzonderlijke cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden, maar ook op de samenhang daartussen binnen het plangebied. Be-
trek deze samenhang in de effectbeschrijving. Geef aan waar en hoe negatieve 
effecten via het bestemmingsplan kunnen worden voorkomen of beperkt. Ga 
in op: 
• de negatieve effecten op bestaande landschappen (en hoe deze effecten te 

mitigeren)15; 
• de kansen om landschapskwaliteiten te verhogen of nieuwe toe te voe-

gen16.  
 
Tenslotte is het van belang landschappelijke effecten en wijze van inpassing 
van nieuwe bebouwing en eventuele verkeersroutes op een inzichtelijke wijze 
te visualiseren. 
 
 
 
 

                                              

11  Op de website www.minlnv.nl/natuurwetgeving is uitgebreide informatie te vinden over de soortenbescherming, 
waaronder de systematiek van de Flora- en faunawet en de vereisten voor het verkrijgen van ontheffingen voor 
verboden handelingen. 

12  Op grond van de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen bestaan er vier verschillende beschermingsregimes. Welk regime van toepassing is, is 
afhankelijk van de groep waartoe de soort behoort. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 
categorieën: tabel 1 (algemene soorten), tabel 2 (overige soorten), tabel 3 (Bijlage IV Habitatrichtlijn-/ bijlage 1 
AMvB-soorten) en vogels.  

13  Bij de inventarisatie van de beschermde soorten kan onder andere gebruik worden gemaakt van gegevens van 
het Natuurloket: www.natuurloket.nl en protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur: 
www.gegevensautoriteitnatuur.nl.  

14  De verbodsbepalingen zijn opgenomen in art. 8 (planten) en 9 - 12 (dieren) van de Flora- en faunawet. 
15  Bij mitigerende maatregelen is te denken aan (nieuwe) landschapselementen als bosjes, singels en wallen om 

grootschalige bebouwing in te passen in het bestaande landschap. 
16  Bijvoorbeeld gebruik makend van bestaande en/of nieuwe landschapselementen (beplante zandwegen, 

waterlopen, bosjes en singels etc.) kan een nieuw groen raamwerk worden gemaakt (mede t.b.v. recreanten en 
bewoners) waarbinnen de nieuwe ontwikkelingen (gebouwen, verkeer) kunnen worden ingepast. Een 
beeldkwaliteitplan kan hierbij behulpzaam zijn. 
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4.4 Leefomgeving 

Beschrijf in het MER de effecten op de leefomgeving ten gevolge van het plan. 
 
Luchtkwaliteit 
Om de alternatieven onderling en met de referentiesituatie te kunnen vergelij-
ken is het noodzakelijk om de effecten op de luchtconcentraties van fijn stof 
(PM10 en PM2,5) en NO2 te beschrijven, ook onder de grenswaarden.17 Daarbij 
kan gebruik worden gemaakt van berekeningen die voldoen aan de Regeling 
Beoordeling Luchtkwaliteit 2007. Presenteer de resultaten van de berekenin-
gen middels contourenkaarten18 en geef per contour de hoeveelheid en ligging 
aan van woningen en andere gevoelige objecten en groepen.19,20 Eenvoudiger 
berekeningen volstaan wanneer hiermee keuzes tussen alternatieven en con-
clusies voldoende onderbouwd kunnen worden. 
 
Geur 
Geef inzicht in het aantal geurgehinderen en in de mate van geurhinder. Be-
paal ook de cumulatie van geurhinder. Geef weer welke milieugebruiksruimte 
voor geurhinder aanwezig is voor de verschillende gebiedscategorieën.  
Maak daarbij gebruik van kaarten met de huidige en toekomstige geurni-
veaus. Bepaal in hoeverre aan de geurnormen voldaan wordt.  
 
Geluid 
Ga in op de ligging van geluidsgevoelige bestemmingen en mogelijke knelpun-
ten met wet- en regelgeving of lokaal geluidsbeleid.  
 
Gezondheid 
Beschrijf in het MER de risico’s met betrekking tot zoönosen21, zoals o.a. MR-
SA, en de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de risico’s 
voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken22.  
Onlangs is een consortium23 in opdracht van het Ministerie van VWS gestart 
met een onderzoek naar de relatie tussen intensieve veehouderij en gezond-
heidsproblemen. De Commissie adviseert om ontwikkelingen hieromtrent 
goed in de gaten te houden. 
 

4.5 Bodem en water 

Geef in het MER aan welke gebieden bekend zijn als bodembeschermingsge-
bied, grondwaterbeschermingsgebieden, hydrologische aandachtsgebieden en 
verdroogd gebied en welke gevolgen de status van deze gebieden heeft voor 
het plan. Beschrijf in het MER de mogelijke effecten van relevante bestem-
                                              

17  Ook onder de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden kunnen nog aanzienlijke gezondheidseffecten optreden. 
18  Gebruik hiervoor klassebreedtes van 1,0 μg/m3 of minder, indien klassebreedtes van 1,0 μg/m3 onvoldoende 

onderscheidend zijn. 
19  Gebruik hiervoor de zogeheten Adres Codering Nederland (ACN)-bestanden. Denk bij gevoelige objecten aan 

kinderdagverblijven, scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen en woningen. Gevoelige groepen zijn bijvoorbeeld 
kinderen, ouderen en mensen met long- of hartziekten. 

