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Samenvatting 

De gemeenten Beuningen en Wijchen stellen voor het buitengebied van de beide gemeenten 

een nieuw bestemmingsplan op, Om tot een transparante afweging te komen omtrent de 

uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bouwblokken, hebben de gemeenten besloten een 

plan-m,e.r.-procedure te doorlopen. De plan-m.e.r. zoomt in op de milieueffecten van: 

• uitbreiding van agrarische bedrijven 

• oprichting van im'ichtiugen voor het opwekken van energie uit duurzame bronnen 

Om de totale bandbreedte inzichtelijk te maken van het effect van mogelijke uitbreiding van 

agrarische bouwblokken zijn drie altematieven ontwikkeld, naast het nulalternatief. Het eerste 

alternatief brengt de maximale invulling in beeld, Er wordt vanuit gegaan dat alle bestaande 

agrarische bedrijven uitbreiden tot een bouwblok van 2,5 ha, zich specialiseren in de huidige 

hoofdbedrijfstak en intensiveren. Het tweede alternatiefbrengt de minimale invulling in beeld, 

dat wi! zeggen, geen uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bouwblokken en het 

toepassen van luchtwassers en emissiearme landbouwmethoden. Deze vermindering van geur 

en stikstof uitstoot is lastig via het RO-spoor af te dwingen, maar wordt inzichtelijk gemaakt 

om duidelijk te maken waar milieugebruiksruimte zit. In het altematief maximale invulling 

wordt op ieder bouwblok een kleine windmolen geplaatst, in het alternatief minimale 

invulling niet. Het nulalternatief beschrijft de huidige vergunde situatie. Als laatste is een 

scenario ontwikkeld waarin onder bepaalde voorwaarden aUe bedrijven verdubbelen in 

omvang. De maximale omvang afhankelijk is van de zone waarin het bedrijf ligt. 

Luchtwassers en emissiearme landbouwmethoden worden toegepast. Dit alternatief geeft een 

gevoel bij de keuzes die de gemeente Beuningen en gemeente Wijchen voornemens zijn te 

maken. Dit alternatief is aUeen voor het aspect lucht in beeld gebracht. 

De effectbeoordeling in dit plan-MER vindt plaats op kwalitatief niveau. Alleen voor de 

onderdelen stikstofdepositie en geur is een kwantitatieve beoordeling gemaakt. In Tabell 

wordt een samenvatting gegeven van de beoordeling op de verschillende criteria. 
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Aspect Criteria Beoordeling 
Nulaltemalief Maximaal Minimaal Reilel 

Lucht Stikstofdepositie 0 -- + + 
Geur 0 - + + 
Fijn stof - veehouderij 0 -- + + 
Fijn stof - wegverkeer 0 - 0 -

Woon-en Visuele effecten 0 - 0 
leef- Capaciteit wegennet 0 - 0 
omgeving 

Bodemen Bodemkwaliteit 0 0 0 
water Verandering grondwater- 0 - 0 

straming en grondwatel'-

stand, kwel- en 

infiltratiegebieden 

OppervlaktewaterkwaIiteit 0 - 0 
Natuur Verandering areaal 0 -- 0 

Verstoring door geluid 0 - + 
Verstoring door Hcht 0 - 0 
Verontreiniging 0 0 0 
Doorsnijding/aanleg 0 - 0 
ecologische verbindingen 

Ruimtelijke Landschap 0 0 0 
kwaliteit Historisch geografische en 0 - 0 

historisch bouwkundige 

elementen -----
Geomorfologie 0 - 0 

Archeologie 0 - 0 

Duurzaam- Ruimtegebruik 0 - 0 
heid 

Energie 0 + 0 

Flexibiliteit in gebruik 0 + -

Mogelijkbeid tot 0 0 0 
functieverandering 

Tabel! Samenvatting effectbeoordeling 

Door een zonering in het bestemmingsplan op te nemen zijn de meeste knelpunten zoals 

geconstateerd in het maximale alternatief te voorkomen, behalve voor het aspect lucht. Het 

reeel worst-ease-scenario laat zien dat door technische maatregelen voor te schrijven bij 

uitbreiding van agrarische bouwblokken negatieve effecten grotendeels te voorkomen zijn. 
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~" InLeiding 
1,1 intmductie 
De gemeenten Beuningen en Wijchen stellen voor het buitengebied van de beide gemecnten 

een nieuw bestemmingsplan op. Om tot een transparante afweging te komen omtrent de 

uitbreiding van agrarische bouwblokken, hebben de gemeenten besloten een plan-m.e.r.

procedure te doorlopen. Dit document is het milieueffectrapport waadn de effecten van 

verschillende altematieven beschreven staan. 

1,:2 BetrCJKKen partijen en prCJcedure 
1,2,1 Initiatiefnemer 

De initiatiefnemers voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied voor de 

gemeenten Beuningen en Wijchen zijn respectievelijk het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Beuningen en het College van Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Wijchen. 

1.2.2 Bevoegd gezag 

De gemeenteraden van de gemeenten vormen het bevoegd gezag voor het bestemmingsplan. 

ledere gemeenteraad is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van het 

bestemmingsplan voor haar eigen grondgebied. 

1.2.3 Procedure 

De Wet milieubeheer schrijft de volgende stappen voor de plan-m.e.r.-procedure voor §7.4: 

• Openbare kennisgeving (art. 7.9 Wm) 

o Raadplegen betrokken bestuursorganen over de reikwijdte en detailniveau van het 

MER (art. 7.8 Wm) 

o Opstellen en publiceren MER (art 7.10 Wm) 

• Terinzagelegging van het MER en het (voor)ontwerp-bestemmingsplan met de 

daarbij horende inspraakmogelijkheden (rut. 7.11 Wm) 

o Motiveren gevolgen van de m.e.r.-procedure in het definitief bestemmingsplan (7.14 

Wm) 

o Bekendmaking en mededeling van het bestemmingsplan (art. 7.15 Wm) 

Slap 1: Kennisgeving 
In de openbare kennisgeving hebben de gemeenten het voornemen om een plan-MER op te 

stellen ter ondersteuning van de besluitvorming rondom het bestemmingsplan kenbaar 

gemaakt. 

Stap 2: Raadplegen betrokken bestuursorganen 
De uitkomsten van het overleg met de betrokken bestuursorganen zijn meegenomen bij het 

opstellen van de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Deze notitie is bij gevoegd in Bijlage 2. 
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In deze stap is geen overleg geweest met de Connnissie voor de m.e.r. Vit het overleg met de 

provincie, bevoegd gezag voor Natura 2000-gebieden, en betrokken bestuursorganen kwamen 

geen vragen of discussiepunten naar voren waarbij afstemming met de Commissie gewenst 

was. 

Stap 3, Opstellen plan-MER 
Het plan-MER wordt opgesteld op basis van de bepaalde reikwijdte en het detailniveau. Het 

MER is het centrale onderdeel van de procedure waarin het voornemen en alternatieven 

worden beoordeeld op milieueffecten. 

Slap 4, Terinzagelegging en inspraak 
Het plan-MER en het ontwerp bestennningsplan liggen gelijktijdig ter inzage. Een ieder lean 

schriftelijk of mondeling een reactie op beide documenten geven. 

Slap 5, Motiveren in hel definilieve plan 
De gemeenten Beuningen en Wijchen zullen in het uiteindelijke bestennningsplan motiveren 

hoe met de uitkomsten van het plan-MER en de inspraakreacties is omgegaan. 

Stap 6, Bel<endmaldng en mededeling van het bestemmingsplan 
Conform de planprocedure wordt het definitieve bestemmingsplan bekend gemaakt. 

1.2,4 B@grippel'l m.e.F. @n MER 

Bij het werken met milieueffectrapportage worden twee verschillende atlcortingen gebruikt: 

m.e.r. en MER. De eerste is de afkorting voor milieueffectrapportage en heeft betrekking op 

de procedure. MER staat enkel en aIleen voor het milieueffectrapport. 

1.3 OpbolJW V<lJ1'l ©lit MER 
De m.e.r-rapportage is een proces dat is doorlopen parallel aan het opstellen van het 

bestennningsplan. In 2009 is het voorontwerp-bcstemmingsplan doorgerekend. Daaruit 

kwamen resultaten naar voren die door de gemeenten Beuningen en Wijchen als ongewenst 

zijn bestempeld. Dit is aanleiding geweest voor strengere regels in het ontwerp

bestennningsplan voor uitbreiding van bouwblokken. Deze nieuwe inzichten zijn opnieuw 

doorgerekend op de punten ammoniakdepositie en geur, in 2010. Hiervoor zijn de best 

besehikbare gegevens gebruikt. Doordat voor de berekeningen van 2009 gebruik is gemaakt 

van een ander basisbestand dan in 2010, wijkt de serie kaarten van 2009 op details af van de 

seriekaarten van 2010. Dit heeft het proees van het opstellen van het bestemmingsplan niet 

verstoord. De keuze die in 2009 gemaakt is voor strengere regels wordt ook ondersehreven 

door de uitkomsten van de berekeningen in 2010. 

Andere punten dan ammoniak en geur zijn in 2010 niet opnieuw besehouwd, omdat het 

toegevoegde alternatief binnen de bandbreedte van de reeds onderzoehte alternatieven valt. 

Naast de alternatieven die de keuzes die in het bestemmingsplan gemaakt moeten worden 

cumulatief in beeld brengen, hebben de gemeenten ook gevraagd de invloed van 1 enkele 
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varkenshouderij van 2,5 ha. door te rekenen voar stikstofdepositie. Dit om meer gevoel te 

krijgen bij het effect van een enkele boerderij. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstulc 2 wordt kort een overzicht van het plangebied en relevant beleid gegeven. Voor 

een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar de toelichtingen op de 

bestemmingsplannen. Hoofdstuk 3 beschrijft de alternatieven die in dit plan-m.e.r. zijn 

onderzocht. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van kaarten de mogelijke effecten van de 

verschillende alternatieven onderzocht. Tevens wordt de koppeling naar de 

bestemmingsplannen gelegd. De uitkomsten staat samengevat in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 

bevat de leemten in kennis. In hoofdstuk 7 is een aanzet voor het evaluatieprogramma 

opgenomen. 
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2" Gebiedsbeschrijving 
2.1 PI@lng~bli~d 

Het plangebied voor het op te stellen plan-MER is het hele gebied zoals opgenomen in het 

voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Beuningen en voorontwerp-bestemmingsplan 

Buitengebied Wijchen. Het studiegebied is breder. Het studiegebied omvat het gebied waar de 

effecten van het voornemen merkbaar zijn. De grootte kan verschillen per toetsingscdterium. 

Het is afhankelijk van de aard, omvang en uitstraling van een milieueffect. Het studiegebied 

omvat dus het plangebied en een gebied waar de verschillende milieueffecten duidelijk 

merkbaar zijn. Per toetsingscriterium zal in het plan-MER het smdiegebied worden 

vastgesteld. 

Het plangebied is nader beschreven in de toelichting op het bestemmingsplan. 

2.2 Pr()bll~®m$t®Uil'1g 

Wettelijk moet een bestemmingsplan voor het buitengebied elke 10 jaar herzien worden. De 

huidige bestemmingsplannen van Beuningen en Wijchen zijn ondertussen 10 jaar oud en dus 

aan herziening toe. 
In het bestemmingsplan worden nadere regels gesteld aan diverse activiteiten en functies in 

het builengebied. 

Het plan-MER zoomt in op de milieueffecten van: 

• uitbreiding van agrarische bedrijven 

€I oprichting van inrichtingen voor het opwekken van energie uit duurzame bronnen 

Voor de overige punten worden niet zodanige milieueffecten verwacht dat een plan-MER 

ondersteuning biedt bij de besluitvorming. 

2.3 B®I~id$k@ld®r$ 

De belangrijkste beleidskaders voor het bestemmingsplan en het plan-m.e.r. zijn: 

• Rijksbeleid 

a Wet ruimtelijke ordening CWro) 

o AMvB Ruimte 

o Agenda Vitaal Platteland 

o Beleidslijn Grote Rivieren 

o Flora- en faunawet 

o Wet en Regeling ammoniak en veehouderij 

o Wet en Regeling gem'hinder en veehouderij 

o Besluit a1gemene regels voar inrichtingen milieubeheer 

o Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer CRARiM) 

o Nota Belvedere 

o Natuurbeschermingswet 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064-MER-stooh4 

Versiedatum: 13 januari 2011 

Pagina 6 

Definitief 



o Waterbeleid 21' eeuw 

o Monumentenwet 1988 

• Provinciaal beleid 
o Structuurvisie Gelderland 2005 

o Gelders Milieubeleidsplan 3 (GMP-3) 

• Regionaal beleid 
o Regionaal Structuurplan 2005-2020 

o Notitie functieverandering in het bnitengebied 

o (Inter)gemeentelijke beleidsnotitie wonen en werken 

o Landschapsontwikkelingsplan Benningen, Druten, Wijchen (dec. 2006) 

o Bodemkwaliteitskaart MARN-gemeenten 

Vanuit de gemeente Beuningen is relevant beleid vastgelegd in: 

• Nieuw Netwerk Landgoederen 

• Waalweelde 
• Weelde in de Benningse lliterwaarden 

• Beleidsnota archeologie (2010) 

• Milieubeleidsplan 2010-2014 

Vanuit de gemeente Wijchen is relevant beleid vastgelegd in: 

• Strategische visie Wijchen 2025 

• Structullrvisie Wijchen (29 mei 2009) 

• Beleidskader archeologie Wijchen (2008) 

G Nota toerisme 
• Beleidsnotitie schuilstallen en aanvulling voor hooischelven 

• Beleidsnotitie kleine windmolens (april 2009) 

• Kadernota Geluid 2008 

• Bodembeheerplan 

V 001' een uitgebreid overzicht van de beleidskaders wordt verwezen naar de toelichting op het 

bestemmingsplan. Voor zover dit de leesbaarheid van het plan-MER ten goede komt, zijn de 

kaders geschetst in hoofdstuk 4 Effectbeschrijving. 

2.4 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
De effectbeoordeling vindt plaats ten opzichte van de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling in het jaar 2020. Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan de situatie in 

2020 als het bestemrningsplan niet geactualiseerd word!. In de autonome ontwikkeling worden 

weI wetten, besluiten en beleidsplannen meegenomen die voor 1 mei 2009 zijn vastgesteld. 

Dat betekent dat in de m.e.r. rekening wordt gehouden de autonome ontwikkeling van de 

zandwinning Winssen, de Beuningse Plas en de verbreding van de A50. Bij de beoordeling 

vall de effecten is gebleken dat de zandwinningen en de verbreding van de A50 beide op hun 

manier de leefomgeving en de natuur belnvloeden maar niet van invloed zijn op de 

beoordeling van de alternatieven op de criteria die in dit planMER aan de orde zijn. In de 
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praktijk komt er het er op neer dat een vergelijk:ing wordt gemaakt met de huidige vergunde 

situatie. 

Er is in de huidige situatie geen rekening gehouden met de verpliehting voor veehouderijen 

om de stalsystemen te verbeteren, Wei is in de minimale variant doorgerekend wat de situatie 

is als alle agrariors overschakelen op emissiearme wijze van het houden van de dieren, 

Hierdoor is de mogelijke afname van ammoniakuitstoot inzichtelijk gemaak!. 
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3. Altematieven 
3.1 Opbouw van de alternatieven 
In dit MER worden drie altematieven in beeld gebracbt, te weten: 

• maximaal: uitbreiding van aHe bouwblokken tot 2,5 ba (berekend in 2009) 

• minimaal: geen uitbreiding van bouwblokken, emissiearme stalsystemen (berekend 

in 2009 en 2010) 

• reeel worst-case-scenario: verdubbeling van bouwblokken tot maximaal de 

toegestane omvang in ontwerp-bestemmingsplan. 

• nulaltematief 

Om de totale bandbreedte inzicbtelijk te maken van bet effect van mogelijke uitbreiding van 

agrarische bouwblokken zijn twee alternatieven ontwikkeld, naast het nulalternatief. Het 

eerste a1tematief brengt de maximale invuHing in beeld. Het andere altematief brengt de 

minimale invulling in beeld, dat wi! zeggen, geen uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische 

bouwblokken en bet toepassen luchtwassers en emissiearme landbouwmethoden. Deze 

vermindering van geur en stikstof uitstoot is moeilijk via bet RO-spoor af te dwingen, maar 

wordt inzichtelijk gemaakt om duidelijk te maken waar milieugebruiksruimte zit. 

Het nulaltematief is de buidige vergunde situatie. Met dit alternatief wordt beoordeeld wat de 

effecten zijn van de autonome ontwikkeling van agrarische bedrijven zonder extra uitbreiding. 

Het in kaart brengen van het minimale en maximale gebruik maakt het voor de gemeenten 

mogelijk om te kiezen hoe zij de gebieden uiteindelijk invuHen. De keuze hiervoor wordt in 

het bestemmingsplan gemaakt. Het ree\e worst-case-scenario geeft inzicht in de keuze die de 

gemeenten voomemens zijn te maken. 

Kaart 3-1 Boerderijen (2009) 

N 

Beerderijen 
brennen 

Legeoda 

BoerderlJ 

• 

t "::;;"';:''=''''''''''=i' ... '' f't. - "'1". 
UOJlOO 
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De boerderijen waarmee gerekend is voor stikstof en ammoniak zijn weergegeven in Kaart 

3-1. 

3.2 Maximale invulling 
In het maximale alternatief worden aUe bestaande agrarische bouwblokken uitgebreid tot 2,5 

ha. Er wordt vanuit gegaan dat het hele bouwblok verhard is. Voor de berekeningen voor de 

effecten op luchtkwaliteit zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (gebaseerd op 

Varkensbesluit, Legkippenbesluit, Vleeskuikenbesluit, Kalverenbesluit): 

• de bedrijfsvoering wordt gelntensiveerd 

• het agrarisch bedrijf specialiseert zich. In Beuningen is er vanuit gegaan van 

specialisatie naar het vermelde bedrijfstype. Als dit niet eenduidig was, is uitgegaan 

van specialisatie naar het grootste aantal vergunde dieren. In Wijchen is uitgegaan 

van specialisatie naar het grootste aantal vergunde dieren. 

• bouwblokken zijn voor de helft bebouwd met stall en, de rest is verhard, woonhuis, 

voedersilo's en voor logistiek 

• in de stal is 75% in gebruik door dieren, 25% is nodig voor logistiek, tenzij anders 

vermeld. 

• 1m2 pel' vleesvarken gemiddeld 

• pel' fOkzeug 2.25m' gemiddeld. Voor fokzeugen is meer ruimte nodig VOOl' logistiek, 

dit komt neer op een halvering van de beschikbare ruimte voor de zeugen. 

e 9 legkippen pel' m2 gemiddeld. Kippen worden in twee lagen gehouden. 

• vleeskuikens: 39kg/m2, 6weken=2.5 kg, gemiddeld kuiken 1.75 kg= 22 kippenlm2 

• 7 eenden pel' m2 gemiddeld, 1 laag omdat toegang tot water van belang is. 

e 4m2 per struisvogel 

• 2.5m' per emoe en nandoe 
• 7m2 per pony, is meer ruimte nodig voor logistiek, dit komt neel' op een halvering 

van de beschikbare ruimte voor de pony's 

• 10m2 per pam'd, is meer ruimte nodig voor logistiek, dit komt neer op een halvering 

van de beschikbare ruimte voor de pam·den. 

• per vleeskalf 1.7m' gemiddeld 

• melkvee 6m2 per koe, is meer ruimte nodig voor logistiek, dit komt neer op een 

halvering van de beschikbare ruimte VOOl' de koeien. 

• 11 nertsen per m
2 

• 0,5 m' per geit 
• schapen worden grondgebonden gehouden. De hoeveelheid schapen bij een boerderij 

is dus onafhankelijk van de grootte van het bouwblok. Het bestemmingsplan is Diet 

van invloed op het aantal schapen. 
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2.5 h ..., v .... u '-''V .... " ............ ~ , .... u _,~ ....... 

Diersoort Aantal Factor ammoniak Factor aeur 
Vleesval'kens 10.000 2,5 23 

Fokzeugen 2.000 3,5 23 

Legldppen 180.000 0,017 0,13 

Vleeskuikens 200.000 0,08 0,24 

Struisvogel 2.300 2,5 0 

Vleeskalveren 5.500 2,5 35,6 

Eenden 66.000 0,21 0,49 

Pam'den 470 5 0 

Melkvee 780 9,5 0 

Nertsen 100.000 0,58 0 

Geiten 18.750 1,9 18,8 

Tabel 2 Aantallen diersoorten en bijbehorende factoren voor ammoniak en geur (per 
dier) (bron emmissie factoren: Regeling ammoniak en veehouderij en Regeling 

genrhinder en veehouderij) 

Opname van Co-vergistingsinstallaties is niet opgenomen in dit alternatief. De gemeenten 

hebben aangegeven het oprichten van een vergistingsinstallatie niet bij recht te willen toestaan 

in het bestemmingsplan. 

Energieopwekkening met kleine windmolens is wei opgenomen in dit alternatief. Er wordt 

gesteld dat de ashoogte van de windturbine 15 meter bedraagt. De maximale tiphoogte van de 

windturbine bedraagt 20 meter. 

3.3 Minimale invulling 
Voor de variant met minimale invulling van de milieugebruiksruimte is er van uitgegaan dat 

de agrarische bouwblokken niet worden uitgebreid. Het aantal dim'en blijft gelijk aan de 

huidige vergunde situatie. Er is gerekend dat voor elk diersoort, leeftijdsldasse en 

productiedoel het stalsysteem met de minste uitstoot van geur en ammoniak wordt gebruikt. 

Op deze manier wordt de milieugebruiksruimte gemaximaliseerd. In de berekeningen voor 

geurhinder en stikstofdepositie is gerekend met de laagste emissiefactor gelet op diersoort, 

leeftijdsklasse en produetiedoel uit de Regeling ammoniak en veehouderij en uit de Regeling 

geurhinder en veehouderij. 

3.4 Nul-alternatief 
Het nul-alternatief beschrijft de huidige vergunde situatie inclusief autonome ontwikkeling en 

dient als referentiekader. 
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3.5 Reeel worst-ease-scenario 
In het reeel worst-ease-scenario is gerekend met de zonering zoals deze is opgenomen in het 

bestemmingsplan. 

• Natuur I en Natuur II: geen uitbreiding van agrarische bouwblokken mogelijk. 

• Agrarisch met waarden I, II, en III: uitbreiding tot maximaal 1,5 ha. 
o Agrarisch: 

o in een straal van 200 meter rond de kernen van Wijchen geen uitbreiding 

mogelijk 

o op oeverwallen uitbreiding tot maximaal 1,5 ha. 

o op komgronden uitbreiding tot maximaal 2,5 ha. 

Uitgangspunten bij uitbreiding zijn: 

• Bedrijven van kleiner dan 40 NGE stoppen 

• Er is geen uitbreiding van geiten 

• Geen omschakeling naar intensieve veehouderij of van akkerbouw naar veehouderij. 

• Bedrijven groter dan 40 NGE verdubbelen in omvang, tot maximaal de omvang 

toegestaan in de zone. 

• 1,5 ha. komt overeen met 584 NGE 

• 2,5 ha. komt overeen met 973 NGE 

• AIle veehouderijen passen luchtwassers en emissie-arme landbouwsystemen toe. 

3.6 Enkele varkenshouderij 
De uitgangspunten voor de berekening zijn gelijk aan de uitgangspunten voor het maximale 

scenario: 
• bedrijfsvoering wordt gelntensiveerd 

• bouwblokken zijn voor de helft bebouwd met stallen, de rest is verhard, woonhuis, 

voedersilo's en voor logistiek 

• in de stal is 75% in gebruik door dieren, 25% is nodig voor logistiek. 

• 1m2 per vleesvarken gemiddeld 

Op een bouwblok van 2,5 ha betekent dat 10.000 vleesvarkens. 
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4, Effedbeschrijving 
De effectbeoordeling in dit Plan-MER vindt plaats 0P kwalitatief niveau. AIleen voor de 

onderdelen stikstofdepositie en geur is een kwantitatieve beoordeling gemaakt. Dit omdat 

deze onderdelen gebonden zijn aan wettelijke drempels en in de besluitvornting een cruciaal 

onderdeel vormen. Bij de uitbreiding van de alternatieven in 2010 zijn aileen de effecten op 

stikstof en geur beoordeeld, omdat in 2009 gebleken is dat deze twee onderdelen 

doorslaggevend waren. 

De kwalitatieve beoordeling vindt plaats ten opzichte van de autonome ontwild(eling. 

++ = zeer positief, grote verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

+ = positief, verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

o = neutraal, gelijke invloed aan de autonome ontwikkeling 

= negatief, verslechtering ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

= zeer negatief, grote verslechtering ten opzichte van de autonome ontwild(eling 

4,1 Lucht 
Voor het aspect lucht zijn de stikstofdepositie en geur als criteria gekozen. De 

stikstofdepositie wordt voor een groot deel bepaald door de agrarische bedrijvigheid. 

Stikstofuitstoot door verkeer is niet in beeld gebracht. De extra verkeersbewegingen door de 

uitbreiding van agrarische bouwblokken zijn erg afhankelijk van het type bedrijfsvoering. 

Daat'naast is de uitstoot van verkeer door extra verkeersbewegingen die mogelijk ontstaan 

door de uitbreiding van een agrarisch bouwblok vele malen kleiner dan de uitstoot vanuit de 

stallen. 

Uitbreiding van agrarische activiteiten kan een bedreiging betekenen voor natuurwaarden in 

de omgeving. Bij de beoordeling wordt het effect van de stikstofdepositie op natuurgebieden 

en Natura 2000-gebieden in het bijzonder bekeken. 

Oeur wordt eveneens in sterke mate bepaald door de agrat'ische activiteit in een gebied. 

Uitbreiding van deze activiteit kan een bedreiging betekenen voor het woongenot van de 

mensen in de woonkernen. Bij de beoordeling wordt het effect van geur op de woonkernen 

bekeken. 

Voor de volledigheid zijn ook de gevolgen voar fijn stof emissie beschreven. 

'.1.1 SliklllofdepOllilie 

De berekeningen voor de stikstofdepositie zijn gemaakt met het progrannna OPS. Voor het 

nulalternatief is de vergunde situatie doargerekend. De belangrijkste bron voor deze depositie 

ligt in de uitstoot van ammoniak van agrarische bedrijven. In de maximale vat'iant is gerekend 

met de aantalIen dieren zoals aangegeven in §3.2 De uitgangspunten voor de bcrekeningen 

van het reele worst-ease-scenario zijn weergegeven in §3.5. Om de vergelijking Vatl 

alternatieven te vergemakkelijken, zijn de ntinimale en de vergunde sitnatie zowel in 2009 als 

in 2010 doorgerekend. 
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Van belang voor de bepaling van ammoniakuitstoot vanuit de stallen is de Regeling 

ammoniak en veehouderij. Hierin worden per diersoort en staltype emissiefactoren gegeven. 

Deze zijn gebruikt als input voor de berekeningen van de stikstofdepositie. Het bestand met 

agrarische bedrijven dat als input voor de berekeningen in 2009 is gebruikt, is weergegeven in 

bijlage 3 en 4. Het bestand met agrarische bedrijven dat als input voor de berekeningen van 

2010 is gebruikt is weergegeven in bijlage 5 en 6. 

De harten in bijlagen 7, 8 en 9 geven de stikstofdepositie van agrarische bedrijven binnen het 

plangebied in de vergunde, minimale en maximale situatie weer, doorgerekend op basis van 

de gegevens van 2009. De achtergrondwaarde is hierin niet meegenomen omdat deze in alle 

situaties gelijk blijft. De kaarten tonen dat de stikstofdepositie het haogst is in de nabijheid 

van agrarische bouwblokken. De maximale variant, waarbij alle bouwblokken tot 2,5 ha. 

worden uitgebreid en agrarische activiteiten worden geintensiveerd leidt tot hoge 

stikstofdepositie. 

Voor het minimale alternatief wordt uitgegaan van de plaatsing van luchtwassers op de stallen 

en emissiearme landbouwmethoden. Hierdoor wordt de belasting verldeind. 

De harten in bijlagen 10, II, en 12 geven de vergunde, de minimale en het reele worst-case

scenario weer, doorgerekend op basis van de gegevens van 2010. Bijlage 13 laat het verschil 

zien tussen vergund en reeel worst-case. De middelste klasse, van -50 tot +50 geeft aan dat er 

binnen de nauwkeurigheid van het model geen verschil is tussen de huidige vergunde situatie 

en het reele worst-ease-scenario. 

Op de verschilkaart is duidelijk zichtbaar dat het reele worst-ease-scenario een verbetering 

wat betreft stikstofdepositie is ten opzichte van de huidige vergunde situatie. Door 

emmissiearme veehouderijmethoden kan de veehouderij groeien, zonder dat de situatie 

verslechterd. Agrarische bedrijven die nu al over emissiearme stallen beschikken, kunnen niet 

uitbreiden zonder dat de ammonialc uitstoot vergroot, omdat er geen betel' stalsysteem 

beschikbaar is. De rode vleklcen op de verschilkaart laten zien waar de bedrijven met 

emissiearme stallen liggen. 

