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$AMENVATTING PlANMER I 

Inleiding 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Bernheze is bezig met het actua liseren 

van de bestemmingsplannen voor het buitengebied. Een van de ontwikkelingen die hiermee 

gesta lte krijgt is de planologische ruimte voor en het vestigingsbeleid van de intensieve 

veehouderij. In Bernheze gaat het voornamelijk am va rkens- en pluimveebedrijven. 

Oak geitenhoud erijen worden a ls intensieve veehouderij beschouwd. De gemeente maakt 

keuzes over de omvang van bO l1 wvlakken van veehouder ijen en over mogelijkheden voor 

omschakeling naar en uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderij . 

am die reden dien t als onderbouwing voor het bestemmingsplan bui tengebied een 

pianM ER te worden opgesteld . 

In het pianMER Iigt de focus Iiggen op de milieueffecten die samenhangen met de keuzes 

die in het bestemmingsp lan buitengebied worden vastgelegd over de omvang van 

bouwvlakken va n intensieve veehouderijen en over mogeli jkheden voor omschakeling naar 

en uitbreid ing van intensieve veehouderij . Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is in 

de gemeente Bernheze niet aan de orde, gezien de beleidskaders die daarvoor op 

provinciaai niveau (reconstructieplan Maas en Meierij, Verordening ruimte) z ijn vas tgelegd. 

In een commissievergadering van de gemeenteraad (december 2009) is de aanpak toegelicht. 

De (tussen)resultaten van de pianMER zijn gepresenteerd aan de Jeden van de 

klankbordgroep, de raad en het college van Burgemeester en Wethouders. 

Mede op basis van het pianMER en ambtelijk overleg met de provincie hie rover heeft het 

toenmalige college va n Burgemeester en Wethouders in haar vergadering van 26 januari 

2010 het beleid met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van intensieve 

veehouder ijen vastgeste ld . Deze beleidskeuze is verwerkt in het (concept)ontwerp 

bestemmingsplan buitengebied van februari 2010. 

Op 29 maart 2010 hebben de politieke partijen Progressief Bernheze, SP, Bernheze Solidai r 

en de OPG een coa litieakkoord opgenomen. In dit coa li tieakkoord is ook een passage 

opgesteld over het bestemmingsplan buitengebied, waarmee een beleidsmatige 

heroverweging wordt aa ngekond igd met be trekking tot de in ten sieve veehouder ij. De 

beleidsmatige heroverweging maakte, in combina tie met de wijziging van de provincia Ie 

beleidskaders (Verordening Ruimte), een aanpassing van het concept ontwerp 

bestemmingsplan buitengebied nodig. 

In het (concept) ontwerp bestemmingsplan buitengebied is al geanticipeerd op de 

herbegrenzing van de landbouwonhll ikkelingsgebieden door de provincie. Het (nieuwe) 

college I'weft eind 2010 de LOG's nader begrensd, waa rin naast de provincia Ie criteria een 
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minimum <lfstand van lOOO meter lot de woongebieclen «Is criteriul1t is geh,mteerd. Die 

Iladere begrenzing is opgenomcn ill de verbcelding (p18nkaart van het bestemmingsplan). 

Deze nadere begrenzing van de landbouwontwikkelingsgebieden en het voorgenomen 

gemeentelijk beleid zijn beschreven in de noli tie lion twerp bestemmingspbn buitengebied 

!3ernheze, aanpassingen voor de tel' inzage legging" van 9 december 2010. Dezc nolit'ie is 

door het college voorge!egd aan de raad (december 2010 en maart 2(11) en is de b<lsis voor 

de ont\ovikkcJingsmogelijkhcden voor intensieve veehollderijen zo;:ds die in het ontwerp 

bestemmingspJan buitengebied (jllni2011) zijn opgenomen. 

Het pianMER is grotendeels opgesteld in de periode oktober 2009 - januari 2010. Een 

conceptversie van het pianMER (2 februari 2010) is acmgeboden «an- en besproken door de 

led en vnn de toenmalige gemeenteraad. In deze versie van het plan MER (juni 2(11) is de 

beleidskeuze van het nieuwe college verwerkt en is de beschrijving van het provinciaal 

beleidskader geactualiseerd. Ook is op basis van recente adviezen van de commissie m.c.r. 

nader ingegaan op de milieuruimte m.b.t. de stikstofbe!asting van Natura 2000 gebieden. 

Het plan MER wordt, samen met het conceptontwerp bestcmmingsplan buitengebiect 

behandeld in een commissievergadering van de raad (juni 2011), voordat beide documenten 

door Burgemeestcr en Wethouders worden vrijgegeven voor de tel' visie legging. 
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HomDSTUK 

Beleidskaders 

Met de inwerkingtreding van de Verordening ruimte fase 1 per 1 juni 2010 is de regelgeving 

met be trekking tot de intensieve veehouderij , zoals opgenomen in de reconstructie· en 

gebiedsplannen, gewijzigd en niet meer het aduele kader voor het bestemmingsplan 

buitengebied . Omdat het beleid zoals dat is geformuleerd in het nieuwe provincia Ie 

beleidskader (de Structuurvisie en Verordening ruimte) en het ontwerp bestemmingsplan 

buitengebied van Bernheze mede is gebaseerd onderdelen uit het Reconstructi eplan Maas 

en Meierij, is in dit hoofdstuk ook ingegaan op het Reconstructiep lan uit 2005. 

_____ -"R"'EC,."O>ljN""'STRUCTIEPLAN MAAS EN MEIJERIJ 

I 

De gemeente Bernheze is geJegen in het reconstructiegebied Maas en Meierij. Voor de 

ontw"ikkeling van de intensieve veehouderij zijn daarbij twee onderdelen het meest relevan t, 

te weten de integrale zonering intensieve veehouderij en de wijze waarop zogenaa mde 

duurzame loca ties worden aangemerkt 

Het streven van het reconstructieplan is am de intensieve veehouder ij zich tijdens de 

looptijd van het ReconstructiepJan dusdanig te Jaten ontwikkelen, dat steeds meer bedrijven 

op goede locaties en steeds rninder bedrijven dicht hij natuurgebieden en woonkernen 

kornen te li ggen. De intensieve veehouderij beweegt zich 'afwaarts' van kwetsbare (uncties 

als natuur en wonen. am deze afwaartse beweging vorm te geven, zijn in het 

reconstructieplan drie typen zones opgenomen die onderdeel uitmaken van de integrale 

zonering Intensieve veehoud erij . 

Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). 

Verwevingsgehieden. 

Extensiveringsgebieden. 
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Duurzame loeatie intensieve veehouderij (definitie Reconstructieplan) 
Een bestaand agrarisch bouwblok met een zodanige ligging dat het zowel vanuit 

milieuoogpunt (ammoniak, stank en dergelijke) a ls va nuit Tuimtelijk oogpunt (natuu r, 

landschap en dergelijke) verantwoord is om het te laten groeien tot een bouwblok van 

maximaa l 2,5 hectare voor een intensieve veehoud er ij. Een locatie kan ook bij een kleiner 

opperv lak dan 2,5 hectare als duurzaam word en aangemerkt. 

De beoordeJing of loca ties of projectlocaties duurzaam zijn, dient door gemeen ten in het 

kader van het bes temmingsplan of een projectbesJuit te worden gemaakt. De vraag of een 

loca tie duu rzaam is wordt aileen ges teld als er een concreet initiatief voor een ui tbreiding 

va n het bestaande bouwblok voorligt. 

I 
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In onderstaande tabel is het beleid zoa ls da t is opgenomen in het Reconstructieplan 

samengeva t. 

Provinciaal beleid Reconstructiepian (2005) 
Extensiverings-

Verwevingsgebied 
gebied 

Is uitbreiding binn en bestaand bouwblok Ja Ja 

mogelijk? 

(Afhankeliik van milieuverqunninq) 

Is uitbreiding van het bouwblok mogel ij k? Nee Ja, mits duurzaam 

Tenzij voor Max 2,5 ha 

dierenwelzijn 

Boven 1,5 ha via 

ontheffing 

provincie 

Is nieuwvestiging mogel ijk? Nee Nee 

Is omschakeling naar intensieve veehouderij Nee Ja, mits duurzaam 

mogelijk? 

