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Samenvatt ing  

 

I n l e i d i n g  

De gemeente Nijkerk wil het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied repareren, actuali-

seren en digitaliseren tot een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente. De ge-

meente heeft daartoe besloten, omdat aan het geldende bestemmingsplan, dat in 2009 is 

vastgesteld, voor verschillende onderdelen goedkeuring is onthouden door de provincie Gelderland 

en de Raad van State. Tevens dient het plan op verschillende onderdelen geactualiseerd te wor-

den. 

 

Voor het opstellen van het bestemmingsplan moet ook een milieueffectrapport (planMER) worden 

opgesteld. Een dergelijk rapport biedt inzicht in de milieueffecten van de ontwikkelingen die op 

grond van een bestemmingsplan in het plangebied mogelijk worden gemaakt. Op basis van het 

planMER kan een verantwoorde keuze worden gemaakt over welke ontwikkelingen op grond van 

het bestemmingsplan wel en niet mogelijk (kunnen of moeten) worden gemaakt. 

Het bestemmingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waarvoor volgens de 

Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) verplicht is, met name in de vorm van 

uitbreiding van bestaande veehouderijen. Daarbij moet voor het bestemmingsplan op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) ook een “passende beoordeling” worden uitgevoerd, omdat in 

en in de omgeving van het plangebied verschillende Natura 2000-gebieden liggen. Ook op basis 

hiervan moet een planMER worden opgesteld. 

 

O n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  b e s t e m m i n g sp l an  

Het conceptbestemmingsplan is in eerste instantie gebaseerd op de Notitie van Uitgangspunten 

zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2012.  

Vervolgens is gebleken dat het bestemmingsplan uit 2009 op veel punten niet voldeed en er op 

veel punten de behoefte was om te actualiseren aan de hand van nieuwe inzichten en op onderde-

len op een meer praktische wijze op te zetten. 

Dat heeft geleid tot het voorontwerpbestemmingsplan. Dat plan is begin 2014 ter inzage gelegd in 

het kader van de inspraak en is toegestuurd aan instanties in het kader van het vooroverleg. On-

dertussen heeft de provincie een nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld, die met name veel 

invloed heeft gehad op de wijze van regeling van de veehouderijen. 

De inspraak- en overlegreacties zijn weer aanleiding geweest om enkele regelingen in het be-

stemmingsplan ingrijpend te herzien (onder andere de wijze van regeling van de landschapswaar-

den). Ook de Omgevingsverordening is vanzelfsprekend verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

A l t e r n a t i ev en o n tw i kk e l i n g  

Het MER is parallel aan de ontwikkeling van het bestemmingsplan opgesteld en is telkens bijge-

steld aan de nieuwe versie van het bestemmingsplan. 

 

S t u d i e - a l t e r na t i e v e n  

Voor de eerste versie van het MER vormden de worst case alternatieven 1 en 2 (1 = één bouwlaag; 

2 = 2 bouwlagen) studie-alternatieven om te bezien welke milieueffecten de mogelijkheden vanuit 

de Notitie van Uitgangspunten zouden hebben.  

Door in de voorbereiding te werken met deze studie-alternatieven (mogelijkheden conceptbe-

stemmingsplan) is vooral duidelijk geworden dat de ontwikkelingsmogelijkheden die leiden tot een 

toename van de ammoniakemissie (met name de uitbreidingen van veehouderijen) tot negatieve 

effecten in omliggende Natura2000-gebieden kunnen leiden. 
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Op basis van de uitkomsten van de milieueffecten van de studie-alternatieven is binnen de ge-

meente uitgebreid discussie gevoerd over de eventuele gevolgen daarvan voor het bestemmings-

plan. Ook de belangenorganisaties zijn nauw bij deze discussie betrokken in de vorm van 

bijeenkomsten van de klankbordgroep in het voorjaar van 2013. 

Het resultaat van deze discussie is vastgelegd in een raadsinformatiebrief. Deze is als bijlage 3 

opgenomen in dit MER.  

 

Daaruit blijkt samengevat het volgende: 

 Vanwege de mogelijke effecten op omliggende Natura 2000-gebieden is de uitbreiding van 

veehouderijen alleen mogelijk indien in het bestemmingsplan een nadere, strikte regeling 

wordt opgenomen om negatieve effecten in omliggende Natura 2000-gebieden op het gebied 

van stikstofdepositie te kunnen uitsluiten. 

 De bouw van veestallen in twee bouwlagen wordt niet als mogelijkheid in het bestemmings-

plan opgenomen. Als na een zorgvuldige afweging wordt besloten wel medewerking te verle-

nen aan deze ontwikkeling, zal hiervoor een afzonderlijke planologische procedure gevolgd 

worden. 

 De gemeente gaat actief aan de slag met het controleren en waar nodig intrekken van de (mi-

lieu-)vergunningen van agrarische bedrijven. 

 

Het resultaat van de raadsinformatiebrief is verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. 

Vervolgens is het MER stilgelegd, en later weer opgepakt en aangevuld, zodat het MER aansluit bij 

het ontwerpbestemmingsplan. 

Aangezien het bestemmingsplan ingrijpend is aangepast tussen voorontwerp en ontwerpbestem-

mingsplan is het MER aangevuld met de effectbeoordeling van het ontwerpbestemmingsplan. Over 

de aanpassingen in de fase van voorontwerp naar ontwerp heeft weer uitgebreid overleg plaatsge-

vonden met de lokale belangenorganisaties.  

 

Op de hierboven vermelde wijze heeft het planMER een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikke-

ling van het bestemmingsplan. 

 

Samengevat zijn derhalve de volgende alternatieven onderzocht: 

 Studie-alternatief (mogelijkheden voorontwerpbestemmingsplan, maar dan met de mogelijk-

heid van de bouw van stallen in twee bouwlagen); 

 Alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan (mogelijkheden voorontwerpbestem-

mingsplan zonder voorwaarden m.b.t. Natura 2000); 

 Ontwerpbestemmingsplan  

(mogelijkheden ontwerpbestemmingsplan, d.w.z. incl. aanpassing aan de inspraakreacties en 

provinciale verordening). 

 Ontwerpbestemmingsplan-plafond (mogelijkheden ontwerpbestemmingsplan incl. het vast-

leggen van ammoniakemissieplafond in de planregels). 

Dit laatste onderscheid is gemaakt, omdat in de Passende beoordeling op basis van de Natuurbe-

schermingswet 1998 in beginsel uitgegaan moet worden van de maximale planologische mogelijk-

heden, exclusief eventuele mitigerende maatregelen. Het opnemen van een regeling waarbij de 

maximale ammoniakemissie per veehouderij is vastgelegd, wordt gezien als een mitigerende maat-

regel. Het opnemen van deze maatregel heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor de effectbe-

oordeling natuur, maar ook op andere milieuthema‟s.  
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Het belangrijkste verschil tussen de alternatieven zit in de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

veehouderijen in het plangebied: 

 Studie-alternatief: omschakeling van grondgebonden naar intensieve veehouderij is toegestaan 

en bouw van stallen in twee bouwlagen is mogelijk; Uitbreidingsmogelijkheden grondgebonden 

veehouderijen maximaal 50% t.o.v. geldende bouwvlak, uitbreidingsmogelijkheden intensieve 

veehouderijen in verwevingsgebied: éénmalige vergroting met maximaal 30%. 

 Alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan: omschakeling van grondgebonden naar 

intensieve veehouderij is toegestaan en bouw van stallen in twee bouwlagen is niet mogelijk; 

Uitbreidingsmogelijkheden grondgebonden veehouderijen maximaal 50% t.o.v. geldende 

bouwvlak, uitbreidingsmogelijkheden intensieve veehouderijen in verwevingsgebied: éénmali-

ge vergroting met maximaal 30%. 

 Ontwerpbestemmingsplan: omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden vee-

houderij is niet toegestaan en bouw van stallen in twee bouwlagen is niet mogelijk; Uitbrei-

dingsmogelijkheden grondgebonden veehouderijen maximaal 1,5 ha., uitbreidingsmogelijk-

heden niet-grondgebonden veehouderijen in verwevingsgebied: éénmalige vergroting met 

maximaal 30% met een maximum van 1,5 ha. Veehouderijen waarbij uitsluitend paarden wor-

den gehouden zijn afzonderlijk bestemd als Agrarisch-paardenhouderij. Voor deze bedrijven is 

een bouwvlak opgenomen, zonder verdere uitbreidingsmogelijkheden. 