De landelijke doelstelling voor stikstof in 2010 is een depositie van maximaal1650 mollha. 

De depositie van stikstof in het gebied is momenteel tussen de 1500 en 2500 mollha 

(www.mnp.nl). Daarin is de werkeJijke depositie vanuit de landbouw meegenomen. Het 

Gelders milieuplan 3 stelt dat met het huidige rijksbeleid er weI een vermindering van de 

uitstoot optreedt, maar dat dit niet voldoende is am te voldoen aan de doelen in 2010. 

De gevoeJige gebieden voor ammonialc zijn weer gegeven op Kaart 4-1, Kaart 4-2 en Kaart 

4-15. Binnen het plangebied zijn alle gevoeJige gebieden gelegen in de gemeente Wijchen. 

Binnen een zone van 250 meter rondom een voor verzuring gevoeJig gebied kunnen 

milieuvergunningen voor uitbreiding van het agrarisch bouwblok geweigerd worden aan 

agrarische bedrijven op basis van het effect dat deze uitbreiding zal hebben op het voor 

verzuring gevoeJige gebied. 
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Kaart 4-9 Kwetsbare gebieden Way rondom Hernen met stikstofdepositie vergunde 
situatie (2010) 
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Kaart 4-10 Kwetsbare gebieden Way rondom Hernen met stikstofdepositie reeel worst
case-scenario (2010) 
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Kaart 4·11 Kwetsbare gebieden Wav ten zuiden van Wijcben met stikstofdepositie 
maximale variant (2009) 
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Kaart 4·12 Kwetsbare gebieden Wav ten zuiden van Wijchen met stikstofdepositie 

vergunde situatie (2009) 
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Kaart 4-13 Kwetsbare gebieden Wav ten zuiden van Wijchen met stikstofdepositie 
vergunde situatie (2010) 
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Kaart 4-14 Kwetsbare gebieden Wav ten zuiden van Wijchen met stikstofdepositie reeel 

worst-ease-scenario (2010) 
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De maximaal toelaatbare stikstofbelasting voor het meest kwetsbare natuurdoeltype 

(Stroomdalgrasland) in de niterwaarden van de Waal is 1250 mol N/haljaar. Dit is de kritische 

depositie waarden van het gebied. In de huidige situatie wordt deze waarde overschreden. In 

de maximale variant treedt een verslechtering van de situatie op, in de minimale variant een 
lichte verbetering. Ook in het reele worst-case-scenario is er een verbetering te zien ten 

opzichte van de huidige vergunde situatie. Deze verbetering is mindel' groot dan in de 

minimale variant. 

Uitbreiding van bouwblokken in het gehele plangebied is aileen mogelijk als de uitstoot van 

stikstof op het Natura 2000-gebied niet wordt vergroot. Kanttekening hierbij is dat er op dit 

moment veel beweging is in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van stikstofdepositie 
en Natura 2000. Zoals het nu lijkt is uitbreiding van agrarische bedfijven mogelijk als de 

totale uitstoot van stikstof niet vergroot. Zoals uit de berekening van een enkele 

vafkenshouderij blijkt is de invloedssfeer van stikstof in groot. Het is niet snel dat een 

agrarisch bedrijf zo Vel' van een Natura 2000-gebied ligt dat de stikstofdepositie als niet 

significant valt af te doen. 

Op Kaart 4-3 tot en met Kaart 4-14 zijn rendom de kwetsbare gebieden in het kader van de 

Wet ammonialc en veehouderij uitsnedes gemaakt van de kwetsbare gebieden en de 

stikstofdepositie in de huidige vergunde situatie, de maximale variant en het worst-case

scenario. Voor alle gebieden neemt de stikstof belasting in de maximale variant toe. Bij het 

feele worst-ease-scenario neemt de stikstofbelasting af ten opzichte van de huidige vergunde 

situatie 

-::', 
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Stikstofdepositie houdt niet op bij de provinciale grens. Daarom is tevens gekeken naar de 

Natura 2000-gebieden en de kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij in Brabant 

(zie Kaart 4-1, Kaart 4-2 en Kaart 4-15). Ook daarvoor geldt dat uitbreiding van agrarische 

bedrijven aIleen mogelijk is als de totale stikstofuitstoot afneemt. 

De beoordeling van de maximale variant voor stikstof depositie is zeer negatief. De minimale 

variant wordt positief beoordeeld. Ook het reeel worst-case-scenario wordt positief 

beoOl·deeld. 

Uitbreiding van veehouderijen is mogelijk wanneer emissieredueerende maatregelen worden 

getroffen, bijvoorbeeld een chemische luchtwasser met een emissiereductie Van 95%. Niet 

voor aile diersoorten is een reductie te bewerkstelligen. De grootste winst kan worden behaald 

bij varkenshouderijen en pluimveehouderijen. 

Stikstofdepositie van een bedrijf 

Voor het bepalen van de reikwijdte van de invloed van een enkel bedrijf, is met behulp van 

AAgro-stacks een berekening uitgevoerd voor een varkenshouderij op een bouwblok van 1,5 

hectare en een varkenshouderij met een bouwblok van 2,5 ha. 

De varkenshouderij is gepositioneerd in het gebied van de gemeenten Beuningen en Wychen. 

Uit de berekeningen blijken de volgende zaken: 

Een vleesvarkensbedrijf met een bouwblok van 1,5 ha levert op 20 km afstand in de noord- en 

oostelijke riehtingnog een depositie op van meer dan 1 mollhaljaar. In de zuid- en westelijke 

riehting ligt de concentratie op deze afstand net onder de 1 mol/haljaar. Uit de resultaten is 

duidelijk de invloed van de zuidwestelijke wind te herleiden. 

Een vleesvarkenshouderij met een bouwblok van 2,5 ha levert op 20 km afstand in de noord 

en oostelijke richting nog een depositie op van meer dan 2 mollhaljaar. De concentratie op een 

grotere afstand is recht evemedig met de depositie en in dit geval de oppervlakte. 

In de zuid- en westelijke richting ligt de concentratie op 20 km van het bedrijf boven de 1 

mol/ha/jaar. 

Het vedoop van de concentratie in afstand is parabolisch. Duidelijk wordt dat de invloed van 

een bedrijf een groot oppervlak beslaat en ruim over de gemeente grenzen heen reikt. 
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~! ___ -l __ • • __ 

Figuur 4-1 Theoretische stikstofdepositie van 1 varkenshouderij, bouwblok 1,5 ha 
(kaart 10 xlO km, 250 m per rastercel) 

T .. "' .... "'Y ........ " .... uv ............... • u .... ~ .... -' ....... VVU. TY V"V"", 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 test oost 1 0 km 185000 400000 3,59 
2 test west 10 km 165000 400000 2,05 
3 test zuid 10 km 175000 390000 2,76 
4 test noord 10 km 175000 410000 4,50 
5 test noord 5 km 175000 405000 12,60 
6 test oost 5 km 180000 400000 10,62 
7 test west 5 km 170000 400000 5,66 

8 test zu id 5 km 175000 395000 7,53 

9 test oost 15 km 190000 400000 1,90 
10 test oost 20 km 195000 400000 1,24 
11 test west 15 km 160000 400000 1,11 
12 test west 20 km 155000 400000 0,72 
13 test noord 15 km 175000 415000 2,37 

14 test noord 20 km 175000 420000 1,52 

15 test zuid 15 km 175000 385000 1,45 

16 test zuid 20 km 175000 380000 0,89 
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Figuur 4·2 Theoretisehe stikstofdepositie van 1 varkenshouderij, bouwblok 2,5 ha 
(kaart 10 x10 km, 250 rn per rastereel) 

Vleesvarkenbedrijf met 2,5 ha bouwblok -
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 test oost 10 km 185 000 400 000 5,98 

2 test west 1 a km 165 000 400 000 3,41 

3 test zuid 10 km 175 000 390 000 4,61 

4 test noord 10 km 175 000 410 000 7,50 

5 test noord 5 km 175 000 405 000 21,01 

6 test oost 5 km 180 000 400 000 17,70 
7 test west 5 km 170 000 400 000 9,43 

8 test zuid 5 km 175 000 395 000 12,54 
9 test oost 15 km 190 000 400 000 3,16 

10 test oost 20 km 195 000 400 000 2,07 

11 test west 15 km 160 000 400 000 1,84 

12 test west 20 km 155 000 400 000 1,19 

13 test noord 15 km 175 000 415 000 3,95 

14 test noord 20 km 175 000 420 000 2,53 

15 test zuid 15 km 175 000 385 000 2,41 

16 test zuid 20 km 175 000 380 000 1,49 
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4.1.2 Geur 

De berekeningen voor geurverspreiding zijn gemaakt met het programma V-stacks. Voor het 

nula1lematief is de vergunde situatie doorgerekend. In de maximale variant is gerekend met de 

aantallen dieren zoals aangegeven in §3.2. Op de kaarten in bijlage 14, 15 en 16 is de 

geursituatie weergegeven voor het nul alternatief, de maximale variant en de minimale variant 
berekend in 2009. Op de kaarten in bijlage17, 18 en 19 zijn de huidige vergunde situatie, het 

reele worst-case-scenario en het verschil, huidig min scenario, weergegeven, 

Door de aanname in Beuningen, dat ieder bedrij f zich specialiseert in de richting van het 

opgegeven bedrijfstype, kan het voorkomen dat de geurhinder in de maximale variant geringer 

is dan in de huidige situatie. Bedrijven die te boek staat als melkrundvee bedrijf, maar nu 

naast koeien ook varkens fokken, hebben in de huidige situatie een geurcontour. In de 

maximale variant wordt gesteld dat het bedrijf zich specialiseert in melkvee. Daarmee 

verdwijnt de geurcontour. 

Er is gerekend met een raster van 500 bij 500 meter. Bij de weergave op kaart is aan iedere eel 

de waarde toegekend van die is berekend voor het midden van de eel. Er is geen interpolatie 

tussen berekende punten uitgevoerd. Kanttekening is dat bronnen dichtbij het middelpunt van 

een rastercel een grotere invloed hebben dan bronnen op de hoekpunten van rastercellen. 

Cellen die een geurbelasting hebben van meer dan 8 ouElm3 zijn nader geanalyseerd om een 

uitspraak te kunnen doen of dit hoogst waarschijnlijk de werkelijke geurbelasting is, of een 

uitbijter veroorzaakt door de wijze van modelleren. 

.. 

Geur 
vergund 

Legenda 

Brannen 

vergund 
Waarde (ou/m3) 

_ 0-0.1 

0,1 - 2 

2-8 

t::! 8-20 
N 

A 
O~';-~~~;..~~~":;;.,;;f.~tI ... 

MIUEU ~ RUIMTE WATER esu 
Kaart 4-16 Cel met waarde hoger dan 8ouElm3 ten noorden van Wijchen met bronnen. 
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De wettelijke maximaal toegestane geurbelasting vanuit de veehouderij is binnen de 

bebouwde kom 2,0 odour units per kubieke meter lucht, buiten de bebouwde kom 8,0 odour 

units per kubieke meter lucht builen een concentratiegebied. 

Bijlage 8 toont drie cellen boven de grens van 8 oudm'. Kaart 4-16 toont een detail ten 

noorden van Wijchen met de aanwezige bronnen. De geurbelasting in de roodgekJeurde cel is 

10,9 oudm', de omliggende cellen hebben een belasting tussen 0,6 en 1,8 oudm'. In de eel 

met de hoge geurbelasting is een bron aanwezig in de buur! van het midden van de cel. Bij 

deze bron is een totale geuremissie van 2414 oudm' vergund. Gezien de afstand van de bron 

tot het middelpunt van de rastercel en het grote verschil tussen de celwaarde en de omliggende 

waarden, is het aannemelijk dat deze uitbijter wordt veroorzaakt door de manier van 

modelleren. 

," 

Geur 
vergund 

Legenda 

Brennen 

vergund 
Waarde (ou/m3) 
_ 0-0,1 

N 

A 

0,1 - 2 

2-8 

8 - 20 

O:';""';;;:~"';;.~";:="';;..;;;1."" _ Met ... 

MILJEU . RUIMTE . WATER eso 
Kaart 4-17 Cel met waarde hoger dan 8ouEl'm' ten zuiden van Winssen met bronnen. 

Kaart 4-17 toont een detail ten zuiden van Winssen met de aanwezige bronnen. De 

geurbelasting in de roodgekJeurde cel is 8,2 oudm', de omliggende cellen hebben een 

belasting tussen 1,2 en 5,0 oudm'. In de cel zijn drie bronnen aanwezig. De totale vergunde 

geuremissie is 24736,6 oudm'. Gezien de grootte van de vergunde geuremissie is het 

aannemelijk dat de hoge waarde de werkelijke situatie weergeeft. 

Kaart 4-18 toont een detail ten noorden van Ewijk met de aanwezige bronnen. De 

geurbelasting in de roodgekJeurde cel is 17,3 oudm', de omliggende cellen hebben een 

belasting tussen 0,4 en 0,6 ou,;lm'. In de eel met de hoge geurbelasting is een bron aanwezig 

in de buur! van het midden van de cel. Bij deze bron is een totale geuremissie van 2106 

oudm' vergund. Gezien de afstand van de bron tot het middelpunt van de rastercel en het 
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grote verschi! tussen de celwaarde en de ornliggende waarden, is het aannemelijk dat deze 

uitbijter wordt veraorzaak! door de manier van modelleren. 

... .. :0. :. 'Ill! ,.. 
:'~" 

'. 

Geur 
vergund 

Legenda 
Bronnen 

vergund 
Waarde (ou/m3) 
_ 0-0,1 

N 

A 

0,1 - 2 

2-8 

8 - 20 

,,,~...,~~..,::::..; .. ~~ .. ::::..,;;:.ooo _ Me.t ... 

MIUEU . RUIMTE ... WATER 

Ct;O 
Kaart 4·18 eel met waarde hoger dan 8ouEl'm' ten noorden van Ewijk met bronnen. 

De uitbijters in de vergunde situatie komen terug in de minimale variant, omdat op dezelfde 

wijze is gemodelleerd. 

Het minimale altematief laat een duidelijk afname van de geurbelasting zien in Wijchen. In 

Beuningen is het aanta! rastervakken dat een klasse verschuift minder, maar de totale 

geurbelasting neemt weI af. 

In de maximale variant is een verschuiving van geurbelasting te zien, meee dan een vergrootte 

geurbelasting. Dit komt grotendeels door de aanname van specialisatie van de bouwblokken. 

Geur is sterk diersoort afhankelijk. Geur is lastig te koppelen aan de graotte van het bouwblok 

en za! bij vergunningverlening op basis van de aangegeven dieren moeten worden 

gereguleerd. 

Er ontstaan twee knelpunten in de geurbelasting in Wijchen. Ten westen van Batenburg 

ontstaat een geurbelasting van 9,2 ourlm' (Kaart 4-20). Er staan woonhuizen binnen de 

rastercel. Ten zuid-oosten van Wijchen ontstaat een geurbelasting van 9,0 ourlm' (Kaart 

4-22). Ook hier zijn binnen de rastercel woonhuizen aanwezig. 

Op de kaarten blijkt een duidelijke geurconcentratie rond agrarische bouwblokken. In de 

huidige situatie zorgen aanwezige woonhuizen in het buitengebied en woningbouw er voor dat 

veehouderijen niet kunnen groeien. Dit komt voor ten zuiden van Winssen (Kaart 4-17), de 
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agrarische bouwblokken Jiggen direct naast besternming wonen, waardoor bij geringe 

Geur 
vergund 

Legenda 
Bronnen 

vergund 
Waarde (ou/m3) 

. 0-0,1 

0,1 - 2 

2-8 

8 - 20 

N 

A 
·c'~"'~~"';::.:"~~"";::.;;;;'·" .. Met.." 

MIUEU · RUIMTE · WATER 

eso 
Kaart 4·19 Geurbelasting ten westen van Batenburg, vergunde situatie 

toename van geuremissie verslechtering van de situatie kan optreden. 

Bij groei van bedrijven komen woningen binnen de geurcontour te liggen, dit is niet 

toegestaan. 

Geur 
vergund 
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maxlmaal 
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'~';"';c="';::.;'''"=='''';::.';;;.~" .... 
MIUEU . RUIMTE WAlER 

eso 
Kaart 4·20 Geurbelastlng ten westen van Batenburg, maximale variant 
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MIUEU • RUIMTE WAlER 

Kaart 4-21 Geurbelasting ten zuid-oosten van Wijchen, vergunde situatie 
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MILIEU RUlM1E \VATER 

Kaart 4-22 Geurbelasting ten zuid-oosten van Wijchen, maximale variant 

De verschillen in de vergunde situatie, bij lagen 14 en 17, zijn ontstaan door het opnieuw 

modelleren. In hetreeel worst-ease-scenario (bij lage 18) neemt de geurbelasting af. Bij 
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vergelijking van de huidige vergunde situatie en het reeel worst-ease-scenario (bijlage 17 en 

18) is het gebied met minime geurbelasting «0,1 ou/m') is duidelijkgl'Oter, Bij vergelijldng 

van de huidige vergunde situatie en het reeel worst-ease-scenario (bijlage 19) valt op dat voor 

het grootste gebied de geurbelasting in het reeel worst-ease-scenario lager is dan in het 

huidige vergunde situatie, Op enkel plaatsen treedt eeu verslechtering op, Hierbij worden geen 

nOl'men overschreden. 

De minimale variant wordt positief beoordeeld, de totale geurbelasting daalt. De maximale 

variant wordt sterk negatief beoordeeld, omdat er situaties ontstaan waarbij de geurbelasting 

op woonhuizen meer dan 8 oUF/m' is, Het reeel worst-ease-scenario wordt positief beoordeelt, 

omdat gemiddeld de geurbelasting daalt, 

Luchtwassers hebben een positief effect op de stank die verspreid wordt uit de stallen, de 

geurhinder neemt af. De grootste reductie is te bereiken bij varkenshouderijen en 

pluimveehouderijen, Uitbreiding is alleen mogeJijk als aan de eisen van de Wet geurhinder en 

veehouderij wordt voldaan, Daartoe moet in het bestemmingsplan worden opgenomen dat 

geurhinder wordt getoetst bij de vergunningverlening, 

4.1.3 Fijlui@f 

In overleg met de pl'Ovincie Gelded.nd en gemeenten Beuningen en Wijchen is gekozen voor 

de bcoordelingscriteria ammoniakdcpositie en geut'. Het uitbl'eiden van veehouderijen heeft 

naast emissie van stikstof ook emissie van fiin stof tot gevolg. Zowel de uitstoot door de 

bedrijfsactiviteit zelf als het verkeel' van en naar de veehouderijen heeft effect op de 

concentratie fijn stof in het gebied. 

Emissie !ijn slo! door veehouclerijen 
De achtergrondconcentl'atie van fijn stof in de gemeenten Beuningen en Wijchen Jigt rond de 

25 flg/m3 (bron: GCNkarut NMP). De provincie Geldedand pru·ticipeert in het Nationaa! 

Samenwerkingspl'Ogramma Luchtkwaliteit (NSL). In het NSL zijn aUe maatl'egelen die de 

luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit 

verslechtercn opgenomen. Het NSL is uitgewerkt in het Regionaal Samenwcrkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (RSL) Geldedand. De aanpak in het RSL is gericht op het oplossen van 

bestaande overschrijdingen en het vQol'komen van nieuwe. 
In het RSL is aandacht besteedt aan de fijn stof emissie ais gevolg van veehouderijen. Met 

name de pluimveehouderij zorgt voor een hoge emissie van fiin stof. Vit het RSL blijkt dat in 

de gemeenten Beuningen en Wijchen in de huidige situatie geen Imelpunten voor fijn stof als 

gevolg van veehouderijen aanwezig zijn 1. 

Dam'naast stelt de pl'Ovincie dat veehouderijen niet onder 'in betekenende mate' (ruM) 

projecten vallen omdat overscbriidingen van grenswaarden als gevolg van de 

bedrijfsactiviteiten kunnen worden voorkomen via vergunningverlening. 

1 Kaart 1. Landbouwlmelpunten (pp 57) RSL Samenwerldng en Daadlaacht (2008). 
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In de nulsituatie vindt geen uitbreiding van de bestaande veehouderijen plaats. De emissie fijn 

stof zal dan oole niet toenemen. 

In het minimale scenario is geen spralee van groei. Wei worden er maatregelen genomen om 

de emissie tegen te gaan en de luchtlewaliteit verbeteren. Het gebruile van gecombineerde 

luchtwassers in een varleenshouderij reduceerl de emissie van fijn stof met 80%. In 

pluimveestallen leunnen twee soorten luchtwassers worden toegepast. Een chemische en 

biologische wasser. Deze hebben een verwijderingsrendement voor fijn stof van 

respectievelijle 30% en 70% (bron: toelichting bij lijst emissiefactoren fijn stof voor 

veehouderij van RIVM). 

De maximale uitbreiding van de veehouderijen zorgt voor een negatief effect op de 

luchtlewaliteit. Het effect is afhanleelijle van wellee diersoort wordt gehouden. Met name het 

aantal fokzeugen en vleesleuikens zorgen voor een hoge emissie van fijn stof. Als gevolg 

daarvan kan de concentratie fijn stof in de bumt van de grenswaarde (40 Ilg/m') leomen en 

deze mogelijk overschrijden. 

Net als de minimale variant profiteert het reeel worst-case-scenario van de vermindering van 

de fijn stof uitstoot door luchtwassers. Doordat de bedrijven groeien ten opzichte van de 

minimale variant scoort dit altematief slechter dan de minimale variant, maar veel betel' dan 

maximaa!. Het is vergelijkbaar met de huidige vergunde situatie. 

De beoordeling voor de minimale variant is positief. De beoordeling voor de maximale variant 

is zeer negatief. De beoordeling voor het reeel worst-case-scenario is neutraal. 

Maatregelen zijn het plaatsen van luchtwassers, olie-/waterverneveling in casu met verhogen 

van uitlaten of een afschermende vorrn van erfheplanting. 

Daarnaast is uitbreiding alleen mogelijk als aan de eisen van de Wet milieubeheer (Wm) 

wordt voldaan. Daartoe moet in het besternmingsplan worden opgenomen dat het effect op de 

luchtlewaliteit wordt getoetst bij de vergunningverlening. 

Wegverkeer 

In zowel de autonome als de minimale situatie vindt er geen groei van veehouderijen plaats. 

Het verkeer van en naar de bedrijven blijft in die situaties gelijk. Dit heeft geen gevolgen voor 

de uitstoot van fijn stof. 

Bij maximaal gebruile is er wei een toename van het (vracht)verkeer van en naar de 

veehouderijbedrijven te verwachten. In dat geval neemt de concentratie fijn stof in het gebied 

toe. Oak bij het reeel worst~case-scenario is er een toename in verkeer te verwachten, doordat 
de bedrijven in omvang groeien. 

Het aantal verkeersbewegingen is verdeI' afhanlcelijle van de soort bedrijfsvoering. Er is geen 

eenduidige relatie te geven tussen de vergroting van het bouwblok en de mate van vel'sterking 

van de verkeel'saantrekkende werking. Uitbreiding van een bouwblok kan een toename in 

verkeer van personenauto 's en vrachtwagens betekenen. Voor een groter bedrijf is meer 

personeel nodig, en meer aan- en afvoer van goederen ~n vee. 
De achtel'grondconcentl'atie in het buitengebied van de gemeenten Beuningen en Wijchen ligt 

rond 25 ug/m' (MNP), ruim onder de grenswaarde van fijn stof. Het is niet waarschijnlijk dat 
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de grenswaarde (25 uglm3) door toename van verkeer in de maximale situatie wordt 

overschl'eden. 

De autonome en minimale varianten worden neutraal beoordeeld. De maximale variant hijgt 

een negatieve beoordeling, net als het reeel worst-ease-scenario. 

4.'1,4 A<lIIl!J@v®IiIl@®1l V@©ir h@1 b@f§i@iYliYlill@f§p!!!1l 

De uitstoot van stikstof is een knelpunt in het gehele plangebied. Uitbreiding van agrarische 

bouwblokken of wijzigingen van functie zijn aIleen mogelijk ais de stikstofbelasting op het 

Natura 2000-gebied langs de Waal afneemt. Met de huidige regelgeving is geen breedte van 

een bufferzone aan te geven waarbinnen uitbreiding aan zeer strenge regels gebonden is en 

waarbuiten uitbreiding mald(elijker mogelijk is. Wei is duidelijker dat hoe dichter bij de 

uiterwaarden van de Waal het bouwblok gelegen is, hoe minder er mogelijk is. 

In het bestemmingsplan kan een zonering rondom de kwetsbare gebieden zoals bedoeld in 

Wav worden opgenomen met een bufferzone van 250 meter rondom het gebied. Binnen deze 

zone is uitbreiding van het agrarisch bouwblok of omschakeling van agrarische bedrijven 

aIleen mogelijk als dit geen negatieve gevolgen heeft v~~r de kwetsbare gebieden. Dit kan 

worden getoetst bij de wijzigingsbevoegdheid. 

Omdat stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied langs de Waal een knelpunt is, wordt 

aanbevolen uitbreiding van agrarische bouwblokken, omschakeling en functiewijziging 

warn'door mogelijk stikstof vrij komt in de nieuwe situatie niet bij recht toe te staan in het 

bestemmingsplan, maar pas na wijziging toe te laten. Bij de wijzigingbevoegheid kan worden 

getoe!s! of de wijziging uit het oogpunt van stikstof toelaatbaar is. 

'.:2 W©©i1l~ @i1l liiliilf©m~@1Jil1l~ 

Het aspect woon- en leefomgeving is opgedeeid in visuele effecten en capaciteit van het 

wegennet. Visuele effecten belnvloeden de beleving van het de woonomgeving. Bij de 

beoordeling worden de visuele effecten van de uitbreiding van bouwblold(en en plaatsing van 

windmolens op de beleving van de omgeving bekeken. De beschikbare capaciteit van het 

wegennet bepaald mede de verkeersveiligheid in het gebied. Bij de beoordeling worden de 

effecten van de capaciteit van het wegennet op de verkeersveiligheid bekeken. 

4,2,1 VifWl!lll!ll!lffl!lc:i@i'l 

Kaart 4-23 geeft de verschillende landschapstypen weer die aanwezig zijn in de gemeenten. 

Per landschapstype zijn de kernpunten van het beleid aangegeven. Kaart 4-24 geeft aan waar 

de op provinciaal niveau waardevolle Iandschappen liggen. 

Zowel de natuul'lijke omstandigheden als de mens hebben in de loop van de geschiedenis 

bijgedragen aan de vorming van het rivierenlandschap. Dit heeft geleid tot kenmel'kende 

uiterwaarden, oeverwallen en kommen tussen de Waal en de Maas. 
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In de minimale variant treedt geen verandering ten opziehte van de huidige situatie op. De 

maximale variant brengt een verslechtering te weeg omdat de verstoring door bebouwing 

toeneemt. 

Visuele hinder kan ook ontstaan door de plaatsing van windmolens. In het maximale 

altematief wordt op ieder bouwblok een windmolen met een ashoogte van 15 meter geplaatsl. 

Deze windmolens zijn in een vlakke situatie zonder belemrnering door bomen, heggen of 

bebouwing te zien tot een kleine 20 kilometer afstand, gerekend met een ooghoogte van 1,7 

meter. De horizon wordt hierdoor verstoord binnen een straal van 20 kilometer. 

Windmolens laten een (bewegende) sehaduw ontstaan. Deze zageheten slagschaduw kan bij 

een lage winterzon hinder veroorzaken als de turbine te dieht bij een woonhuis staal. Het volle 

vermogen van een windturbine wordt gehaald bij een snelheid van 22 omwentelingen per 

minuul. Dit betekent voor een turbine met drie bladen een flikkerfrequentie van 66 per minuut 

of 1,1 per seconde (bron: InfoMil, informatieblad Windturbines, oktober 2002). Mensen 
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Kaart 4-23 Landschapstypen in gemeenten Benningen en Wijchen (bron: Landschapsvisie 'landschap in 

beweging', DLV Groen & Rnimte) 
kunnen hinder ondervinden van de slagschaduw. De windmolen kan uitgezet worden als dit 

het geval is_ Als de precieze locatie van de windmolen bekend is, kan berekend worden 

hoeveel dagen de huizen in de omgeving last hebben van de slagschaduw. De Regeling 

algemene regels voor inriehtingen milieubeheer (RARIM) stelt dat er maatregelen moeten 
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worden genomen als de afstand tussen de punt van de ashoogte van de windturbine en de 

gevel van het gevoelige object minder dan twaalf maal de rotordiameter bedraagt en er meer 

dan 17 dagen per jaar gedurende 20 minuten hinder op treedt. 