VERORDENING RUIMTE 

LOG 

Ja 

Ja 

Max 3,5 ha 

Nee 

Ja 

De provincie Noord-Brabant heeft de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) waarin 

he t nieu we bele id tot 2025 (met een doorkijk naar 2040) wordt beschreven op 1 oktober 2010 

vastgesteld. De Verordening ruimte is een van de uitvoeringsinstrumenten van de 

provincie, naast bijvoorbeeld ontwikkelingsgerichte communicatieve en financiele 

instrumenten. Hieronder is beschreven welke provincia Ie beJeidswijzigingen rn.b.t. de 

intensieve veehouderij (ten opzichte van het Reconstructieplan) zijn opgenomen in de 

Verorden ing ruimte. De wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de behande ling 

van het burgerinitiatief "Megastallen nee" in de vergadering van ProvinciaJe Staten in maart 

2010. Het bestemmingsplan buitengebied za l moeten voldoen aan de regels uit de 

verordening. In onderstaande tabel is het beleid zoals dat is opgenomen in de Verordening 

ru imte samengevat. 

Provinciaal beleid Verordening ruimte (2010) 
Extensiverings-

Verwevingsgebied LOG 
gebied 

Is uitbreiding binnen bestaand bouwblok Nee ("slot op Ja • Ja • 

mogelijk? de muur") 

Is uitbreiding van het bouwblok mogelijk? Nee Ja • Ja • 

Max 1,5 ha Max 1,5 ha 

Via 

ontheffing 

tot max 2,5 

ha 

Is nieuwvestiging mogelijk? Nee Nee Nee 

Is omschakel ing naar intensieve veehouderij Nee Ja • Ja • 

mogelijk Max 1,5 ha Max 1,5 ha 

Via 

ontheffing 

tot max 2,5 

ha 

·=/I/;[S dllurzflfl11l 
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In dc vcrordening Ruilnte is een ddinitie opgenomen \'001' het begrip duurzame Jocatie. Een 

locatie \'oor een intensieve veehouderij is duurzaan1 als: 

8. 8antoonbare 1'1limteJijk¥economische belangen voor de lange termijn cwnw('zig zijn 

die noodzaken tot hervestiging, omschakeling of uitbreiding tel' pbalse; 

b. zuinig rllimtegebruik wordlloegepast door aan te sluiten bij beslaande beboU\ving of, 

al d8n niet door herschikking, optimaal gebruik te maken van de beschikbare mimtc; 

c. de beoogde ontwikkeling zowel vanuit milielloogpunt, in het bijzonder wat betreft 

mnmoniak, geul', fijnstof en gezondheid voor mensen, als vanuit ruimtelijk oogpunt, 

in bijzonder wal betreft natuur, landschap en cultuurhislorie, aanva<lrdbaar is. 

Op het grondgebied van 13e1'nheze of in de directe omgeving zijn geen Natur8 2000 gebieden 

geJegen. De afstand van een veehouderij in Bernheze tot die gcbieden is varieert V8n ruirn 

10 tot ruim 30 kilometer. Gezien de grote afstand tot die gebieden zullen de ontwikkelingen 

in het buitengebied vall Bernheze geen significant effectell kunnen hebbcn op deze 

gebiedcn, zoals verstoring of vE?rdroging. Wel kunnen alle veehouderijen in Bcrnheze sam en 

mogelijk cen effect hebben op delen van die gebieden, o111dat deze veehouderijen bijdragen 

een de achtergrondbelasting van stikstof op die gebieden. In grote delen van de Natura 

2000 gebieden in Noord-Brabant is de be1asting van stikstof medebepalend voor het 

bereiken van de gestelde natuurdoelen en is die beJasting nu beduidend hoger dan de 

streefwaarden. De ITlilieuruimte voor de veehouderij wordt mede bepaaJd door regels die 

moeten verhinderen dat een verdere toename van de stikstofbelasting op de overbelaste en 

gevoelige del en van de Natura 2000 gebieden kan optreden. In Noord-Brabant is dal 

uitgewerkt in de provincia Ie verordening stikstof en Natura 2000. 

Dcze verordening stelt bij de nieuwbouw van stallen eisen aan de maximale emissie per 

dierplaats. Die vereiste emissiereductie gaat verder dan de eisen zoals ze zijn opgenomen in 

het Besluit Huisvesting. Indien er een aanvraag is voor een omgevingsvergunning die Icidt 

tot een toename van de emissie van ammoniak ten opzichte van het zogenaamd 

gecorrigeerd en1issieplafond (de emissie op basis van de vergunde en feiteJijk gerealiseerde 

dierplaatsen, uitgaande van de emissienormen uit het besluit Huisvesting), is dat aileen 

mogelijk als er gesaldeerd kan worden met rechten van veehouderijen die zijn gestopt of 

gekrompen. 

Dam wam een veehouderij in Bernheze gebruik wil maken van de geboden planologische 

ont\vikkelI'uimle, zal dit gepaard moeten gaan met een emissieniveau dat ligt onder hd 

gecorrigeerd plafond op bedrijfsniveau of, bij een toename, bij een minstens even zo grote 

gebleken afname van depositie van arnmoniak op elk gevoelig habitatgebied door stoppers 

en krimpers in de veehouderij elders. Deze administratie verloopt via de Depositiebzmk bij 

de Provincie Noord-Brabant. 
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In overleg met de klankbordgroep heefl de gemeente Bernheze besioten om 

'ontvv ikkelingsgebieden' aan te duiden. De Hjn van landbouwontwikkelingsgebieden 

(LOG), zoals u iteen gezet in de reconstructieplannen, is in Bernheze doorgetrokken naar 

onh'v ikkelingsgebieden voor nat-utlr (NOG), recreatie (ROG) en wonen/werken (WOG). 

Binnen de LOG's vervullen de intensieve veehouderijbedri jven de belangrijks te funct ie. 

Intensieve veehouderijbedrijven zijn h ier grootschaliger of hebben de kans om 

grootschaHger te worden dan buiten de LOG's. 

De NOG's bes taan lI it de bes taande natuur- en bosgebieden en de ecologische 

verbindingszones daartussen. De NaG's zijn dus ruimer dan de ecologische 

verbind ingszones in de gemeente. De globale begrenzing van de NaG's geeft aan hoe deze 

gebieden kllnnen worden versterkt, vergroot en met elkaar worden verbonden. 

De ROG's bieden kansen voor niellwe recrea tieve ontwikkelingen en versterk ing en 

uitbreiding van bes taande recrea tiefuncties. Binnen de ROG's is een onderscheid te maken 

wat betreft de aard van de te ontwikkelen en/of versterken recrea tieve voorzieningen. 

Binnen de WOG's zijn de woon- en werkfuncties de belangrijkste fllnc ties, of worden deze 

functies he t belangrijkst. De WOG's bestaan uit extensiveringsgebieden overig en 

bebouwingsconcentraties in de gemeente. Sinnen de WOG's zijn onder het mom van 

kwaliteitswinst ru imere mogelijkheden voor spli tsing van woningen, omschakeli ng Ilaar 

niet-agrarische bed rijvigheid en omschakeling naar recrea tie. Zo ontstaat er een 

aantrekkelijk ell gevarieerd woon- en werkklimaat. 

~Iik op BUiten'ge1pie,d Bernheze 
OntwlkkeUngskaart 

) 
" 

, 
\ 
\. 

.. , \ 
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HUOrDSTUK 

Huidige situatie en 
ontwikkelingen 

__ -'-!:ITENSIE\L~ VEEHOUDERIJ 

I 

Van oudsher kenmerkt de gemeente Bernheze zich als een agrarische gemeente. 