 Ontwerpbestemmingsplan-plafond: het ontwerpbestemmingsplan, maar met het vastleggen 

van een ammoniakemissieplafond per veehouderij in de planregels. Uitbreiding van veehoude-

rijen is dan alleen mogelijk via interne saldering, dat wil zeggen uitbreiding van de veestapel 

door het vervangen van bestaande stallen door staltypen die minder ammoniak per dier emit-

teren, waardoor per saldo er geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie vanaf 

dat bedrijf. 

 

De verschillende alternatieven zijn beoordeeld op de volgende milieuthema‟s:  

- de natuur; 

- geurhinder;  

- landschap, cultuurhistorie en archeologie; 

- water en bodem; 

- verkeer; 

- geluid; 

- luchtkwaliteit; 

- gezondheid. 

 

Voor deze milieuthema‟s zijn de volgende onderdelen beschreven: 

 een beschrijving van de referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkeling); 

 een beschrijving van de milieueffecten per alternatief; 

 de beoordeling van de milieueffecten; 

 een omschrijving van de mogelijke maatregelen om (zeer) negatieve milieueffecten te voor-

komen of te beperken; 

 een omschrijving van de zogenoemde leemten in de kennis. 

 

Verder is in hoofdstuk 5 de passende beoordeling opgenomen op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998. Daarin zijn de effecten van het ontwerpbestemmingsplan beschreven op de in het 

plangebied en in het directe omgeving daarvan gelegen Natura 2000-gebieden. Omdat in het alter-

natief ontwerpbestemmingsplan negatieve effecten niet konden worden uitgesloten, is als maatre-

gel een regeling in het bestemmingsplan waarbij per veehouderij de maximale ammoniakemissie is 
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vastgelegd. In het MER is dit vervolgens nog verwerkt als alternatief ontwerpbestemmingsplan-

plafond, zodat het MER een goed beeld geeft van de milieueffecten van het bestemmingsplan, 

zoals het in ontwerp ter inzage wordt gelegd. 

 

Omdat de worst case alternatieven theoretisch zijn, zal de praktijk afwijken. In de worst case 

alternatieven wordt aangenomen dat alle agrarische bedrijven uitbreiden tot de maximale moge-

lijkheden. In praktijk zullen bepaalde bedrijven uitbreiden, en bepaalde bedrijven stopgezet wor-

den.  

 

Onderstaande tabel geeft een totaal overzicht van de verwachte effecten van de alternatieven. 

 

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Effecten op Natura2000-gebieden t.a.v. verzu-

ring en vermesting 

-- -- - 0 

Effecten op Natura2000-gebieden t.a.v. overi-

ge aspecten 

0 0 0 0 

Effecten op GNN-gebieden t.a.v. verzuring en 

vermesting 

-- -- -- 0 

Effecten op GNN-gebieden t.a.v. overige as-

pecten 

0 0 0 0 

Effecten op flora en fauna, met name gericht 

op beschermde soorten 

-- -- - - 

Toe- en afname aantal geurgehinderden en 

geuremissie 

-- -- - 0/- 

Effecten op de kernkwaliteiten van het land-

schap: 

- Kampenlandschap 

- Heide ontginningslandschap 

- Polderlandschap 

- Veenontginningslandschap 

Totaalscore  

 

 

- 

-- 

0/- 

- 

- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

Effecten op cultuurhistorische waarden 0/- 0/- 0/- 0/- 

Effecten op archeologische waarden 0 0 0 0 

Risico op negatieve effecten op grondwater-

kwantiteit. 

0 0 0 0 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 0/- 0/- 0/- 

Risico‟s en negatieve effecten oppervlaktewa-

terkwantiteit. 

0 0 0 0 

Risico‟s en negatieve effecten de kwaliteit van 

het oppervlaktewater. 

0/- 0/- 0/- 0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit. 0 0 0 0 

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 0/- 0/- 0 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 0/- 0/- 0 

Toe/afname aantal geluidsgehinderden 0/- 0/- 0/- 0 

Toe-/afname knelpunten fijn stof t.g.v. weg-

verkeer 

0 0 0 0 

Toe-/afname knelpunten fijn stof t.g.v. be-

drijfsvoering 

- - 0/- 0/- 

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlij-

nen 

0/- - 0/- 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 
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Het Studie alternatief en het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan kunnen op 

meerdere thema's negatieve effecten hebben door de forse uitbreidings- en omschakelingsmoge-

lijkheden van veehouderijen, die in deze alternatieven mogelijk zijn. 

De effecten zijn vooral groot voor de onderdelen natuur en geurhinder. Daarbij zijn de effecten 

van het Studie alternatief (het bouwen in twee bouwlagen) vooral ten aanzien van ammoniakemis-

sie en –depositie (en daarmee op de natuurwaarden) nog wat groter dan bij één bouwlaag. Ook de 

landschappelijke effecten van het bouwen van stallen in twee bouwlagen zijn wat negatiever dan 

bij het bouwen in één bouwlaag. 

 

De effecten zijn in het ontwerpbestemmingsplan en in het ontwerpbestemmingsplan-plafond veel 

minder aanwezig. Met name het opnemen van een maximaal toegestane ammoniakemissie per 

veehouderij in het ontwerpbestemmingsplan-plafond zorgt er voor dat de effecten in beschermde 

natuurgebieden niet meer negatief zijn. Dit blijkt ook uit de Passende beoordeling in hoofdstuk 5. 

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is het bestemmingsplan daarmee uitvoerbaar. 

Het ontwerpbestemmingsplan kan nog wel effecten hebben op beschermde soorten. De opgeno-

men voorwaarden in wijzigingsbevoegdheden, alsmede de eisen van de Flora- en faunawet voor-

komen evenwel dat deze effecten daadwerkelijk optreden. 
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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

De gemeente Nijkerk stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op voor de gemeente. Het 

plangebied bestaat uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk (zie 'Kaart begrenzing Plange-

bied'). Dat wil zeggen dat de bebouwde kommen van Nijkerk, Nijkerkerveen, Holkerveen en Hoe-

velaken buiten het plangebied vallen, alsmede een bedrijventerrein direct ten noorden van 

Voorthuizen en het recreatiegebied Nieuw-Hulckensteijn. 

 

Als onderbouwing van het bestemmingsplan Buitengebied dient een Milieueffectrapport (MER) voor 

plannen te worden opgesteld. Deze verplichting komt met name voort uit het feit dat het be-

stemmingsplan de ruimte gaat bieden voor vergroting van agrarische bedrijven. Grote veehoude-

rijen kunnen m.e.r.-(beoordelings)-plichtig zijn en als dat zo is, dan moet er bij het 

bestemmingsplan een MER worden opgesteld. 

Daarnaast is op voorhand niet uit te sluiten dat de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen 

effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in en nabij het plangebied. Als negatieve effec-

ten niet kunnen worden uitgesloten, dient een Passende beoordeling in het kader van de Natuur-

beschermingswet 1998 (Nbw 1998) te worden opgesteld. Als er een Passende beoordeling moet 

worden opgesteld, is ook dat aanleiding voor het opstellen van een MER. Deze dient namelijk in 

een MER te worden opgenomen. 

 

Het bestemmingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waarvoor volgens de 

Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) verplicht is, met name in de vorm van 

uitbreiding van bestaande veehouderijen. 

 

Het doel van een plan-m.e.r. is om de milieugevolgen van een plan, in voorliggend geval een be-

stemmingsplan, in beeld te brengen voordat er een besluit over wordt genomen. Zo kan het mili-

eubelang volwaardig meegewogen worden in de besluitvorming door het „bevoegd gezag‟ (de 

overheid die het besluit moet nemen).  
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K a a r t  b e g r e n z i n g  p l a n g e b i e d  
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Begrippen  

In het voorliggende planMER worden de volgende begrippen gebruikt: 

- m.e.r.: milieueffectrapportage (de procedure); 

- MER: milieueffectrapport (het rapport); 

- m.e.r. voor plannen (plan-m.e.r.): de m.e.r.-procedure voor plannen die een kader bieden 

voor zogenoemde m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Hier moet altijd de uitgebreide 

procedure voor gevolgd worden; 

- m.e.r. voor besluiten (besluit-m.e.r.): de procedure voor besluiten die op grond van Wet 

milieubeheer zogenoemd m.e.r.-(beoordelings)-plichtig zijn. Of het volgen van een uitge-

breide of beperkte procedure gevolgd moet worden is hangt af van het project en de plaats 

van het project. 