De beoordeling van de maximale variant voor visuele effecten is negatief. De minimale 

variant wordt neutraal beoordeeld. 

De visuele hinder door uitbreiding van de bebouwing kan worden gemitigeerd door bij de 

uitbreiding van bouwblokken eisen te stellen aan de vormgeving en inpassing van het 

bouwblok. Hinder door slagschaduw van windmolens kan worden voorkomen door bij 

vergunningverlening een stilstandvoorziening te verplichten indien mogelijk hinder optreedt 
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Kaart 4·24 Waardevollandschap op provinciaal niveau (bron: www.gelderland.n1) 

4.2.2 Capaciteit wegennet 

In de huidige situatie worden de meeste knelpunten op het gebied van verkeer in de kernen 

ervaren, 

In het maximale alternatief worden de bouwblokken uitgebreid. Uitbreiding van een 

bouwblok gaat gepaard met uitbreiding van de agrarische activiteit. Dil vergroot het aantal 

verkeersbewegingen rond een bedrijf. Het aantal verkeersbewegingen is verder afhankelijk 
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van de soort bedrijfsvoering, Er is geen eenduidige relatie te geven tussen de vergroting van 

het bouwblok en de mate van versterking van de verkeersaantreldcende werldng, Uitbreiding 

van een bouwblok kan een toename in verkeer van personenauto's en vrachtwagens 
betekenen. Voor een groter bedrijf is meer personeel nodig, en meer aan- en afvoer van 
goederen en vee, Dit laatste gebeurt voomamelijk met vrachtwagens, Niet aUe 

landbouwbedrijven zijn gelegen aan wegen die berekend zijn op een grote hoeveelheid 

vrachtwagens, 

In de minimale variant is geen afname van verkeer ten opzichte van de huidige situatie te 

verwachten. 

De maximale variant wordt voor de capaciteit van het wegennet negatief beoordeeld, De 

beoordeling voor de minimale variant is neutraal, 

4.2.3 A<lnb®v®lirl!l®" voor n®t b®st®mmirl!lsjll.m 

In de bestemmingsplannen kan een zonering worden opgenomen gebaseerd op het waardevol 

landschap zoals aangegeven in het Streekplan Gelderland 2005, In landschappelijk 

waardevoUe gebieden kunnen extra eisen aan de vormgeving en inpassing worden gesteld om 

de visuele hinder door windmolens en gebouwen te voorkomen, De extra bescherming moet 

zich richten op de kwaliteiten van het landschap die maken dat het aangewezen is als 

waal'devol. Deze extra bescherming lean worden geregeld via een aanlegvergunning of worden 
opgenomen in de wijzigingsbevoegdbeid. 

4.:11 B@d®m @1'iI w<llb~r 

Het aspect bodem en water wordt gesplitst in bodemJewaliteH, verandering 

grondwaterstroming en grondwaterstand, kwel en infiltratiegebieden en oppervlaktewater 

kwaliteit. Voor bet criterium bodem wordt bij de beoordeling bekeken of de bodemJewaliteit 

wordt belnvloed door de altematieven, Voor het criterium verandering grondwaterstroming en 

grondwaterstand, kwel en infiltratiegebieden wordt bepaald of de verhouding tussen kwe! en 

infiltratie verschuift. De oppervlaktewater kwaliteit is mede bepalend voor de ecologische 

waarden van het water. Bij de beoordeling wordt bekekcn wat het effect van de alternatieven 

is op de ecologische waarden van het oppervlaktewater. 

4.3 .. 1 B©d@mKwali!@it 

De kwaliteit van de bodem in het buitengebied van Beuningen en Wijchen is over het 

algemeen goed. Langs wegen en op plaatsen waar allange tijd bewoning is kan de kwaliteH 

mindel' zijn (Bodembeheerplan gemeente Wijchen, 2006 en BodemJewaliteitskaart MARN

gemeenten, 2006), 

De uitbreiding van agrarische bouwblokicen brengt een minimaal grondvel'zet met zich mee, 

In het minimale alternatief is geen uitbreiding van bouwbloldcen toegestaan, WeI kan op het 

bouwblok zelf uitbreiding van de bebouwing plaats vinden, Voordat bouwwel'ken kunnen 
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worden geplaatst waar meer dan 2 uur per dag mensen aanwezig zijn, is grond onderzoek 

verplicht. Hieroit kan een saneringsplicht naar voren komen. 

De altematieven zijn op het criterium bodemkwaIiteit niet onderscheidend. Beide 

altematieven worden neutraal beoordeeld. 

4.3.2 Verandering grondwaterstroming en grondwaterstand. kwel en 
infiltratiegebieden 

In het plangebied komen kwelgebieden, infiltratiegebieden en intermediaire gebieden voor. In 

kwelgebieden is sprake van een opwaartse stroming in het grondwater. Grondwater komt aan 

de oppervlakte en wordt met het oppervlaktewater mee afgevoerd. In infiltratiegebieden is er 

een neerwaartse stroming in het grondwater. Neerslag die in het gebied valt, voedt het 

grondwater. Intermediaire gebieden hebben soms infiltratie en soms kwel. Langs de Maas kan 

bij hoge waterstanden kwel optreden, en bij lage waterstanden infiltratie. 

Op Kaart 4-25 zijn kwelgebieden weergegeven. In de maximale variant worden de 

bouwblokken uitgebreid. Extra verharding door de uitbreiding van bouwblokken betekent dat 

in infiltratiegebieden minder water toegevoegd wordt aan het grand water. Over de verharding 

zal het water afstromen, het riool in of naar het oppervlaktewater, tenzij mitigerende 

maatregelen worden getroffen. 

In kwelgebied heeft de extra verharding geen consequenties voor het grondwater. In 

intermediaire gebieden trek! er in infiltratieperiodes minder water de grand in door de extra 

verharding. Dit belnvloedt de grate van het grondwaterlichaam niet. 

In de minimale variant verander! de mate van verharding niet. 
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Kaart 4-26 Hydrologisch bei'nvloedingsgebied en bescherrningszones (bron: Wateratlas Gelderland , 

www.gelderland.n1) 

De maximale variant wordt voor de verandering van grondwaterstroming en grondwaterstand, 

kwel- en infiltratiegebieden negatief beoordeeld, De beoordeling voor de minimale variant is 

neutraal, 

4.3.3 Oppervlaktewater kwaliteit 

In gemeente Wijchen komen verschillende sloten en beken voor met een specifieke 

ecologische doelstelling (SED) en water van het hoogst ecologische niveau (HEN), Dit is 

weergegeven in Kaart 4-26, 

Er zijn vier bouwblokken gelegen in het gebied met het SED-slotenstelsel in het noorden van 

gemeente Wijchen, 7 ten noordoosten van Hernen en 2 in het gebied ten zuiden van Hemen, 

12 bouwblokken zijn gesitueerd in het gebied met SED-slotenstelsel in het zuiden van de 

gemeente Wijchen, Bij de lozing van water van de bouwb1okken op het slotenstelsel kunnen 

gebiedsvreemde stoffen in het water komen, 
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De beoordeling van oppervlaktewater kwaliteit voor de maximale variant is negatief. De 

beoordeling voar de minimale variant is neutraal. 

Om de negatieve effecten van lozing van water van de bouwblokken op het slotenstelsel te 

beperken kunnen bij de uitbreiding van bouwblokken extra eisen gesteld worden aan de 

afvoer van hemelwater. 

4.3.4 A<lJ!1b@\f@!ii'l~@i1 \f@@' n@t b®!»t@mmitll~!»p!liI!1 

In de bestemmingsplannen kan een zonering worden opgenomen gebaseerd op de ligging van 

infiltratiegebieden en de belnvloedingsgebieden van HEN- en SED-water. In 

infiltratiegebieden kunnen extra eisen worden gesteld aan het behoud van de hoeveelheid 

hemelwater die infiltreert bij uitbreiding van verhard terrein. In de gebieden bovenstrooms 

van de HEN- en SED-wateren plus kunnen extra eisen worden gesteld aan de fillratie van 

afstromend hemelwater van verhard terrein naar oppervlaktewater. Deze extra bescherming 

kan worden geregeld via een aanlegvergunning, of bij de wijzigingsbevoegdheid kan worden 

aan eisen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit. 

4.4 Nlllhlll!ll" 

Het aspect natuur valt uiteen in verandering areaal, verstoring door geluid, verstoring door 

licht, verontreiniging en doorsnijding/aanleg van ecologische verbindingen. Uitbreiding van 

agrarische activiteiten leidt tot een ruimte claim die voor een deel ten koste gaat van het areaal 

natuur. Eij de beoordeling wordt welke omvang aan areaal verloren gaat aan EHS, Natura 

2000 en overige natuur. De toename van agrarische activiteit kan leiden tot verstoring van 

natuurlijke waarden door geluid, licht of verontreiniging. Bij de beoordeling wordt bekeken of 

een toename aan verstoring te verwachten is. Behalve dat ruimte claims ten koste gaan van 
areaal kunnen ook ecologische verbindingen worden doorsneden waardoor natuurgebieden 

gelsoleerd komen te liggen. Bij de beoordeling wordt bekeken of sprake is van de 

doorsnij ding van verbindingen. 

&\,&\.1 V@iOIi'J(j®rii'J!I oir@1l1l1 

In Kaart 4-27 zijn de EHS gebieden aangegeven. Het Natura 2000-gebied Waaluiterwaarden 

is opgenomen in de EHS. 

In totaal zijn er 18 bouwblokken binnen de EHS gelegen, allen in Wijchen. 6 ervan bevinden 

zieh in de zone EHS natuur, 2 in de verwevingszone. De overige 10 zijn binnen de 

verbindingszone gesitueerd. 

In het Streekplan Gelderland 2005 heeft provincie Gelderland regels gesteld voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van de EHS .. Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de 'nee, 

tenzij'-benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is, ais daarmee de 

wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden aangetas!. Afwijken van deze regel 

is aIleen mogelijk ais het maatschappelijk belang groot is en er geen reele alteruatieven zijn. 
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De gemiddelde grote van een bouwblok in Wijchen is 1 ha. Maximale uitbreiding van de 18 

bouwblokken tot 2.5 ha. betekent een extra verharding van 27 ha. Deze ruimte is dan niet 

meer beschikbaar voor natuurwaarden. In het minimale alternatief vindt geen uitbreiding 

plaats. Hierin wordt de ruimte voor natuurwaarden niet verkleind. 

~ 
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Kaart 4-27 EHS gebieden (bron: www.gelderland.nl) 
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De beoordeling van verandering areaal voor de maximale variant is sterk negatief. De 

beoordeling voor de minimale variant is neutraal. 

4.4.2 Verstoring door geluid 

De grootste bron van geluidsverstoring is het lawaai van de snelweg. Dit speelt bij A1verna en 

de A 73. het bos van Hernen en de A50. de uiterwaarden en de A50. Zowel in het a1ternatief 

met maximale uitbreiding van de agrarische bouwblokken. als in de minimale variant. worden 

geen significante veranderingen in het verkeer op de snelweg verwacht. 

Uitbreiding van bouwblokken betekent een uitbreiding van activiteiten op het bouwblok. Dit 

kan zijn een uitbreiding van stallen. of van andere installaties. bijvoorbeeld een 

mestvergistingsinstallatie. Extra activiteit kan extra geluidproductie betekenen. 

Verstoring door geluid kan ook optreden tijdens de aanlegfase. Daarnaast kan verstoring 

optreden door verkeer dat van de weg gebruik maaJet. Hoe verder dieren zich van een 
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geluidsbron bevinden, hoe mindel' verstoring optreedl, De meeste verstoring is te verwachten 

in de maximale variant. 

In de minimale variant is een afname van de geluidsproductie vanaf de bouwbloldcen te 

verwachten, omdat de stallen beter gelsoleerd worden. 

De beoordeling van verstoring door geluid voor de maximale variant is negatief. De 

beoordcling voor de minimale variant is positief. 

4.4.::l V@F1Ji©ring d©or lieht 

Grootschalige verstoring door licht wordt veroorzaalet door leassengebieden. Het 

bestemmingsplan schept geen leader voor een uitbreiding van de glastuinbouw. De kemen 

vallen niet in het bestemmingsplan buitengebied. 

Verstol'ing door licht is het grootst in de directe nabijheid van de lichtbron. In open landschap 

is een lichtbron van grote afstand zichtbaar en kan de verstoring grater zijn. Het bouwblok 

zelf kan de bron van licht zijn, maar ook het extra verkeer van en naar het bouwblok. Door 

uitbreiding van bouwblold<en zal de verstoring door licht kunnen worden verergerd. 

De beoordeling van verstoring door licht voor de maximale variant is negatief. De beoordeling 

voar de minimale variant is neutraal. 

4.4.&, V@F@nar@iniging 

Een belangrijke bron van verontreiniging van natuurgebieden is stilestofdepositie vanuit de 

lucht. Deze verontreiniging is beschreven in paragraaf 4.1.1. Daamaast zijn uitspoelende 

meststoffen vannit de bodem naar het grondwater een potentiele bron van vervuiling. In het 

maximale alternatief wordt er van nit gegaan dat alle agrarische bonwblokken maximaal 

uitgebreid worden en de bedrijfsvoering gelntensiveerd. Hierdoor zal meer mest geproduceerd 

worden. Het is de vraag of oole meer mest uitgereden lean worden, of dat de percelen al 

maximaal belast zijn. Voor de beoordeling wordt er vanuit gegaan dat door de huidige 

mestboekhouding de alle percelen al maximaa! bemest worden, en hierin geen verandering 

optreedt in een van de alternatieven. 

De beoordeling van vel'Ontreiniging is voor alle altematieven neutraa!. 

4,4,5 [J@©rl'ii'1ijdii'1!» I Ol,ml@g @t:@I@llli~t:h@ v@rbil1dil'l!»@1'1 

De natuurgebieden in Beuningen en Wijchen worden via EHS verbindingszones verbonden. 

Deze zones staan weI op de kaart, maar zijn nog niet volledig gerealiseerd. Uitbreiding van 

agrarische bouwblokken zal geen volledige doorsnijding van verbindingen tot gevolg hebben. 

WeI kan de robuustheid van de verbinding worden aangetast doordat de 1'l1imte Vaal' natuur 

verleleind word!. 
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De beoordeling van doorsnijding/aanleg van ecologische verbindingen voor de maximale 

variant is negatief. De beoordeling voor de minimale variant is neutraal. 

4.4.6 Aanbevelingen voor het bestemmingsplan 

In de bestemmingsplannen kan een zonering worden opgenomen gebaseerd op de EHS zoals 

die is aangegeven in het Streekplan Gelderland 2005: 

• EHS-natuur: Geen uitbreiding mogelijk van agrarische bouwblokken 

• EHS-verweving: beperkt uitbreiding van agrarische bouwblokken mogelijk onder 

voorwaarde dat de natuurkwaliteit versterkt wordt 

• EHS-verbindingszone: uitbreiding van agrarische bouwblokken is mogelijk onder de 

voorwaarden dat de aanwezige natuurwaarde niet wordt aangetast en dat de 

functionaliteit van de verwevingszone wordt behouden of vergroo!. 

De voorwaarden waaronder uitbreiding kan plaatsvinden kunnen worden opgenomen bij de 

wijzigingsbevoegdheid, of worden geregeld via een aanlegvergunning. 

4.5 Ruimtelijke kwaliteit 
Het aspect ruimtelijke kwaliteit valt uiteen in landschap, historische geografische en 

historische bouwkundige elementen, geomorfologie en archeologie. Het criterium landschap 

wordt belnvloed door de aanleg van grote lijnvormige elementen die landschapsstructuren 

doorsnijden. Bij de beoordeJing wordt visuele hinder niet meegenomen dit is beoordeeld 

onder het criterium visuele effecten in paragraaf 4.2.1 Bij de beoordeling van de effecten op 

historische geografische elementen wordt bekeken of de verkavelingsstructuur wordt 

aangetas!. De beoordeling van historisch bouwkundige elementen richt zich op de aantasting 

van beschermde dorpsgezichten en buitenplaatsen. Geomorfologie en archeologie worden 

vooral be1nvloed door vergraving. Bij de uitbreiding van bouwblokken kan egalisatie en 

vergraving voor fundering aan de orde zijn. 

4.5.1 Landschap 

Het landschap in Beuningen en Wijchen is georienteerd op de stroomrichting van de rivieren, 

oost-wes!. De verschillende landschapstypen worden gekarakteriseerd door meer of minder 

openheid. 

Het bestemmingsplan schept geen kader voor aanleg van grote lijnvormige elementen die 

landschapsstructuren kunnen doorsnijden. Lokaal bij de uitbreiding van agrarische 

bouwblokken kunnen landschappeJijke structuren worden aangetas!. Een uitbreiding kan ook 

een versterking van landschappelijke structuren betekenen, omdat er eisen aan de nieuwe 

inrichting gesteld kunnen worden. 

Kaart 4-24 geeft de Jigging van het waardevolle landschap Rivierduin Wijchen - Bergharen 

weer. De kernkwaliteiten zijn: 
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• Kleinschalige rivierduinen met afwisseling van bos, vennen, houtwallen en open 

essen, microrelief en plaatselijk grillige lokale wegen; grote hoogteverschillen bij 

rivierduin Bergharen 
• onregelmatige, blokvormige verkaveling 

• bebouwing geconcentreerd in dorpen en buurtschappen en verspreid langs open essen 

en dijken 

• overgang naar noord en zuid met open kommen en k1einschalige oeverwallen, 

talrijke oude Maasarmen herkenbaar 

Bedreigingen zijn een egalisatie van het microrelief, elit is meegenomen onder het punt 

geomorfologie. Uitbreiding van de bouwblokken in de open delen van het landschap kan een 

grote visuele impact hebben. Dit is beschreven in paragraaf 4.2.1. 

De beoordeling van het aspect landschap is voor aile alternatieven neutraa!. 

4.5.2 Be'invloeding historisch geografische en historisch bouwkundige 
elementen 
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Kaart 4-28 laat de aanwezige historische lijnelementen zien, De legenda-eenheid 

Landschappelijke waarde is deels gebaseerd op de herkenbaarheid van het historisch 

verka velingspatroon, 
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Kaart 4-29 Historisch bouwkundige elementen (bron: Streekplan Gelderland, www.gelderland.nl) 

Uitbreiding van de bouwblokken in de maximale variant kan lijnelementen doorsnijden en het 

verkavelingspatroon verstoren, In het minimale aiternatief is geen kans op verstoring. 

De beschermde stads- of dorpsgezichten van Batenburg en Leur (Kaarl 4-29) vallen boiten het 

bestemmingsplangebied. De historische buitenplaats Ewijk valt binnen het 

bestemmingsplangebied. Er is ter plaatse geen agrarisch bouwblok. Er bestaat geen kans op 

aantasting door uitbreiding van een bouwblok. 

De maximale variant wordt voor de historisch geografische en historisch bouwkundige 

elementen negatief beoordeeld. De beoordeling voor de minimale variant is neutraa!. 
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4.5.3 Geomorfologie 
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Kaart 4-30 Aardkundig waardevolle gebieden (bron: Streekplan Gelderland, www.gelderland.nl) 

Het rivierduinencomplex Bergharen is grotendeels een GEA-object (Kaart 4-31). GEA

objecten zijn geologische, geomorfologische of bodemkundige objecten die door hun 

zeldzaamheid, gaafueid en onvervangbaarheid een educatieve en aardwetenschappelijke 

waarde hebben. De GEA-objecten zijn per provincie geinventariseerd in de periode 1970 -

1989. Er is in Nederland geen aparte bescherrning voor geomorfologische waarden. 

Het relief van het rivierduinencomplex Bergharen is kenmerkend. Binnen de begrenzing van 

het rivierduinencomplex liggen 17 bouwblokken. Voor uitbreiding van de bouwblokken kan 

egalisatie gewenst zijn. Dit vormt een bedreiging voor dit aardkundig monument. Vergraving 

voor het storten van funderingen is een tweede bedreiging. 

Ook voor de overige aardkundige waardevolle gebieden (Kaart 4-30) zijn egalisatie en 

vergraving bedreigingen die ontstaan bij het uitbreiden van agrarische bouwblokken. 

De maximale variant wordt voor geomorfologie negatief beoordeeld. De beoordeling voor de 

minimale variant is neutraal. 
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4.5.4 Archeologie 
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Kaart 4-32 Archeologische verwachtingskaart (bron: Streekplan Gelderland www.gelderland.nl) 

De hoogste areheologische verwaehtingswaarde is op oude oeverwallen, De hogere delen 

langs de rivier werden al vroeg bewoond, De verwaehtingswaarde is weergegeven op Kaart 

4-32 en in bijlagen 20, 21 en 22, 

Areheologisehe waarden zijn gevoeJig voor vergraving, grondwaterstandsdaling en zetting en 

klink Door de uitbreiding van agrarisehe bouwblokken is aileen vergraving een reeel gevaar, 

Funderingen van bouwwerken zorgen voor beroering van de grond, 

De maximale variant wordt voor areheologie negatief beoordeeld, De beoordeling voor de 

minimale variant is neutraal. 

4.5.5 Aanbevelingen voor het bestemmingsplan 

In de bestemmingsplannen kan extra beseherming worden geregeld via een 

aanlegvergunnning of de voorwaarden waaronder uitbreiding kan plaatsvinden kunnen 

worden opgenomen bij de wijzigingsbevoegdheid, Hierbij kan worden verwezen naar de 

beleidskaders areheologie van de beide gemeenten, Deze zijn versehillend ingevuld, In 

Beuningen is bij verstoring van de bodem dieper dan 30 em: 
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• bij archeologische monumenten altijd een bureauonderzoek en een archeologisch 

karterend bool'Onderzoek verplicht; 

o bij hoge verwachtingswaarde een archeologisch bureauonderzoek en verkennend 

bool'Onderzoek verplicht vanaf 120m'. 

o Bij middelhoge en lage verwachtingswaarde een archeologisch bureauonderzoek 

verplicht vanaf 2000 m2
• 

In Wijchen is archeologisch onderzoek verplicht bij verstoring van dieper dan 30; 

• bij AMK-gebieden en een bufferzone van 50 meter l'Ondom deze gebieden; 

o bij hoge en middelhoge verwachtingswaarde vanaf 100m2
; 

o bij lage verwachtingswaarde vanaf 2000m2 

Als uit archeologisch onderzoek geen waarden naar voren komen die aange!ast kunnen 

worden door uitbreiding kan uitbreiding plaats vinden. 

4.6 DUUrlOllOllml'leid 
Het aspect duurzaamheid is verdeeld in ruimtegebruik, energie, flexibiliteit in gebruik en de 

mogelijkheid tot functieverandering. Bij het criterium ruimtegebruik wordt beoordeeld wat de 

omvang is van het gebied dat voor agrarische activiteiten kan worden benut en niet meer voor 

andere functies beschikbaar is. Bij de beoordeling van het cliterium energie is bekeken wat de 

bijdrage kan zijn aan energie opwekking in de verschillende alternatieven. De flexibiliteit in 

gebruik wordt beoordee1d op de mate waarin binnen de alternatieven aanpassing van het 

gebruik van de mimte mogelijk is. De mogelijkheid tot functieverandering maakt inzichtelijk 

in hoevene de wijziging van funeties van bebouwing mogelijk is binnen de alternatieven. 

4.6.1 Ruimtegebruik 

Het totale pJangebied is ongeveer 92Jan2
, 9.200 ha. In Wijchen zijn 115 bouwblokken met een 

gemiddeJde grootte van 1 ha. In Beuningen ziju 74 bouwblokken met een gemiddeJde grootte 

van 1,5 ha. Een uitbreiding van alle bouwblokken tot 2,5 ha betekent een extra verharding van 

het oppervJak van 346,5 ha. Deze ruimte is dan niet meer beschikbaar voor andere doeJeinden. 

Dit is 3,77% van het totale pJangebied. 

De maximaJe variant wordt voor ruimtegebruik negatief beoordeeJd. De beoordeling voor de 

rninimale variant is neutraal. 

4.6.2 Eflergie 

In het bestemmingsplan is geen stimulans voor de productie van duurzame energie 

opgenomen. Autonoom zaJ de productie van energie door windenergie en vergisting niet 

toenemen, omdat de kosten te hoog zijn ten opzichte van de opbrengsten (Van del' Schans et 

aJ, 2008). 
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up Kaart 4-33 is te zien dat gemeenten Beuningen en Wijchen niet gelegen zijn in het meest 

gunstige deel van Nederland voor het oprichten van windmolens. Dit verlengt de 

terugverdientijd van de molen. Nog belangrijker zijn de locale omstandigheden . 
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Kaart 4-33 Windkaart Nederland (broo: www.duurzameeoergiethuis.nl) 
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Aandachtspunt bij het toelaten van functieverandering in de bestemming wonen, betreft dat 

voor bedrijfswoningen andere regels gelden op het gebied van hinder dan voor 

burgerwoningen. Met name op het gebied van geur kan het voorkomen dat uitbreiding van 

omliggende agrarische bedrijven belemmerd wordt door burgerwoningen in de nabijheid. 

De beaordeling van magelijkbeid tot functieverandering is vaar alle varianten neutraa!. 
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Omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een andere vorm van landbouw kan zowel een 

afname als een toename in ammoniakuitstoot en geurhinder met zich meebrengen. 

4.6.5 Aanbevelingen voor he! bes!emmingsplan 

In de bestemmingsplannen kan een zoneting worden opgenomen wat betreft uitbreiding 

gebaseerd op de EHS (zie §4.4.6) en waardevollandschap (zie §4.2.3). Hiermee wordt 

duurzaamheid bevorderd. In de bestemmingsplannen kan een zanering Vaal' 

functieverandering worden opgenomen zodat een nieuwe woonfunctie geen belemmering 
Vaal' agrarische uitbreiding in het hele plangebied zal varmen. 
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5. Samenvatting effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel zijn de beoordelingen uit het voorgaande hoofdstuk samengevat. 

.. 

Aspect Criteria Beoordeling 
Nulaltematief Maximaal Minimaal Reilel 

Lucht Stikstofdepositie 0 -- + + 
Geur 0 - + + 
Fijn stof - veehouderij 0 -- + + 
Fijn stof - wegverkeer 0 - 0 -

Woon- en Visuele effecten 0 - 0 
leef- Capaciteit wegennet 0 - 0 
omgeving 

Bodemen Bodemkwaliteit 0 0 0 
water Verandering grondwater- 0 - 0 

stroming en grondwater-

stand, kwel- en 

infiltratiegebieden 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 -- 0 
Natuur Verandering areaal 0 - 0 

Verstoring door geluid 0 - + 
Verstoring door licht 0 - 0 

Verontreiniging 0 0 0 
Doorsnijding/aanleg 0 - 0 
ecologische verbindingen 

Ruimtelijke Landschap 0 0 0 
kwaliteit Histodsch geografische en 0 - 0 

historisch bouwkundige 

elementen 

Geomorfologie 0 - 0 
Archeologie 0 - 0 

Duul'zaam- Ruimtegebruik 0 - 0 
heid 

Energie 0 + 0 
Flexibiliteit in gebruik 0 + -

Mogelijkheid tot 0 0 0 
functieverandering 

Tabel 3 Samenvatting effectbeoordeling 

Het maximale alteruatief scoort op veel punten negatief. Het uitbreiden van de bouwpercelen 

heeft effecten op de ruimtelijke kwaliteit. Uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten SC001t met 

name op stikstofdepositie en fijn stof slecht. De grenswaarden hiervoor zijn wettelijk bepaald. 
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De negatieve effecten hebben invloed op het hele gebied. Echte knelpunten kunnen ontstaan 

bij bedrijven in de buurt van de EHS, de uiterwaarden van de Waal of de kwetsbare gebieden 

in het kader van de Wav. Door het nemen van maatregelen kan een groat deel van deze 

negatieve effecten teniet worden gedaan. 

Dit is oak de reden waarom het minimale alternatief goed scoort. Door het nemen van 

maatregelen vindt een verbetering van de huidige situatie plaats. Zo kan door gebruik te 

maken van luchtwassers de huidige stikstofdepositie worden verminderd. Daarnaast moet ook 

de landschappeJijke en culturele waarde behouden blijven, zoals het rivierduinencompJex 

Bergharen. 
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60 Leemten in kennis 
In het hoofdstuk 'Leemten in kennis' worden onzekerheden in de effectstudie aangegeven. 

Deze onzekerheden kunnen voorkomen in zoweI de gebmikte methoden aIs de kennis. De 

belangrijkste leemte in kennis is dat het onbekend is of de percelen in het plangebied 

maximaal met nitraat en fosfaat worden belast. 

De geboden informatie levert een goede basis yoor de verdere besluitYorrning. Geconstateerde 

leemten in kennis en onzekerheden in modeluitkomsten staan beslllitvorrning niet in de weg. 
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7. Aanzet tot evaluatieprogramma 
Het plan-MER leidt niet direct tot uitvoering van de activiteiten waarvoor het kaders schept. 