Bernheze teld e in 2007387 bedrijven in de agrarische sector, met in totaal circa 1.100 

\overkzame personen (CBS). Graasdierbedrijven (voora l melkveebedrijven) en 

hokd ierbedrijven (varkens en pluimvee) komen het meest voor in de gemeente. 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal dieren in Bernheze in de periode 

2000-2008 weergegeven, op basis van cijfers van het CBS (Iandbouw meite llingen). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rundvee 26037 24593 22442 20867 20368 19670 20368 19758 18797 

Geiten 31 15 1980 4000 5110 5532 5830 6369 4530 4977 

Varkens 292167 297948 257078 246952 255546 258897 266 134 272206 286605 

Kippen 1653004 1647720 1722110 1515531 1588364 1754632 1686330 1617245 1668190 

Een groot aanta l bedrijven, meer dan 90 voornamelijk varkensbed rijven, heeft begin deze 

eeuw deelgenomen aan de' Regeling beeind iging veehou derijtakken ' (rijks-opkoopregeling 

van in ten sieve veehouderijbedrijven om het mestoverschot te verkleinen). In tabel 3.1 is de 

d it te z ien aa n de afna me van het aantal va rkens tussen 2001 en 2002 met 14%. De laa tste 

paar jaa r neemt het aanta l varkens in Bernheze weer toe tot ongeveer he t nivea u van voor 

de opkoopregeling. Dit betekent dat per saJd o meer varkensrechten naar Bernheze komen 

dan er uit gaan. Sinds ] januari 2008 zijn varkens- en kippenrech ten vrij verhandelbaar door 

heel Nederland wa t tot gevolg heeft dat tussen 1 januari 2008 en 1 juli 2009 het aa ntal 

varkensrechten in Brabant is toegenomen met 8,2% en in Maas en Meieri j met 9,8%. 

Oak kippenrechten komen per sa ld o naa r Brabant (plus 5,2%, maar nauwelijks naa r Maas en 

Meierij (plus 0,3%). Afn ame vind t plaats in met name Gelderland, Overijssel en Utrecht. 

Het aanta l kippen is aa rdig constant de laa tste ti en jaar. 

De ontwi kkeling is ook in beeld gebracht op basis van gegevens ui t de mi lieuvergunningen 

va n veehouderijen . Deze w ijken af van de werkelijke veebezetting omda t niet a ile vergunde 

ruimte wordt benut. Gecorrigeerd voor d it verschi l is de feitelijke emissie van ammoniak 

circa een derde lager dan de vergunde emissie. Wanneer rekeni.llg wordt gehouden met de 

func tionele leegs tand die a l is verdisconteerd in de wette lijke emissiefactoren per dier 

(gemiddeld 5 tot 10% ), is d e latente vergunde ruimte in Bernheze op basis van deze 

vergelijking circa 25%. 
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Ui!" de gemeentelijke registra tie van milieuvergunningen blijkt dat het aanlal bedrijven (in 

feite in rich tingen, dus localies) in de afgelopen 10 jaar is gedaa ld. Die daling is het slerkst 

voor de varkensbedr ijven (-2W1o ten opzichte van -17% voor pluimveebedrijven). 

He! aantal vergunde dierplaatsen voor varkens is echter de afgelopen \"ien jaar gestegen. 

Na een daling in de periode 2000-2005 is het aantal dierplaatsen voor varkens weer ges tegen 

ten opzichte van 2000 (+14%). Het aan tal dierp laa tsen voor pluimvee ligt ei nd 2009 net 

onder het n ivea u van da l van 2000 (-4%). 

In onderstaande tabel is opgenomen hoe de veehouderijen met een tak intensieve 

veehouderij nu (vergunningenbestand november 2009) is verdeeld per reconstructiezone. 

Hierbij is een onderscheid gemaa kt tussen bedrijven met een volwaa rdige tak intensieve 

veehouderij (minimaal 70 n.g.e.) en bedrij ven met een kleine tak intensieve veehoud erij 

(minder dan 70 n.g.e). 

volwaardig klein totaal 
Extensiveringsgebied 49 76 125 
Verwevingsgebied 60 44 104 
landbouwontwikkelings- 44 22 66 
gebied 
Totaal 153 142 295 

Gemiddeld (van de 295locaties) is de tak intensieve veehouderij 108 n.g.e. groot (circa 1,5 

arbeidskracht). Ais alleen de locaties met een volwaardige tak worden beschouwd, is de 

gemiddelde omvang 187 n.g.e. (circa 2,5 arbeidskracht). 

Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de wet- en regelgev ing (milieu, mest, 

huisvesting en de verwachte economische ontwikkelingen van de intensieve veehouderij 

worden de volgende trends verwacht voor de periode tot 2020 

Varkensbedrijven: marges blijven structureel krap; hogere milieueisen en - kosten, druk 

op verdere efficiencyverhoging. 

Pluimveebedrijven: in verhouding tot de varkenshouder ij minder gevoelig voor krimp. 

Mogelijk Iichte groei leghennen. 

Een veestapel d ie ongeveer op (pluimvee) of onder (varkens) het nivea u ligt van dat va n 

2010. 

Een versterk te daling va n het aantal bedrijven (vooral varkensbedri jven). 

Een verdergaande opschaling van de activiteiten op bedrijfsniveau . 

De bedrijven worden kapitaa ls- en kennisintensiever en arbeidsextensiever. 

De hoofdtrend is en blijft een verdere daling van het aanta llocaties en een groei van de 

"overblijvende" bedrijven. 
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MILIEU 

GEURHINDER DOOR VEEHOUDERIJ 

Verkeer, industrie, huishoudens en de landbouw zijn de belangrijkste bronnen van 

geuroverl8st. De !andbouw zorgt VOOl' het grootste percenhlgc geurgehinderden. Het bctreft 

stankemissie uit stallen, opslag en aanwending. De belangrijkste b1"on van agrmische 

geuroverlast is het toedienen van mest, met in Brabant circa 14% geurgehinderden. 

De geuroverlast als gevolg van gem uit stallen is aanzienlijk kleiner, met in Brabant circa 4'Yo 

geurgehinderden (2005). 

Dc regelgeving ten aanzien V<1n de agrarische geurhinder rieht zich vooral op gcurhinder uit 

sti:ll1en via de vergunningverlening (voor veehouderijen), procedures in het kader van de 

ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld in verband met de bouw van woningen) en de 

mogelijkheid die gemeenten hebben om gebiedsgerichte normen te stellen, binnen een 

wettelijke b<1ndbrccdte en de daaraan gekoppelde voonvaarden. 

De bel<lI1grijkste "knelpuntgevallcn" (combinatie van cen middelhoge tot hogen~ belasting 

en aanwczigheid van geurgevoelige objecten) zijn te vinden in de volgende gebicden in 

Bernheze: 

Delen van de bebouwde kom van Loosbroek, NjstelrodE:~ en Vorstenbosch. 

Bebouwing in linten aJs Beugt, Dintherse Hoek, Maxend, Kantje en Munnekens-Vinkel. 

Verspreid liggende woningen in het buitengebied, zoaJs enkele woningen die gelegcn 

zijn in het buitengebied tussen Nistelrode, Loosbroek en Vorstenbosch. 

De vergunde geuremissie is in de afgelopen tien jaar is gestegen (+6(},o). Die toename is 

zowcl bij de bcdrijven met varkens en de pluimveebedrijven opgetreden. Ondanks dat het 

feit dat bedrijven gemiddeld genomen mod erne stalsystemen zijn gaan toepassen, heeft dat 

nog niet geleid tot cen d<1ling van de vergunde geuremissiE:~, op een wijze zoals dat bij 

ammoni<1k we! het geval is. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de emissiefactoren 

VOOI" geur vee! minder differentia tie kennen als bij ammoniak en door de toename van de 

vergunde dierplaatsen. 

AMMONIAK 

De depositie van stikstof (N-totaal) en da<1l"binnen van ammoniak (Nh3) op de bos- en 

natuurgebieden in l3ernheze en omgeving is hoog, gemiddeld veel hoger dan de 

streefw<1arde (kritische depositiewaarde) van deze bos- en natuurgebieden. De depositie van 

stikstof is de afge!open jaren wei gedaalde en de verwachling is dat deze verder zal dalen. 

De verwachte afnml1e van de mnmoniakemissie uit de landbollw is vrijwel geheel toe te 

schrijven Clan de verwJchte effecten van het mestbeleid (evenwichtsbemesting) en het 

implerncntercn V<1n de AMvB Huisvesting: eisen die worden gesteld aan stallen van 

veehouderijen. 