 

Een besluit-m.e.r. wordt vaak als project-m.e.r. aangeduid om het verschil tussen een plan en een 

project duidelijk te maken. Om dit verschil goed te kunnen onderscheiden worden in dit rapport 

bij het MER ook de begrippen planMER en project-MER (besluit-MER) gebruikt. 

 

1 . 2   

P l a n - m . e . r .  ( d e  p r o c e d u r e )  

De plan-m.e.r. volgt uit hoofdstuk 7 van de Wm. De procedure bestaat uit de volgende zeven stap-

pen: 

1. Kennisgeving van het voornemen (artikel 7.9). 

2. Raadplegen van adviseurs en besturen (artikel 7.8). 

In de plan-m.e.r. voor het bestemmingsplan Buitengebied 2013 zijn de stappen 1 en 2 sa-

men uitgevoerd. 

Hiervoor is een Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld. Deze notitie heeft van donder-

dag 1 november 2012 tot en met woensdag 12 december 2012 ter inzage gelegen. Tijdens 

deze periode van terinzagelegging was het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te 

dienen. In bijlage 2 zijn de reacties op de notitie benoemd en beantwoord. 

3. Opstellen van het planMER (artikel 7.7). 

4. PlanMER en ontwerpbestemmingsplan (artikel 7.10 en 7.12). 

- Ter inzage leggen van planMER en ontwerpbestemmingsplan. 

„Een milieueffectrapport is gereed op het moment dat het ontwerp van het plan ter in-

zage wordt gelegd‟ (artikel 7.10).  

- Toetsing van planMER door de commissie voor de m.e.r. 

5. Onderbouwen van de gevolgen van het planMER, de zienswijzen op het planMER en het ad-

vies van de commissie voor de m.e.r. voor het bestemmingsplan (artikel 7.14). 

6. Bekendmaking en mededeling van het bestemmingsplan (artikel 7.15). 

7. Onderzoeken van de gevolgen van de activiteit (artikel 7.39). 

 

Het college van B&W van de gemeente Nijkerk is de initiatiefnemer voor  het MER. De gemeente-

raad van de gemeente Nijkerk vormt het bevoegd gezag. 
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De plan-m.e.r. is gekoppeld aan het bestemmingsplan dat kaderstellend is voor eventuele concrete 

projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen. Dit kan betekenen dat in 

eerste instantie voor het bestemmingsplan buitengebied een planMER wordt opgesteld en dat in 

een later stadium uit dat bestemmingsplan voortvloeiende activiteiten/projecten alsnog project-

m.e.r.-(beoordeling)plichtig zijn, omdat er besluiten aan zijn gekoppeld, zoals vergunningen. 

 

1 . 3   

P l a n M E R  ( h e t  r a p p o r t )  

Belangrijk bij het opstellen van het MER voor een bestemmingsplan is een goede beschrijving van 

hetgeen met de voorgenomen activiteit (in dit geval het opstellen van het bestemmingsplan) wordt 

beoogd. Daarbij moeten ook alternatieven voor de voorgenomen activiteit die redelijkerwijs in 

beschouwing kunnen worden genomen, worden beschreven en de motivering van de keuze voor de 

in beschouwing genomen alternatieven. Op de keuze van de verschillende alternatieven wordt in 

hoofdstuk 3 ingegaan. Op basis hiervan kan een keuze gemaakt worden in de ontwikkelingen die 

wel en die niet op grond van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden. 

 

De inhoudelijke eisen die gesteld worden aan het planMER zijn opgenomen in artikel 7.7 van de 

Wm (m.e.r.-plichtige plannen): "Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan  bevat 

ten minste: 

a. een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd; 

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatieven daarvoor, die 

redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze 

voor de in beschouwing genomen alternatieven; 

c. een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op de voorgenomen 

activiteit en de beschreven alternatieven; 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen 

activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de 

te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven wor-

den ondernomen; 

e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteit, onder-

scheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de 

wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven; 

f. een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten ontwikkeling van 

het milieu met de beschreven mogelijk gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activi-

teit, alsmede met de beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in be-

schouwing genomen alternatieven; 

g. een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu van de 

activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen; 

h. een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de onderdelen d en e, ten 

gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens; 

i. een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoorde-

ling van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven mogelijke gevolgen voor het 

milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven." 
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Het planMER is overeenkomstig deze inhoudelijke eisen opgesteld. 

 

O n d er z o e ks g eb i e d  en  - p e r i o d e  

Het onderzoeksgebied van het planMER betreft in eerste instantie het bestemmingsplangebied. 

Omdat sommige milieueffecten ook buiten het bestemmingsplangebied kunnen plaatsvinden, ligt 

een deel van het onderzoeksgebied ook buiten het plangebied. Als voorbeeld: door de toename 

van vee op een veehouderijbedrijf is er mogelijk sprake van een toename van de emissie van am-

moniak. Door deze toename van de emissie kan er sprake zijn van negatieve effecten op Natura 

2000-gebieden. Deze negatieve effecten kunnen ook op grote afstand van het betreffende veehou-

derijbedrijf, dus ook buiten het bestemmingsplangebied, plaatsvinden. 

 

Het bestemmingsplan wordt in beginsel voor een periode van tien jaar vastgesteld. Naar aanleiding 

hiervan betreft ook de onderzoeksperiode een periode van tien jaar. Uitgangspunt is dat het be-

stemmingsplan in 2016 wordt vastgesteld. Hiermee is het zogenoemde 'zichtjaar' 2026. 

1 . 4   

L e e s w i j z e r  

Na de inleiding in dit hoofdstuk volgen de andere hoofdstukken van dit planMER in hoofdlijnen de 

inhoudelijke eisen aan het MER zoals die zijn opgenomen in artikel 7.7 van de Wm. Dit betekent 

dat in hoofdstuk 2 het voornemen en de alternatieven zijn uiteengezet. In hoofdstuk 3 is een over-

zicht van de vastgestelde wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid opgenomen zoals dat van 

toepassing is op de activiteiten zoals voorzien in het voornemen en de alternatieven. Een om-

schrijving van de referentiesituatie en de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven 

zijn uiteengezet in hoofdstuk 4. Hierbij is ook een beoordeling van de milieueffecten en een over-

zicht van de mogelijke maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu te voorkomen 

of te beperken opgenomen. Ook is een overzicht van de zogenoemde leemten in de kennis opge-

nomen in dit hoofdstuk.  

 

In hoofdstuk 5 zijn de uitkomsten van de passende beoordeling op grond van artikel 19j Nbw 1998 

opgenomen.  

 

Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en het advies opgenomen over de wijze waarop de 

resultaten van het planMER in het bestemmingsplan Buitengebied kunnen worden verwerkt. Verder 

is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de evaluatie van dit planMER.  
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2 2  V o o r n e m e n  e n  

a l t e r n a t i e v e n   

2 . 1   

I n l e i d i n g  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van artikel 7.7, lid 1 van 

de Wm uiteengezet: 

a. „een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd; 

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatieven daarvoor, die 

redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze 

voor de in beschouwing genomen alternatieven‟. 

 

In paragraaf 3.2 is een omschrijving van het voornemen opgenomen. Het voornemen betreft het 

nieuwe bestemmingsplan buitengebied. 

Een omschrijving van de alternatieven is in paragraaf 3.3 opgenomen.  

In paragraaf 3.4 is een omschrijving van de algemene uitgangspunten van de referentiesituatie 

opgenomen. De referentiesituatie is opgesteld om de milieueffecten van het voornemen en de 

mogelijke alternatieven te kunnen beoordelen en mee te kunnen vergelijken. 

 

2 . 2   

A c h t e r g r o n d  v a n  h e t  v o o r n e m e n  

De gemeenteraad van Nijkerk heeft op 26 maart 2009 het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 

2009 vastgesteld. Op 10 december 2009 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland beslist 

over de goedkeuring van het plan. Het bestemmingsplan is in de basis grotendeels goedgekeurd. 