Eerst zal nog een wijzigingsbesluit ondersteund door een besluit~m.e.r. moeten worden 
genomen. Door het abstractieniveau van het plan-m,e,r. is het besluit-m.e.r. geschikter voor 
concrete voorstellen voor een monitorings- en evaluatieprograrruna. 

Het evaluatieprogramma dat de gevolgen van dit plan-m,e,r. inzichtelijk maakt, kan 

grotendeels worden gevoed met de gegevens die worden verkregen bij de handhaving van de 

verleende vergunningen. Daarnaast kan worden aangesloten bij bestaande meet- en 
monitoringsprogramma's. 

De gebruiksruimte wordt grotendeels bepaald door de stikstofdepositie in het gebied, Om te 

bepalen ofuitbreidingen mogelijk zijn en of de afname van stikstofdepositie wordt bereikt, 

moet deze voor het hele gebied inzichtelijk gemaakt worden, Een middel hiervoor is het 

opzetten van een depositieboekhouding, Dit maakt het eenvoudiger am te beoardelen of 

initiatieven weI of niet doorgang kunnen vinden en welke voorwaarden hieraan verbonden 
zijn. 
In 2010 moet de landelijke doelstelling voor stikstofdepositie (1650 mol/hal gehaald worden, 

Dit is een goed moment om de stikstofdepositie in het buitengebied van de gemeenten 
Beuningell en Wijchen te evalueren. Aanbevolen wordt om een plan van aanpak op te stellen 
voor het geva] dat deze de landelijke doelstelIing overschrijdt. De uitkomst hiervan heefl 

gevolgen voor de uitbreidingsmogelijkheden van de bouwblokken in het buitengebied. 
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1 J InLeiding 

D(/(H he! doorlopen van de m.e.f.-procedure wordcll (miJi(;u)<li'v<..:glllgt;fl in bet 
bcstcll1mingspian goed onderbouwd. het proces gesh'oomlijlld en vindt objectieve tuetsing en 
daarmee waarborging plants. Dit biedt een garantie vaar zOl'gvuldige besluitvorming in de 
geest van de "algemene beginselen van behoorlijk bestuur". 

Deze Notitie Reikwijdte en detailniveau is een stap in het proces om tot eell zorgvuldige 

afweging te komen. In deze notitie wordt een afbakening van het gebied gegeven, het 
detailniveau en de methode van aanpak van het plan-MER, Hierbij zijn de aandachtspunten 
zoals naar voren gekomen in overleg met betrokken bestuursorganen verwerkt. Dit maakt de 
Notitie Reikwijdte en detailniveau tot het uitgangspunten document VDOl' de pianwMER. 

1.2 Procedure plan~m.e.r. 

1.2.1 Stappen plan-m.e.r. 

De Wet rnHieubehcer schrijfl: de volgende stappen VOOr de plan-m.e,r.-procedure voor: 
• Openbare kennisgeving (art. 7.llc Wm) 

\l) RaadpJegen betrokken bestuursorganen over de reikwijdte en detailniveau van het 
MER (art. 7.11 b Wm) 

• Opstellen en publiceren MER (art 7.11 a Wm) 

• Terinzagelegging van het MER en het (voor)ontwerp-bestemmingsplan met de 

daarbij horende inspraakmogeJijkheden (art. 7.26a Wm) 

@ Motiveren gevolgen Van de m.e.I'.-procedure in het definitiefbestemmingsplan 
(7.26d Wm) 

• Bekendmaking en mededeling van het bestemmingsplan (art. 7.26e Wm) 

Stap 1, Kennisgeving 
De openbare kennisgeving heef\ reeds plaats gevonden. 

Stap 2, Raadplegen betrol<ken bestuursorganen 

De uitkornsten van het overleg met de betrokken bestuursorganen zijn meegenomen bij het 
opstellen van de Notitie Reikwijdte en detailniveau, 

Stap 3, Opstellen plan-MER 

Het plan-MER wordt opgesteld op basis van de bepanlde reikwijdte ell het detailniveau. Het 

MER is het centrale onderdeel van de procedure waarin het voomemen en alternatieven 
worden beoordeeld op milieueffecten. 
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Stap 4, Terinzagelegging en inspraak 
Het plan-MER en het voorontwerp bestemmingsplan liggen gelijktijdig ter inzage. Een ieder 
kan schriftelijk of mondeling cen reactie op beide documenten geven. 

Stap 5, Motiveren in het definitieve plan 
De gemeenten Beuningen en Wijchen zullen in het uiteindelijke bestemmingsplan motiveren 
hoe met de uitkomsten van het plan-MER en de inspl'aakl'cacties is omgegaan. 

Stap 6, Bekendmaking en mededeling van het bestemmingsplan 
Conform de plan procedure wordt het definitieve beslemmingsplan bekend gemaakt. 

1.2.2 Inhoud plan-MER 

Het plan-MER bevat een beschrijving van de milieueffecten van de activiteiten waar het plan 
een kader voor bied!. Het MER moel de volgende onderdelen bevatten: 

~ de probleem~ en doelstelling van de voorgenomen activiteit 
c een besclu'ijving van de voorgenomen activiteit en de bandbreedte van alternatieven 

die redelijIcerwijs in beschouwing dient te worden genomen met een motivering 
hiervan 

• een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op de 
voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven; 

€I cen beschrijving van de bestaande milieusituatie en de waarschijnlijke ontwikkeling 
daaJ-van zander de nieuwe activiteit (alltonome ontwikkeling) 

\') een beschrijving van de miliellgevolgen van de activiteit en van de alternatieven. 
Indien blijkt dat niet aile nadelige gevolgen VDor het milieu kunnen worden beperkt, 
kunnen mogeJijkheden worden beschl'even om door het tl'effen van voorzieningen of 
maatregeien elders de nadelige effecten te compenseren 

fa een vergeli,iking tussen de milieugevolgen van de activiteit en die van de 
a1ternatieven 

t;I leemten in kennis en informatie 
\') een samenvatting die leesbaar en begrijpelijk is voor een niet ingewijd pubUele 

1.3 Doe! van Notitie Reikwijdte en detailniveau 

De Notitie Reikwijdte en detailniveau geeft aan welke ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden in het plan-MER aan de orde komen. Het geeft de afbakening, 
het detailniveau en de methode van aanpak van het plan-MER. Dit belreft: 

o Voomemen en bandbl'eedte: welle gebied en activiteiten worden in het MER 
beschouwd. 

o Toetsingscriteria: criteria aan de hand waarvan de milieueffecten binnen de 
verschillende thema's worden beoordeeld. 

\') Beoordelingskader: de methode van beoordeling. 
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Voomemen en bandbreedte 

2.1 Plallgebied 

Het plangebied voor het op te stellen plan-MER is het hele gebied zoals opgenomen in het 

voorontwerp-bestemmingsplan Bllitengebied Beuningen Wijchen. Het studiegebied is breder. 

Het studiegebied omvat het gebied waar de effecten van het voornemen merkbaar zijn. De 
grootte kan verschillen per toetsingscriterium. Het is afuankelijk van de aard, omvang en 
uitstraling van cen milieueffect. Het studiegebied omvat dus het plangebied en een gebied 
waar de verschillende milieueffeeten duidelijk merkbaar zijn. Per toetsingscriterium zal in het 

plan-MER het stlldiegebied worden vastgesteld. 

2.2 ProbLeemsteLlillg 

Wettelijk moet een bestemrningsplan voor het buitengebied elke 10 jaar herzien worden. De 
llUidige besternmingsplannen van Beuningen en Wijchen zijn ondcl'tussen 10 jaar oud en dus 
aan herziening toc. 
In het bestemmingsplan worden nadcl'c regels gesteld aan diverse activiteiten en functies in 
het buitengebied. 

Het plan-MER zoomt in op de milieueffecten van: 

III het toekennen van agrarische bouwblokken 
• uitbreiding van agrarische bedrijven 

~ oprichting van iruichting voor het opwekken van energie uit duurzame bronnen 

Voor de overige PUll ten worden niet zodanige milieueffecten verwacht dnt cen plan-MER 
ondersteuning biedt bij de besluitvorming. 

2.3 Beleidskaders 

De belangrijkste beleidskaders voor het bestemmingsplan zijn het Streekplan Gelderland 

2005, Regionaal Plan 2005-2020 Stadsregio Amhem Nijmegell en het 

Landschapsontwikkelingsplan. 

De milieugebruiksmimte die in de gemeenten is, is vastgeJegd in gemeentelijke beleid. Indien 
gemeentelijke beleid ontbreek! gelden de landelijke kaders. Relevante kaders ZUIl het beleid 

op het gebied van cultutll'historie en archeoiogie, landschap, badem en water, natulIf, en 
ammoniak en geur. 

2.4 Huidige situatie en autc)Ilome ontwikkeLing 

De effectbeoordeling vindt plaats ten opzichte van de Imidige situatie en autonome 
ontwikkeling in het jaar 2020. Onder auto nome ontwikkeling wordt verstaan de situatie in 
2020 ais bestemmil1gsplan l1iet geactualiseerd wordt. In de autonome ontwikkelil1g worden 

wei wetten, besluiten en beleidsplannen gebruikt die voor 1 mei 2009 zijn vastgesteld. Dat 
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betekerit dat in het m,e,r, rekening wordt gehouden de autonome ontwikkeling van de 
zandwinning Winssen en de verbreding van de A50, 

2.5 Alternatieven 

In het plan"m.e,r. worden drie aitematieven in beeld gebracht. Allercerst het 'nul-nlternatier; 

in dit alternatief wordt de auto nome ontwikkeling in beeld gebracht. Dit alternatief is vanuit 
de wet verpJicht. 

Daamaast worden twee alternatieven ontwikkeld die de bandbreedte van de 

milieugebruiksruimte inzichteiijk maken, Bet eerste altematief gaat uit van een maximale. 
maar reele. benutting van de milieugebruiksruimte, Het tweede alternatief gaat uit van de 
minirnale benutting van de gebmiksruimte. De gemeenten maken in het bestemmingsplan 
buitengebied de keuze hoe ze de beschikbare ruimte willen invullen. 
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3.1 Toetsingscriteri<l 

~ec! Criteria 
Ammoniakemissie 
en depositie 

Lucht Gem 

Visuele effecten 

Woon- en 
Capaciteit 

leef-
omgeving 

wegennet 

\ 

Bodemkwaliteit 

Verandering 
Bodem en grondwater-
water straming en 

grondwaterstand 

Be'invloeding van 
kwel- en 
infiltratiegebiecien 

- -
Vel'andering areaal 

Verstoring door. 
geillict 

-
Verstoring door 

Natuur lieht 

--
Verontreiniging 

Dool'snijding/ 

Oncterbouwing 

Ammoniakdepositie vanuit de landbouw kan een 
probleem Voor natuul'gebieden vormen. 

Geurhinder heeft grote invloed op woongenot en de 
beleving van het landschap. Intensieve veehouderij is 
een bron van geur. 

De IDeatie en vonngeving van windmolens en intensieve 
veehouderij bepaalt hellandschap 

Intensieve veehouderijen hebben een 
verkeersaantrekkende werking. Beoordeeld wordt ofhet 
huidige wegennet de eapaeiteit heeft om de 
verkeel'sstromen te verwerken. 

De bodemkwaliteit in Beuningen en Wijchen is 
momenteel goed. Uitvoering van de activiteiten mag 
geen versiechtering v~n de kwaliteit met zich 
meebren~en 

Grondwaterstroming en -stand kunnen be'invloed 
worden door bemaling tijdens aanleg en bouw of door 
onttrekking van water voor beregening van 
landbouwgewassen. 

Een verandering van de hydrologisehe situatie door 
bema ling ofonttrekking kan gevolgen hebben voor 
kwel- en infiltratiegebieden. Dit brcngt een vel'andering 
in watersamenstelling met zich mee. 
Het bestemmingspian maakt de afweging tussen 
vel'schillende fUIlcHes in het buitengebied. 

Hierbij wordt gefocust op geluid aflcomstig van het 
verkeer d.t aangetrokken wordt door de uitbreiding van 
intensieve veehouderijen. Daarnaast lean uit de stall en 
zelf ook geluid komen. 
Economische outwikkelingen in het buitengebied 
betekenen vaak een toename van de hoeveelheid lieht. 
Hetzij afkomstig van verkeer, hetzij van bedrijven. 
Bij het criteria verontreiniging van natuur wordt aIle 
verontreining van natuur zowel in de EHS als in Natura 
2000-gebieden inzichtelijk gemaakl. Ammoniak blijft 
buiten beschouwing in dit criterium. Ammoniak is apart 
behandeld in het criterium Ammoniakemissie en 
depositie. 

Rekening wordt gehouden met verbindingen over land, 
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aanleg ecologische 
verbindingen 
Verandering 
kenmerkende 
landschappelijke 

structuren en 
landschaps-

eenheden 

Verandering 

waardevolle 
landschaps-
elementen 

. 
Ruirntelijke Bei'nvloeding 
kwaliteil schaalkenrnerken 

BeYnvloeding 

historisch 

geografische en 
historisch 
bouwkundige 

elementen 
Belnvloeding 

GEA-objecten 

(geornorfologie) 

BeYnvloeding 

bekcnde 

archeologische 
waarden 
Ruimtegebruik 

Energie 

Flexibiliteit in 

Duurzaal11- gebmik 

heid 

Mogelijlclleid tot 

functieverandering 

_ ... _--'--. 

door het water en door de 11ICht. Windmolens kunnen 
vliegroutes van vogels en vleermuizen verstoren. 
Bij verandering van kenrnerkende landschappeJijke 

stmcturen en landschapseenheden gaat het om de 

aantasting ofhet herslel van landschapstypen. Gelet 

wordt op landschappen die in het (provinciaa!) beleid als 

waardevol zijn aangemerkt zoals vel'kavelingspatl'Onen, 
Jijnelernenten (bornellrijen, oevers), vlakken (bv 

waterpartijen) of punten (solitaire bornen). 

Bij verandering van waardevolle landschapselementen 
gaat het om de doorsnijding en fysieke aanlasting van 

landschappelijke waardevolle elementen, ofjuist het 

herstel van deze elementen. Bet kan daarbij gaan om 
lijnelernenten (bijvoorbeeld bomenrijen of be ken), 

vlakelcrnenten (bijvoorbeeld waterparlijen) en 

Euntelernenten (bijvoorbeeld solitaire bornen) . 

Be'invloeding van schaalkenmerken treedt op indien de 
openheid enlofbeslotenheid door de mogelijke 

ontwikkelingen veranderen. 
Historisch geografische en historisch bouwkundige 
clementen zijn de verkavelingsstructuul' en historische 
dorpen. BeYnvloeding door rnogelijke ontwikkelingen 

wordt inzichtelijk gernaakt. 

De ligging van GEA-objecten (waardevolle aardkundige 

monumenten) wordt vergeleken met de locaties waar 
ontwikkeling rnogelijk wordt gemaakt. 

De ligging van bekende archeologische waarden wordt 

vergeleken met de locaties waar ontwikkeling mogelijk 
wordt gemaakt. 

Verandering in mimtegebruik is een indicatie van de 
fuimte die overblijft voor andere activiteiten. 
Aandacht wordt besteed aan biovel'gistingsinstallaties, 
windenergie en zonnecellen, 

Dit criterium gaat in op toekornstvastheid van het 

bestemmingsplan. Door flexibilileit in gebruik op te 

nernen kan in de tockornst betel' worden in gespeeld op 

de dan heersende situatie. 
Er zijn maar weinig bouwwerken die voor de eeuwigheid 
gepiaatst worden. Door modulair en demontabel te 
bouwen, is flexibel hel'gebruik mogelijk als er een 
andere inrichting nodig is. 
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3.2 Beoordelingskader 

De milieuthemaTs en aspecten worden onderzocht 01' basis van de toetsingscriteria zoals 

beschreven in de Yool'gaande paragraaf. Het beool'delen van de effecten gebeurt kwalitatief 

voor aIle criteria, behalve vaor geurhinder en stikstof emissie. Deze worden kwantitatief in 

beeld gebracht. Het model dat hiervool' gebruikt wordt is V-stacks. 

De kwalitatieve beoordeling vindt plants ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 

++ = grate verbetering ten opzichte van de auto nome ontwikkeling 

+ == verbetering ten opzichte van de auto nome ontwikkeling 

0= gelijke invloed aan de autonome ontwikkeling 

~ = verslechtering ten opzichte van de auto nome ontwikkeling 

gl'Ote verslechtcring ten opzichte van de nutonome ontwikkeling 

Bij de beoordeling van effecten \Vordt aHeen de eindsituatie in heschol1wing genomen. Hinder 

tijdens aanleg wordt niet meegenomen in het plan-m.e.r. 
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4 Natura 2000-gebieden 

In het plangebied Jiggen de uherwaarden van de Waal. Deze zijn aangewezen als Natura 
2000-gebied. Voorafgaand aan de kennisgeving van de plan-m.e.r. is contact geweest met 
mevroulV Hoekstra van de provincie Gelderland over de noodzaak van het opstellen van een 
passende beoordeling. De provineie Gelderland voer! momenteel het beleid ctat voor 
aetiviteiten die effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden 
een passende beoordeling uitgevoerd moet worden. Zij moak! hierbij echter een uitzondering 
voar agrarische activiteiten. De totale depositie afkomstig van agrarische activiteiten mag 
0,5% van de kritische depositie afwijken. 

De provincie toetst de effecteI1 bij de vergunningaanvraag voor het uitbreiden of starten van 
agrarische activiteiten. 
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BijLage 1: RaadpLeging 

Deze notitie Reikwijdte en Detailniveau is opgesteld na overleg met: 
Panl Vel'eijken (gemeente Wijchen) 

Nico Arls (gemeente Benningen) 

Koen de Meulder (provincie Gelderland) 

Thea Portegijs (provincie Gelderland) 

Daan Willems (watel'schap Rivierenland) 

Martijn van Herveld (gemeente Druten) 

Ewald Korevaar (Ponderoijen Compagnons) 

Jette Eshuis (CSO advicsbureau) 
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Bijlage 3: Bronnenbestand agrarische 
bedrijven gemeente Wijchen (2009) 
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Inr. NUmmor Siraat ". PI..als Blm?JIN Joh!)!!:2£~ ~I"nat Y·eoiJrdiM~t ,I dlman R~v-<;alog o markl" " 60 A3 
75201.1.16,2 
4801,2,18 
2401,3 

14001_3.13 
2 02~ 

1652 03,2_6,1,1 
1M 0 3.4.2 

WEZElSEBERGVv'EG " VIi1JCHEN "" Loo' 10 A2 

'" 1001,217 
2201,3,12 

10801115,1 
102A 

124 03.4.2 
lELSEOIJK '" JCI-IEN l.oe. 25 A3 

24 A6 
20081 

20 K 1 
'ZELSEDIJK '" VIi1JCHEN "00 Loes nAIl 

204 A 1.6, 1 
3$ A2 

112 A3 
ZELSEDIJK ;; 'MJCHEN "00 Lo~, 19501211.1 vOlouMlngv"" 1993 

7503 > 0,8 017. (gloM lobol) 
.:ZELSEDIJK " VIi1JCHEN I' Leos 

WElELSEVEL(}WEG LEUR 

" 
LM' 

VVElELSEVELDWEG " LEUR Loo, 2472 L 1 
19560L2 

10081 
'MLHELMINAlN\N " VIi1JCHEN '" Loe~ 

WOEZIKSESTRMT '" VIi1JCHEN Lo~, 501_1_16 
42003,4,1 g~dceHel'j~o roo,IOI'IIOOI 
63103.4.1 voilo<l19 ro(»loNloor 

aanwaag In b.h~nd~i"9. onduidollJk 01 
hoi gc'ooli~oord ~al wo!don Oude 

WOORDSESTRAAT , ., VIi1JCHEN "" Loa, 130 A3 oil\,a"o vall ondol Olin 
112 AG 

WOORDSESTRMT IMJCHEN "'" lQ~~ 20 B 1 
l6()0322 



Bijlage 4: Bronnenbestand agrarische 
bedrijven gemeente Beuningen 
(2009) 
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:-laam inriehting strnat bezoek:>dres Hnr bozQe Postcodc bc>:o,Plaals b .. zock~dIType vergunninglmelding: Socrt melding AMVB Datum VergnglMI,A.mtal di, Diertype 

J.C. Wessels aOSKANT '" 6603 LC ACVEeNA Oprichb'ng 10-9-1979 " vrar.tWelijk jangvee tat 2 jaar 

;.C. Wessels 80SKANT '" 6603 LC ACVEeNA AMv8 meldinq Melkrundveeho<!derijen 18-4-1997 " vra ........ elijk jongvee tot 2 jaar 

•. C. WesseEs BOSKANT '" 6603 LC ACVEeNA AMv8 meldinq Melkrundveehouderijen 9-7-1998 " wor.tWe~jk joogvee tot 2 jaar 

,.C. Wessels 80SKANT '" 6603 LC ALVERNA AMvS melo,,,.. Melkrundveehouderijen 18-4--1997 " melk- en k~lfkoc,en ol.lderdan 2 jaar 

,.C. Wessels SOSKANT '" 6603 LC ALVERNA Ooricilting 10-9-1979 " melk_ en kalfkoeien o<!derdan 2l'''1f 

•. C. Wessels BOSKANT '" 6603 LC ALVERNA Kennisqeving 13-2-2003 " vro ........ er'jk jongv,*, tot 2 jea' 

;.C. Wessels aOSKANT '" 6603 LC ALVERNA AMv8meldinq Melkrundveehouderijen 9-7-1998 " melk- en kalfkoeion ouder dan 2 jaa! 

,.C. Wessels SOSKANT '" 6603LC ALVERNA Kennisgeving 13-2-2003 ~ melk- en kalfkocien ouder dan 2 jaar 

Schamp H.M.P. Bosksnt '" 6603LC ALVERNA OpricMng 15-1·1979 

J.Ohlen BOSKANTSE 8ROEKSTR 2 6603LD ACVEeNA AMvB me!ding Bosluitlandbouw 9.&-2007 

H.J.f.M. van Eldijk Boskantse Broekslraat " 6603 LD ALVERNA AMIIB me:ding Akl<eroouwbedriillen 14-6---2005 

PA deKlcijn Sul!ekamp " 6603 I'm ALVERNA Revisle 14-6---1994- 20 volwassen paarden (3 jaar en ouder) 

?A deKlcijn B"lIekamp " 6603 KW "'-VEeNA Revisie 14-6---1994 5 paarden in opfok (jongerdan 3 jaar) 

P.A. de Kleijn BuHekamp " 6603 KW ALVERNA Revise 14-6--1994 5 pony's in opfok (ionger dan 3 jaar) 

;>.A de Kleijn Bullekamp " 6603 KW ALVERNA Revisie 14-0_1994 " volwassen pony's (3jaar en ouder) 

MaatschapArts GEITWEG 6603L8 ALVERNA Revisie 25-4-2007 volwassen paaroen (3 jaar en oUder) 

Maatschap Arts GEITWEG 
"'" CS 

ALVERNA Revisle 25-4-2(l07 ''''''' legkippen {en (gfoot~)ouderdicrcn van legrassen) 

P.C. Pauwels HEUMENSE'NEG '" 000' KT ALVERNA AMv8 me!ding Besluit larKlbouw 27·2~Ztl03 

G.H.J. van Oreumel Heumen&eweg '" 6603KT ALVERNA AMv8 me!dir>g Beslu~ larKlbouw '1-2-2003 YlotJWeUjk jon9vee tot 2 jaar 

H.J.Arts Heumenseweg '" 6603 KT ACVEeNA Revisie 15-6_2004 "' volwassen paa!den (3 jaar en aUder) 

Kwekerij Zwartjes Heumenseweg '" 6603 KT ACVEeNA AMvS rnekJjng Glastwnbouw 11_1_2005 

RoW.H,M. Derks Heumenseweg '" 6603 KT ALVERNA Revisie '1_3_2003 schapen oudardan 1 jaar, inclusleflammeren tot 45 kg 

R.W.H.M. Derks Heumenseweg '" 6603KT ALVERNA Revislo 1'-3-2003 , volwassen paarden (3 jaar en oUdel) 

R.WH.M. Detka Houmenseweg '" 6603KT ALVERNA Revisie 11·3--2003 m vleesva<kens, opfokbelen van ca. 251<g tot 7 maarnlen, oplokzeugen van Ca. 251<g tot eerste dokking 

RWH.M. Dllfks Heumanseweg '" 6603 KT ALVERt-<A Revisie 11_3--2003 '" vlaasva<kens, opfokberen van ca. 251<g tot 7 maandcn, opfolcl:eugen van ca. 2S I<g tot eerste dckking 

H.W. Walrnven Heumenseweg '" 6603 KT ALVERNA Revisle 9-1--2006 , vrouwotijkjongvee tot 2 jaar 
:-! W. Walraven Heumenseweg '" 6603 KT ALVERNA Revisie 9-4-200B , d"kberen, 7 maanden en ouder 

H.W. Walraven Heumenseweg '" 6603 KT ALVERNA Revisie 9 ..... 2000 '" folcl:eugen, inclusiofbiggon tot 251<g, I<!aamzeugen Oncl. b"ggen tol sponen) 

?,P.M. Hopman StMdijk " 6603W ALVERNA Oprichting 21-2-2001 " vrouwe~jk jongvee tot 2 jaar 

P.P.M. Hopman Sladdijk " ""'eM ALVERNA Op,khting 21_2_2001 " volwassen paarden (3 jaar en oudo.) 