Ond<1nks de verwachte verdere daling van de ammoniakemissie en ~depositie geldt dJt 

binnen de plantermijn van het bestemmingsplan bllitengcbied de depositicnivealls nog 

steeds ver boven het kritische niveau voor de meest gevoelige nat-um liggen. 
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Dc vcrgunde ammoniakemissie in Bernheze in de afgelopen ticn jaar is gt'dcwld. Die daling 

is opgetreden bij de varkensbedrijven (-"15(10). De vergunde ammoniakemissie bij 

pluimvccbedrijven is in die periode ongeveer gelijk gebleven (+2(;{)). 

Waarschijnlijk is de beschikbaarheid van staisystemen en technieken (zoa1s luchtvvassers) bij 

varkensbedl'ijven een oOl'zaak voor dat verschil. Voor pluinweebedrijven zijn dergelijke 

systemen later beschikbaar gekomen. Ook dE? omschakeling van bauerijhui5vesting naar 

andere systenwn leidt er toe dat de ammoniak(·~missie van pluinweebedrijven minder snel is 

gedaald en ook mindel' 5nc1 zal dalen. Circa de heW van aile legkippen in Bernheze zijn eind 

2009 nog g(;~hllisvest in eenlcgbatterij. 

fIJN..5rOF 

Fijn stof wordt gezi(~n als cen van de mcest schadelijke stoffen van luchtverontreiniging. 

Vit verschillende publica ties is bekend dat fijn stof gezondheidsproblcmen en vroegtijdige 

sterfte bn veroorzaken bij de mens. Concentratie van veehouderij kan de k<1ns op 

overschrijding van de Hjn stof normen verhogen. 

Bet ministerie van VROM hanteert een twee sporen beleid om de Hjn stof problcmatiek in 

de landbouw op te lossen. Dit zijn het sancren vall bestaande overschrijdingen ell het 

voorkomen van nieuwe overschrijdingen. Het voorkomen van nieuwe overschrijdingen is 

een belangrijk uitgangspunt van de wet- en regelgeving. In het kader van 

vergunningverlening zal de gemeente Bernheze rekening houden met de wet- en 

regelgeving met be trekking tot Hjn stof. Deze wet- en regelgeving is relatief nieuw. 

De concentraties worden voor een beJangrijk deel bepaald door de heersende achtergrond

concentraties. Op gl'ond van de (landelijke) verspreidingskaarten van het RIVM is globaal 

een beeld te geven van de verwachte achtergrondconcentratics in 2010 en 2020. Grote Hjn 

van deze prognoses is dat de luchtkwaliteit verbeterd en dat de achtergrondconcentratie in 

de toekomst voor de meeste gebieden onder het niveau ligt dat leidt tot overschrijdingen 

van de normen. Op basis van de gegevens van VROM is er in een deel van Bernheze in 2010 

weI sprake van een situatie wcwrbij op basis van tk achtergrondbelasting van Hjn stof 

(PM10) het aantal overschrijdingsdagen de norm (maximaa135 dagen) overschrijdt of bijna 

overschrijdt. Het betreft een gebied ten zuidoosten van Loosbroek. Uitgaande van deze 

gegevens van VROM is in het gebied met een overschrijding van de norm van het aantal 

overschrijdingsdagen een uitbreiding van de emissie van Hjn stof door veehoudcrijen niet 

mogelijk. Wel kan bijvoorbeeid met behulp van luchtwassers een uitbreiding van de 

dierplaatsen gecombineerd worden met een afname van de emissie van Hjll stof. 

De vergunde emissie van fijn stof is in de afgelopen tien jaM gestegen (+8%). Die toename is 

voora1 bij de bedrijven met pluimvee opgetreden (+13%) en vee I minder bij bedrijven met 

varkens (+2%). Ondanks dat het feit dat bedl'ijven gemiddeld genomen mod erne 

stalsystemen zijn gaan toepassen, heeft dat nog niet geleid tot een dating van de vergunde 

emissie van Hjn stof, op een wijze zoals dat bij ammoniak wei het geval is. Dit wordt mede 

veroorzaakt door het feit dat de emissiefactoren voor fijn stof bij de gangbare system en veel 

minder differentiatie kennen als bij ammoniak en door de to(mame van de vergunde 

dierplaatsen. Ook de omschakeling van batterijhuisvestillg naar scharrelhuisvesting is een 

belangrijke oorzaak. 
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HOOrDSrUK 

Mogelijke 
ontwikkeling intensieve veehouderij 

POTENT/EEL DUURZAAM GEBIED 

In onderstaande afbeeld ing is het potentieel duurzaam gebied (de landbouw

ontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden, voor zover n iet hard uitgesloten in de 

provinciale handre iking (Reconstructieplan 2005) en voor zover niet gelegen in de Wog's, 

Rog's en Nog's zoa ls aa ngeduid in het on twerp bes temmingsplan bui tengebied) 

weergegeven. DaZlrbinnen zijn de gebieden met de meeste milieuruimte weergegeven. 

Als indica tie is hiervoor de regelgeving met betrekking tot geur gebruikt. 
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In onderstaand overzicht is voor het potentieei duurzaam gebied de groolte van de 

agrarische bouwblokken besch reven 

Oppervlak agrarisch 
Aantal Procentueel aandeel 

bouwblok 
< 0,5 hectare 41 17,5 % 

0,5 - 1 hectare 86 36,8 % 

1 - 1,5 hecta re 71 30,3 % 

1,5 - 2 hectare 27 11 ,5 % 

2 - 2,5 hectare 5 2,1 % 

> 2,5 hectare 4 1,7 % 

Totaal 234 100 % 

Uitgaande van een I1'laxima le omvang van bouwblokken van intensieve veehouderijen in 

verwevingsgebieden van 2,5 hectare en in landbouwontwikke lingsgebieden van 3,5 hectare, 

kan geconstateerd worden dat binnen het potentieel duurzaam gebied de p lanologische 

ontw ikkel ingsmogelijkheden ruim zijn . 

Er z ijn circa 250 veehouderijen mel een tak in ten sieve Hiervan is circa de helft ge legen in hel 

potentieel duurzaa m gebied. Van de grotere in tensieve veehouderijen (groter dan 140 Nge ') 

is ongeveer driekwart gelegen in het poten tieel d uu rzaam gebied. 

SCENARIO'S PLANMER 

In het pianMER zijn d e volgende scenario's onderzocht. 

Huidige situat ie. emissiearm 

Autonome ontwik kel ing 

Groeiscenario 1 

Groeiscenar io 2 

De nu vergunde dieraantal len (maar aile sta llen voldoen aan de 

I 
Als AmvB, met als t oevoeg ing dat de kleinere I V~bedrijven 

Als autonome ontwi kkeling, maar aanvullend daaraan groeien 

de nu al vo lwaardige intensieve veehouderij (40% met emissies, 

mits in het duurzaam 

Ais groeiscenario 1, maar in dit scenario wordt er van 

uitgegaan dat de groei in verwevingsgebieden kleiner zal zijn 

dan in de lOG's. In verwevingsgebieden wordt uitgegaan van 

Groeiscena rio 1 en groeiscenario 2 zijn te zien als twee (beleids)alterna tieven. 

Groeiscenario 1 als een alterna tief dat uitgaat van het beleid zoals dat is geform uleerd in het 

reconstructieplan en het on twerp bestemmingsplan buitengebied. Door ui l' I'e gaan van een 

bepaalde groei en kr imp kan worden aangegeven welke milieueffecten worden verwacht. 

1 Nge = Nederlandse groolle eenheid; een maat voor de economische omvang van bedrijfsaclivilei len. 

70 nge komt ongeveel' overeen mel een volwaardige arbeidskracht. 
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Groeiscenario 2 is een a lternatief dat ervan uitgaa t dat er minder pJanologische 

ontwikkelingsruitnte word t geboden in de venvevingsgebieden. Oat scena rio verschi Jt dus 

van groeiscenario 1 met betrekking tot de omvang van de ontwikkelingen in het 

ve rwevingsgebied en verschiJt niet met betrekking tot de ontw ikkelingen in de 

landbouwontwikkelingsgebieden 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de inschatting van de mogelijke groeiers, blijvers 

en stoppers zijn verdeeld over de versch illende zones uit d e integra Ie zone ring intensieve 

veehouderij. Ook is weergegeven welke andere veehouderijen (niet zijnde intensieve 

veehouder ij) is de verschillende zones zijn gelegen. De omva ng en milieubelasting van deze 

niet-intensieve veehouderijen (zoals melkrundveebed rijven en paardenbedrijven) is in de 

versch illende alterna tieven gelijk verondersteld. 