20  Er is gebleken dat in de GCN-bestanden de veehouderijbedrijven niet altijd goed gesitueerd zijn. Dit heeft er 
mee te maken dat in de GCN-bestanden de locatie is gebaseerd op het postadres van bedrijven, en niet op de 
daadwerkelijke locatie. De Commissie adviseert daarom bij de berekening van de fijn stofeffecten van het 
voornemen, indien beschikbaar, de GCN-gegevens op basis van vergunningverleninggegevens te gebruiken. 

21  Een zoönose is een ziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. 
22  Maak hierbij gebruik van het RIVM briefrapportnr. 215011002: Volksgezondheidsaspecten van 

veehouderijmegabedrijven in Nederland. Zoönosen en antibioticumresistentie. 
23  Hieraan nemen de volgende partijen deel: het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van de Universiteit 

Utrecht, het Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) en het bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland.   
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mingen op de bodemkwaliteit, geomorfologie, oppervlakte water (kwantiteit en 
kwaliteit) en grondwater (kwantiteit en kwaliteit).  

5. MONITORING EN EVALUATIE 
Een goede monitoring van de milieugebruiksruimte en de effecten van ont-
wikkelingen en maatregelen daarop is bijzonder belangrijk om te kunnen be-
oordelen of en tot welke totale depositie uitbreidingen/hervestiging mogelijk 
zijn, of dat voldoende afname van depositie wordt bereikt. Daarom geeft de 
Commissie in overweging een depositieboekhouding op te zetten voor het ge-
hele gebied. Dit maakt het eenvoudiger om per nieuw initiatief te beoordelen 
of dit wel of niet kan, of onder welke voorwaarden. 
 
Belangrijk is daarnaast een evaluatiemoment af te spreken waarbij de ont-
wikkeling van de depositie wordt afgezet tegen de nagestreefde ontwikkeling. 
Daarbij past een plan van aanpak in geval de nagestreefde depositiewaarde 
niet wordt gerealiseerd. Dit maakt tijdige bijsturing mogelijk. 
 
De Commissie adviseert het bevoegd gezag om bij het besluit aan te geven hoe 
en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voor-
spelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelij-
ken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. 
Het verdient aanbeveling dat de initiatiefnemer in het MER een aanzet geeft 
tot dit evaluatieonderzoek en daarbij een verband legt met de geconstateerde 
leemten in informatie en onzekerheden. 
 

6. OVERIGE ASPECTEN 
Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’, ‘leemten in milieu-
informatie’ en ‘samenvatting van het MER’ heeft de Commissie geen aanbeve-
lingen naast de wettelijke voorschriften.  
 
Kaartmateriaal 
Gebruik in het MER recent kaartmateriaal (met legenda), dat de teksten in-
zichtelijk maakt en verduidelijkt. Neem in ieder geval kaarten op met daarop: 
• de ligging van de bestaande veehouderijbedrijven en de intensieve vee-

houderijen in het buitengebied. Geef daarbij aan wat de omvang is van 
deze bedrijven en welke bedrijven op termijn zullen stoppen en welke zich 
willen doorontwikkelen;  

• de ligging van Natura 2000-gebieden en andere (zeer) kwetsbare natuur in 
de nabijheid van het plangebied. 

 
Neem in ieder geval één kaart op met daarop aangegeven alle gebruikte topo-
grafische aanduiding. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens reikwijdte en detailniveau plan-
MER 

Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Gennep 
 
Bevoegd gezag: de gemeenteraad van gemeente Gennep 
 
Besluit: vaststellen of wijzigen van het bestemmingsplan buitengebied 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994:  
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie C14.0 en D14.0 
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: de gemeente Gennep wil een nieuw bestemmingsplan opstellen 
voor haar buitengebied. 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure: is niet ter inzage gegaan 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 11 januari 2010 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 10 maart 2010 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele 
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
ir. C.A. Balduk (secretaris) 
ir. S. Bokma 
H.H. Janssen (voorzitter) 
drs. M.A. Kooiman 
ir. R.F. de Vries 
 
Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau: 
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening 
behandeld dienen te worden in het MER en met welke diepgang. De Commis-
sie neemt hierbij de concept-notitie reikwijdte en detailniveau, of een verge-
lijkbaar door het bevoegde gezag toegezonden startdocument als uitgangs-
punt. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie 
www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• de Strategische Visie Bestemmingsplan Buitengebied  
• de Strategische Regiovisie 
• het Landschapsontwikkelingsplan 
 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvan-
gen.  
 

http://www.commissiemer.nl/


 

 



 

 

 



 

 

Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 
Bestemmingsplan buitengebied Gennep 

De gemeente Gennep wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. 
Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het 
bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige 
activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. 
 
ISBN: 978-90-421-2982-5 
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