P.P.M. Hopman Stadd,jk n 6$03 LM ALVERNA Oprichting 21-2-2001 paaroen in opfok (jonger dan 3 jaar) 

::> PM. Hooman Staddii!< n 6$03lM ALVERNA Oprichting 21·2·2001 " volwassen pony's (3 jaar en ouder) 
~.P.M. Hooman Staddii!< n 6603 LM ALVERNA Oprichting 21·2·2001 " melk· en kalI'Kocien oudel dan 2 jaar 
~.P,M. Hooman Stad<:!ijk H 6603LM ALVERNA Oprichting 21-2-2001 " pony's in opfok (jonger dan 3 jaa,) 

Gor Salgoy b.v. BALGOIJSEWEG .OA 6613AV BALGOY Revisie 29--1_1991 '" vleesvatkens. opfoKberen van ca. 25 kg tot 7 "",anden, opfollzeOJgen van Ca. 251<g tot eersle delo:king 

Cor Balgoy b.v. BALGOIJSEWEG .OA 6613AV BALGOY VernrKlcring '7·2~1995 HM' vleesvatkens, opfokberen van ca. 25!(g tot 7 maanden, opfol<.zeOJgenvan ca. 25!(g tot eerste dckking 

M.A. Giesbers Balgoijseweg " 6613AV BALGOY AMvB metding Meii<:rundveehouderijen 22-3--2001 

H.G.T. Hoogstraten EINOSESTRAAT " 6613 AS BALGOY AMv8 melding Akk"rbouwbedrijven 14-10-1997 

J.H,M. Lange - van Oeijzer EINOSESTRAAT " 6613 AS BALGOY AMv8 "",!ding Al<ke~bedriillen 6-12-2004 

A. Peters HERRE'NEG , 6613 AN BALGOY Revisie 23-7-2008 " fokzeugen, inc!usiefblggen tot 251<g. krae=ugen One!. bigsen tot spenen) 

A.Pelers HERRE'NEG 3 6613 AN BALGOY Revisie 23·7-2008 " folaeugen, inclusiefbiggen tot 25!(g, kraamzeugen ~ncl. biggen tot spenen) 

A. Peters HERREWEG 3 6613 AN BALGOY Revisie 23--7·200B fokZeugen, inclusielbiggen tot25 kg, guste en d!"agenda zeugen 

A. Peters HERREWEG 6613 AN BAlGOY Revisic 23--7-2008 vlec-svarkens, opfokberen van ca. 25 I<g lot 7 maanden, opfo!v::eugen vnn ca. 25 kg tot eersto dekking 

A. Peters HERRE\l'lE.G 3 6613 AN 8ALGOY Revisle 23-7-2008 "" vleesv~tkens. opfokbe,en van ca. 251<g tot 7 maanden, opfo!v::cugon van ca. 251<g lot eerste dekking 

A. Pelers HERREWEG 6613 AN BALGOY RevIsie 23-7-2006 '" folaeugen, inctusiefbiggen tp\ 251<g, kraamzeugen (Incl. l;iggen totspenen) 

A. Peters HERRE'l'lEG 6613 AN BALGOY Revisie 23--7-200B "" vleesvarkens, opfokbcren van ca. 251<g tot 7 maarnlen, opfolaeugen van ca. 251<g tot ecrste dekking 

A Pete,s HERREVVEG 6613 AN BALGOY Revisie 23--7-2008 '" vleesvalloons, opfoKberen van ca. 251<g tot 7 mannden, opfo!v::eugen van ca. 251<g tot eersteoekking 

A Peters HERREWEG 6613 AN BALGOY Revisie 23--7-2008 "00 fokzeugen, indusie! blggen tot2S I<g, biggenopfok {gespeende biggen} 

A Peters HERREWEG 6613 AN BALGOY Revisie 23--7-2008 OS, fok.1;eugen, indusiel biggen tot 25 I<g, guste en dragende zeugen 
A. Peters HERREVVCG 6613 AN BALGOY Revisie 23-7-2003 delmeren, 7 maanden on ouder 
A. Peters HERREVVCG 6613 AN BALGOY Revisie 23-7-2008 dekberen, 7 maanden on ouder 

A Peters HERREVVCG 6613AN BALGOY Revisie 23-7-2008 '" vleesvarkens. opfoKberen van ca. 251<g tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 251<g tot eerstedekking 

A. Peters HERREVVCG 6613 AN BALGOY Revisie 23-7-2006 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tol7 maanden, opfo!v::eugen van ca. 25 kg tot eerste dekl<ing 

A. Pelers HERREWEG 6813 AN BAL(;OY Revisie 23_7_2006 '" folcl:eugen, ;nclusiefbiggen tot251<g, guste en dragende zeugen 

A Pelers HERREVVCG 6613 AN BALGOY Revisia 23-7-2008 "'" fokzeugen, indusia/biggen tot251<g, biggenopfok (gespeende biggen) 

A. Petors HERRE\l'lE.G , 6613AN BALGOY Revisie 23-7-2008 "" folaeugen. inclusiefbiggen tot 251<g, biggenopfok (gespeende I>ggen) 

S.W. Schamp HOEVE';'\£G " 6613 AD BALGOY AMvS melding Mel~rundveehouderiJon 4-2-1997 

P.T.J.de Bru'jn HOEVEVVCG " 6613AE BALGOY AMvB melding Akkerbouwt>edriillen 15-&-2004 
Holleman en zo. HOEVEWEG " 6613 AD SALGOY AMvB mekiing Akkerbouwberlriillen 21.$-1994 

JA van de <Rver Hoeveweg '" 6813AE BALGOY Kennisgeving 12-2-2003 '''' folaeugen, inclusief biggcn tot 25 kg, bigSenopfok (gespeende biggen) 

JA van de Oever Hoeveweg " 6$13 AE BALGOY Revise 27-5-2003 '''' folaeugen, inclusief biggen !ot25I<g, biggenopfok {gespeende biggen} 

JA van de Oever Hoeveweg " 6613AE BALGOY Kennisgeving 12-2-2003 70 v!cesvafl(ens, opfol<baren van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfo!v::eugen van ca. 251<g tot eersledekkillg 

J.A. van de Oever Hoeveweg " 6613AE BALGOY Revisie 27-5-2003 70 vleesvafl(ens. o¢okberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 251<g tol: cerstc dekking 

J.A. van de Oover Hoevoweg " 6613AE BALGOY Kennisgeving 12-2-2003 '" fokzeugen, indusiefbiggen tot 251<g, guste en dragenda zeOJgen 
JA van de Oever Hoeveweg " 6613AE BALGOY Rcvisio 27-5-Ztl03 '" fokzeugen, indusiefbiggen tot 25 kg, gusto en drngende zeugen 

JA van de Oover HOIlveweg " 6613AE BALGOY Kennisgeving 12·2·2003 " fokzeugen, inclusiefbiggen tot 25 kg, rn.amzeugen ~ncL biggen tot spenen) 

JA ~an de Oever Hoevcl'leg " 6613AE BALGOY Revisie 27-5-2003 " folaeugen, inclusiefbiggen tot25 kg, rn.amzeugen ~ncl. biggen tot spenen) 

Dierenpcnslon De Mere Hoeveweg " 6613 AD BALGOY Opnchting 1-13-1995 



N .... m inricllting Straat bezoek<ldres Hnr bez<)C Postcode bezOIPlaals bczoekadlType vergunning/roolding Soort roolding AMVB Datum Vcrgng/MI( A:mt3[ di, Diertype 
J.F.D.F.Dinnissen Hoevaweg " 6613 AD BALGOY AMv8 melding 8esiuit landbouw 
M.J. van Haren HOUTSESTRAA T " 6S13AC 8ALGOY AMv8 meldmg 8eslui! landbouw 
Kwekerij Lepona HOUTSESTRAA T " 6S13AC 8ALGOY AMv8 melding 8es!uit landbouw 21-&-2007 
FruitJ<wekerij 8mbon HOUTSESTR.AA T 6613AC BALGOY AMv8 meldmg Al<l<erbouwbedrijven 7..Jl..2003 
H.llViliems Houtseslraal 6S13AC BALGOY Oprichling 30-11-1993 " vlouwe~jkjongvee lot2jaar 
H. Willems Houtseslraal , 6613AC 8ALGOY Oprtehling 30-11_1993 '" fol«:eugen. inc!usiefbiggen !ot25 kg, kraamzcugen (onc!. biggen 101 spone,,) 
Bcoml(wekerij N081"9roen Korte Heneweg " 6613 AT BALGOY AMvB melding LandbotIW- en gelJl(!chaniseerde 3{)...1·2oo7 
Maatschap Be{OOn Korte Heneweg 8ALGOY 
Th.S.J. van Haren LUUMPT " 6613AP BALGOY Oprich~ng 31_1_1978 '" v",uwelijk jonS"e" tol 2 jaar 
Th.8.J. van Haren LUUMPT " 6613AP 8ALGOY Verar.dering 2&-3-1996 "" vfOtlWel;jkjongvee tot 2 jaar 
Th.S.J. van Haren LUUMPT " 6613AP 8ALGOY Actua~satie art. 8.22 Wm 26-3-19% n, vrollWelijkjongvee tol 2 jaar 
Th.S.J. van Haren LUUMPT " 6613AP SALGOY Oprichting 31_1_1978 " vl....sstiercn en overig vlee$\tee van 0 tol 24, vleesstieren en ovcrig v!eesvee van 6 10124 munden maanden roodvleesproductie) 
Th.B.J. van Haren LUUMPT " 6613A? BALGOY Actualisatie art. 8.22 Wm 26-3·19$6 " vl....sstieren en overig vieesvcevan 0 10124. vleesstieren en overig vleesvee van 6 10124 maanden maanden roodvleesPfoductie) 
Th.8.J. van Haren LUUMPT " 6613AP SALGOY Actualisatie art. 8.22 Wm 26-3·1996 90 melk- en kalfkoeien euder dan 2jam 
Th.B.J. van Haren LUUMPT " 6613AP 8ALGOY Veranden'ng 26-3-1996 90 melk- en kalfkoeien euder dan 2Jaar 
Th.B.J. van Haren LUUMPT " 66t3AP BALGOY OpricMng 31_1·1978 90 melk· en kalll<.oeien ouderdan 2jsar 
Th.8.J. van Haren LUUMPT " 6613AP BALGOY Veraooering 26-3-1996 " vleassne{en en oveng vleesvee van 0\0\ 24. vteesstieren en overig vleesveevan 6 tot 24 maanden maaooen roodvleespr<.>ductie) 

Mis. Jans TORENSTRAAT , 6613 AS 8ALGOY Oprichting 2-9-1982 " vrouwe8jkjongvee lot2 jaar 

MIS. Jans TORENSTRAAT 6613A8 8ALGOY Ve'andering 31-1-1984 " \lfouwe,j\( jongveo tot 2 jam 

MIs. Jans TORENSTRAAT 6S13A8 BAlGOY Opnchting 2·9-1982 " me!k· en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 
Mts.Jans TORENSTRAAT 6613A8 BALGOY Veraooering 31·1-1984 " melk- en kallkeeien ouder dan 2jaar 
Mts.Jans TORENSTRAA T , 6613AB BALGOY Melding 8.19 18-7-1995 ., melk_ on kallkoeicn o<.>der dan 2jaar 

MIS. Jaros TORENSTRAAT 6613 AS SALGOY AMv8 me!dinO Mestbassins 9·3-19$2 ., melk- en kallkocien o<.>der dan 2 jaar 
Mts. Jans TORENSTRAAT 6613 AS 8ALGOY Verandering 6-9-1994 " melk· en kalfkoeien ouderdan 2 jaar 
Mts.Jans TORENSTRAAT 6613A8 BALGOY Melding 8.19 16-7-1995 " Ylol.IWelijkjongvee tot 2jaar 
Mts. Jans TORENSTR;\AT 6613AB 8ALGOY AMvB melding Mestbassins 9-3-1992 " vrellWe~jk jongvee tot 2 jaar 
Mts. Jans TORENSTRAAT 6613 AS SALGOY Veraooering &-9.19$4 " v'Ol.lWelijk jongvee tol2 jaar 
Maatschap E~hol Torenstraal " 6613AA SALGOY AMv8 melding Sesluil landbouw 28-4-2008 
H.F. Hammen Torenslralll " 6613A8 SALGOY AMvB melding Ak~erbo<lWbedrijVen 24-7-2003 
T uinbouwloonbeC<ijl Th. p, Torenstraat '" 6613AA BALGOY AMvB melding Akkcrbouwbedrijven 
F.J,M.8erOOn Torenstraat , 6613AB BALGOY AMvB melding Akkerbouwbedrijven 
F.W.J. Hulsman Torenstraat " 6613AB BALGOY AMvB melding Akkerbouwbedrijven 14-11_1996 

Fam. Loeffen Toreostraat " 66l3A8 8ALGOY Revi,,;e 25-4-2007 , paarden in opfok fjoogerdan 3 j<tar) 
Fam. Lo.offen Torenstraal " 6613A8 BALGOY Revi,,;e 25-4-2007 27325 ouderdiefen van vleaskuikens in opfok;j¢nger dan 19 waken 
Fam. Loeffen TQ{enstraal " 6613AB SALGOY Revi,,;e 25-4-2007 , volwassen paarden (3 jaar en ouder) 
G. Klaassen VVEGELAAR , 0013AZ BALGOY Revisic 9-7-2008 " maik- en kal1keeien oooer dan 2jaar 
G. Klaassen VVEGElAAR 6613AZ SALGOY Revisie 9-7·2008 'SO opfokgeiten en afmesHammeren van 0 tot en mel 60 dagen 
G. Klaassen VllEGElAAR 6613 AZ SALGOY Revisie 9-7·2008 1SO opfokgeiten van 61 dagen tot cn met een jaar 
G. Klaassen WEGElAAR , 6613 AZ 8ALGOY R""jsie 9-7·200B " v,ouwe~jk jongvee tot 2 jaar 
G. Klaassen WEGELAAR , 6613AZ BALGOY Revisie S-7_2oo8 "'" geilen ouderdan 1}asr 
HAJBA V.O.F. WEGELAAR 79 5613AZ BALGOY Revisie 14-12·2005 " fokzeugen. inclusiefbiggen tol25 kg. gusto en dmgende zeugen 
HA..IBAV.O.F WEGElAAR 79 6613AZ 8AlGOY Revish~ 14-12·2005 " fokzeugen. indusiefbiggen tot 2511g, kraamzeU{len Une!. biggen 101 spenen) 
HAJBA V.O.F. VVEGElAAR 79 6613AZ 8ALGOY Revisi .. 14·12·2005 " overig , .. ",moo oodel dan 2 jaar 
HAJBA V.O.F. WEGElAAR 79 661SAZ 8ALGOY Revisie 14·12_2005 SO vteesstieren en o"erigvleesveevan 0 tot 24, vlcess~eren en overig vleesvee van 6 tol24 maanden maanden loodvleesproductie) 
HAJBA V.O.F. WEGELAAR 79 6613AZ BALGOY Revisie 14-12-2005 SO vleess~eren en overigvleesvee van 0 tot 24, vleesstierkalveren van 0 tot6 maanden maanden roodvleesproductie} 
HAJBA V.O.F. \NEGELAAR 79 S613AZ SALGOY Revisie 14-12·2005 '" vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, op[okzeugcn van ca. 25 kg tot eernle dekking 
HAJBA V.O.F. WEGELAAR 79 6613AZ BALGOY Revisie 14-12-2005 79' vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maaoden. opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking 
HAJBA V.O.F. WEGElAAR 79 5613AZ SALGOY Revisie 14·12·2005 '" fokzeugen. inclusiefbiggen lot 25 kg. gusle en dragende zeugen 
HAJSA V.O.F. WEGELAAR 79 6S13AZ BALGOY Revisie 14-12-2005 , dekberen, 7 maaOden en ouder 
HAJSA V.O.F. WEGELAAR 79 6613AZ BALGOY Revisie 14-12·2005 "" (ol«:eugeo, inclusiel biggen 101 25 k,g, bigSenopfok (gespeende biggen) 
HAJ8A V.O.F WEGELAAR 79 6613AZ BALGOY Revisie 14-12-2005 60 fol«:eugen, inclusiefbiggen tol25 kg. kraamzeugen ~ncl. biggen tol spanen) 
HAJ8A V.O.F. WEGELAAR " 6613 AZ. BALGOY Revisie 14-12·2005 "CO fcl«:cugen, inclusief biggen 10125 kg, biggenoplok (gesp!X!nde biogen) 
HAJBA V.O.f. WEGELAAR " 6613 AZ. 6ALGOY Revis;e 14-12·2005 " vrollWetijkjongvee tot 2jaar 
V.O.F. van Haren Engelenbouwil1!;l , 5634 KL SATEN8URG AMv8 meldiog Akkerbouwbedrijven 12-2·2004 
G.H. Lepoulre Hoefweg 6634 KO SATEN8URG AMv6 melding Akkefbouwbedrijven 18-11)..1994 
H. Lepoutre Hoefweg 6634 KO 6ATENSURG Revisie 1&-8·2006 " vrollWetijk longvee lot 2 jam 
H. Lepoutre HoefwC9 6634KD 8ATEN8URG Revisie 15-8-2006 '" melk- en kal!l<.oeien ouderdan 2jaar 
H. Lepoutle Hoefweg 6634KD BATENSURG Revisie 16-8-2006 voiwassen paarden (3 jaar en ouder) 
B. T,jssen Hocfweg 6634 KO SATENSURG AMvB melding Akkerbouwbedrijven 24-11·2004 
W. Vleeming JAN STEEGWEG 6634 KH BATENBURG Revisie 25-4-2007 '" fol«:eugen, inclusiefbiggen tot 25 kg, biggenopfo~ (gespeende biggen) 
W. Vleeming JAN STEEGWEG 6634 KH SATEN8URG ReviS!e 25-4-2007 '" fol«:cugen. inclusiefbiggen 101 25 k,g, biggenopfok (gespeende bigsen) 
W. Vleeming JAN STEEGWEG 6634 KH 8ATEN8URG Revisie 25-4-2007 " vteesvarkens. opfokberon van ca. 25 kg tol7 maanden. opfok<.eugen van ca. 25 k,g tol eorste dekJ<ing 
W. Vleemng JAN STEEGWEG "" 'H 6ATENBURG Revisie 25-4-2007 vo!wassen pony·s (3 jaar en ouder) 
W. Vleeming JAN STEEGWEG "" 'H 6ATENBURG Rei/isle 25-4-2007 " fo\:zeugen. ;ndUSiefbiggen lot25 kg. kraamzeug(m ~ncl. biggen tol spenen) 
W. Vleemirtg JAN STEEGWEG 6634KH BATENBURG Revisie 25-4-2007 'CO fokzeugen, indusief biggen tot 25 kg, gusle en dragende zeugen 
W. Vleeming JAN STEEGWEG 6634 KH BATENBURG Revisie 25-4-2007 , dekberen, 7 maanden en ouder 
6. Gelden Jan Sleegweg 6634 KH SATENBURG Rev>sle 22-&-2005 28 vOlw3ssen paarden (3 jaar en ouder) 
P.A. van den Broek Jan Sleegweg 6634 KH SATEN8URG Oprichting 24-2·2004 " volwassen paarden (3 jaar en OUder) 



Naam inrichting Straat bezoekadres Hnrbezoe Poslcode bezo,Plnats bezoekadJType vergunninslmelding Soort melding AMVS Oalum VergnglMkAant:!.1 di<OlcrtylX' 
P A van den Brock Jan Sleegweg • 6634 KH BATEN8URG Oprichijng 24-2-2004 " vo1wassen pony's {3 jaar en oudor) 
PAvandenBroek Jan Steegweg , "'HH BATEN8URG Opnchti l19 24-2-2004- , paarden in oprol<. Gongerdan 3 jaar) 
F_PA van Houmcn LAAKSESTRAAT 7 6634 KB BATEN8URG Oprichbrlg 19·1-1982 " Zoogkoeien oud"r dan 2 jaal 
F_P_Av"nHeumen lAAKSESTRAAT 6634 KB SATEN8URG Verandenng 6-3-1991 " Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 
F.P A van Heumen lAAKSESTRAAT 6634 KB SATEN8URG Velandering 6-3_1991 " vrouwelijl<. jongvee 101 2 jaar 
F.P.A. van Heumen LAAKSESTRAAT 6634 K8 8ATENBURG Oprichting 19--1_1982 " lokzeugen, inclus./efbiggen tol251«l, kraamzeugen (<nel. biggen tOI spenen) 
F.P.A. van Heumen LAAKSESTRAAT 6634 K8 8ATEN8URG Verandering 6-3-1991 dekbelen, 7 maanden en ourler 
F.P.A. van Heumen LAAKSESTRAAT "" "" BATENBURG Oprichting 19--1-1982 del<belen, 7 maanden en ouder 
F.PAvanHeumen LAAKSESTRAAT "" "" BATENBURG Verandenng 6-3-1991 " fokzeugen, inciusief biggen tol 251«l, biggenoprok {gespeendo biggen) 
F.P A van Heumen LAAKSESTRAAT "" "" BATENBURG Opnchnng 19_1_1982 " fokzougen, inciuSief biggen 101251:,g, biOOenepfok {gospeende biggen) 
F.P.A. van Heumen LAAKSESTRAAT 6634 KB BATENBURG Verarniering 6-3·1991 '''' vleesvarkens, opfol<b<!ren van ca. 251«l tol 7 maar.den, opfokzeugen van ca. 251:,g tol eerstedekking 
F.P.A. van Heumen LAAKSESTRAAT 6634 K8 BATENBURG Oprichljng 19--1-1982 '" vleesvar~ens, opfokbe<en van ca. 251«l tot 7 IT\:IaOOen, epfokzeugen van ca_ 25l<.g tol eerste dekl<ing 
F.P.A. van Heumen LAAKSESTRAAT 6634 K8 8ATEN8URG Verarniering 6-3-1991 " fokzeugen, inclusiefbiggen lot 251«l, kraamzeugen (joel. biggen tet spenen) 
F.P.A. van Heumen lAAKSESTRAAT 7 6634 KB 8ATENBURG Oprichting 19-1·1982 " vlouwelljk jongvee lot 2 jaar 
P.H. Sltalen Uendensedjk 3 6634 KJ 8ATEN8URG A'AvB melding Akkelbouwbed!1}ven 2-12-2003 
G.J.M Banken UENOENSESTRAAT 6634 KG 8ATENBURG AMvBmelding Akkerbouwbodrijven 5-3-2007 
Peters HA LlENDENSESTRAAT 6634 KG BATENBURG AMvB melding Melkrundveeheuderijen 20--8-2lJOO Zoogkceien ourlerdan 2 jaar 
l. Straten Lioooensesiraat 6634 KG BATENBURG ReviSle 23-2_1992 " rokzeug"", lnclusief biggeo lot 2SI«l, guste en dragende zeugen 
l. Straten ller.densestraa! , 6634 KG SATENBURG Veraodenng 7-9_1999 " fokzeugan, i"dusief biggenlot 2SI«l, gusle en dragende zeuge" 
L. Stralen lieodensestraa! 6634 KG BATEN8URG Revisle 23-2-1$92 dekbcren, 7 maanden en ouder 
L. Stralen Ueodensestraal 

"''' ><G 
BATENBURG Revisle 23-2-1992 2<" vleesvarKens, opfol<belcn van ca. 2SI«l lot 7 maaooen, opfokzeugen van ca. 251«l tot eerste dekking 

L. Stralen Lieodensestlaat 6634 KG 8ATENBURG Verandering 7_9--1999 2" vleesval1<ens, opfol<b<!ren Van ca. Z5 I«l tol7 maaoden, opfolQeugen van ca. 2SI«l tot eelSle delOOng 
l. strolen Liendensestraat , 61534 KG BATENBURG Rev;sie 23-2-1992 " vleosval1<ons, opfol<boren van ca. 25 I«l 101 1 maanden, opfokzeugenvan ca. 251:,g lot eersle dekking 
L. Straten liendensestJaal • 6634 KG BATENBURG Verandering 7-9·1999 " vieesval1<ens, opfol<beren van ca. 251:,g tol 1 rnaaooen, opfokzeugen \Ian ca. 25 kg tolccrste dcl<.1<in9 
l. Straten liendensestraat 6834 KG SATENBURG Rev;,,;a 23-2-1992 "" fokzeugen, ,ndusief biggen 101251«l, biggenopfok (gespeend" biggen) 
L. Stralen Liendensestraal 6634 KG SAT"ENBURG Verandering 7-9·1999 400 fokzeugen,lnclusief biggen tol 25 I«l, biggenopfok (gespi!{!nde biggen) 
L. Stralen Uendensestraat 6634 KG BATEN8URG Revrs;e 23-2-1992 " fokzeugen, indusiefbiggen lot 25 kg, kraamzeugen Onel. biggen tot spenen) 
L. straten Liendensastraat 6634 KG BATEN8URG Veraooering 7_9-1999 " fokzell!Jen. indusia! biggen lot 251«l, kraamzell!Jen Onel. biggen lot spenen) 
A.?J.J.8anken Liendensestrnal 6$34 KG BATENBURG AMv8 melding Akkeloouwbodrijven 1&-9--2003 
H.J. van Pommeren V.O.F MOLENDIJK " 6634 KE BAl"EN8URG AMvB melding Mclktundveehouderijcn 
GAH.Banken R1NGOlJK 2A 6634AA BATENBURG AMvB melding Besluit landbouw 8-1·2009 '" Vlouwa~j~ jongvee tot 2 jaar 
R.E.v, Wintjes RWl"eiseweg 1 

"" ><K 
BATENBURG Revisie 14-2-1995 '" vfeesvari<;ens, opfol<beren van ca. 2511g lot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste deki<lng 

R.E.V. Winljes RWl"eiscweg 
"" ><K 

BATENBURG Revisie 14_2_1995 " (okzeugen, inclusielbiggen to1251«l. kraamzeugen Qnel. bigsen tol spencn) 

REV Win~"" Ruffclseweg 
"" ><K 

BATENBURG R~'V;sie 14-2-1995 100 vleess~eren en overig vleesve" van 0 tl:>124, v1eesstieren en overig vleesve" van 610t 24maanden maanden roodvlewprodu.::tie) 
H.W.E.M, Bongers WETH.BANKENSTRAAT 1 6634 KC BATE.N8URG AMv8 melding Besluit landbouw 19--11·2008 
M.W.801k WETH.BANKENSTRAAT 20 6$34 KC SA"fENBURG Kennisgeving 3-3-2003 " Zoogl<.oeien ouder dan 2 jaar 
M.W.80Ik WETH.BANKENSTRAAT 20 6634 KC SATENBURG Kennisgeving 3--3--2003 "" vleesvalkens, epfol<beren van ca. 251«l 1017 maanden, opfokze~'gen van ca. 2Sl«lloteerste dekking 
M.W.BoIk WE"lHBANKENSTRAAT 20 6634 KC BAT"ENBURG Nade,eeis "0 vleesvalkens. opfOl<beren Van ca. 251«l tol 71T'.aanden, opfokzell!Jen van ca. 2S I«l tot eersle dekking 
M.W.Bolk WETH.BANKENSTRAAT 20 6634 KC BATENBURG Revis;e 26-8-2003 "" vloosval1<ens, opfekberen van ca. 251«l tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 2S I«l 101 eerste dekJ<ing 
M.W.Bo!k WETH_BANKENSTRAAT 20 

"''' ><c 
BA"fENBURG Kennisgeving 3-3-2003 " volwassen paarden {3 j;:mr en ouder) 

M.W. 801l<. WETH.BANKENSTRAAT 20 6fi34KC BATENBURG Revisie 26-8-2003 " vo!wassen paarden (3 jaar en oudel) 
M.W. Bolk WETH.BANKENSTRAAT 20 6834 KC BATENBURG Kennisgeving 3-3-2003 '" $Chapen oUdeldan 1 jaal, incluslef lamme,en lot 451«l 
M_W.Boll<. WETH_BANKENSTRAAT 20 "" 'C BATEN8URG Nadereeis m schapen oudar dan 1 jaar, indUSia! lammeI'm 10145 kg 
MW. Bolk WETH.8ANKENSTRAAT 20 6634 KC BATEN8URG Revisie 26-$·2003 '" sehapen oud"r dan 1 jaal, induslef lammeren tot 45 kg 
MW.801k WETH.8ANKENSTRAAT 20 6634 KC 8ATEN8URG Kenntsgevir,g 3·3·2003 20 vl"esstieren en overig vleesvee ~an 0101 24, vleesstieren "n overig vIaesve" van 6iot 24 maanden maanden roodvleesproductie) 
MW. Bol~ WETH.BANKENSTRAAT 20 6634 KC BATENBURG Nadereeis 20 vle<>sstieren en overig vlcesveevan 0 tot 24, vloesstiaren on overig vleemee van 6 10124 maanden maanden roodvleElSproductie) 
M.W. Bolk WETH.8ANKENSTRAAT 20 6634 KC BATEN8URG Revisia 26-8_2003 20 vleesstieren en e~efig vleElSve"van 0 10124, vlcasstier .. n an overig vleesvee van 6 10124 maanden rnaanden roodvleesprodoctie) 
M.W.Bolk WETH.BANKENSTRAAT 20 6$34KC BATENBURG KennisgeVlng 3-3-2003 30 vrouwefijk joJl9Vee lot 2 jaar 
MW. Bolk WETH.BANKENSTRMT 20 6634 KC 8ATEN8URG Revisie 26-3·2003 30 vrouwefijl<.jongvee lot 2 jaal 
M_W_ Bolk VllETH.8ANKE:NSTRAAT 20 6634KC SATENBURG R<Wisie 26-3·2003 " Zoogkoeien ouder dan 2jf!ar 
A.Th.G.M. van H~ren Wethouder Bankenstl~~t S S'" ><c BATEN8URG R<Wisie 20-1-2009 200 melk· an kalfkoelen ouderdan 2 jaar 
A.Th.G.M. Van Haren Wethouder Bank"flSlrnal , 6634 KC BATEN8URG Revisie 20-1-2009 2" fokzeugen, inclusiefbi'1gen 101 251:9, gusle en dragende zeugcn 
A.Th.G.M. van Haren Wethou(!el Bankenstraat , 6634 KC BATENBURG Revise 20-1-2009 " vle"sstielen en overig vlecsvee van 0 lot 24, vleessbefkaiveren van 0 tOl6 rnaanden m:.landen roodvleesproductie) 
A.TI1.G.M. van Haren Wetho!ldel Bankenstraat , 6634 KC BATEN8URG Revisie 20-1-2009 " vleesstieren en overig vleesvee van 0 10124, vleesstielen en overig vtcesvee van 6 lot24 maanden maanden ,oodvleosplOducti,,) 
C.M.G. Mommers Wethotldel Bankenslraat 14 6634 KC 8ATENBURG 
AJ. van Eck Wethotlder Bankenstraal 5 6634 KC BATENBURG AMvS maldir,g Akkerbouwbedrijven 30-8-1994 
Mis. L. en M. en A. en R vW"thouder Ban~enstraal 6 6634 KC BATENBURG Rev,s;e 4-10-2007 " fokzeugcn, indusief biggen lot 251:9, gusle en dragande zeugen 
Mis. L. en M. en A. en R vWethoudelBanl<.enstraat 6 6634 KC SATENBURG Revisle 4·10·2007 , del<belen, 1 maanden en ouder 
MIs. L. en M. en A. en R v Welhouder Bankenstraat 6 6634 KC BATENBURG Rev;,;;e 4-10-2007 m melk-en kalfkoelen ouderdan 2 jaal 
MIs. L. en M. enA. en R vWethouder Banl<.enstraal 6 6634 KC 8ATENBURG Revisle 4-10-2007 '" vleesvarkens. opfol<.beren ven ca. 25 kg lot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste deki<lng 
MIs. L_ en M. enA. en R. vWe\houdm 8ankenslr::.at 6 6634 KC 8ATENBURG Revisle 4-10-2007 2< vteesVal1<ellS, oplol<b<!ren von ca. 25 i«l tot 7 Il"\<landcn, opfokzeugen van ca_ 25 kg lot ecrsto dekking 
Mis. L. en M. en A, en R. vWelhouder 8ankcnstraat 6 6634 KC BATENBURG Revisi .. 4-10-2007 1652 vleesvarkens, epfol<belen van ca. 251«l lot 7 meanden, opfokzeugen van ca. 25 kg 101 eerste dekldng 
Mts. L. an M. en A. en R vWethouder 8ankenstraat 6 6634 KC BATENBURG Revisle 4-10·2007 "" fo!<.zeugen, inciusicfbiggen lot 251«l, guste en dragende zeugen 
Mis. L. en M. en A. en R. vWelhouder Bankensllaal 6 6634 KC BATENBURG Revisie 4·10-2007 752 fok;:eugon, indusiaf biggen 10125 kg, blggenopfok (gespeende biggen) 
Mis. L. en M. en A. en R. vWethouder Bankenstraat 6 6634 KC BATEN8URG Rev-isie 4-10-2007 " lol<zeugen, inclusiefbiggen tol 251«l, kratlmzeugen Onel. bi!lgen totspenen) 
Mis. L en M. en A. en R vWathouder Ban~ens1raat 6 6fi34KC BATEN8URG Revisle 4-10·2007 '"3 vrouwe~jl<.jongvee tol2jaal 
?A.J. Gradussen AALDERT 2 6617 AI. BERGHAREN Oprichting 30-11-1993 
PAJ. Grodussen AALDERT 2 6617AL BERGHAREN Melding8.19 9--8-2000 
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W.C.M, Hermans Aaldert " 6617 At. BERGHAREN Revisie 18-1·2005 " vleessijeren en oveng vleesvee van 0 101 24, vleesstie!\calveren van 0 1016 maanden maaooen fOocfvleesproductie) 
W.C.M. Herm<lns Aaldert " 6617 AL 8ERGHAREN Revisie 18-1·2005 '10 vleesstieren en overig vleesvee van 0 10124, vlees$~erkalveren van 0 lot 6 maanden maanden roodvloosproductie) 
W.C.M. Hermans Aaldert " 6617 AL BERGHAREN Revisie 18-1·2005 " vrouwe~jkjongveo lot 2 jear 
W.C.M. Hermans Aaldert " 6617 AL BERGHAREN Revisie le-1·200S "'" vleesstieren en overig vleesvee van 0 10124, vleesstieren en oveng vleesvee van 6 10124 maanden maanden roodvleesproductie} 
W.C.M. He<mans Aaldert " 6617 Al 8ERGHAREN Melding 8.19 2-5-2007 " everig rundvee ouderdan 2 jaar 