Niet-
Extensiverings· Vervvevings-

Landbouw- Totaal 
reconstructie- ontwikkelings-
gebied 

gebied gebied 
gebied 

Stopper 5 59 15 0 79 
Blijver 3 58 43 22 126 
Groeier 0 0 46 44 90 
Geen intensieve 12 47 36 22 117 
veehouderij 

Totaal 20 164 140 88 412 

De (ocus van het milieuonderzoek ligt op hel in beeld brengen van de milieueffecten van 

een ontwikkeling, uitgaande van een verdere daling van het aanta l bed rijven (locaties), 

groei van de overbl ijvers in die gebieden waar er in ruimtelijk en milieuoogpunt 

mogelijkheden worden geboden voor groei en tegen de achtergrond van de eisen waar eJke 

veehouder ij uiterlijk in 201 3 aan moet voldoen. 

Door de effecten van die mogelijke ontwikkeling, in z ijn verschillende deelstappen (e((ec t 

AMvB, effect krimp, effect groei) te ana lyseren, kan worden nagegaan hoe de 

mi lieubela sti ng van de veehouderij zich ZOll kunnen ontwikkelen. 
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Effecten 

De in ten sieve veehouderij kenmerkt zich door een aantal prominente gevolgen voor de 

leefom geving en het milieu, die in d it hoofd stuk zijn ingeschat voor de verschillende 

alternatieven. 

De volgende aspecten zijn beoordeeJd: 

Geur. 

• AmmoniakbeJasting op natuurgebieden. 

Fijn stof. 

• Geluid . 

• Verkeer. 

Water en hodem. 

Landschap, cul tuurhistorie en archeologie 

GEZONDHEID 

In de bij lage van het pianMER is informatie opgenomen aangaande de lopende onderzoeken en 

huidige inzichten met betrekking tot de relat ie tussen intensieve veehouderij en gezondheid en 

is een relat ie gelegd met het milieuonderzoek in het kader van het plan MER bestemmingsplan 

buitengebied. 

Het effect is getoetst op basis van verschillende criter ia. De effecten met betrekking tot de 

criteria voor geur en ammoniak zijn vooral kwantita tief berekend en op basis daa rvan 

beoordeeld . De overige criteria zijn vooral kwal ita tief beoordeeld . 

Voor het pJanMER is het van belang om te bepa Jen wa t de huid ige situatie is in en welke 

ontw ikke lingen zijn te voorzien. In het vo rige hoofdstuk is beschreven welke scenario's 

onderzocht en beschreven worden . o eze scenario's betreffen in feite verschillende stappen 

van een mogelijke ontwikkeling van de in tensieve veehoud erij in Bernheze. De effecten van 

de verschillende scenario's, dus de versch illende stappen, worden verge Ie ken met de 

milieubeJas ting in de huidige situatie. o us bij de beoordeJing va n deze effecten is de huidige 

situatie de referentie voor d ie beoordeling. 

Bij de vergeJijking van de scenario's is daarnaast specifiek ingegaan op het verschiJ tussen 

beide groeiscenario's en het scenario autonome ontwikkeling. o it laa tste scenario gaa t ui t 

van een da Jing van het aantal bedri jven en de emissies (A MvB Hu isvesting), maar houd! 

geen rekening met groeL 
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Door d ie vergelijking van de groeiscenar io 's en het scenario autonome ontwikkeling wordt 

in beeld gebracht hoe de negatieve mil ieueffecten die samenhangen met het benutten van de 

ontwikkelingsruilnte zich verhouden tot de posi tieve effecten die samenhangen met het 

stoppen van bedr ij ven en de invoering van de AMvB Huisvesting. 

De effectbeoordeling (kwa litatieve scores) is bepaa ld met expertbeoordeling op basis van de 

volgende schaal: 

SAMENVATIING EFFECTEN 

Deposit ie van ammoniak op bos en 

Concentratie fijn stof 

Geluidsbelasting 

Verkeersafwikkel ing 

Verkeersve il ig heid 
Of· 

Geomorfologie en watersysteem 
o o 

landschap 
o 

Cu ltuurh istorie en archeologie 
o 

Kans op geurhinder 

Voer geheel Bernheze neemt de kans op geurhinder ten opzichte van de huidige situa tie af, 

ook bij de groeiscenario's, dus ondanks de toename van de geuremissie. De groeiscenario's 

lei den ten opzichte van de autonome ontw ikkeling tot een toename van de kans op 

geurhinder (circa 9%). Het positieve effect van de AMvB Huisvesting is ongeveer even groat 

het positieve effect van het stoppen va n de kleinere intensieve veehouderijen . De verschi llen 

tussen beide groeiscenario's zijn klein. 

Specifieke aa ndachtsgebieden zijn de kernranden van Nistelrode, Vorstenbosch, Dinther en 

Loosbroek en woningen in de landbouwontw ikkelingsgebieden . In d e grootste dee! va n de 

keren verbetert de bvaliteit van het woon- en leefmilieu ten opzichte van de huid ige 

situatie, ook bij de groeiscenario's. 
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Depositie van ammoniak op bos- en natuurgebieden 

De depositie ne(~mt bij de scenario's en1issiearn1 en autonome ont\vikkeling af ten opzichte 

van de huidige situatie. Vooral door de implementJtie van de AMvB J-Iuisvesting neeml de 

emissie en depositie van ammoniak af. De verwachte stoppers, rond de bos- en 

natuurgebieden, zorgcn voor een extra afname van loka!e depositiepieken. 

Bij de groeiscenario's wordt dit het "emissievoordeel" van deze stoppers weer tc niet 

gedaan. De toename van de gemiddelde depositie op de bos- en natuurgebieden ten 

opzichte van de autonome ontwikkeling voor de groeiscenario's varit~ert tussen de 8% 

(groeiscenario 2) en de 10% (groeiscenario 1). 

De ammoniakdepositie vnn aile veehouderijen in Bernheze smnen op de Nntura 2000-

gebieden necmt voor aile scenario's af ten opzichte van de huidige vergunde situatie. 

Gezien de afstand tot die gebieden (> 10 kilometer) en de regels uH de Verordening stikstof 

en Natura 2000 kunnen significante effecten op deze gebieden door de ontwikkeling van 

veehollderijen in Bernheze worden uitgesloten. 

Ondanks de verwachtc daHng VZln de ammoniakemissie en -depositie resteert er nog een 

grote opgave om aan de doelstellingen (krilische depositiewnnrden) te kunnen voldoen. 

Fijn stol 

Vom·al door de implementatie van de AMvB 11uisvt~sting neemt de emissie en belasting van 

fijn stof af. De verwachte stoppers, voora1 rond de kernen, zorgen VOOl' een extrn afnamc 

van de bela sting van fijn stof en de blootstelling. De geldende normen voorkomen het 

ontstaan van nieuwe overschrijdingsgevallen en de acties gericht op het oplossen van 

knelpunten leiden tot een afname VZln lokale pieken. Het hoge aantnl overschrijdingsdagen 

in de omgeving van Loosbroek leidt ertoe dnt er ter plekke geen of weinig milieuruimte is 

voor uitbreiding van de fijn stof emissie. 

Omdat in andere delen van Bernheze we! milieuruimte voor groei V8n de fijn stof emissie is, 

bestaat er bij de groeiscenario's een risico dat het "emissievoordeeJ" vanwege de 8utonOine 

ontwikkeling weer te niet wordt gedann. GeIer op de begrenzing van de extensiverings

gebieden en de verwnchte afname van intensieve veehouderij nabij woonkernen Z8! er 

waal'schijnlijk per saldo sprake zijn van een afname van de blootstelling in de woonkernen. 

Omdat er bij groeiscenario 2 sprake is van een beperking van de groei in de 

verwevingsgebieden en omdat er in die verwevingsgebieden de kans op blootstelling 

relatief hoger is dan in de landbuwontvvikkelingsgebieden (aanwezigheid burgerwoningen, 

andere functies, kortere afstand tot de bebouwde kom), is grociscenario 2 minder negatief 

beoordeeld dan groeiscennrio 1, 

EI' resteert er nog een grote opgave om aan de ndvieswamden V8n de Wl-IO te kunnen 

voldoen. 