Aan de planologische regeling zoals deze ondermeer was voorzien in Polder Arkemheen als ook aan 

diverse integrale flexibiliteitsbepalingen (vrijstellingen en wijzigingsmogelijkheden) is goedkeuring 

onthouden.  

De goedgekeurde delen van het bestemmingsplan zijn op 4 mei 2010 in werking getreden. De Raad 

van State heeft op 10 augustus 2011 uitspraak gedaan naar aanleiding van diverse beroepen. Het 

goedkeuringsbesluit van GS is voor het overgrote deel in stand gebleven. De Raad van State heeft 

zes onderdelen van het bestemmingsplan vernietigd en voor drie ervan het goedkeuringsbesluit van 

GS vernietigd. Aan de overige drie punten heeft de provincie in haar heroverwegingsbesluit d.d. 26 

januari 2012 alsnog goedkeuring onthouden. 

Voor wat betreft de niet goedgekeurde planonderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied 

Nijkerk 2009 is het wenselijk alsnog een planologische regeling te formuleren als aanvulling op de 

goedgekeurde onderdelen. Daarbij is er voor gekozen om de reparatie te combineren met een 

actualiseringsslag, waarbij de kernwaarden van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 

Nijkerk 2009 het uitgangspunt blijven. 
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De wijze waarop de gemeente dit voor zich ziet, is vastgelegd in een 'Notitie van Uitgangspunten'. 

Dit betreft een inventarisatie van de beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen in het plangebied. 

Deze notitie is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2012. Deze vormt de basis voor het 

geactualiseerde en gerepareerde bestemmingsplan. In essentie komt het er op neer dat in belang-

rijke mate het bestemmingsplan buitengebied 2009 intact blijft, tenzij er redenen zijn voor aan-

passing. 

 

O n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  b e s t e m m i n g sp l an  

Het conceptbestemmingsplan is in eerste instantie gebaseerd op de Notitie van Uitgangspunten. 

Vervolgens is gebleken dat het bestemmingsplan uit 2009 op veel punten niet voldeed en er op 

veel punten de behoefte was om te actualiseren aan de hand van nieuwe inzichten en op onderde-

len op een meer praktische wijze op te zetten. 

Dat heeft geleid tot het voorontwerpbestemmingsplan. Dat plan is begin 2014 ter inzage gelegd in 

het kader van de inspraak en is toegestuurd aan instanties in het kader van het vooroverleg. On-

dertussen heeft de provincie een nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld, die met name veel 

invloed heeft gehad op de wijze van regeling van de veehouderijen. 

De inspraak- en overlegreacties zijn weer aanleiding geweest om enkele regelingen in het be-

stemmingsplan ingrijpend te herzien (onder andere de wijze van regeling van de landschapswaar-

den). Ook de Omgevingsverordening is vanzelfsprekend verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

2 . 3   

A l t e r n a t i e v e n o n t w i k k e l i n g  

Het MER is parallel aan de ontwikkeling van het bestemmingsplan opgesteld en is telkens bijge-

steld aan de nieuwe versie van het bestemmingsplan. 

 

S t u d i e - a l t e r n a t i ev en  

Voor de eerste versie van het MER vormden de worst case alternatieven 1 en 2 (1 = één bouwlaag; 

2 = 2 bouwlagen) studie-alternatieven om te bezien welke milieueffecten de mogelijkheden vanuit 

de Notitie van Uitgangspunten zouden hebben.  

Door in de voorbereiding te werken met deze studie-alternatieven (mogelijkheden conceptbe-

stemmingsplan) is vooral duidelijk geworden dat de ontwikkelingsmogelijkheden die leiden tot een 

toename van de ammoniakemissie (met name de uitbreidingen van veehouderijen) tot negatieve 

effecten in omliggende Natura2000-gebieden kunnen leiden. 

Op basis van de uitkomsten van de milieueffecten van de studie-alternatieven is binnen de ge-

meente uitgebreid discussie gevoerd over de eventuele gevolgen daarvan voor het bestemmings-

plan. Ook de belangenorganisaties zijn nauw bij deze discussie betrokken in de vorm van 

bijeenkomsten van de klankbordgroep in het voorjaar van 2013. 

Het resultaat van deze discussie is vastgelegd in een raadsinformatiebrief. Deze is als bijlage 3 

opgenomen in dit MER.  

 

Daaruit blijkt samengevat het volgende: 

 Vanwege de mogelijke effecten op omliggende Natura 2000-gebieden is de uitbreiding van 

veehouderijen alleen mogelijk indien in het bestemmingsplan een nadere, strikte regeling 
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wordt opgenomen om negatieve effecten in omliggende Natura 2000-gebieden op het gebied 

van stikstofdepositie te kunnen uitsluiten. 

 De bouw van veestallen in twee bouwlagen wordt niet als mogelijkheid in het bestemmings-

plan opgenomen. Als na een zorgvuldige afweging wordt besloten wel medewerking te verle-

nen aan deze ontwikkeling, zal hiervoor een afzonderlijke planologische procedure gevolgd 

worden. 

 De gemeente gaat actief aan de slag met het controleren en waar nodig intrekken van de (mi-

lieu-)vergunningen van agrarische bedrijven. 

 

Het resultaat van de raadsinformatiebrief is verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. 

Vervolgens is het MER stilgelegd, zodat het gaat aansluiten bij het ontwerpbestemmingsplan. 

Aangezien het bestemmingsplan ingrijpend is aangepast tussen voorontwerp en ontwerpbestem-

mingsplan is tenslotte het MER aangevuld met de effectbeoordeling van het ontwerpbestemmings-

plan. Over de aanpassingen in de fase van voorontwerp naar ontwerp heeft weer uitgebreid 

overleg plaatsgevonden met de lokale belangenorganisaties.  

 

Op de hierboven vermelde wijze heeft het planMER een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikke-

ling van het bestemmingsplan. 

 

Verdere inperking van de mogelijkheden van het ontwerpbestemmingsplan wordt uit oogpunt van 

politiek en maatschappelijk draagvlak niet wenselijk geacht. 

 

Samengevat zijn derhalve de volgende alternatieven onderzocht: 

 Studie-alternatief (mogelijkheden voorontwerpbestemmingsplan, maar dan met de mogelijk-

heid van de bouw van stallen in twee bouwlagen); 

 Alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan (mogelijkheden voorontwerpbestem-

mingsplan zonder voorwaarden m.b.t. Natura 2000); 

 Ontwerpbestemmingsplan  

(mogelijkheden ontwerpbestemmingsplan, d.w.z. incl. aanpassing aan de inspraakreacties en 

provinciale verordening). 

 Ontwerpbestemmingsplan-plafond (mogelijkheden ontwerpbestemmingsplan incl. het vast-

leggen van ammoniakemissieplafond in de planregels). 

Dit laatste onderscheid is gemaakt, omdat in de Passende beoordeling op basis van de Natuurbe-

schermingswet 1998 in beginsel uitgegaan moet worden van de maximale planologische mogelijk-

heden, exclusief eventuele mitigerende maatregelen. Het opnemen van een regeling waarbij de 

maximale ammoniakemissie per veehouderij is vastgelegd, wordt gezien als een mitigerende maat-

regel. Het opnemen van deze maatregel heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor de effectbe-

oordeling natuur, maar ook op andere milieuthema‟s.  