W.C.M. Hermans Aaldert " 6617 Al 8ERGHAREN Meldinq8.19 2·5--2007 " overtg rundvee ouder dan 2 jllar 
W.C.M. Hermans Aaldert " 6617 At. 8ERGHAREN Melding 8.19 2-5--2007 " oveng furldvee ouderdan 2jaar 
W.C.M. Hermans Aaldert " 6817 Al SERGHAREN MekJir>g8.19 2·5·2007 '" vleesstieren en everill vleesvee van 0 lot 24, vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden maanden roodvleesproductie) 
W.C.M. Hermans AakJert " 8617AL BERGHAREN Me!ding8,19 2-5·2007 60 v)eesslieren en oveng v!oosvee van 0 tot 24, v!ecssticrkalveren van 0 tol 8 ma~nden maanden roodvleesproductie} 
W.C.M. Hefmans AakJort " 6817 AL BERGHAREN Me!ding8.19 2·5-2007 "' vfe<>Ssticrcn en oveli9 vleesveevan 0 101 24, vloosstiornatvcren v"o 0 101 G m:>~nden maanden roodvleesproductie} 
Maatschap Roelofs Aaldert ; 8617 AL SERGHAREN Verandering 18-1-2005 '00 Yleesvari<.ens, epfokberenvan ca. 25 kg tot 7 maanden, opfollzeugen van ca. 25 kg tot eerstedel<lting 
Maalschap Roelofs Aaldert 6617 Al BERGHAREN Rcvisie 19-1-19S4 '00 vlocs.varkens, opfokberen yan ca. 25 kg tol7 maandan, opfok>.:eugen van ca. 25 kg to! eerste dekking 
B.M.H, Wouters Aaklert " 6817 Al BERGHAREN AMvBmekling Akkcrbouwbedri)l'en 12"11-2003 
Huooe/sstal De AakJert AakJert " 6617 Al BERGHAREN Revisie 28-11·2000 " schapen ouderdan 1 jaar. inclusief lammeren tot 45 kg 
Handelsstal De Aaldert AakJert 20 6617 Al BERGHAREN Revisie 28-11·2000 " vomassen paardcn (3 jaar on ouder) 
Handelssbl De Aaldert AakJert 20 8617 Al BERGHAREN Revisie 28-11·2000 " paafden;n opfok (jonger dan 3 jaar) 
Varkenshandel P. P. M. vaAaldffi 6617 Al BERGHAREN OpricMng 30-11-1981 200 vleesvarkens. opfokberon van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfukZeugen van ca. 25 kg tet eerste dekking 
Maatsdmp M. en W. van d BREEKWAGEN " 68nKC BERGHAREN Revisie 24·1·2007 5 vomassen paarden (3 jaar on oudar) 
Maatschap M. en W. van d BREEKWAGEN '" 6617 KC BERGHAREN Melding 8.19 28·11·2007 5 vomassen paardon (3 par en ouder) 
Maatschap M. en W. van d BREEKWAGEN '" 8617 KC BERGHAREN MeldingB.19 28-11-2007 642 vieesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfolQeugenvan ca. 25 kg tot eerste dekking 
Maatschap M. en W. van d BREEKWAGEN '" 6617 KC BERGHAREN Revisie 24·1·2007 642 vleesvar\(ens, opfokbetenvan ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokZeugen van ca. 25 kg 101 eersle dekking 
Maalschap M. en W. van d BREEKWAGEN '" 6617 KC BERGHAREN Meldin98.19 28-11_2007 , volwassen pony's (3 jaar en oudef) 
MaatschapM, en W. van d SREEKWAGEN '" 6617KC BERGHAREN Revisie 24-1·2007 , volwassen pony's (3 jaar en ouderl 
Johannes Hoeve 8reeltwagen " 6617KC 8ERGHAREN Revisie 8+2003 geilen ouder dan 1 jaar 
Johannes Hoeve 8reeltwagen " 6617 KC 8ERGHAREN Revisie 8-4-2003 "" konijnen, voedsterintlusiefO,15 rnm en bijbehorcndc jongen tolspeenleeftijd 
Johannos Hoeve 8r(leltwagen " 6617 KC 8ERGHAREN AMvB melding Voon::ie~.ingen en instaUaties 4-10-2003 "" Konijnen, v!ees en opfokl<onijnen toldekleeftijd 
Johannes Hoeve 8reekwagen " 6617 KC 8ERGHAREN Revisie $-4·2003 '''' konljnen, vlees en opfokkonijnen lotdekJeeftijd 
Johannes Hoeve Bleekwagen " 6617 KC SERGHAREN AMv8 melding VooQieningcn en in-stallaties 4-10·2003 OS, konijnen, voedster indusiafO,lS ram en bijbehorende jongen tolspeenleeftijd 
Johannes Hocve Sree~en " 6617 KC BERGHAREN AMvB melding VooIZieningen en installaties 4·10·2003 gelten ouder dan 1 jaar 
Th. Dorks 8reeltwagen 8617 KC 8ERGHAREN AMvB molding MalkruOOvoohoudclijen 

JA leklterkerker-Laurant Sreeltwagen 6617 KC SERGHAREN AMv8meiding Melkrundvachoudenjen 

PAH. D<:rks S,,,eltwagen , 6817 KC SERGHAREN AMv8melding MclkrundYeehoudenjen 
Th.M.M. Claasen DeHors! , 8617 AM 8ERGHAREN Oprichbng 5·9·1989 " vrouwer,jk jongvee tet 2 jaar 
Th.M.M. Cfaasen DeHors! 6617 AM BERGHAREN Verandcrif19 2tHl-1997 '" vleesstieren en ovenS v1eesveevan 0 (01 24, vleesstleren en overig vleesvee van 6 lot 24 maanden maallden foodvleesproductio) 
Th.M.M. Cleas"n De Horsl , 8817 A.\! SERGHAREN Verendering 8_12·1992 " Yrol.!Welijk jorrgvee 101 2 jaar 
Ttl.M.M. Cfaasen De Horst 2 8617 AM BERGHAREN Veranderill<;l 26---a·1997 " vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 
TIl.M.M. Ctaasen De Horst 2 6617 AM BERGHAREN Verandering 8_12·1992 " melk· en kaifkoeien oudcrdan 2par 
TIl.M.M. Claesen De Horst 2 6617 AM BERGHAREN Oplichting 5·9·19$9 20 vleeskalveren tot 8 maanden 
Th.M.M. Claasen ""Ho~ 2 6617 AM BERGHAREN Verand(lring 26--8·1997 20 vleesltalveren tol $ maanden 
Th.M.M. Claasen DeHors! 6617 AM 8ERGHAREN Verandenng 8-12-1992 20 vleeskatveren tol 8 maanden 
TIl.M,M. CI~asen De HO'SI 8617 AM BERGHAREN Vcraooming 26-8-1997 " melk· en l<:!1tl<:oolen ouderdan 2 jeer 
TIl.M.M. Claasen Do Horst 2 6617 AM SERGHAREN Opnchlin9 5-9·1989 " mell<.- en kal!koeien ouderdan 2jaar 
TIl.M.M. Claasen DeHors! , 8617 AM SERGHAREN Verandering 8-12-1992 '" vlcesstimen en oven'g v1eesveevan Otot 24. vleesslieren en overig vleesveevan 6 tot 24 maanden maander> roo<Meesproductiel 
TIl.M.M. CI~ascn De Horst 2 6617 AM BERGHAREN Oprichting 5-9-1989 20 Ylcesstieren en overig vleesvee van 0 lot 24, vleesstieren en ovmig vloesveevan 6 tol24 maanden maanden roodvl""sproductie) 
D.Crok De Horst 6617 AM BERGHAREN AMvB melding MeJkrundveehouderijen 
F.JAMoors OorP'"'Sm.al 20 6617 AD 8ERGHAREN AMvB melding Melkrundveehoudenjen 24-10·2006 
MIs. Tax Eizendweg 25 $617 AV 8ERGHAREN Revisit) 27-7-1999 '" gciten ouderdan 1 jtt"'" 
MIS. Tax Eizendweg 25 6617 AV 8ERGHAREN Revtsie 27-7-1999 "" oplokgeiten van 61 dagen 101 cn met een jaar 
MIS. Tax Elzendweg 25 6817 AV SERGHAREN Revisie 27_7_1999 '''' opfokgeilen en afmos~arnmeren van 0 tol en met 60 dagen 
MIS. Tax ElZendweg 25 6617 AV 8ERGHAREN Revisie 27-7-1999 " vleesstieren en eveng vleesvee v~n 0 lot24. vlccsstieren en overig vleesvee van 5 tet 24 maanden maanden roodvleesproductie) 
PA Coppcs GROTESTRAAT " 6817 AH BERGHAREN AMvSmelding Besluillandbouw 20--0.2008 
S. Soschman GrOlestr3ttl nA 6617 AK SERGHAREN Revisle 5·3--2002 p"arcien in opfuk (jongerdan 3 jeaf) 
S. Boschman Grotestrnal 72A 5617 AK 8ERGHAREN Revisie 5-3-2002 '" volviassen pattrden (3 ]aar eo ouder) 
G.F.J. Janssen Herenslraat 8617 AN SERGHAREN AMvBmckling Sesluil landbouw 31-3--2008 
A'w. Sommerdijk Hefenstraal 8617 AN BERGHAREN AMv8mekling Melkrundveehoudenjen 17·2·1998 '00 melk· en l<:!1tl<:ocien ouder d:m 2jaar 
J.G.M. Driessen HOEKGRAAF 20 6817 AZ. 8ERGHAREN OpricMng 2-5-1996 005 $Chapen ouder dan 1 jaar, inclusiellammeren let 45 kg 
J.P. Toonen-Oekkers Hoekgraaf '2A 6617 AZ. 8ERGHAREN MlvS melding Melitrundveeh<:mderijen 4-2-2004 
A.F.M.M. Reys--IMjna!d<er LAARSDIJK 6617 KG SERGHAREN AMvB molding Besluil Jandbouw 2(l..10·2008 " mell<· en kallkoeien ouder dan 2 jaar 
P. Herrnanussen MELEVElDSESTRAAT 6617 KB BERGHAREN Revisie 7.11_20-07 '"' [okzeusen, indusicfbiggen tol 25 1qJ, biggenopfuk (gespeende biggen) 
P. Herrnanussen MELEVELDSESTRAAT 6617 K8 SERGHAREN Revisie 7·11·2007 " vleosval1o:ens, opfokberen van ca. 25 IqJ l(lt 7 maanden. opfckzc-ugen van ca. 2S kg tet eersle dekking 
P. Herrnanussen MELEVELOSESTRAAT 8617 KB BERGHAREN Revisie 7.11·2007 1980 vleesvarkens, opfckborenvan ca, 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg lot eersiedel\king 
P. Hermanussen MELEVElOSESTRAAT 6817KB BERGHAREN Revisie 7_11_2007 dekberen.7 maaooen en ouder 
P. Herrnanussen MElEVElDSESTRAAT 6617 KB 8ERGHAREN Revisie 7_11·2007 '" fokZeugen, induslef biggen tol25 kg, guslc on dragonde zougen 
P. Hermanussen MElEVElDSESTRAAT 6617 KB BERGHAREN Ravisie 7_11_2007 " fol<zeugen, indusie! bigg(ln 10125 kg, 9uste en drogcnde ~cu9en 
P. Hermanussen MElEVElDSESTRAA T 6617 KS BERGHAREN Revisie 7·11·2007 " fokzeugen, incluslef biggen lot 25 1qJ, kraarm;eugen One!. bigg(m tol spenon) 
Gebrs. Coppes Cude So;haarsestJaal BERGHAREN AMvB melding Melkrundveehoudenjen 12·2·2001 
A.F. Marcus SCHAARSESTRAAT 5 6617 KO BERGHAREN AMvS melding Akkefbouwbedrijven 2$-7·1994 
p, TIleunlssen SCHAARSESTRAAT , 6617 KO BERGHAREN Revisie 31-5-2006 '" vlouwelijk jongvee lot 2 jaar 



Naam lnrkhting Strnat l>ezoek~dres Hnrbe~oe Postcode be;o;o< PI3a1S bezoekad, Type vergunninglmelding Soort melding AMVS Datum VergnglMI( A3ntal di. Diertype 
P. The~nissen SCHAARSESTRAAT , 1Xi17KO SERGHAREN Revi,;;e 31-5-2000 22' melk_ en kallkoeien cooerdan 2 jaQr 

P. Theun:ssen SCHAARSESTRAAT 6617 KO SERGHAREN Revi",e 31-5-2006 300 legkippen (en (gw<lt-)ouderdic,en van legrassen) 
P. Theunissen SCfiAARSESTRAAT 6$17 KD 8ERGHAREN Revisie 31-5-2000 <lverig n.mdvee cuder dan 2jaar 

Maatschap Selben Schaarsestraat 6617 KO BERGHAREN AMv8melding Landbouw- en gemechaniseorde 12-2-2007 

TIjssen Schaarseslraal 6617 KD BERGHAREN AMv8 melding Akkerbouwbedrijven 19-12_1994 

C.J.M. Jansen STOMPENOIJK 6617 KH BERGHAREN AMv8 melding MclkTun<!veehouderijen vo!w;Jssen pony's (3 jaar en O<lde,) 

Oierenholel Polderzichl Siompendijk 6617 KH 8ERGHAREN Oprlcnting 8--11-1994 

W. en P. Hopman BROEKSTRAAT " 6616AC HERNEN Revisie 13-5-2003 35 Zoogk<le<en auderdan 2jaar 
W. en P. Hopman BROEKSTRAAT " 6616AC HERNEN AMvBmeldi!>g Voorzieningcn en insl3~aties 13-5-2003 35 Zeogkoeien oudcrdQo 2 jaor 
W. en P. Hopman BROEKSTRAAT " 6$16AC HERNEN Revisie 13-5-2003 30 vrouwefojk jongvee tot 2 jaar 
W. en P. Hopman BROEKSTRAAT " 6616AC HERNEN AMv8 meldi!>g Voorzieningen en insla~aties 13-5·2003 volwaSS(ln paalden (3 jaar en ouder) 
W.en P_Hopman BROEKSTRAA T " 6616AC HERNEN Revisie 13-5·2003 volwassen p;larden (3 jaar en oude') 
W. en P. H<lprnan BROEKSTRAAT " 6616AC HERNEN Revi$ie 13-5--2003 " vleesstieren en overig vleesvee van 0 10124. vleesstieren en overig vlc-esveevan 6 tol 24 rnaanden maanden rooovleesproductie) 
W. en P. Hopman BROEKSTRAAT " 6616AC HERNEN Revis;e 13-5--2003 33$ vleesvart<ens. <lpfoi<beren van ca. 25 kg tot 7 maandan. opfok<:eugen van ca. 25 kg 101 eerste dekking 
W. eo P. Hopman BROEKSTRAAT " 6616AC HERNEN AMvB melding Voorzienjngen en inslalla~es 13-5--2003 " vleessberefl en overig vleesv"e van a tot 24, v!cesstieren en overi;J vieesveevan 6 tot 24 maanden maandcn roodvleesproductie) 
W. en P. Hopman BROEKSTRAAT " 1Xi16AC HERNEN AMvB melding Voorzieningen en installati<>s 13-5--2003 30 v'ouwc~jkjongvee lot 2jaer 
NucMmp BROEKSTRAAT OS 6617 A8 HERNEN AMvB melding Tuinbouwbcdrijvon be<leklc leeit 21-10-1999 

H.PA van Kerkhol Bloe~lraat 37A 6616AB HERNEN Revisie 2<1-3-1995 " Vfouwe~jl: jol19vee lot 2 jaar 
HPA van Kert<hOI 8roekstraat '" 6616AB HERNEN Revis;e 2<1-3-1995 " viee-sstieren en overig vleesveevan 0 tot 24. vle<!Sstiert<alveren van 0 tot 6 maanden maanden roodvleesproductie) 

HPA van K"rkhof 8roekstraal '" 6616AB HERNEN Revisie 2B--3-1995 volwassen p-aarden (3 jaar en ouder) 
H.P.A. yan Kernhol 8roekstraat 3" 6616A8 HERNEN Verandenng 15-4--2003 , voiwassen paarden (3 jaar en ouder) 
H.PA van KeMlor Bro"kstmal 07A 6616AB HERNEN Kennisgeving 5-3-2003 " schap-an ouder dan 1 jaar, inclu,;;ef lammeren lot 45 kg 
HP A van Kmkhof Brookstraat 37A 6$16AB HERNEN Revisie 28--3--1995 " schapen ouder dan 1 jaar. inclllSief lammeren tot 45 kg 
H.PA van Kerkhof 8roekstraat 07A 6616AB HERNEN Verandering 1$-4·2003 " schapen ouder dan 1 jaar. inciusiellammeren tol 45 k{j 
H.PA van Ketkhof Broekstraat '" 6616 AS HERNEN AMvB meldiflg Besluit lalldbouw 
De Meulenhof De Oreel 6616 AX HERNEN AMvB mekfoflg Akkerbouwbe<lrljven 
T.W. Theunissen Do Oreel " 6616 AX HERNEN AMv8 melding Mell:rundveehoud"njcn 5-11-1992 

P.J.M. Hendriks De Oleef " 6616 AX HERNEN AMvB melding Melk,rundvilchouderijen 26-3-1992 

Western Ranch Builengee,Diepestraat 661BAA HERNEN Revi,;;e 24-9-2002 volwassen paarden (3 iaar en ouder) 
St<letenj De Heumsledil Diapestraat , 6$16AA HERNEN AMv8 melding Melkrundveehouderijen 

Maatscllap De Kteijo Oiepestrnat H HERNEN Oflrichting 17-4-1964 

P.J.Pelers FLERDEWEG " 66168G HERNEN AMvB meld"l9 Besluit landbouw 16--9·200l3 
G. van Oort 
G. van Oort 
G. van Oort GOROENAARS , 661688 HERNEN Revis;e 16---l1-20G6 '" schapen ~uder dan 1 jaar. indusiallammer"n 10145 kg 
G. van O<Jrt GOROENAARS , 6$168B HERNEN Revisie 16---l1_2006 2100 vleesvarkens. opfokboren van ca. 25 kg tOI 7 maandel>. opfokzeugen van ca. 25 kg lot eerslc doklting 

HABurger.;; Kampbroek 5 6$168P HERNEN AMvS melding MelknmdveehoudClijen 13-9-1994 

PA Hendriks NEERVELO 6616 SA HERNEN AMvB meldjng 8esluit landbouw 
H.J.M. Hendriks NEERVELD 6616BA HERNEN AMvBmeldjng Akkerbotfflbedrijven 13-4-19S9 
AP.M Hendriks Neerve!d 2 6$168A HERNEN Oprichting 7-4-1981 52 vrouwofijk jongvee lot 2 jaa, 

A.P.M Hendriks Neerveld 2 6616 SA HERNEN VerandeJing 19--9-1989 52 vrouwe~jkjol19"ee tol 2 jaal 
A,P.M Hendriks Neerveld , 6616 SA HERNEN Kennisgeving 12_12_2002 52 vrouweijjk jongvee 101 2 )aal 
A.P.M Hendriks Neervekl , 6616 SA HERNEN VCJ3nderil19 18--1_1994 '00 Irloosvatkens. opfokberen van ca. 2S k{j tat 7 m:",nden. opfol:zeugen van co. 25 k{j 101 eerste del:king 
A.P.M Hendriks Neerveld , 6616 BA HERNEN Oprichting 7-4-1981 52 melk- en kallkoeien ouder dan 2 jaer 
A P.M Hendriks Neerveld , 6616 BA HERNEN Vcrandering 19-9-1989 52 melk-en kal/k.oeien ouder dan 2 jaar 
AP.M Hendriks Neerveld , 6616 SA HERNEN Kennisgeving 12-12-2002 52 melk- en bllkoeien ollder <lnn 2 jnar 
AP.M Hertdriks Neerveld , 66168A HERNEN Vemnderlng 18-1-1994 52 malk- en kallkoeien oU<:lerdan 2jnar 
AP.M Hendriks Neerveld , 6616 SA HERNEN Kennisgeving 12-12-2002 >0O vieesvarkens, oplokberen van (:3. 25 \«J tot 7 maanden, opfokZeugen van ca, 25 kg tol eerste dekkil19 
AP.M Hendriks Neerveld 6616 SA HERNEN Voranderlng 19-9-1939 '00 viecsvafllens. opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opf<lkzeugcn van co 25 kg tot eer.;;iedekking 
AP.M Hendriks NeelVeld 6$16 SA HERNEN Oprichting 7--4_1981 '00 vleesvatXens, opfokberen van (:3. 25 kg tot 7 maandell. opfol:zeug"" van ca. 25 kg tOI eerste dekking 
A.P,M Hendriks Neerveld 6616 SA HERNEN Vemndering lB--1_1994 52 vrollWe~jk jongvee tol 2 jaar 
H.J. Reijnen Nwrveld 6616 SA HERNEN AMvB molding Besluit Inndbou 
G. Wouters P1EKEN8ROEK 6616 BN HERNEN AMvBmolding Be-slujt !andbouw 20-1_2009 

J.F.G.M. van der Aa PIEKENBROEK 3 6616 BN HERNEN AMv8 melding Sesluit !andbouw 15--1_2009 '00 schapen oud ..... dan 1 jaar. inclusiaflammelen tot45 kg 
Mts Van do Koppel Sroekstroat 39-41 LEUR AMvBmek!ing Besltrit landbouw 
Lalldbouwb-edrijf LW. WallFLERDEWEG ° LEUR AMv8 mek!ifl9 Sesluit landbouw 18-9-2008 
Th.J.M. Hendriks FLEROEINEG 6615 A? LEUR AMvBmelding Besluit landbouw 21-11-2008 
E. Hendriks-Tax Flerdeweg 6615AP LEUR AMY8meiding Akkerbouwbedrijven 21-.9-1994 
Mts. Thijssen Flerdeweg " 6615AP LEUR Revisio 25--5--2005 " vleeskalvelen 101 8 maandon 
MIS. Thijssen Fleldeweg " 6$15AP LEUR Revisie 25--5-2{l05 '" vleeskalveren tot 8 maanden 
MIs. TiliiSSen Flerdeweg " 6615AP LEUR Revisie 25--5--2005 vo!w;Jssen paarden (3 jaar on oude,) 
J,J.H,M. Hendriks Flerdeweg 6615AP LEUR AMvS melding MelkTundveehouderijen 
stoelerij Leyhof HAZENPAD " 6615AK LEUR Revisie 14-11-2007 92 volwassen paarden (3 jaar en ouder) 
M.H.J. Helderrnan-MOOrs 
M.H.J, Heldcrman-Moor.;; 
M.H.J, Helderman·Moor.;; Kavelpad 6615AR LEUR Revis!e 20-4-2005 " volwassen paarden (3 jaar en <ludel) 

J.P. Greup LEURSEINEG 6615AJ '-EUR AMvB melding 8esluit landbouw 27-11-2008 <0 vrouwe;J~ jcngvee tot 2 jaar 
V.O.F. de Gloen" Heerlijkt Van Salverenlaan 6615AH LEUR Revis;e 7.10-2008 " vleesstieren en oveng vleesvee van 0 lot 24. vleessliert<alver"n Van 0 1016 maanden maanden roodvleesproduC\ie} 



Naam inrichting SI",;lt bel!Oekadres 
V.O.F. de Groene HeerlijktVan 8alverenlaan 
V.O.F. de Groene HeerlijktVan 8alverenlaan 
V.O.F. de Groene HcernjklVan Balverenlaan 
V.O.F. de Groene HeerlijklVan Balverenlaan 
VOF Janssen Wllems WEZELSEVELDWEG 
VOF Janssen Wllems WEZELSEVELDINEG 
VOF Janssen !Mllems VVElELSEVELDWEG 
G.Th. van der An Wezelseyeldweg 
G.Th. van der Arl Wezel$eveldweg 
Schiel:lJcreniging Ons gen( Oorpsstraal 
M.JA Lamers Oorpsstraat 
M.JA lame,.,; Oorpssltaal 
M.JA Lamers DOrpsSuaal 
M.J.A. Lamers O¢rpsStraal 
M.JA Lamers Dorpsslraat 
M.JA Lamers Oorpsstraal 
M.J.A. Lamers Dorpsstraat 
M.JA l<!mers DorpsStraal 
M.J.A. l<!mers 
M.JA Lamers 
M.JA l;Jmors 

J.?F. van Heumen 
C. Dcr!(s 

C. Derks 

C.Oerks 
C. Derks 
C.Dell<s 
C. Derks 
C. Derks 

C. Derks 
J.?M.deWIdt 
V.O.F. Van der Ullden 
V.O F. Van der Unden 
V.O.F. Van de, Unden 
V.O.F. Van der Ullden 
V.O.F. Van dcr Umlen 
V.O.F. Van der Linden 
V.O.F. Van der Unclen 
V.O.F. Van der Linden 
V.O.F. Van der Linden 
V.O.F. Van dc, Linden 
V.O.F. Van der Linden 
B. Uijen-Verrneulen 
Mis. Uijen-Daamen 
Mts. Uijen-Daamcn 
Mis. Ujen..oaam{", 
MIs. Uijen_Daamen 
MIs. U<jen-Daamen 
MIS. Uijen-Daamen 
MIS. Uijen.Daamen 
Mis. Uijon..oa;lmon 
Mis. Uijen·Oaamon 
Mis. Uijen-Daamen 
Mis. Uijen-Daamen 
Mts. Uijen-Daamen 
Mis. Uijen-Oaamen 
Mts. Uijen-Daamen 
Mis. Uijen-Daamen 
Mis. Uijen-Oaamen 
F.H.deWerd 
F.H. deWcrd 
F.H. deWerd 
FH. deWerd 
F.H. deWerd 
F.H. de We,d 

F.H. deWerd 
F.H.de Werd 
:=.H. deWerd 

Dorpsstraat 
Dorpsstraat 
Dorpsstroat 
Giklestraat 
Hoogeardstraat 
Hoogeerdstraat 

Hoogeerdslraat 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
LAGESTRAAT 
L<lg"sltaat 
Lagostraat 
Lagestraat 
Lagestraat 
L~g<'Stra"t 

Lagestraat 
Lagestraat 
Lagestraot 
Lagestra~t 

Lagestra~t 

Lagestraal 
Lagestraal 
Lagestraat 
Lagestraal 
Lagestraat 
Lagestraat 
Lagestraat 
Lageslraat 
Lagestraat 
Lagestraat 
Lageslraat 
Lagestraat 

Lageslraat 
Lagestraat 
Laq-estraal 

Hnr bezo>(! Poslcode bezo<P):>ats bezoek:ld,Type vergunn;nglmeldln9 
6 6615 AH LEUR Rev;sie 
6 6615 AH LEUR RCYlSie 