Geluid 

De verwachting is dnt de ontwikkeling van intensieve veehouderijen in het potentieel 

dUllrzn8ln gebied geen grote problem en oplevert ten aanzien van geluidgevoelige 

bestemmingen in de kernen, het stiltegebied de Manshorst, overige bos- en natuurgebieden 

of specifiek<~ geluidsgevoeJige bestemmingen. Bij verspreide ontwikkeling in het potentieel 

duurzaam gebied (uHbreiden van - en omschakelen naar intensieve veehouderijen) kan op 

locaties de geluidselnissie toenemen. Risko's voor een toename van geluidsbelasting zullen 
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er voornl zijn bij bedrijfsontwikkelingen n(lbij ,voningen in het buitengebied (voora] in het 

verwevingsgebied) en n,lbij de ontsluitingswegen in of nabij de kernen. 

Positieve effecten zuBen voornl optreden door het stop pen vnn intensieve veehouderijen en 

in ronciom de vvoongebieden (kernen en bebouwingsconcentr<lties in het buitengebied). 

Verkeer 

Door de verspreiding van het vrnchtverkeer in de tijd en over het gehele buitengebied 

veroorzankt een toenmne van het aantal vrachtalltobewegingen over het algemeen getm 

extra problemen op voor de verkeersafwikkeling en doorstroming op de lokale wegen. 

Eventueie problem en kunnen optreden op de toevoerroutes llaar het hoofdwegennet. 

I-let grootste probleenl met elit zware verkeer zijn de te verwachten potentieJe confiicten 

(kruispunten en wegvakken) met nndere \.veggebruikers, in het bijzonder het kwetsbare 

langzame verkeer, zoals schoolgaande jeugd, recf(~atie(fietsers) en wandelaars. Dit speeJt 

vooral op de lokaJe wegen met een duidc1ijke mengfunctie (verblijven en ontsluiten) \;vaar 

de wegbreedte relatief smal is en er geen aparte of onvoldoende voorzieningen 7.ijn VOOl' 

langzaam verkeer. 

Bodem en water 
Aangenomen wordt dat 'bodem' op het abstractieniveau van dit planMER geen 

onderscheidend aspect is. Dit omdJt de bodem niet zwaar vergraven dient te worden en de 

in te plaatsen dan weI uit te breiden intensieve veehouderijbedrijven vloeistofdichte vloeren 

of andere voorzieningen dienen tc realiseren, zodJt cventuele ontwikkelingen niet leiden tot 

aantasting van de bod em. 

WaterneutraaJ bouwen zal een beJangrijk uitgangspllnt zijn bij nieuwe ruimtelijke 

initiatieven, gericht op uitbreiding van intensieve veehouderijen en omschakelingen n<:l,ar 

intensieve veehollde1'ijen. Dit betekent dat e1' geen wijziging (ingrcep) in de 

grondwaterstand, grondwaterstroming en waterberging als gevolg van de her- en 

niellwvestiging van IV bedrijven zed Ill.ogen plaatsvinden. Ook dient er voorkomen Ie 

worden dat er emissies van (mest-)stoffen naM het oppervIakte- en grondwater plilats vindt. 

Bet zoekgebied voor waterberging bij de Groote Wetering is een 111et expliciet gevrijwaard 

van de to{~name van niclIwe bebouwing voor de uitbreiding van -- of omschakeling llaar 

intensieve veehouderijen. Omdat bij een toets van een concreet initiatief zal moeten worden 

aangetoond dat er geen sprake mag zijn van een feitelijke aantasting van het zoekgebied, 

zijn de effeden als neutraal beoordeeld. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

I·-let landschapstype beekdal is vanwege de kleinschaligheid kwetsbaar. Op de nmden van 

e1it landscl'lJpstype bevinden zich enkele potentieie groeiers. Nieuwe bebouwing kan die 

kleinschaligheid aantastell, vooral in het open landschapstype. In dit landschapstype zijn er 

een groot aantal potentiele stoppers. Indien hergebruik van deze locaties gepanrd gaal met 

het saneren van storende bebouwing, kan de herkenbnarheid van het beekda!landschap 

worden vergroot. 

Het lalldschapstype dekznlld is mindel' kwetsbaar. Nieuwe initiatieven kunnen gekoppeld 

worden aan de aanleg van nieuwe landschappelijke eJemenh~n om het karakter van het 

landschap Ie behollden of te versterken. Bet landschap van de jonge ontginningen is open 

'.")',i'C' .! ARCADIS ) 22 



5.3 

$AMENVATTING PLANMEHI 

en gedt het een grootschaiig karakter. I-let is kwetsbaar omda( bebouwing van grote afstand 

zichtbaar is. In dit jandschapstype zijn d(:~ mecstc potentieie groeiers gelegen. 

Vanwcge de grootschaligheid en openheid, en dus grote afstanden tot andere bebouwing, is 

er vce] milieuruimte, lnai'lt dus ook op aantasting van die openheid. De Peelhorst is vooral 

een gesloten landschClp. 01TldJt het gebied is begrensd ais extensiveringgebied zijn er in dit 

landschapstype geen potentieie groeiel's. 

In het potentieel dultl'zaam gebied bevinden zich voorallijnvonnige waJrden. Een groot 

deel van het potentieel duurzaam gebied bestaat uit gebieden van lagere waarde. 

WeI zijn er uitzonderingen, zoais de hoge historisch-gcografische waarde van het gebied bij 

Heesch-Vinkel. Omdat nieuwvestiging niet mogelijk is en het aantal intensieve 

veehouderijen in dJt gebied beperkt is en nieuwe initiatieven ruimtelijk moe ten worden 

ingepast, worden er geen negatieve effecten op die waarden verwacht. De archeoJogische 

verw(lchtingswaarde in het potentieel dUUfza(lm gebied is in het aigemeen laag. Omdat in 

het ontwerp bestemmingswaarden archeologische waarclen zijn bcschermd, worden geen 

negatieve effecten op archeologische waarden verwacht. 

Op basis V(ln de (tussen)rcsultaten van het planMER en de bespreking van die resultaten 

zijn de volgende aandachtspunten in januari 2010 aan het tocnmalige college voorgclegd. 

Ruimtelijke ontwlkkelingsmogelijkheden 
Gemiddeld zijn de bouwblokken iets lTleer dan 1 ha groot. 

Circa 15% van de bouwblokken zijn groter d(ln 1,5 hectare. 

a Op basis van het reconstructieplm1 en het voorontwerp bestemmingsplan is er voor de 

helft van de intensieve veehouderijen weinig of geen planologische ruimte voor groei en 

voor de andere helft relatief veel ruimte voor groei. De Verordening ruimte (juli 2010) 

heeft die ontwikkelingsmogelijkheden ingeperkt. 

Van de circa 125 intensieve veehouderijen die op b8sis van het voorontw(-~rp niet als 

duurzaam worden aangemerkt (d us geen of weinig ruimte voor groei) zijn er 20 die op 

basis van aanvullende gemeentelijke criteria ais niet-duurzaam worden aangelnerkt 

(Wog/Rog/Nog). De overige 105 in ten sieve veehouderijen hebben op b(lsis v(ln 

provinciale criteria uit het Reconstructieplan geen mogelijkheden hun bouwblok te 

vergroten. 

De behoefte (Ian locaties VOOI' omschakeling (ten behoeve van verpla(ltsing van bedrijven) 

wordt voor Bernheze ingeschat op maxim(lai15. Dat is indusief een beperkte opgave in 

regionaal (Maas en Meierij) verband. Bet potentieel aanbod aan locaties is groter, maar 

dat is ook noodzakelijk. Omdat omschakeling op basis van de huidige regels niet is 

gekoppeJd aan het oplossen van knelpunten, Jigt hier wei een risico op ongewenste 

schaalvergroting. 