 

2 . 4   

B e s c h r i j v i n g  v o o r o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n  

Aangezien het studie-alternatief en het alternatief worst case bestemmingsplan zijn gebaseerd op 

de ontwikkelingsmogelijkheden van het voorontwerpbestemmingsplan zijn deze ontwikkelingsmo-

gelijkheden hieronder beschreven: 
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 Uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen. Daarbij was conform het Reconstructieplan 

Gelderse Vallei/ Utrecht Oost onderscheid gemaakt in grondgebonden veehouderijen en inten-

sieve veehouderijen. Daarbij was de definitie van een intensieve veehouderij zodanig dat ook 

een grondgebonden veehouderij met een kleine neventak (minimaal 5 n.g.e.) in de intensieve 

veehouderij werd aangemerkt als intensieve veehouderij. 

 grondgebonden veehouderijen krijgen de mogelijkheid door middel van een wijzigingsbe-

voegdheid om het bouwvlak (zoals dat is opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied van 

2009) met maximaal 50% te vergroten; 

 intensieve veehouderijbedrijven kunnen uitbreiden overeenkomstig het bepaalde in het Re-

constructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht Oost: 

o In verwevingsgebied kunnen intensieve veehouderijen aan de hand van een wijzigingsbe-

voegdheid uitbreiden met maximaal 30% ten opzichte van het huidige bouwperceel, met 

als peildatum de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2009. Hier-

voor gelden voorwaarden zoals het aantonen van de noodzaak en een goede landschappe-

lijke inpassing, alsmede een toets op de effecten op de natuur en de waterhuishouding. 

o In extensiveringsgebied kunnen intensieve veehouderijen niet uitbreiden, met uitzonde-

ring ten behoeve van dierenwelzijn. 

o omschakeling van grondgebonden naar intensieve veehouderij is toegestaan in verwevings-

gebied. Hiervoor was een wijzigingsbevoegdheid opgenomen en gelden voorwaarden zoals 

een goede landschappelijke inpassing, alsmede een toets op de effecten op de natuur en 

de waterhuishouding. 

 realisatie hogere goot- en bouwhoogtes van bedrijfsgebouwen door een binnenplanse afwij-

king. Hiervoor gelden voorwaarden zoals het aantonen van de noodzaak en een goede land-

schappelijke inpassing, alsmede een toets op de effecten op de waarden het omliggende 

landschap en natuur; 

 mestverwerking/ vergisting voor eigen gebruik; 

 de ontwikkeling van natuur op agrarische gronden ter plaatse van het EHS; 

 ontwikkeling van niet-agrarische nevenactiviteiten bij bestaande agrarische bedrijven door 

middel van een afwijkingsbevoegdheden met diverse voorwaarden, zoals een toets op de ef-

fecten voor omliggende agrariërs, een toename van de verkeersbelasting, een zorgvuldige 

landschappelijke inpassing. Bepaalde nevenactiviteiten zijn niet toegestaan in de meer kwets-

bare gebieden zoals de polder Arkemheen en binnen de EHS. 

 Mogelijkheden voor functieverandering van stoppende agrarische bedrijven naar bedrijfs- of 

woonfuncties door middel van wijzigingsbevoegdheden, en 

 beperkte uitbreiding van woningen, bedrijven e.d. 

 

2 . 5   

B e s c h r i j v i n g  o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n  

Zoals hiervoor aangeven, zijn in het ontwerpbestemmingsplan belangrijke wijzigingen doorgevoerd 

ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Dit betreft: 

 Er wordt niet meer gesproken over intensieve veehouderijen, maar over niet-grondgebonden 

veehouderijen. Dit op basis van de provinciale Omgevingsverordening. Daarbij is van belang 

dat de definitie van een niet-grondgebonden veehouderij fundamenteel een andere definitie is 
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dan intensieve veehouderij(tak) in het Reconstructieplan. In de definitie van de verordening 

worden alleen bedrijven, die in hoofdzaak niet-grondgebonden zijn als zodanig aangemerkt. 

Het betekent dat meerdere veehouderijen, die in het voorontwerp waren aangeduid als inten-

sieve veehouderij in het ontwerpbestemmingsplan als grondgebonden veehouderij worden 

aangemerkt. 

 Omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden veehouderijen is niet meer moge-

lijk. 

 Voor de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen zijn andere maximale mogelijkheden 

vastgelegd: 

o Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan een bouwvlak van een 

grondgebonden veehouderij maximaal 1,5 ha mag worden (onder nadere voorwaarden, zo-

als een zorgvuldige landschappelijke inpassing); 

o Voor niet-grondgebonden veehouderijen in verwevingsgebied is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om uitbreiden met maximaal 30% ten opzichte van het huidige bouwperceel, 

met een absoluut maximum van 1,5 ha. Hiervoor gelden voorwaarden zoals het aantonen 

van de noodzaak en een goede landschappelijke inpassing, alsmede een toets op de effec-

ten op de natuur en de waterhuishouding. 

o In extensiveringsgebied kunnen niet-grondgebonden veehouderijen niet uitbreiden, met 

uitzondering ten behoeve van dierenwelzijn. 

 Veehouderijen waarbij uitsluitend paarden worden gehouden zijn afzonderlijk bestemd als 

Agrarisch-paardenhouderij. Voor deze bedrijven is een bouwvlak opgenomen, met zeer be-

perkte uitbreidingsmogelijkheden. 

 In de provinciale Verordening wordt niet meer gesproken van EHS, maar van het Gelders Na-

tuur Netwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Het ontwerpbestemmingsplan is daar op aan-

gepast. 

 

2 . 6   

T e  b e o o r d e l e n  o n t w i k k e l i n g e n  i n  h e t  M E R  

De enige activiteiten, die mogelijk m.e.r.-(beoordeling)plichtig zijn en waarvoor het bestem-

mingsplan kaderstellend is, betreft de uitbreidingsmogelijkheden van de grondgebonden en niet-

grondgebonden veehouderijen. 

In een MER dient echter gekeken te worden naar de potentiële effecten van het totale plan. Hier-

onder wordt kort ingegaan op een aantal ontwikkelingen en hun mogelijke effecten.  

 

M e s t v e r g i s t i n g  

In algemene zin zijn de co-vergistingsinstallaties ingedeeld in vier categorieën. Deze indeling is 

gebaseerd op de mate waarin transportbewegingen plaatsvinden en de mate waarin sprake is van 

een koppeling met het 'eigen' bedrijf. De categorieën A, B en C worden beschouwd als een be-

drijfseigen activiteit passend bij en gebonden aan een agrarische bestemming.  

Vóór de wijziging van het Besluit m.e.r. op 1 april 2011 waren in onderdeel C en D van het besluit 

'drempelwaarden' voor biomassavergistingsinstallaties opgenomen. Na de wijziging is deze activi-

teit niet langer m.e.r.(beoordelings)-plichtig. In bijlage 1 van het MER is een algemene paragraaf 

mestvergisting opgenomen. Hierin wordt nader gemotiveerd waarom de effecten van mestvergis-
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tingsinstallaties die gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van dit bestemmingsplan, on-

dergeschikt zijn aan effecten die kunnen optreden als gevolg van de veehouderij. 

 

K l e i n s ch a l i g  k a m p e r en   

Onder voorwaarden is in het buitengebied van Nijkerk kleinschalig kamperen mogelijk bij agrari-

sche bedrijven en bij de bestemming Wonen met agrarische nevenactiviteiten. Binnen het Natura 

2000-gebied Arkemheen is kleinschalig kamperen uitgesloten. Binnen het overige gedeelte van de 

polder Arkemheen (Groene ontwikkelingszone en waardevol open gebied) en het GNN is kleinscha-

lig kamperen alleen toegestaan onder voorwaarde dat kleinschalig kamperen niet mag leiden tot 

een onevenredige aantasting van de natuurlijke waarden. 

In een worstcasescenario gaat het om maximaal 200 minicampings die kunnen worden opgericht 

verspreid over de gemeente Nijkerk met elk een maximum aantal kampeermiddelen van 25. Bij 

het verlenen van een omgevingsvergunning kan de gemeente nadere eisen stellen aan de land-

schappelijke inpassing.  Bovendien dient het kleinschalige kampeerterrein, inclusief de bijbeho-

rende parkeervoorzieningen, binnen of direct aansluitend aan het bouwvlak te worden 

gerealiseerd. Een grote landschappelijke impact wordt om die reden niet verwacht. 

Uitgaande van circa 2,5 extra ritten per 10 standplaatsen betekent dit circa 1.250 ritten/etmaal 

over het gehele plangebied van Nijkerk. Voor de extra depositie van NOx en de geluidsbelasting 

van wegen, is dit een te verwaarlozen hoeveelheid. Daar komt bij dat de kampeermiddelen op of 

direct aangrenzend aan het bouwperceel dienen te worden geplaatst. Gemeenschappelijke voor-

zieningen als sanitair dienen binnen bestaande bebouwing te worden gerealiseerd. Dat betekent 

dat deze ruimte dus niet kan worden benut voor stalling van vee. Ten aanzien van stikstofdepositie 

is een worstcasescenario met mini-campings dus gunstiger dan een worstcasescenario met uitbrei-

ding van de veehouderij. 