6615 AH LEUR Revisie 
6 6615 AH LEUR Revis;e 
50 6615 AC LEUR Oprichfing 
50 6615 AC LEUR Oprichfing 
50 6615 AC LEUR Oprich~ng 

6615 AC LEUR Oprich~ng 

1 6615 AC LEUR AITh'B mekling 
12 6606 AD NIFrnIK Oprichting 
21 6606 AC NIFrnIK Revisie 
21 6606 AC NIFrnIK Revis;e 

" " " " " " " " " 
" " 

" • • • • • • • • • • • • 
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 

66C6AC 
6606 AC 
6606AC 
6606AC 
6606AC 
6606AC 
6606AC 
6606AC 
6606AC 
6606AH 
6606 KA 
6606 KA 

",00 ><A 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
0000 KC 
OW; KC 

6606AB 
6606AB 
6606 AS 
6606AB 
6606AB 
6606AB 
6606AB 
","'AS 
6606AB 
6606AB 
6606AB 
6606AB 
6606AB 

""AS 
6606AB 
6606AB 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 
6606 KC 

6606 KC 
6606 KC 
OW; KC 

N1FTRIK 
NlFTRIK 
NIFTRIK 
NtFTRIK 
NtFmIK 
NtFTRIK 
NtFTRIK 
NtFmIK 
NlfTRIK 

NIFTRIK 
NIFTRIK 
NlFTRIK 

NIFTRtK 
NIFTRIK 
NIFTRIK 
NIFTRtK 
NIFTRIK 
NtFTRtK 
NIFTRtK 
NtfTRtK 
NIFlRIK 
NIFTRIK 
NIFTRIK 
NlfTRtK 
NIFlRIK 
NIFTRIK 
NIFlR1K 
NIFTRIK 
NIFTRtK 
NIFTRtK 
NtFTRIK 
NtFTRIK 
NIFlRIK 
NIFTRIK 
NIFTRIK 
NIFfRIK 
NIFTRIK 
NIFTRIK 
NlfTRIK 
NIFTRIK 
NlFTRIK 
NtFTRIK 
NIFTRIK 
NIFTRtK 
NIFTRIK 
NtFTRtK 
NtFTRtK 
NtFTRtK 

NtFTRIK 
NtFTRIK 
NIFTRIK 

Revisie 
Revisi" 
Revisi" 
Revisie 
Revisie 
Revisi" 
Revisi" 
Revisie 
Revisi" 
AMvB melding 
Revisie 
Rev;s;e 

Reyis;e 
AMvB melding 
Revis;e 
Reyisie 

Revisie 
Revisie 
Revisie 
Revis;e 
Revis;e 
ReviS;., 
Rev;s;e 
Rey;S:., 
Rev;s;e 
AMvB Meld;%! 
Vera«dering 
Vcrnndoring 
Revis!e 
Verandering 
Revisie 
Verandering 
Revisie 
Veranderir>g 
Revis;e 
Verandering 
Revisie 
Verandering 
Revisie 
Verandering 
Revisie 
Revisie 
Revisie 
Revisie 
Revisoe 
Revisie 
Rev;s;e 
Revis;e 

Revisie 
Rev;s;e 
Revisie 

SoOft ITl<!Jding AMVB 

Bestui'Landbouw 

Mell<.runctveehouderijen 

Melkrundveelloudenjen 

BesluitiandboOJl'l 

Datum VergnglMlcAantal d~Oiertype 
7_10-2008 6 fokzaugen. indusief biggen lot25 kg, Icraamzeugen ~ncl. biggen totspenen) 
7_10-200S 39 melk_ en kalll<oeien ouder dan 2jaar 
7-10-2008 100 legkippen (en (groot.)ouderdierenvan legrassen) 
7-10-200S volwassen paarden (3 jaar en ouder) 
24-10·2007 100 konijnen, yoooslerinclusiefO,IS ram en biJbeholende jongen lotspeenleeltijd 
24-10-2007 24n konijnen. vOedsterinclusial 0.15 ram en bijbehorende jongen tolspeenteeltijd 
24-10-2007 19560 konijnen, vlees en opfokkonljnen lot deklecltijd 
10-12-1 985 18 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 

28-4-1988 
21-11-W07 
21-11-2007 
21_11_2007 
21.11·2(l{l7 
21-11·2007 
21-11-2007 
21.11·2007 
21-11-2007 
21-11-2007 
21-11-2007 
21-11-2007 
1.5-1S93 

2lM-1993 
29-$-'993 

29-6-1993 

14-2·2007 
14-2-2007 
14-2_2007 
14·2_2007 
14-2-2007 
14·2-2007 
14-2-2007 
14-2·2007 
14-2·2007 
14-2-2007 
14-2-2007 

5-9-2007 
5_9-2007 
21-6-2000 
5_9_2007 
21..0..2006 
5-9_2007 
21.6·2006 
5-9-2007 
21.6-2006 
5·9·2007 
21.6-2006 
5-9-2007 
21-6-2(}{)6 
5-9·2007 
21.6-2006 
21.6-201)6 
24·10-2000 
24-10·2000 
24-10·2000 
24-HI_2oo0 
24-10-2000 
24-10·2000 

24-10-2000 
24-10-2000 
24-10-2000 

" 500 

" " H 

" 
" '" '52 

fokzeugen. indusie! biggen tot 2511.g. Icraamzeugen (incl. tignen tot spenen) 
!okzeugen. indusiel tiggen tot 25 kg, biggenopfok{gespeencle biggen) 
fok>:eugen. indusiefbiggon tot 25 kg, biggon.,p/ok (gospeendo !:iggen) 
fok>:eugen. indusiefbiggen lot 25 kg, Icraamzeugen (incl. t:i:ggen lot spenen) 
vteesvali<ens, opfokberenvan ca. 25 kg tot 7 maanden. opfokzeugen Van ca. 25 kg tot emste dekking 
dekberen, 7 maallden en oudar 
fok<eugen, inciusiefbiggen tot 25 1I.g, guste en dragende zeugen 
dekberen, 7 maar.den en ouder 
vtcesvoli<ens, oplokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden. opfokzeugen van ca. 25 kg 101 eerste dekking 
fokzeugen. inc!usiefbiggen tot2S kg. biggen'lpfok (gespeande biggen) 
fok<:eugen, inc!USlefbiggen tot2S 1I.g. guste en dtagende zeus"n 

12000 vieeskuikens 
242 vteesvali<ens. opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maar.don, opfo!(mugen Van ca. 2S kg tot eersle dekking 

12000 vleeskuikens 

92 fokzeugen. indusiefbiggen lot 25 kg, kraamzeugen ~ncl. biggen lotspenen) 
160 fokzeugen. inctusiefbiggen tot 25 kg. hi9genoprok (gespeende biggen) 
1 dekberen. 7 maanden an oudar 
2 dekbe,en. 7 maanden en oudor 
290 fokzeugen, inciusiefblggen lot 25 kg, guste en dragende zeugen 
90 vteesvar!(ens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eersle dekldng 
1860 vleesvar!(ens, 'lpfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, oplo)aeugen van ca. 25 kg tot eerstodekking 
42 fokzeugen. indusiefbiggen tot 25 kg. guste on dragende zeugcn 
320 f'lkzellgen. inclusiefblggen tot 25 kg. biggenoplokf>jespeende biggen) 
8M fokzcugen. indusief biggen tot 2S kg. biggenopfok (gespeende biggen) 
320 fokzeugon. inclusiol biggen t'lt 251<,g. biggenopfok (gespeendo biggcn) 

15 Zoogkoeien ouder dan 2jaer 
261 !okzeugen. inclusiefbiggen tot 25 I<;:t. gust" en dragende zeugen 
43 fuk<:eugon. indusie! biggen tol25 1I.g. guste en dragende zeugen 
43 folQeugen. indusi&fbiggen to! 2511.g. gusle en dragcnde zeugen 
56 fok>:eugen, indus;ofbiggen tot 25 kg, guste en dmgcnde zougen 
SO fokzeugen. inc!usiefbiggen tol25 kg. gusle en dragende zeugen 
180 fokZeugen. ;nclusielbiggen 1012511.g. Icraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 
180 fokzeugen. indus;ef biggon lot 2511.g, Icraamzeugcn One!. bigscn tot spenen} 
50 foJo:eugen. indus;efbiggen tol25 kg, biggenopfok (gespeende biggon) 
50 fol:zeugen. indusief biggen tot 25 kg, biggenoplok (gespeende biggen) 
1952 folQougen. indusiaf biggen 10125 kg. biggenopfok (gespeondc bigsen) 
1952 fokzeugen. indusiaf hi9gen tol25 kg. biggenopfok (gespecnde biggen) 
40 Vlouwe5jk.jongvea tot 2jaar 
40 vrouwelijk jongvee 101 2 jaar 
251 fok<eugen. indusief biggen tol25 kg. guste en dragende zeugen 
15 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 
29 VlouweYjkjongvee lot 2jaar 
20 !okzeugen. inc!usiefbiggen tot 25 kg. guste en dragendo zeugen 
341 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 meanden, oplok<eugen van ca. 25 kg tet eerste deklling 
59 molk· en kallko";en ouder dan 2 jaar 
42 vleesva,kellS, opfokbcren van ca. 25 kg tol7 maanden, opfokzeugcn van C<l. 251<,g tot eerste deklling 
41 vleesvarkans. opfokberenvan ca. 25 kg tot 7 maar.den. opfokzeugen Van ca. 25 kg tOI eerste dekking 

'" " 
dekberen,7 maanden en cuder 
vleosverkens. opfold:loren van ca. 251<,g lot 7 maafldon. opfokzougen van C<l. 25 k9 tot eerstc de~king 
fok<:eugen. inclusief biggen lot25 1I.g. icruamzeugen ~ncl. biggen tol sP<'nen) 



Naam inrichting 
F.H.de Werd 
J. van Wellen 
J. van Wchen 
J. van Wchen 
J. van Wcllen 
J. van Wchen 
J. van Wchen 
J. van Wellen 
J. van Wchen 
J. vanWchen 
J. van Wchen 
J. vanWchen 
J. van Wichen 
J. van Wichen 
J. van Wchen 
J. v~n Wchen 
J. van Wcllen 
M. Mannussen 
M. Mannussen 
M. Marinussen 
M. Mannussen 
M. Mannussen 
M. Marinussen 
M. Marinussen 
M. Marinussen 
M. Ma~nussen 
M. Marinussen 
M. Marinussen 
G.P. de Loijer 
WR.M. Cobussen 
W.RM. Cobussen 
R.JA Festen 
M. van Rens 
M. van Rens 
M, van Rens 
M. van Rens 
M. van Rens 
M. van Rens 
J.H,M. Derks 
J.H,M. Derl<:!; 
J.H,M.Oerks 
J.H.M. Derl<:!; 
J.H.M. Derks 
J,H M. Derks 
J.H.M. Derks 
J,H.M, Doms 
J.H.M. Derks 
J.H.M. Derks 
J.H.M. Derks 
J.H.M. Derl<s 
Stoete~j de Leiaard 
Stoeterij de Le~aard 
Sloetenj de Le~aard 
Stoeterijde Leliaa/d 
G.J. Rossen 
H. Stevens 
H. Stevens 
JP.G. Diels 
J.P.G. Diels 
J.P.G. Diels 
A.J.M. Janssen 
A.C.N. Lauranl 
A.C.N. Lauranl 
A.C,N, Laurant 
A.C,N. Laurant 
AC.N. Laurant 
A.C.N. Laurant 
AC.N. Lauranl 

SI"",! bezoekaclres 
Lagestraat 
Lagestraat 
Lagestraat 
Lagestraat 
Lagestraat 
Lagos!raa! 
Lagestraa! 
Lagestrnat 
Lagestraat 
Lagestraat 
Lageslrnat 
Lagestrna! 
Lagestraal 
Lageslmat 
Lagestraat 
Lage"t'aa! 
Lage"lraat 
MMS8AN01JK 
MAAS6AND1JK 
MAAS6AND1JK 
MAAS6ANDIJK 
MAAS8ANDIJK 
MAAS6ANDIJK 
MAAS6ANDIJK 

Hnr b-ezoe Postcode bezo, Plaats bezoekadJType vergunninglmelding 
3S 6606 KC NIFTRIK Rev<sie 
48 6606 KC NIFrRIK Revislc 
46 6606KC NIFTRIK Melding6.19 
46 6600 KC NIFTRIK ReviS;" 
46 6606 KC NIFl"RfK Revis;e 
46 6606 KC NIFTRtK Melding 8.19 
46 6606 KC NIFTRIK Revisie 
46 6606 KC NIFTRtK Melding 8.19 
46 6606 KC NlFTRIK Revisle 
46 6606 KC NIFTRIK Melding 8.19 
46 6606 KC NtFTRIK Melding 8.19 
46 6606 KC NIFmIK Revis;e 
46 6606 KC NIFTRIK Revis;e 
46 6606 KC NIFTRIK Melding 6.19 
46 6606 KC NtFl"RIK Revisle 
46 6006 KC NIFTRIK Revisie 
46 MOO KC NIFTRIK Revisle 
82 6600 KE N1FTRIK Revisie 
82 6606 KE NIFTRIK Rev;s;e 
82 6606 KE NIFl"RIK Revis;e 
!32 6606 KE NIFTRIK Revisi" 

" " " MAAS6ANDIJK 82 

6600KE 
6606KE 
6606 KE 
6606 KE 
6606 KE 

NIFTRIK 
NIFTRIK 
NIFTRIK 
NIFTRIK 
NIFTRIK 
NlFTRIK 
NJFTRIK 
NIFTRIK 
W1JCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
W1JCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
W1JCHEN 
IMJCHEN 
WlJCHEN 
W1JCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
VIIlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
WlJCHEN 
'NIJCHEN 
WlJCHEN 
W1JCHEN 

Revis;e 
Rowisie 
Revisie 
Revisie 
Revis;e 
Revisie 
Revisie 

MAAS6ANDIJK 82 
MAAS6ANDIJK 82 
MAAS8ANOIJK 82 
NIEUWE LAGESTRAAT 3 
Achlerloseweg 
Achlerloseweg 
Achlerloseweg 
AKKERWEG 
AKKERWEG 
AKKERWEG 
AKKERWEG 
AKKERWEG 
AKKERWEG 
6ANKHOEVE 
BANKHOEVE 
6ANKHOEVE 
6ANKHOEVE 
6ANKHOEVE 
6ANKHOEVE 
6ANKHOEVE 

" " " 

" " " " " " 13 
SANKHOEVE 13 
6ANKHOEVE 13 
6ANKHOEVE 13 
8ANKHOEVE '3 
8ANKHOEVE 13 
60SKANT 128 
60SKANT 128 
60SKANT 128 
60SKANT 128 
80SKANTSE 8ROEKSTR 43 
80SKANTSE 8ROEKSTR 59 
80SKANTSE BROEKSTR 59 
80skantse 6roekstrna! 32 
Boskantse 8roekstrnat 32 
Boskantse Broekslraat 32 
DaPasse",1 7 
GAGELVENSEWEG 
GAGELVENSEWEG 
GAGELVENSEVVEG 
GAGELVENSEWEG 
GAGELVENSEVl'EG 
GAGELVENSE'lllEG 
GAGELVENSE'lllEG 

"'" "" 6600 KE 
6600 KC 
80C4 KC 
6604 KC 
6604 KC 
6603 KO 

"" "" 6803 KD 
6603 KD 
6603 KO 

"'" "" 6601 PA 
6601 PA 
6601 PA 
6801 PA 
6801 PA 
6{i01 PA 
6801 PA 
6601 PA 
8801 PA 
6601 PA 
6601 PA 
6801 PA 

M03LO 
6603LD 
6603LD 
6603 LD 
6603LO 
6603LD 
66C4AB 
88M BE 
8604 BE 
8604 6E 
61304 8E 
6{i04 BE 
6604 BE 
_BE 

AMv8 melding 
Revisie 
Revisie 
AMv8 melding 
Oprichting 
Vcraooering 
Vemndering 
Vernndering 
Oprichting 
Opricnting 
Revis;e 
Revis;e 
Revisie 
Revis;e 
Revisie 
ReviS;" 
Revis;e 
Rcvisie 
Revisi" 
Rev,sie 
Revisio 
Revis;e 
Revisie 
Revisie 
Revisie 
R(lVisie 
Revisie 
Revisie 
Revisie 
Revisie 
Revisie 
Rev;sla 
AMv6 m<>lding 
Revisie 
Revisie 
Revis;e 
Revisie 
Revisie 
Revis;e 
Revis;e 

Sooft melding AMV8 Datum Ver-gnglMI<Aantal d!<Di<>rtype 
24--10--2000 119 fokzeugen, inc!uslafbiggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggDn) 
5·9--2007 162 vleesvarkens. opfokberen van ca. 2511g tot 7 maaOOen. opfokzeugenvan ca. 25 kg lot eerste dek!<Jng 
4--4-2007 10 vleesvarkons. opfokbcren van ca. 25 kg tot 7 maanden. opfokzeugen van ca. 25 kg let eersIe delOOng 
S--9--2oo7 10 vleesvarkens. opfokheren van ca. 25 ~g tot 7 maanden. opfokzeugen van ca. 25 kg tot e,,,sle de~king 
5-9-2007 140 fokzwgen, indusiefbiggen tot 25 kg. gusto en dragenda zet!gon 
4--4-2007 3 dekberon. 7 maarnlen en ooder 
5-9--2007 dekhe!l!n. 7 maarnlen en ollder 
4-4-2007 870 vleesvarkens. opfokberen van ca. 25 kg tot7 maanden. opfokzeugen van aI. 25 kg tot eerste dekkir>g 
5-9--2007 870 vlcesvarkens. opfokbcron van ca. 25 kg tot 7 maenden. opfokzeugen van aI. 2S kg tot eerstedekking 
4-4-2007 810 fokzeugcn. indus;cfbiggcn tct251<{J. biU9cnopfok (gespeende biggen) 
4-4-2007 53 fol<Zeugen. indusie! biggen lot25 kg, guste en dragende zeugen 
5-9-2007 53 fokzeugen. indusiefbiggen lot25 kg. gusto en dragende zeugen 
5-9-2007 52 lokzeugen. indusiefbiggen tot 25 1<9. kraamzeugen unci. biggen tot spenen) 
4--4-2007 1 volwasscn pony's (3 jaar en ouder) 
5-9-2007 1 vo!'Hassen pony's (3 jaar en ouder) 
5-9_2007 2 vo!'Hassen p:larden (3 jaar en o<Kier) 
5.9_2007 810 fokzetlgen, inclusiMbi9gen tot 25 kg, biggenopfo~ (sespeendc biggen) 
13--5·2007 36 fokzeugen. inclusielblggen tot 25 kg. guste en dragende ~cugen 
13--5_2007 
13-S-2007 
13-6·2007 
13--5-2007 
13-S--2007 
;3-6-2007 
13-6-2007 
13--$-2O{l7 
13--$-2007 
13--5_2007 

2 dckbemn, 7 rroarnlan an ouder 
1190 vleeskalveren tat 8 ma.aooen 
1999 vleesvar~ans. op!okberen van aI. 2S kg lot 7 maarlden, opfok2;eugen van ca. 25 kg tot "erste dekking 
84 fokzeugen, lnc!usiefbiggen tot 25 kg, kraamzeugen ~ncL biggen 101 spenen) 

vamassen paardcn (3 jaar en ouder) 
1999 vleesvalilens, opfokbcren van ca 2S kg tot 7 maarlden. opfolo:eugen van ca. 25 kg loteerste dekking 
1999 vlee-svarkens. opfokbercn van aI. 2S k.g tal 7 maanden. op!okZeugen van ca. 2S kg tol eerste dekking 
2 dckboren. 7 maaoocn en ouder 
1120 fokzeugen, inclusiefbigg<1n lot 2S kg. hi9genopfok (sespecode \);ggen) 
228 fokzeugen. inclusiefbiogen 101 25 kg. gusto en drager-de zeugen 

Laoobouw- en gemechan;seerde klonb-e<lrijven 
6--12-2006 167 vleesstiefen en ovang vleesvee Van 0 tot 24. vteesstieren en overig vleesvee van 6 tol 24 mannd<1n maanden roodvleesproduClie) 

AAkerbouwbedrijven 

M<1llo:nJndveehouderijen 

6--12_2000 
20--4-2004 
13-2-1978 
14-9·1993 
14-9-1993 
14--S--1993 
13-2-1978 
13-2-1978 
23--11_2004 
23--11-2004 
23--11-2004-
23--11-2004 
23--11-2004 
23-11-2004 
23-11-2004 
23-11_2004 
23--11-2004 
23--11-2004 
23-11_2004 
23-11-2004 
19-&-1993 
19·5-1993 
19--5·1993 
19·5-1993 
25-9·1990 
25-3-2003 
25-3-2003 
2-2-2005 
2-2-2000 
2-2-2000 
4-2-2004 
29-3-200s 
29--3--2006 
29-3-2000 
29-3-2006 
29-3-2006 
29--3---2006 
29-3-2006 

333 vlcesstieren en ove~!l vleosvee van 0 tat 24. vlnesstierkalvoron van 0 tot 6 maandcn moan.::!en roodvJ\lesproductie) 

, , 
23 , , 
23 

, 
23' 

'" "' 3<000 
752 , 
"'" "'''' 

paarden in apro!<. ijongordao 3- jaar) 
paarden io aplak (fongcrdan 3 jaar) 
yomassen pony's (3 jaaren OtldN) 
pony's in opfok (jongerdan 3 jaar) 
pony's in oplok Gonger dan 3 jaar) 
vomassen pony's (3 jaar en ouder) 
fokZcugen. indusiefbiggen lot 25 1<9, biggenopfok (sespeeflde \);ggen) 
volwassen paarden (3 jaar en ouder) 
fokzeugen. inclusiefbiQgen tet 2511g, guste en dragend\l zeugen 
fokzeugen. inciuslefbiggen tol 2S 1«1. guste en dragende zeugen 
fok<:eugen, inclusiefblggen tot 25 kg. kraamzeugen Qnd. \);ggen lot spenen) 
ouderdieren van vleeskuikens in oplck.; jongerdan 19 wek<1n 
vleesvarkens. opfokberen van ca. 25 Kg rot 7 maaooen. opfol<Zeugen van ca. 25 Kg 101 eersle dekking 
dekb-emn. 7 moandcn en oude! 
vleesvalilens. opfokboren van ca. 25 kg tot 7 maandcn, cpfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking 
fokZeugen, in(:luslefbiggen 101:25 kg, biggenopfok (sespeende biggen) 

300 /okzeugen. inclusiefbiggen 101 25 kg. biggcnepfok (sespeende biggen) 
12 fulQeugen. indusiefblggen 10125 kg. kraamzeugen (loci. biggen tot spenen) 
28 pony's in cplok (jonger dan 3 jear) 
20 vo!wass"n pony's (3 jaaf on o<Kiel) 

gciten ouderdan 1 jaar 
11 schapen ouderdan 1 jaar, ;nclusie! lammeren tot 4S kg 
6000 o<Kierc.erenvan v!eeskui~ens 
10 volwassen paarden (3 jaar en ouder) 
400 vleesvarkens, oplokberen van aI. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van aI. 2S kg tot eersle dekking 
146 melk_ en kelfkoeien oude, dan 2: j33! 
80 vleesstiemn en overig vleesvee van 0 to124, vteesstieren en overig vl""svee van 6 tot24 maarJden maanden roodvleesproduClie) 
38 vrouweijjkjongvee tol 2 jaar 

" , 
" 330 

" 2 

vieesstiefen en overig vleesvee van 0 tot 24. vleesstieren en overig vlaesvee van 8 tot 24 maanden maandon roodvleesploductie) 
geilen ouderdan 1 jaar 
schapen ouder dan 1 jear, indusieffammeren tot 45 1«1 
legkippen (en (grool-)ouderdieren V~n legmssen) 
folo:eugen, inciusiefbiggen 10125 1<9, biggenoplok (sespeende biggen) 
fokzeugen. inclusi<1fbigsen tol25 kg, ~raamzeugen (incl. bigsen tot spenen) 
dekba!(!n, 7 maaooen en ouder 



Na.:lm inrichtiog SIm3t bezoekadros Hor bczoc Posteode bt>zot PI33ts bt>zoekad, Type ""rgunning/melding Soort melding AMVB 03tum Vt>rgng/MllAanbl d;' Oiortyp.c 
AC.N. Lauranl GAGELVENSEINEG , 6$04 BE W1JCHEN Revisie 29-3-2000 '" fok/:eugen. inclusiefbiggen tot 25 kg. guste en dragende zeugen 
AC.N. Lauranl GAGELVENSEWEG , 6604 BE W1JCHEN Revislc 29-3-2006 20 kooijoao. vooosier inelusie! 1).15 ram en bijoohorende jongeo tot speenleeftijd 
AC.N. Lauran! GAGELVENSEWEG 6604 BE WlJCHEN Revisle 29-3-2006 " melk- en kalll<oeien oude' den 2 jeer 
A.C.N. Lauranl GAGELVENSEWEG 61504 BE W1JCHEN Rev;sic 29_3-2006 , volwessen paerden (3 jaar en ouder) 
A.C.N. Lauron! GAGELVENSE'NEG 6604 BE WlJCHEN Revis;e 29-3-20Q.6 " vmuweijk jongvee tol 2 jaar 
R.H.M. Gommers Geilweg " "'" u; WlJCHEN Revis;e 16-3-1993 , volwassen paarden (3 jaa, en ouder) 

G.J. Peuwets Graafseweg m 6603 CJ W1JCHEN Revisie 6-12-1988 "'" melk- en kal1lmelen ~uder dan 2 jaer 

G.J. Pao.mels Graafsewe9 m 6603 CJ WlJCHEN Verandering 8-S-1994 '"' schapen ouder dan 1 jear, inclusief Iammeren tol45 kg 

Die'enholel de Prinsenban Groenestraal " 6601 PB W1JCHEN Revisie 25-2·1992 

Van Udan Hazcnpad 
"'" ><A 

W1JCHEN AMvB melding Besl,"1 landbouw ,eo vleesvarl<ens. opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfol<z.eugen van ca. 25 kg lot eersledelOOng 

Edelpelsfokkenj 1 Achterto Hazenpad " "'" ><A 
wtJCHEN Revisle 9-11-200S 2600 nertsen, par Iokleef (tie eindnoot 3) 

C. Jansen Hazenpad 25 6015AK WlJCHEN AMv8 melding AkkeroollWbedrijveo 28-11_2001 

HA Verbeeten Hoogbfoeksowcg " "'" ><A 
1AIIJCHEN Revisie 19-1_1988 " schapcn oude,dan 1 jaar. inclusief lamrrnm!ll tel 45 kQ 