D(ltzelfde geldt voor de kleinere intensieve veehouderijen in het potentieel duurz(I(lm 

gebied. Vanwege de milieu- en welzijnseisen zullen de komende jaren een deel v(ln die 

iocClties op de markt komen. Bet benutten van zo'n locatie voor hervestiging kan, maar 

is, in het huidige beleid, ook niet gebonden aan het oplossen van een knelpunt elders. 

Milieuruimte voor ontwikkelingen (geur, fijn stot, ammoniak) 
In het potentieel duurzaam gebied zijn er gebieden met relatief veel miliellrllimte voor 

gem, maar ook gebieden met relatief weinig ruimte. Dit geldt zowel voor de 

verwevingsgebieden ais de landbouwontwikkelingsgebieden. 
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In delen van het buitengebied (olngeving Loosbrock/Nistelrodesedijk) is de 

(lchtergrondconcentratie Hjll stof op grond v(ln de officielc VROM cijfcrs zo hoog, d(lt de 

normcn (overschrijdingsd(lgen) overschreden of bijna overschreden worden. 

Er is d(ln geen milieuruimte voor uitbreiding v(ln de emissic V(lll fijn stof. 

Er zijn \\'el twijfels over de juistheid V(lll die gegevens. Op b(lsis van mecr nauwkeurige 

gegevcns blijkt de pick in lokale emissies (vooral pluimveebedrijven) op een andere pick 

te Iiggen. De provincie heeft VROM ge(lttendecrd op deze onnauwkemigheid die word! 

veroorzaakt door het feit dat VROM gegevcns op basis van postadressen gebruikt. 

Het is cell bekcnd probleem dat ook elders in Nederland speelt. 

Op het gebied van ammoniak zijn vooral de regels met betrekking tot huisvesting 

(maximale en1issiewaarden), de Verordening stikstof en Natura 2000, extra reductie 

eisen voor grote bedrijven (IPPC) en de 250 zones rondom de meest kwetsbare gebieden 

bepalend voor de ontwikkelingsnwgelijkheden. 

Binnen het potentieeJ dumzaam gebied is ammoniak geen lokaal onderschcidende f<lctor 

in de ontwikkelingsn1ogelijkheden, maar zijn r(llldvoorwaarden stellend 

(emissiereductic, saklering) . 

Mi/ieube/asting (geur, fijn stat, ammoniak) 

De huidige knclpunten met betrekking tot gem, uitgaande van de classificatie VOOl" het 

woon- en leefmilicu van het rijk (VROM/RIVM), worden vooral veroorzaakt door 

situaties waarin een bedrijf relaUd dicht bij een woning is ge1egen, op basis van een 

vergunning die op basis van de huidige regels niet in die vorm mogelijk is. 

Door de implementatie van de AMvB Huisvesting en de verwachk stoppers neemt dit 

probleem af. Bij de groeiscenario's wordt dit "voordeel" weer te niet gedaan (vooral in de 

verwcvingsgebieden) en is het aantal knelpunten vergelijkbaar (iets lager) met de huidige 

situatie. In de kernen ontsta(ln er eell grote knelpunten en verbetert de kwaliteit van het 

woon- en leefmilieu per saldo. Aandachtsgebieden zijn enkele kernr<1nden en enkele 

bebouwingslinten (in de landbouwontwikkelingsgebieden). 

De ammoniakbelasting op bos- en natuurgebieden neemt, ook bij de groeiscenario's, af 

ten opzichte van de huidige situatie. 

Wettelijke regels voorkomcn dat er ni(:~uwe knelpuntsituaties ontstaan met betrekking tot 

fijn stof. Bestaande, lokale kneipunten of hogere concentraties zijn er nabij 

pluinweebedrijven. Er ligt nog ecn grote opgave om de concentratie van fijn stof terug tc 

brengen zodat er minder belasting is VOOl" de gezondheid. 

Ontwlkke/ing achtergrondbe/asting in re/atie tot ruimte/ijke sturing 

De effecten van ruimtelijke stu ring op de totale achtergrondbelasting (geur, fijn stof, 

ammoniak) is relatief beperkt. Met ruimtelijke sturing worden voorallokale knelpunten 

voorkomen of opgelost. De toepassing van technieken (stallen, Illchtwassers) en de 

omvang van de veestapel zijn veel meer bepalend voor de achtergrondwaarden. 

De on:wang van de veestapel wendt in mimtelijk opzicht niet gest"ullrd. Er zijn mime 

ont"wikkclingsmogeJijkheden uitgaande van de maximum maten van de bouwblokken in 

reiatie tot de huidige omvang van de bouwblokken. 

Dc mogelijkheden om binnen een gegeven ITdlieuruimte (gem, ammoniak, fijn stof, 

geluid) te ontwikkelen zijn de afgelopen jaren groter geworden en worden naar 

verwachting in de toekomst nog groter dankzij de beschikbaarheid van technieken. 
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Gezondheid 

De b(Jasting door gellr en fijn stof is in grote delen van Bernheze hoger dan de 

"advieswaarde" van de GGD. Dat betekent dat er, ondanks dat de belasting binnen de 

normen van het rijk ligt, er sprake is van een belasting op de gezondheid. 

De effcctcn van de afwaartse beweging op de gezondheidsbelasting is per saldo positief, 

omdat de intensieve veehollderij zich afwaarts van de kernen en kernranden beweegt. 

Ook de toepassing van lllchtwassers, de kon1st van gesloten bedrijven en de afbouw van 

verouderde bedrijven draagt bij aan de beperking van de gezondheidsrisico's. 

Door de schaalvergroting (vee! dieren op een bedrijf) neemt het risico dat virussen 

muteren en er zo nieuwe gezondheidsrisico's ontstaan, toe. 

Er zijn nog veelleemten in kennis lnet betrekking tot de re!atie tussen intensieve 

veehouderij en gezondheid. 

Overige aandachtspunten 
Omdat in Sernheze nieuwvestiging niet nwgelijk is en omschakeling naar intensieve 

veehouderij alleen mogelijk is op besta,mde bouwblokken, is de impact van nieuwe 

bebouwing relatief beperkt. 

Vooral in de open jonge ontginningen en randen vall de beekdalen kan nieuwe 

bebouwing, door groei van de intensievc veehouderij, leiden tot een afname van de 

landschappeJijke kwaliteiten. 

DaaI' waar bedrijven groeien, zal wel een Forse extra verstening extra 

verkeersbewegingen ontstaan. Dam waa!' er ook initiatieven voor mest be~ en verwerking 

zijn, wordt dit effect groter. Dit kan aanpassingen van wegen noodzakelijk maken. 

Aandachtspunt is verkeerskundig opzicht is ook de ontsluiting van het buitengebied 

richting de hoofdwegen. 

Een deel van het potentieel duurzaam gebied ligt op !'(~latief korte afstand van kernen of 

bebouwingsconcentraties. Bij schaalvergroting op die plekken kunnen ook in ruimtelijke 

zin nieuwe knelpuntsituaties ontstaan (be perking van ruimtelijke ontwikkeling van die 

kernen). 

1> Voor elke locatie geldt dat er aandachtspunten zijn op het gebied van bodem, water, 

l1atuUl', archeologie, cultuurhistorie en geluid, maar op het niveau van het 

bcstemmingsplan buitengebied vormen deze aspecten geen aanleiding om tot cen andere 

zonering te komen. De meeste waarden zijn te vinden in de extensiveringsgebiedcn. 

Hij het beoordelen van rllimtelijke initiatieven moet natuurlijk zorgvuldig met deze 

wClarden rekening worden gehouden. 

Op basis van het concept pianMER zijn in januClri 2010 de volgende aanlwvelingen aan het 

toenmalige college voorgelegd: 

Risicobeheersing groei: nadere beperking planologi~che ruimte op mindel' duurzame 

locaties. Vel'anker eigen afwegingsruimte van het college en/of de gemeenteraad 

(van "ja mits" naar "nee tenzij"). 

Voor-wat~hoor~wClt: benutting van planoJogische ruimte koppel en aan duurzaamheid 

ontwikkeJing, zoals een evenwichtige verdeling van de milieurllimte die benul wordt 

voor uitbreiding of OInschakeling. 