 

Indien deze locaties dicht tegen waardevolle natuurgebieden aan zijn gelegen, kunnen ze in theo-

rie wel in beperkte mate negatieve effecten veroorzaken op verstoringsgevoelige fauna. In het 

hoofdstuk natuur en in de passende beoordeling komen deze aspecten aan de orde komen. 

 

O v e r i g e  n e v e na c t i v i t e i t e n  e n  f u nc t i e v e r a n d e r i n g  

De milieueffecten van de overige nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven zijn naar verwachting 

erg klein.  

In geval van functieverandering zal er doorgaans sprake zijn van een vermindering van de milieu-

belasting ten opzichte van de milieubelasting ten gevolge van de agrarische activiteit. 

 

Om bovengenoemde redenen blijven de genoemde ontwikkelingen daarom buiten beschouwing in 

het MER. 
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3 3  R e g e l g e v i n g  e n  b e l e i d  

In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de inhoudelijke eisen aan het MER op grond van arti-

kel 7.7, lid 1, onderdeel c van de Wm: „een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrek-

king hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven‟. 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is het bestemmingsplan er onder andere op gericht om  -onder 

voorwaarden- het vergroten van bestaande agrarische bouw-vlakken  mogelijk te maken. 

 

Hiermee wordt de ontwikkeling van (intensieve) veehouderijbedrijven mogelijk gemaakt. De moge-

lijkheden voor de ontwikkeling van deze bedrijven worden vooral bepaald door: 

- Flora- en faunawet; 

- Natuurbeschermingswet 1998; 

- Wet ammoniak en veehouderij; 

- Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij; 

- Wet geurhinder en veehouderij; 

- Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Nijkerk; 

- Streekplan Gelderland 2005; 

- Ruimtelijke Verordening Gelderland; 

- Reconstructieplan Gelderse Vallei-Utrecht Oost. 

 

Hierna is een samenvatting van deze wet- en regelgeving en het beleid opgenomen. Ander, meer 

sectoraal, beleid is opgenomen bij de desbetreffende milieuthema's. 

 

3 . 1   

R e g e l g e v i n g  n a t u u r b e s c h e r m i n g  

F l o r a -  en  f au n a w et  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffw) in werking getreden. De Ffw is gericht op het be-

schermen en het behouden van de goede staat van instand-houding van in het wild levende plant- 

en diersoorten en hun directe leefomgeving. 

 

N a tu u r b e s ch e r m i n g sw e t  1 99 8  

Op 1 oktober 2005 is de laatste wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) in wer-

king getreden. De Nbw 1998 is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuurge-

bieden betreffen onder andere de zogenoemde “Speciale Beschermingszones” op grond van de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Samen worden deze zones aangeduid als het “Natu-

ra 2000-netwerk”. 

 

Op grond van de Nbw moet wanneer er bij ontwikkelingen sprake is van een “significant (negatief) 

effect” op een Natura 2000-gebied een zogenoemde “passende beoordeling” worden uitgevoerd. 
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P r o g r am m a  A a n p a k  S t i k s t o f  

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 1 

juli 2021 in werking getreden. De PAS is in de Nbw 1998 verwerkt. In het PAS zijn maatregelen 

opgenomen om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te beperken. Hierdoor is er weer 

ruimte voor nieuwe ontwikkelingen: de zogenoemde “ontwikkelingsruimte”. In de bestaande situa-

tie is de stikstofdepositie in een groot deel van de Natura 2000-gebieden namelijk te hoog waar-

door het verlenen van vergunningen voor nieuwe ontwikkelingen niet of nauwelijks mogelijk is. 

 

In het PAS wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten en handelingen die niet toestem-

mingsplichtig zijn en projecten waarvoor wel een vergunning vereist is. De eerste categorie be-

staat uit autonome ontwikkelingen, zoals toename van bevolking of wegverkeer, en uit projecten 

die onder de grenswaarde blijven. De tweede categorie activiteiten valt uiteen in prioritaire pro-

jecten (segment 1) en overige projecten en handelingen (segment 2). Prioritaire projecten zijn 

door het Rijk of de provincies aangemerkt als projecten van nationaal of provinciaal maatschappe-

lijk belang. De verdeling van de depositieruimte over de vier delen is een bestuurlijke keuze van 

Rijk en provincies. 

 

 

Zoals hierboven is aangegeven, zijn ontwikkelingen die onder de grenswaarde vallen niet vergun-

ningsplichtig. Deze grenswaarde is ingesteld om de lasten voor ondernemers zoveel mogelijk te 

verminderen. Projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infra-

structuur die onder de grenswaarde vallen, zijn meldingsplichtig, tenzij de toename van de stik-

stofdepositie minder dan 0,05 mol per hectare per jaar is. De grenswaarde bedraagt 1,0 

mol/ha/jr. Wanneer 95% van de ruimte voor meldingen is gebruikt, wordt deze grenswaarde ech-

ter verlaagd naar 0,05 mol per jaar.  

 

De ontwikkelingsruimte kan overigens alleen worden gebruikt voor projecten. In een bestemmings-

plan kan dan ook geen ontwikkelingsruimte op grond van het PAS worden opgenomen: “de wetge-

ver heeft er bewust voor gekozen om bestemmingsplannen buiten de regeling van de PAS te 

houden en geen toedeling van ontwikkelingsruimte aan bestemmingsplannen mogelijk te maken. 

Het toedelen van ontwikkelingsruimte aan bestemmingsplannen zou een te groot beslag op de 
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schaarse ontwikkelingsruimte voor projecten en andere handelingen leggen. Er zou in dat geval 

ontwikkelingsruimte nodig zijn voor de volledige realisatie van het bestemmingsplan en de maxi-

male planologische mogelijkheden die het plan biedt, terwijl in werkelijkheid niet alle (maxima-

le) ontwikkelingsmogelijkheden van het bestemmingsplan worden benut. Bestemmingsplannen 

hebben bovendien een geldingsduur van 10 jaar terwijl het programma aanpak stikstof een gel-

dingsduur heeft van 6 jaar. Daarbij zal de ingangsdatum van bestemmingsplannen in elke gemeen-

te anders zijn, zodat synchroniteit van een bestemmingsplan met het programma nooit is 

verzekerd”
1
. Dit in overweging nemende is het PAS niet in het planMER verwerkt. 

 

3 . 2   

R e g e l g e v i n g  v e e h o u d e r i j  

W e t  a m m o n i a k  en  v ee h o u d e r i j  

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. De Wav is er op 

gericht de zogenoemde ammoniakemissie van veehouderijbedrijven in een zone van 250 meter 

rondom zogenoemde kwetsbare gebieden (Wav-gebieden) te beperken . 

 

In beginsel mogen in deze Wav gebieden en de zone van 250 meter geen nieuwe veehouderijbe-

drijven gevestigd worden. Op bestaande veehouderijbedrijven in een Wav gebied of binnen de 

zone van 250 meter is een ten hoogste toegestane ammoniakemissie(ammoniakplafond) van toe-

passing.  

 

B e s lu i t  em i s s i e a r m e  h u i s v e s t i n g   

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) in werking getreden. Op grond van 

het Beh mogen veeplaatsen, waarvoor zogenoemde emissiearme huisvestingsystemen beschikbaar 

zijn, een ten hoogste in het Beh opgenomen fijn stof- en ammoniakemissie hebben. 

 

W e t  v e r an t w o o r d e  g r o e i  m e lk v e eh o u d er i j  ( M e l kv e ew e t )  

Op 1 januari 2015 is de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Melkveewet) in werking getre-

den. Deze wet bepaalt dat groei van de melkveehouderij uitsluitend mogelijk is op voorwaarde dat 

het bedrijf voldoende grond in gebruik heeft om de extra fosfaatproductie geheel te kunnen plaat-

sen danwel dat de extra fosfaatproductie in zijn geheel wordt verwerkt. Het gaat hierbij om een 

verantwoorde afzet van dierlijke mest.  

 

R e g e l g ev i n g  i n  v o o r b e r e i d i n g  

Daarnaast is een Wet grondgebonden groei melkveehouderij in voorbereiding. De Raad van State 

heeft advies uitgebracht over dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is op 29 september 2015 bij de 

Tweede Kamer ingediend. 