W.H.W. Jansen Hoogeemstraal " 6606 KA WlJCHEN Revisle 15-9-1992 
W. Hendriks Hoogvonderwcg 6604 KH WlJCHEN AMv8 meWing Bestui! tandbollW 1-S-2<l07 '" moll<.- en katll<oeien ouder dan 2jaa' 
G.W.J. Schamp Kleine Kamp 61504 AN 'MJCHEN AMv8 melding Meil<rondveehoudenjen 28-10-2003 
W.M. Verplecgen Kleine Kamp 6604 AN W1JCHEN AMv8 melding Al<keroolfWbedrijven 7-2-1995 
de heerV. Weuters LEURSEWEG " 6601 ZZ WlJCHEN AMv8 melding Akkorboowbedrijven 23-6-1994 
Piuimveebedrijl Atvema C\ Oosterwcg '" 6603AA 1AIIJCHEN Oprichting 11-10-1988 8140 opfokhennen en hanen van legrassen;jonger dan 18 weken 
Pluimveebedrijf Atvema C\ Oostmweg '62 6603AA wtJCHEN Oprichting 11-10-1968 "., opfo!<.hennen en hanen "an le9rassen;jonger dan 18 weken 
Pluimveebedrijl Alvema C\ Oosterwcg '" 6603AA wtJCHEN Oprichting 11-10-1968 "" opfokhannen en hancn van Icgrossen: jonger dan 18 waken 
Pluimveebedrijf Alverne C\Oost<>rwcg '" 6003AA wtJCHEN Opriclrting 11-10-1968 ''"' opfokhennen en hanen van legf3SScn: jonger dan 16 weken 
Pluimveebedrijl Atvema C\Oosterwcg ,,, 6603 AA wtJCHEN Oprichting 11_10-19(18 275<) opfokhennen en hanen van Icgrassen: jonger den 18wekon 
Schraven HO'ieniers B.V. Oosterweg 27' 6603AA wtJCHEN AMvBmelding Akkerbouwbedrijven 14-7-1997 
P.M. Toonen OUDWOEZIKSESTRAAT S 6604-KD WlJCHEN Revisie 13-7-1993 " met~- en l<alfkoeien ouderdan 2jear 
P.M. Toonen OUD WOEZlKSESTRAAT S 6604 KD 1AIIJCHEN Revisie 13_7_1993 '" vleesvarkens. opfokbercn van ca. 25 ~g tot 7 maanden. opfok/:eugen van ca. 25 kg lot eersle dal<kJng 
P.M. Toonen OUD WOEZlKSESTRAAT 5 6604 KD 1AIIJCHEN Rcvisie 13-7-1993 " "lfOlfWefrjk jongv= lot 2 jam 
F.MAWI!ems PLOEGVVEG 66048H WtJCHEN AMvBmek!ing TuinbolfWbcdrijven bedeldo tcelt 27-10-1999 
Van den Braak B.v. R1JDTSESTRAAT 6603LE WtJCHEN AMvBmek!ing Mclk.rundveehoudenjen 23-3-1993 voiwassen pony's (3 jaar en oU<ler) 
HA. Pelers RIJDTSESTRAAT , 61503LE WlJCHEN AMvBmelding Akkarbouwbe<lnjven 1$-10-1S94 
J.W.M. Festen Rijdlseslraat " 61503 LE IMJCHEN Oprichting 1S-1-2004 55 Zoog!:oe;en olJderdan 2jear 
J.W.M. Festen Rijdlsestraat " 6603 LE IMJCHEN Oprichting 13_1_2004 , volwassan paarden (3 jaar an ouder) 
J.WM. Festen Rijdlsestraat " 6603LE IMJCHEN Opncnting 13-1_2004- 40 vieesstieren en oveng vleesvaevan 0 tol 24. vleesstieren en ovarig vleesvee van 6 tot24 rnaanden maanden roodvlecsproductie) 
J.W.M. Festen Rijdtsestraat " 6603LE WlJCHEN Oprichting 13_1_2004 " vrouwefljk jongvee lot 2 jeer 
J'w.M. fasten Rijdtsestraat 20 6603LE WlJCHEN Oprichting 13_1_2004 50 legkippen {on (groot-)oU<lerdierenvan Icgrassen) 
J.W.M. festen Rijdtsestroat 20 61503 LE W1JCHEN Oprichting 13-1-2004 700 vleeskalveren tOl8 maaooen 
J.WM. Festen Rijdtsestraat " 6603LE \JVIJCHEN Oprichting 13-1-2004 '00 vleesvarkens, opfo\;beren van ca. 25 kg lot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg 101 eersle dekldng 
P.M.M. Sengers StaddiJk 6603 l.M \JVIJCHEN Oprichting 19-11-197S 50 YlolfWefijk jongvee tol 2 jaar 
P.M.M. Sengers SIadc!ijk 6603 L.M WtJCHEN Kennisgeving 3-3-2003 " vleesstieren en oveng vleesveevan 0 leI 24, vleesstieren en <weng vleesvec van 6 t0124 maanden maande" roodv!ecsproductie) 
P.M.M. Sengers Siaddijk 6603 l.M wtJCHEN Verandering 27-2-1978 26 vieesstieren an oven9 vleesveevan 0 tol 24, vleesstieren en oveng vieesvee van 6 10124 maan<len maanden roodvleesproductie) 
P.M.M. Sengers Siaddijk 6603 LM WtJCHEN Verandering 20-5-1961 26 vleesstieren en oveng vleesveevan 0 tol 24. vleesstiaren en overig vleesvee van 6 lot 24 maanden maanden roodvleesproductie) 
P.M.M. SengelS Staddijk 6603LM WtJCHEN Ve",ndering 10-4-19S0 26 vleesstieren "n oveng vleesveevan 0 tot 24, vleesstieren en overig vlcesvce van 6101 24 maanden maanden loocivlecsproductie) 
P.M.M. Sengers SladdiJk ",,>eM WlJCHEN Varandering 12-2-1993 26 vleesstieren en oveng vleesvee van 0 tot 24, vleesstieren en oveng vleesvee van 6 10124 maanden maandan roodvleesproductie) 
P.M.M. Sengers SIaddijk 6603l.M WlJCHEN Opricllting 19-11-1975 26 vleesstieran en overig vleesvee van 0 tot 24, vlaesstieren en oveng vleesvee van 6 10124 maanden rnaanden loodvleesproductie) 
P.M.M. Sengers Siaddijk 6603 LM WlJCHEN Kennisgeving 3--3-20{)3 " vfOuwefljk jongvee tot 2 jae, 
P.M.M. SenseIS StaddiJ~ 6603 LM Vv"IJCHEN Verandering 27-2-1978 " vrouwelijkjongvee tol2 jaar 
P.M.M. Sengers Staddij~ 6603 L.M WlJCHEN Verandering 12_2_1993 " vfOlfWefijk. jongvee tot 2 jae' 
P.M.M. SenSers Siaddijk 6603 LM WlJCHEN Verandenng lQ..4..1990 " VfOlfWO,jk jongvoe tot 2 jaar 
P.M.M. Sengers Sleddijk 6603 LM WlJCHEN Vcrandering 20-5-1981 " vrouwe'jk jongvee tot 2 jaar 
P.M.M. Sengers Sladdtjk 6603 LM WlJCHEN Kennisgeving '-'-"'" " melk- en kalll<oeien ouderdan 2 jaar 
P.M.M. Sengers Staddijk 6603LM WlJCHEN Verandering 27-2-1978 " melk- en ka!fl(oeien cuder dan 2 jaar 
P.M.M. Sengers Staddijk 6603 LM W1JCHEN Vefllndering 20-5-1981 " metk- en kalfl(oeien ouder dan 2 jaar 
P.M.M. Sengers S!addijk 6603 LM VVlJCHEN Verandcring 1Q..4..1990 " melk- en kallkoeien ouder dan 2 jaar 
P.M.M. Songcrs Staddijk 6003LM INlJCHEN Veronde<ing 12_2_1993 " melk_en kaJflcoeien otX!er dan 2jaar 
P.M.M. Sengers Staddijk W"W wtJCHEN Oprichtins 19-11-1975 " melk_ en kallko";en ouder den 2 jaer 
HAJ. Klaassen Valendrieseweg '" 6503 AD INlJCHEN Revisie 23-8-2006 OS vleesstieren en overig vleasvee van 0 tot 24, vleesstieren en oveng vIeesveevan 6 tot 24 maanden m&lnden roodvleesproductie) 
H.A.J. Klaassen Valendrioseweg '" "'''AD wtJCHEN Revisi .. 23-8-2006 " v,olfWeHjk jOflllVee tot 2 jaar 
W.J. van Noort VOR,'\oIERSEVVEG " "'" "C 1AIIJCHEN AMvBmekiing A~kerbolfWbedrijven 1-10-2005 
Dhr A. LOllWS Vorrr.erseweg " 61502NC WlJCHEN AMvB melding Besluit landbouw 31..0-2007 
G. Jansen WEZELSEBERGVVEG " 6604 AD WlJCHEN R",,;sie 9-11·2006 5 vrouwelijkjongvae tot 2 jaar 
G. Jansen WEZELSE8ERGWEG " 6604 AD WlJCHEN Revisie S-11-2000 " fok/:eugen. inelus;efbiggen tol 25 kg, kraarnzeugen (lncl. biggen tal spenen) 
G. Jansen WEZELSEBERGWEG " 6604 AD wtJCHEN Revis;e 9-11-2006 dekberen, 7 rnaanden en ouder 
G. Jansen WEZELSE8ERGWEG " 6604f>.D INlJCHEN Revisic 9-11-2006 22 fok/:eugen, inelusiafbigg"n IOt25 kg. guste en dragande zeugen 
G. Jansen WEZELSE8E.RGWEG " 6604 AD WlJCHEN Revisie 9_11_2006 '" vleesvarkens. opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden. oplok/:eugen van ca. 2S kg lot eerste dekldng 
M.A. Hendriks WEZELSEDIJK " 6004 KG WlJCHEN Revlsle 19-1-2OOS 20 volwassen paarden (3 jaar en oU<ler) 

M.A. Hendriks WEZELSEDIJK " 6604 KG WiJCHEN Revlsle 1!>-1-200S '00 schapan ouder dan 1 jaar. indUsia! lammeren lot 45 kg 
M.A. Hendri~s WEZELSEDIJK " 66Cl4KG INlJCHEN Revisle 19.1_2005 " vrolfWe~jk jongvee to: 2 jaa' 
M.A. Hendriks WEZELSED!JK " 6604 KG INlJCHEN Revisie 19-1-2005 " vleesstieren en overig vleesvee van 0 10124, vleesstiercn en overig viecsvee van 6 tot24 rnaanden maenden roodvieesproductie) 



Naam i!lricllting Slrnat ool..,okadro:; Hnr bol.oc Po:;tcoda b<>za,Plaats b .. zockad,Type vcrgunning/melding Sooft melding AMVS Datum VcrgnglMlcAanla1 di,Dicrtype 
MIs. Hermans Wel.olsodijk " 66M KG 'MJCHEN Veraodoring 19-10-2005 " molk- en kallKoeien oude, dan 2 jaar 
MI:>. Hermans Wezelsedijk 3S 6604 KG WlJCHEN Revisie 6+2004 '" vfouwelijkjongvee tot 2 jaer 
Mffi. Hefmans Wezelsedijk 3S 6604 KG WlJCHEN Verartdering 1S-10-20OS '" v'ouwe~jk jongvee tot 2 jaar 
Mts, Hermans Wezelsedijk 3S 6604 KG WlJCHEN Revisle 6+2004 " Zoogkoeinn ouder dan 2 jam 
Mm.. Hermans Wezelse<1i)k 3S 6604 KG 'MJCHEN Veran<lering 1S-10-2oo5 " Zoogkoeien ouclerdan 2 jaa< 
MI:>. Hermans Wezelsedijk " ''''''G WlJCHEN Revisie 0+,,'" " melk- an kalfl(oeien ouderdnn 2jaar 

Mts. Hermans Wezelsedijk " 6604 KG WlJCHEN Revisie 0+,00< '" melk- en kalfkoeien oOOer dan 2 jaar 
MI:>. Hermans Wezelsed,jk 3S 6604 KG VVlJCHEN Venmdaring 1S-10-2005 '" melk- en kalfkoeien audal dan 2jaar 
Maatschap Eishof Wezelsedijk " 6604 KG WlJCHEN AMvS melding Sesluil landbollW 24-10_2007 

H.W.M. Valks Wezelsooijk " 6604 KG VVlJCHEN Revisie 11_2·2003 '" fo;;zeugen. indusiefbigsen lot 25 ko, guste an dragende ZlNlgen 
HW.M. Volks Wezolsedijk " "" KG VVlJCHEN Rovisle 11-2-2003 , dekberen, 7 manoden en oucler 
H.W.M. ValJ<s Wezelsooijk " 66t14 KG 'MJCHEN Revisie 11-2-2003 75 vleesvar\(ons, opfokberen van ca. 25 ko 101 7 maaoden, op/weugen van ca. 25 ko tol eersle deklting 
HW.M. Valks Wezelsedijk " 6604 KG 'MJCHEN Revisie 11-2-2003 20 vleesvar\(ens. opfokberen van ca. 25 kg tot7 ma~ndell. opfoi02eugen van ca. 25 kg tot eers\c de~l<ing 
HW.M. Valks Wezelsedijk " 6604 KG WWCHEN Revisie 11-2-2003 " fui02eugen, indusief biggen tot25 ko. kraamzeugen Qncl. biooen tolspenen) 
HW.M. Vatks Wezelsedijk 55 6604 KG WlJCHEN Rcvisic 11~2-2003 " fok:zeugen, inclusiefbiggen lot25 ko, guste en dt"a9ende zeugcn 
HW.M. Valks Wezelsedijl< 55 6604 KG WlJCHEN Revisie 11-2~2003 "" fukZeugen. indusiefbiggen tot 25 ko, i);ggenopfok (gespeende biggen) 
H.WM. Valks Wezelsedij~ " 6604 KG WlJCHEN Revisie 11_2_2003 " loi02eugen. inctusiefhiggen tot25 ko. kraamzeugen Qncl.biggen tot spenen) 
Mis van Casteren WlLHELMINAlAAN '" "" KK 

'MJCHEN AMvB melding Besluit landbouw 18-9-2008 
J.W.M. Gelden WOEZlKSESTRMT '"' 6604 CE WlJCHEN Oprichting 22-3-1974 foi02eugen. inclusie/biggen tot 25 ko, biggellopfok (gespeende bi"ggen) 
J.W.M. Gelden WOEZlKSESTRAAT '" 6604 CE WlJCHEN Oprichting 22-3-1974 .20 vleesvaritens, opfokbercn van ca. 25 kg lot 7 maanden, opfoi02eugcn van ca. 25 ko to! eerste delOOng 
J.W.M. Geldan WOEZIKSESTRAA T ." 6604 CE 'MJCHEN Oprichting 22-3-1974 '" vieesvarkens, opfokbelen van ca. 25 kg lot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 ko 101 ecrste deldting 
W.Dorussen Woeziksestraat "3 6604 CD WlJCHEN AMvB melding Akl<.ertlouwbedrijven 31-10-2001 " IolCl;eugen. indusi&fbiggen tot 25 kg. kraamzeugen ~nd.lli9gen lotspenen) 
M.A. Giesbars Woeziksestrnat '" 6604 CD WlJCHEN AMvSmekiing Melkrundveehouc1erijen 22_3-2001 " v1eesvarl<ens. opfokberen van ca. 25 ko tot 7 maanden. oploi02eugen van ca. 25 kg tot eers!e delOOng 
Maatschep de 6,uln Woeziksestraal 5<, 6604 CE 'MJCHEN AMvB melding Akkorbouwbe<lrijven 8+2002 
H.P.G. Pansier WOORDSESTRAAT 2-< 6603LG WlJCHEN Revisie 24-10--2007 53 vrouwe~jk joogvee tot 2 jaar 
H.P.G. P"nsier WOORDSESTRAAT 2-< 6603LG WlJCHEN Revisie 24-10·2007 " Zoogkocien ollder dan 2 jaar 
H. Hendriks Woordscstraat 6603LG WlJCHEN Revisie 21--3-2007 20 $Chapen ouderdan I jaar. 'nelusie) fammeren tot 45 kg 
H. Hendriks Woordsostrnat M03LG 'MJCHEN Revisie 21-3-2007 ''" vleesvali<.ens. opfokberen van ca. 25 kg to! 7 maanden. opfol<Zeugen van ca. 25 k.g lot eerste delOOng 



Bijlage 5: Bronnenbestand agrarische 
bedrijven gemeente Wijchen (201 0) 

MILIEU . RUIMTE WATER 
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Bijlage 6: Bronnenbestand agrarische 
bedrijven gemeente Beuningen 
(2010) 
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Bijlage 7: Berekende huidige situatie 
stikstofdepositie vanuit de 
landbouw in het plangebied (2009) 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064MMER~stooh4 

Versiedatum: 13 januari 2011 

Definitief 



8ti kstofde positie 
vergund 

N 

A 

Legenda 

stikstof vergund 
Waarde (mol/jaar/ha) 

0- 63 

L-...... 
63- 125 

CJ 125-625 

CJ 625 - 1.250 

t=J 1.250 - 2.500 

2.500 - 5.000 

~ 5.000 - 48.500 

1:50.000 
00,26,5 1 1,5 2 2,5 _-=====-_===-_ Kilometers 

MILIEU • RUIMTE • WATER 



Bijlage 8: Berekende minimale situatie 
stikstofdepositie vanuit de 
landbouw in het plangebied (2009) 

MILIEU RUIMTE WATER 
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Stikstofdepositie 
minimaal 

N 

A 

Legenda 

stikstof minimaal 

Waarde (mol/jaar/ha) 

0-63 

D 63-125 

D 125-625 

D 625-1.250 

D 1.250-2.500 

2.500 - 5.000 

5.000 - 48.500 

1:50.000 
m,26,5 1 1,5 2 2,5 _'==_c:=....i Kilometers 

MILIEU • RUIMTE II WAlER 



Bijlage 9: Berekende maximale situatie 
stikstofdepositie vanuit de 
landbouw in het plangebied (2009) 
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Stikstofdepositie 
maximaal 

N 

A 

Legenda 

stikstof maxim aal 
Waarde (mol/jaar/ha) 

0 - 63 

c:J 63 - 125 

CJ 125 - 625 

CJ 625 - 1.250 

I I 1.250 - 2.500 

2.500 - 5.000 

.. 5.000 - 48.500 

1:50.000 
m,2B,5 1,5 2 2,5 
_-====-_===-_ Kilometers 

MILIEU • RUIMTE • WAlER 



Bijlage 10: Berekende huidige situatie 
stikstofdepositie vanuit de 
landbouw in het plangebied (2010) 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064-MER-stooh4 

Versiedatum: 13 januari 2011 
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Stikstof 
vergund 

Legenda 

Vergunde depositie stikstof 

""-...I 0 - 63 

D 63- 125 

D 125-625 

D 625- 1.250 

D 1.250 - 2.500 

D 2.500 - 5.000 

D 5.000 - 49.500 

N 

A 1:50.000 
1 2 3 

___ C::===::::::J ___ Kilometers 

MILIEU • RUIMTE • WATER 



Bijlage 11 : Berekende minimale situatie 
stikstofdepositie vanuit de 
landbouw in het plangebied (201 0) 

MILIEU RUIMTE WATER 
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Ammoniak 
vergund 

Legenda 

vergunde depositie 

t....-.... 0 -63 

0 63,00000001 - 125 

o 125,0000001 - 625 

o 625,0000001 - 1.250 

o 1.250,000001 - 2.500 

o 2.500,000001 - 5.000 

o 5.000,000001 - 49.500 

N 

A 
o 0,5 1 2 3 

1:50.000 
4 

___ C::::C::::::::J ___ C::::C:::::::::J Kilomet, 



Bijlage 12: Berekende reEHe worst-case
scenario stikstofdepositie vanuit de 
landbouw in het plangebied (2010) 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064·MER·s\ooh4 

Versiedatum: 13 januari 201 t 
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Reele worst-case 
scenario stikstof 

Legenda 

Toekomstige depositie stikstof 

L.-...J 0 - 63 

0 63-125 

D 125 -625 

D 625-1.250 

D 1.2501 - 2.500 

D 2.5001 - 5.000 

D 5.000 - 49.500 

N 

A 1:50.000 ° 0,5 1 2 3 __ -======-__ Kilometers 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Bijlage 13: Berekende verschil 
stikstofdepositie tussen de huidige 
vergunde situatie en reeel worst
case-scenario (2010) 

MILIEU RUIMTE WATER 
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Verschil 
stikstof 

Legenda 

Verschil stikstof 

D <50 

~=: -50-50 

> 50 
'--' 

N 

A 1:50.000 
o 0,5 1 2 3 ___ c::====:. __ Kilometers 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Bijlage 14: Berekende huidige situatie 
geurhinder vanuit de landbouw in 
het plangebied (2009) 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064-MER-stooh4 

Versiedatum: 13 januari 201 t 

Definitief 



N 

A 

Geur 
vergund 

Legenda 

vergund 

Waarde (ou/m3) 

0- 01 , 

I I 0,1 - 2 

I:==J 2- 8 

8- 20 

(I),J!lj5 1 1,5 2 2,5 _-===_-==::J __ Kilometers 

1 54094 

MILIEU • RUIMTE • WAlER 



Bijlage 15: Berekende minimale situatie 
geurhinder vanuit de landbouw in 
het plangebied (2010) 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064-MER-stooh4 

Versiedatum, 13 januari 2011 

Definitief 



N 

A 

Geur 
minimaal 

Legenda 

minimaal 

Waarde (ou/m3) 

0- 01 , 

~~I 0,1-2 

I 12-8 

" 8 - 20 

!Il,2!lj5 1 1,5 2 2,5 _-=:::::J_-=::::J __ Kilometers 

1 54094 

MILIEU • RUIMlE • WATER 



Bijlage 16: Berekende maximale situatie 
geurhinder vanuit de landbouw in 
het plangebied (2010) 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064-MER-stooh4 

Versiedatum: 13 januari 2011 

Definitief 



N 

A 

Geur 
maximaal 

Legenda 

maximaal 

Waarde (ou/m3) 

.. 0-0,1 

I I 0,1 - 2 

C] 2-8 
8- 20 

1D,2!!i5 1 1,5 2 2,5 _-=:::::J_i==-_ Kilometers 

154094 

MILIEU • RUIMTE • WAlER 



Bijlage 17: Berekende huidige situatie 
geurhinder vanuit de landbouw op 
het plangebied (2010) 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064·MER·,tooh4 

Versiedatum: 13 januari 2011 
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Geur 
vergund 

Legenda 

Geur vergund 
0 0 - 0,1 

0 0,1 -2 

02-8 

l--J 8-20 

N 

A 1:50.000 
o 0,5 1 2 3 ___ -====-___ Kilometers 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Bijlage 18: Berekende reEHe worst-case
scenario geurhinder vanuit de 
landbouw in het plangebied (201 0) 

MILIEU RUIMTE WATER 
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Reele worst-case 
• scenario geur 

Legenda 

Geur Toekomst 
0 - 0,1 

0 0,1-2 

02-8 

,---, 8 - 20 

N 

A 1:50.000 

° 0,5 1 2 3 __ -=====:J ___ Kilometers 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Bijlage 19: Berekend verschil geurhinder 
tussen de huidige vergunde 
situatie en reeel worst-case
scenario (2010) 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064-MER-stooh4 
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Geur 
verschil 

Legenda 

Verschil geur 
D <-0,1 

_ -0,1-0,1 

N 

A 1:50.000 
o 0,5 1 2 3 ___ c::::==== .. __ Kilometers 

MILIEU • RUIMTE • WATER 



Geur 
verschil 

Legenda 

Verschil geur 
0 <-0,1 

==~ -0,1 - 0,1 

L...--.J > 0,1 

N 

A 1:50.000 
2 3 ___ c::====:.. __ Kilometers 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Bijlage 20: Archeologische verwachtingskaart 
Wijchen 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064-MER-stooh4 
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Bijlage 21: Archeologische verwachtingskaart 
8euningen 

MILIEU RUIMTE WATER 

09K064-MER-stooh4 
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Bijlage 22: Archeologische verwachtingskaart 
Streekplan Gelderland 

MILIEU RUIMTE WATER 
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Versiedatum; 13 januari 2011 

Definitief 



y:429815.-64 
.. Druten 

Ai'fel'dell 

-

9a1.enbury 

JJ13den 

Dem·3!1 

DeurSlln-

/ 
Dannenb ui'g 

RaVilmil.ain 

Befg11em 

Ande t ValblJl'g 

D.aest 

WinS&l11 

Waurl 

N'jfllll~ 

Ovadangel 

ent 

• 

Legenda 
Aroheo log isch monument 

A rcneologische 
ven'lach.i ingsw aarde 

Haog 
1.1 idd el 



Reele worst-case 
scenario stikstof 

Legenda 

Toekomstige depositie stikstof 
_ 10-63 

63 - 125 

D 125 -625 

D 625-1.250 

D 1.250 - 2.500 

'----' 2.500 - 5.000 

_ 5.000- 48.500 

Kw et sbare gebieden Wet 
Am m oniak en Veehouder ij (WAV) 

niet ze-er kw etsbaar onevenredi g; 
grote gevolgen v eeh ouder ij 
niet le-er k w ets baar oll v oldo€-nd€-; 
gevOE!lig v oor amm olliak 

_ /l iet leer kw etsbaar o/l voldoende; 
voor v eru Lring gevoel ig£ 
natuurwaa rden 
z."""r kwets ilaa r door 
ove-reen stemmi ng ; v an relevante 
partij e n 

_ z.eer kwetsbaar 

_ ,,,,,,,r k'N.,tsbaar VHR en besc l1e rm d 
11atuurm onument 

N 

A 1:12.500 

250 500 1.000 ______ c::========::::J Meters 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



o 

Reele worst-case 
scenario stikstof 

Legenda 

Toekomstige depositie stikstof 
_ 10 - 63 

_ 63- 125 

D 125-625 

D 625-1 .250 

D 1.250 - 2 .500 

2.500 - 5.000 

_ 5.000- 48.500 

Kwetsbare gebieden Wet 
Am moniak en Veehouderij (WAVl 

niet leer kw etsbaar onevenred ig ; 
g rote gevo lgell ve" holl d"rij 
nie-t l.eer kw ets baar oll v oldoende; 
gev oelig v oor ammoniak 

_ niet leer kw et sbaar oll v o ldoell d" . 
v oor v erzu ring gevoel ige 
natuurwaa rd en 
l eer kwets baa r door 
overeen stemmi ng; v all relev ante 
p<l rtij e n 

_ leer kw els l>a ar 

_ l eer kw els i>aa r V'HR en bescherm d 
11 atuurmonum e-nt 

N 

A 1:12.500 

250 500 1.000 
~=~ .... ,:='!;~ ______ c::========:::::::I1 Meters 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Reele worst-case 
scenario stikstof 

Legenda 

Toekomstige depositie stikstof 
_ 10-63 

63 - 125 

D 125-625 

D 625-1.250 

D 1.250 - 2.500 

...... .....:11 2.500 - 5.000 

_ 5.000- 48.500 

Kwetsbare gebieclen Wet 
Am moniak en Veehouderij (WAV) 

niet le-e-r kwetsbaar ol1 e-ve-nredig; 
grot" gevolgell ve"h ou deri.~ 
niet leer kwetsbaar ol1 voldaell de; 
gevOE;l ig v oor ammoniak 

_ niet I"er kwets'baar ol1 voldoe·n de, 
voor v"rwring geva..li g<> 
natuurwaa rden 
Leer kwetsbaar door 
overeen$te-Illming; van rei evante 
partij"n 

_ leer kwets baa r 

_ I""r kw ,,\sb aar VHR ell besch ermd 
na tuurmonument 

1:15.000 

1.000 _____ -==========:1 Meters 
o 250 500 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Stikstofdepositie 
vergund 

Legenda 

Vergunde depositie stikstof 
_ 10 - 63 

63 - 125 

D 125 - 625 

D 625-1 .250 

D 1.250 - 2 .500 

I.....ii..-J 2.500 - 5 .000 

_ 5.000- 48.500 

Kw etsbare gebieden Wet 
Al11 moniak en Ve eh ouder ij (WAV) 

f1i et l e er kwets baar of1 evellred ig; 
grote gevolg ell v eei1 0uderij 
Il ie.t leer kw e-tsbaar ol1 v oldoe l1 de; 
gevoel ig v oor arnmo ll iak 

_ niet leer kwetsbaar ollvoldoel1 de, 
v oor ver zur ing gevoelige 
natuurwaa rd el1 
I eer kwetsbaar door 
Qver-eenstemOling; v an relevante 
partijell 

_ Ieer kwetsbaar 

_ Ieer kwetsbaa r VHR en I>es chermd 
natuurmon ume-nt 

N 

A 1:12.500 

1.000 ______ -==========::=1 Meters 
250 500 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Stikstofdepositie 
vergund 

Legenda 

Vergunde depositie stikstof 
_ 10 -63 

_ 63 -125 

D 125 -625 

D 625-1 .250 

D 1.250 - 2 .500 

'--_ 2.500 - 5.000 

_ 5.000- 48.500 

Kwetsbare gebieden Wet 
Am moniak en Veeh ouderij WuAV) 

niet leer k w etsbaar ol1 evenredig ; 
grote gevol gel1 v I!I!h oliderij 
niet le-er kwetsbaar oll v oldoende; 
gevOE!I ig v oor ammoniak 

_ niet leer kw et sbaar 0 11 v o l doe-n d e-; 
voor verwring ge-voelige 
natuurwaa rden 
zeer kwetsbaar door 
overeen stemmi llg; v an re lev ant€
partij en 

_ zee-r I<wetsb aa r 

_ l eer kw etsbaar IfHR e-n be-sche-rmd 
natuuml0l1 Ument 

N 

A 1:12.500 

250 500 1.000 
______ -=========:=:JMeters 

MILIEU · RUIMTE • WATER 



Stikstofdepositie 
vergund 

Legenda 

Vergunde depositie stikstof 
_ 10-63 

_ 63-125 

D 125 -625 

D 625-1.250 

D 1.250 - 2.500 

'-... 2.500 - 5.000 

_ 5.000- 48.500 

Kw etsbare gebieden Wet 
Ammoniak en Veehouderij (WAV) 

Ilie! leer kwetsbaar oll eve-nredig; 
g rote gev olgen veehouder ij 
Il iel leer kwetsbaar onv o ldoell de; 
gevoelig v ()()r ammoll iak 

_ l1 iel l eer kw etsbaar o l1v old oende; 
v oor v erw r ing gevoel ige 
natu.urw.aa rd ell 
l eer kW~lsba a r door 
overeen stelll ll1i llg; va ll relev ante 
partij e n 

_ Leer kw els baa r 

_ Leer kw etsbaa r VHR en be schermd 
natuurm ollumenl 

N 

A 1 :15.000 

1.000 
____ -=========::JMeters 

250 500 

MILIEU · RUIMTE • WATER 
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