Ben selecticf bij omschakelingen. Deze zijn immers bedoeld aIs onderdeel van de 

zlfwaartse beweging, dus koppel dat als voorwaarde voor hel omschakelen. Stel ook een 
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m<lXimUn1 8an hel <18ntal Olnsd18kelingcn, gerelateerd aan de huidige insch8tting van de 

behoefte (maxim<l<lllS). 

l-Ioudt ook bij grote sch2lalsprongen v<ln bestmlnde intensieve veehouderijen de regie als 

gcmeente. Leg ook hier een relat-ie met de gewenstc afwaartse beweging. 

Ma<lk het verschil tussen landbouwontwikkelingsgcbieden en de mindel' dllurzan1c 

delen vcrwevingsgebieden groter. Op de langere tennijn bieden de 

landbouwontwikkclingsgebieden meer zekerheid VOOI' de intcnsieve veehouderijen. 

VOOrkOIT1 nieuwe kne!puntsilliaties in de vervvevingsgebiedcn. 
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Beleidsvoorstel 

Op basis van de act-uele prov inciale beleidskaders, de resulta ten van de pia nMER en het 

coa litieak koord / concept bestuursprogra mma heeft het nieuwe college in december 2010 

onderstaand voorstel voor gemeentelijk beleid aan de raad voorgelegd. 

Extensiveringsgebieden 

Het betreft de gebieden zoals aangeduid in het reconstruc tieplan (rond kernen en 

natuurgebieden) en de bes taande kernen (niet reconstructiegebieden). Geen uitbre iding 

bebouwing voor de intensieve veehouderij, conform de Verordening ru im le. 

Verwevingsgebieden 

Er word t een onderscheid gemaakt tussen enerzijds beperkte uitbreid ingen van bestaande 

intensieve veehouderijen (tot 25% vergroting van het bouwblok, tot ma ximaall,5 hecta re) 

en anderzijds grotere uitb re idingen van bes taande intensieve veehouderijen en 

omschakelingen naar intensieve veehouderijen . 

8eperkte lI ifbreiding 

ja, mits duuTzaam. Vergroting via een wijz igingsbevoegd heid van B&W, dus geen 

rechtstreekse bouwtitel. Maximaal2S% en maximaall ,S hecta re na vergroting. 

In de WOG's/NOG's/ROG's: vergroting bouwblokken: nee, tenzij het een duurzame loca tie 

betreft. Het voornemen is het begrip duurzame loca tie later uit te werken in een 

gebiedsvisie voor de verwevingsgebieden. 

Grotere uifbreidingen (> 25% vergrotillg bOllwblok) ell omschnkelil1gen in venuevillgsgebiedell 

Nee, tenz ij onderdeel va n afwaartse beweging en duurzame locatie (uit te werken in de 

gebiedsvisie) en er wordt voldaan aan de overige aanvullende eisen voor omschakelingen 

zoa ls genoemd in het concept on twerp bestemmingsp lan (evenredige benutting 

milieuruimte, minimaliseren emissies, goede ontsluiting en dergeJijke) en de nadere 

concretiser ing/aanvulling daarop in de op te stellen gebiedsv isie voor de 

verwevingsgebieden. Geen negatief advies GGO. Minimaa l 1.000 meter va n de 

woongebieden binnen de kernen. Voor elke omschakeling word t een zelfs tandige 

planologische procedure gevolgd. Maximum bouwblok 1,5 hectare. 

Landbouwontwikkelingsgebieden 

In delen van de LOG's liggen loca ties met de beste on twikkelingsmogelijkheden en het 

stimu leren een ontwikkeling op de beste mogelijke p lekken is een cruciaa l element uit de 

Tuimteli jke stu ring van de ontwikkeling va n de intensieve veehouderij . 
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Dit kan door de mogelijkheid open te houden voor een bou wblokvergroting boven 1,5 

hectare in de meest geschikte delen van de LOG's. Op basis van de criter ia van de provincie 

en de gewenste 1000 meter zone rondom de kernen (woongebieden), zijn de LOG's nad er 

onderverdeeld in twee typen gebieden: 

• Een deel waar op grond van de provincia Ie criteria een aanvraag om een ontheffing 

voor een bouwblok boven 1,5 hec tare momenteel door de provincie is uitgesloten 

(provincia Ie criteria) of gelegen is binnen de 1000 meter zone rondom de kernen. 

Het voorste l is voor deze delen van de LOG's het beleid voor de 

verwevingsgebieden van toepassing te verklaren. Het betreft de gele gebieden in 

onderstaande kaa rten. 

• De overige delen van de LOG's, dus de gebieden waa r op grond van de provincia Ie 

cr iteria en de 1000 meter zone een (provinciale) ontheffing voor een bouwblok 

boven 1-5 hectare onder strikte voorwaarden mogelijk is (cr iteria provincie) e.g. 

ondersteund zou kunnen worden door de gemeente (1000 meter zone als 

aanvulling op de prov inciale criteria). Het betreft de oranje gebieden in 

onderstaande kaarten . 
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Beleid voor de nadere begrensde LOG's (oranje gebieden) 

Uitbreiding bestc18nde intensieve veehouderijen, tot 1,5 heet-are. Ja, Inits duurzaam. 

VCl'groting via een wijzigingsbevoegdheid van B&W, dus geen rechtstreekse bOlnvlite!. 

Maximaall,5 hectare. LandschappeJijke inpassing conform verordening en handreiking 

beeldkwaliteit. De ,lanvraag dient vergezeld te g(l(lll van een beplantingspl<lIl. Uitbreidingen 

boven "1,5 hectare tot maximaal 2,5 hectare aileen via ccn aparte procedure. 

Nadere uitwerking criteria ter beoordeling duurzaamheid /ocaties 

De gemeente is voornemens het begrip duurzame locatie verder uit te werken. 

Vooruitlopend daarop zijn in een notitie aan de raad (21 ma<1ft 2(11) de volgende criteria 

genoemd: 

Land bOll won tw i kkelingsgebied en 

e De afstand tot aan de kernen bedraagt minimaal1000 meter. 

e Indien de "fstand tot eell cluster van burgerwoningen minder dan 250 meter 

bednwgt, wordt een individlleel Gezondheidseffectscreening (GES) op 

bedrijfsniveau uitgevoerd. 

Ten aanzien van de landbouwontwikkelingsgebieden, de zogenaamde "dtlUrzClme 

ontwikkellocaties", wil het college behalve de afstand van 1000 meter tot aan kernen, geen 

extra criteria opnemen. Enkel ten aanzien vCln het cluster woningen in het LOG HClzelbergse 

Brock, is er een verplichting om een GES op be.drijfsniveau voor op te laten stellen. Op basis 

Viln dil GES dient er een positief advies van de GGD te zijn afgegeven. 

Verwevingsgebieden 

e De afstand tot de kernen bedraagt minimaal1000 meter. 

& De afstand tot een (cluster) van burgerwoningen bedraagt lTlininlaa! 250 meter. 

o Er is een individueel Gezondheidseffectscreening (GES) uitgevoercl en de eeD 
heeft cen positief advies afgegeven. 
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In de onderstaande tabel is bovenstaand beleid svoorstel samengeva t. 

van mili 

Is uitbreiding van het bouwblok Nee Ja, mits duurzaam Ja, mits duurzaam 

mogelijk? Max 25%, 

in WOG/NOG/ROG Buiten de nadere 

nee, tenzij begrensde delen van 

noodzakelijk voor het Log (=gele 

continuering bedrijf. gebieden): zie beleid 

Max. 15% verwevingsgebied 

Max 1,5 ha, Qverige delen 

(= oranje gebiedf 

tot maximaall,5 

hectare 

Indien >25%: Boven 1,5 ha tot max. 

duurzaam en 2,5 ha aileen via 

afwaartse beweging. aparte procedure 

Via een aparte (raad en ontheffing 

procedure (college) provinde) 

I · 

Is omschakeling naar intensieve Nee Indien duurzaam en Jndien duurzaam en 

veehouderij mogelijk afwaartse beweging afwaartse beweging 

(aileen op agrarische bouwblokken) 

> 1.000 meter van > 1.000 meter van 

kernen kernen 

Aileen via een aparte Aileen via een aparte 

procedure (raad) procedure (raad en 

boven 1,5 hectan 

ontheff ing provin t n::) 

Max 1,5 hectare Max 2,5 hectare 
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