Deze wet bepaalt dat groei van de melkveehouderij enkel mogelijk is indien sprake is van een 

bepaalde mate van grondgebondenheid. Doel van het wetsvoorstel is het grondgebonden karakter 

                                                   

 

 
1  Ministerie van Economische Zaken (2015). Handreiking passende beoordeling stikstofaspecten bestemmingsplan-

nen. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 2015. 



 

157.00.04.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied 2016 - 5 februari 2016 
 

  26 

van de melkveehouderij te behouden en te versterken. Grondgebondenheid kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan een duurzame toekomst van de melkveehouderij. 

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de groei vanaf het kalenderjaar 2014. Daarmee vallen ook 

uitbreidingen die in 2015 plaatsvinden straks onder de nieuwe regels. 

 

I n v o e r i n g  f o s f aa t r e ch t e n  

Op 2 juli 2015 kondigde Staatssecretaris Dijksma aan dat zij voornemens is om voor de melkvee-

houderij fosfaatrechten in te voeren. Nederland heeft de afgelopen jaren van de Europese Com-

missie derogatie verkregen, om af te wijken van de gebruiksnorm voor dierlijke mest van 170 kg 

per hectare conform de Nitraatrichtlijn. Aan de derogatiebeschikking zijn een aantal voorwaarden 

verbonden. Een van deze voorwaarden is dat de fosfaatproductie in Nederland niet boven het ni-

veau van 2002 (172,9 miljoen kg) mag groeien. Voor de melkveehouderij geldt een fosfaatproduc-

tieplafond van 84,9 kg. Vanwege een (dreigende) overschrijding van dit plafond van de 

melkveehouderij ziet de Staatssecretaris zich genoodzaakt om de fosfaatproductie door de melk-

veehouderij te reguleren. In haar brief van 2 juli 2015 heeft zij aangekondigd daartoe fosfaatrech-

ten in te willen voeren. 

 

W e t  g eu r h i n d er  en  v e e h o u d e r i j  

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Op grond van 

de Wgv is ter plaatse van geurgevoelige objecten (zoals woningen) een maximale geurbelasting 

vanwege dierverblijven van veehouderijbedrijven toegestaan. De waarde van deze maximaal toe-

gestane geurbelasting wordt uitgedrukt in zogenoemde odeur units (ou). Voor een aantal diersoor-

ten, zoals melkrundvee, zijn geen waarden opgenomen maar afstanden. Tussen de stalgebouwen 

van deze diersoorten en een geurgevoelig object moet ten minste deze afstand gewaarborgd wor-

den. 

 

Op grond van de Wgv kan door een gemeente eigen beleid worden opgesteld om de in de wet op-

genomen ruimte verder uit te werken. Hiermee is het voor een gemeente mogelijk om gebiedsge-

richt geurbeleid op te stellen. De gemeente heeft een dergelijke geurverordening. Hier wordt 

verder op ingegaan in de volgende paragraaf.  

 

V e r o r d en i n g  g eu r h i n d e r  en  v e eh o u d e r i j  N i j k e r k  

Op 16 februari 2012 is door de gemeenteraad de Verordening geurhinder en veehouderij 2012 vast-

gesteld. De verordening is op 5 april 2012 in werking getreden. Hiermee heeft de gemeente ge-

bruik gemaakt van de mogelijkheid om de in de Wgv geboden ruimte verder uit te werken om zo 

gebiedsgericht geurbeleid vast te kunnen stellen. 

In de verordening is vooral rekening gehouden met de te ontwikkelen gebieden in Nijkerk.  

Door de vaststelling van de Verordening geurhinder en veehouderij 2012 gelden in de gemeente de 

volgende (afwijkende) geurnormen en minimale afstanden: 
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3 . 3   

R e g e l g e v i n g  l u c h t k w a l i t e i t  

De belangrijkste regels over de luchtkwaliteit staan in hoofdstuk 5 (titel 5.2) van de Wet milieube-

heer (Wm). Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in besluiten (AMvB's) en ministeriële 

regelingen. 

De kern van titel 5.2 Wm bestaat uit luchtkwaliteitsnormen, gebaseerd op de Europese richtlijnen. 

Verder bevat titel 5.2 van de Wm basisverplichtingen vanwege Europese richtlijnen, namelijk: het 

beoordelen van luchtkwaliteit, rapportage en maatregelen. De maatregelen worden in Nederland 

vooral in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vastgelegd. 

 

Fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelge-

ving. De regels en grenswaarden voor luchtkwaliteit staan in de Wet milieubeheer (Wm), titel 5.2: 

luchtkwaliteitseisen. 

Artikel 5.16 lid 1 van de Wm geeft aan wanneer een (luchtvervuilend) project toelaatbaar is. Het 

bevoegde bestuursorgaan moet dan aannemelijk maken, dat het project aan één of een combina-

tie van de volgende voorwaarden voldoet: 

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 een project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

 een project draagt slechts „niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

 een project is opgenomen in, of past binnen, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit (NSL) of een regionaal programma van maatregelen. 

 

Voor ruimtelijke projecten geldt uiteraard ook het principe van een goede ruimtelijke ordening. 

Voor luchtkwaliteit kan dit betekenen: de meest kwetsbare groep op de minst vervuilde plek. 

 

En langs snelwegen en provinciale wegen kan het Besluit gevoelige bestemmingen relevant zijn. 

Want er gelden speciale regels binnen 300 respectievelijk 50 meter langs deze wegen. Met als doel 

om gevoelige groepen te beschermen tegen luchtvervuiling boven de grenswaarden. 

 

De luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen ten aanzien van fijn stof (PM10) zijn opgenomen in 

de navolgende tabel. 
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Grenswaarden luchtconcentraties PM10 

Luchtconcentratie Norm 

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

24-uursgemiddelde concentratie 50 µg/m3 maximaal 35 maal per jaar 

 

Het ministerie van I&M hanteert een twee sporenbeleid om de fijnstof-problematiek in de land-

bouw op te lossen. Deze zijn het saneren van bestaande overschrijdingen en het voorkómen van 

nieuwe overschrijdingen.  

 

3 . 4   

O m g e v i n g s v i s i e  e n  O m g e v i n g s v e r o r d e n i n g  G e l -

d e r l a n d  

Op 9 juli 2014 stelden Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsvisie vast. De bijbehorende 

Omgevingsverordening is vervolgens op 24 september 2014 vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan 

de hoofdlijnen en in de Omgevingsverordening de regels.  

 

In relatie tot het planMER zijn vooral de volgende onderdelen van de Omgevingsverordening van 

belang. 

 

L an d b o u w  

Naar verwachting zal meer dan de helft van de bedrijven in de landbouw verdwijnen in de komen-

de vijftien jaar. Dat betekent dat resterende bedrijven steeds meer groeiruimte vragen, het land-

bouwverkeer over grotere afstanden rijdt en door zal groeien in omvang en zwaarte. Tegelijk 

zullen er veel gebouwen leegkomen die door hun ligging en grootte niet gemakkelijk voor andere 

functies in aanmerking komen. De insteek van uitnodigingsplanologie, die de regio voorstaat  (ja, 

mits), biedt ook mogelijkheden voor innovatieve ontwikkelingen als biovergisting, stadslandbouw 

et cetera. 

 

Grondgebonden landbouw  

De provincie biedt ruimte voor groene groei en verbreding. Bij de grondgebonden landbouw gaat 

het onder meer om bedrijven voor akkerbouw, fruitteelt, boomteelt en melkveehouderij. Een 

grondgebonden veehouderijbedrijf is een agrarisch bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen van 

activiteiten waarbij de productie voor meer dan 50 procent afhankelijk is van het producerend 

vermogen van de grond waarover het bedrijf in de omgeving van de bedrijfsgebouwen kan beschik-

ken (= circa 10 km). 

Uitbreiding (vergroting van de agrarische bebouwing) van de grondgebonden productietak is over-

eenkomstig de verordening alleen toegestaan indien: 

 geen sprake is van omschakeling (gedefinieerd als: de overgang van een grondgebonden pro-

ductietak naar een niet-grondgebonden productietak als gevolg van de uitbreiding van de vee-

stapel), 

 aan uitbreiding een grondgebruiksplan ten grondslag ligt, 

 de uitbreiding ruimtelijk aanvaardbaar is en voorziet in goede landschappelijke inpassing.  
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Nieuwvestiging is alleen toegestaan indien dit een verbetering van de landbouwstructuur oplevert 

en hervestiging op een bestaand agrarisch bouwperceel ondoelmatig is. 

 

Nevenactiviteiten (2.5.10.3) 

Nevenactiviteiten in agrarisch gebied zijn niet toegestaan, tenzij: 

 in geval van detailhandel sprake is van verkoop van zelf geteelde producten, eventueel aange-

vuld met streekproducten; 

 de nevenactiviteiten geen belemmering vormen voor de bedrijfsvoering van omliggende be-

drijven; 

 de activiteit ruimtelijk aanvaardbaar is en voorziet in een goede landschappelijke inpassing. 

 

Niet grondgebonden (melk)rundveebedrijven, of –takken 

De verordening geeft aan dat in bestemmingsplannen uitbreiding ten behoeve van het houden van 

een of meer runderen van niet-grondgebonden (melk)rundveebedrijven en niet-grondgebonden 

(melk)rundveetakken niet moet worden toegestaan. 

Een (melk)rundveebedrijf of melk(rund)veetak dat reeds als niet-grondgebonden moet worden 

aangemerkt, krijgt op grond van artikel 2.5.3 tweede lid geen ruimte om verder uit te breiden met 

extra dieren tenzij het alsnog de beschikking krijgt over voldoende grond zodat aan de eis voor 

uitbreiding van een grondgebonden bedrijf wordt voldaan. 

 

Niet-grondgebonden landbouw  

De westzijde van het plangebied betreft verwevingsgebied, de oostzijde betreft extensiveringsge-

bied afgewisseld met verwevingsgebied.  
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Volgens de Omgevingsverordening geldt voor een niet grondgebonden veehouderij in verwevings-

gebieden een maximum agrarisch bouwperceel van 1 hectare. 

In extensiveringsgebieden is uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen niet toegestaan, 

tenzij: 

a) de extra bebouwing noodzakelijk is om voor de aanwezige dieren te kunnen voldoen aan wel-

zijnseisen; of 

b) het agrarisch bedrijf een omvang heeft van 70 NGE waarvan minimaal 40 NGE voortkomend uit 

de niet - grondgebonden veehouderijtak en het bedrijf op het moment van vaststelling van de 

reconstructieplannen door Provinciale Staten van Gelderland (Gelderse Vallei op 1 maart 2005) 

reeds deze minimale bedrijfsgrootte bezat. 

 

Nieuwvestiging van niet-grondgebonden veehouderij is in zowel verwevingsgebieden als extensive-

ringsgebieden niet toegestaan. 

 

N a tu u r  

Het Gelderse natuurbeleid is toegelicht in paragraaf 4.2.1. (Referentiesituatie beschermde gebie-

den). 

 

L an d s c h a p  

 

Waardevol open gebied 

Delen van het nationaal landschap Polder Arkemheen zijn aangewezen als Waardevol open gebied.  

 

 

 

 



 

  
157.00.04.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied 2016 - 5 februari 2016 
 

31 

De provincie zet in op een 'nee' voor ruimtelijke ingrepen die de openheid aantasten en een 'nee, 

tenzij' voor ruimtelijke ingrepen die de openheid niet aantasten maar eventueel wel andere kern-

kwaliteiten. Uitbreiding van agrarische bebouwing binnen of aansluitend op het bestaande bouw-

perceel is in waardevolle open gebieden mogelijk.  

 

Nationaal landschap 

In de omgevingsvisie is aangegeven dat het gehele plangebied ten westen van de A28 is aangewe-

zen als nationaal landschap. In de verordening zijn slechts enkele lijnelementen aangewezen als 

nationaal landschap buiten GNN, GO en NHW. Bestemmingen die de kernkwaliteiten niet aantasten 

of versterken zijn mogelijk. Hiervan kan worden afgeweken als er bijvoorbeeld geen reële alterna-

tieven zijn of sprake is van groot openbaar belang.  

 

Kernkwaliteiten  van Arkemheen zijn: 

 Extreme openheid: zeer weinig bebouwing en opgaande elementen 

 Deels grillige, deels regelmatige, verkaveling met herkenbare oude veenontginningsrichting 

o Het gebied ligt aan de voormalige Zuiderzee, grotendeels onder de zeespiegel. De Zeedijk beschermde het 

gebied tegen het water van de Zuiderzee, tegenwoordig tegen het water van het Nijkerkernauw en Nulder-

nauw (onderdeel van de Randmeren). Het water wordt door gemalen uitgeslagen. Het stoomgemaal Hertog 

Reijnaut is een overblijfsel uit de tijd van de industriële revolutie, maar kan nog steeds bij hoog water in 

de polder ingezet worden. 

o Het gebied is een uitzonderlijk gaaf veenontginningslandschap. Behalve de zuidwesthoek en een punt noor-

delijk van Nijkerk, bestaat het gebied uit percelen gras met sloten als rand. De verkaveling in blokken en 

onregelmatige percelen gaat terug op de middeleeuwse ontginning. De zuidwesthoek ligt iets hoger; daar is 

de structuur anders met langgerekte percelen en meer bebouwing (Achterhoek, Holk, De Veenhuis, Palesti-

na) maar overigens ook een veenontginningslandschap met sloten en voornamelijk grasland. De deelgebied 

noord van Nijkerk is een overgangsgebied naar het halfopen dekzandlandschap, waar beplanting in plaats 

van  sloten de perceelsgrens vormen. 

o Vanwege de weinig verstoorde waterrijke veenbodems heeft het gebied hoge aardkundige kwaliteiten. 

o Kronkelende sloten (voormalige kreken)  

o Ieder perceel wordt begrensd door watergangen. De meeste bestaan uit rechte, gegraven sloten maar waar 

natuurlijke beken vanaf het dekzand kwamen, zijn in interactie met de getijdenwerking (kreken) grillige 

lopen ontstaan (onder andere Kromme Beek, Riesbeek, Eerste Boeijegeersche Beek, Tweede Boeije-

geersche Beek). Door deze „beken‟ en ook in gegraven weteringen en vaarten wordt het water naar de ge-

malen afgevoerd. 

 Gebruik als grasland, hoog waterpeil 

o Vanwege het immer hoge waterpeil is het gebied in gebruik als grasland. 

 Oude hoeven op terpen aan de rand  

 Het gebruik van het gebied vond en vindt plaats vanuit de iets hoger gelegen gebieden aan de zuidrand. Sommi-

ge van de oude hoeven liggen op terpen, hier pollen genoemd. 

 

B i o v e r g i s t i n g  

Biovergistingsinstallaties en mestbe- en verwerkingsinstallaties zijn toegestaan op bestaande agra-

rische bouwpercelen van een agrarisch bedrijf, bestaande bouwpercelen van een agrarisch hulp- of 

nevenbedrijf of vrijkomende agrarische locaties in overige agrarische gebieden, indien: installaties 

in hoofdzaak gebruik maken van biomassastromen uit de directe omgeving, en het digestaat van de 

installaties in hoofdzaak weer wordt afgezet in de directe omgeving. 

Voor biomassavergistingsinstallaties en mestbe- en verwerkingsinstallaties die hier niet aan vol-

doen worden aanvullende voorwaarden gesteld. 
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3 . 5   

R e c o n s t r u c t i e p l a n  G V / U O  

Met de vaststelling van de omgevingsvisie en omgevingsverordening worden de drie Gelderse re-

constructieplannen (Veluwe, Achterhoek-Liemers en Gelderse Vallei Utrecht-Oost) ingetrokken. De 

ruimtelijke zonering – aanduiding van de gebieden extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en 

landbouwontwikkelingsgebieden – met daarin een gedifferentieerd beleid, is in het nieuwe omge-

vingsbeleid overgenomen. Lopende processen, waaronder het verplaatsen van een aantal intensie-

ve veehouderijbedrijven vanuit de extensiveringsgebieden naar de landbouw-

ontwikkelingsgebieden – vragen nog om voorzetting van dit beleid. Wanneer dit echter is afgerond 

zal de reconstructiezonering binnen enkele jaren gaan vervallen. 

3 . 6   

S t r u c t u u r v i s i e  N i j k e r k / H o e v e l a k e n  2 0 3 0  

De gemeentelijke Structuurvisie Nijkerk / Hoevelaken 2030 is op 30 juni 2011 vastgesteld. In de 

structuurvisie worden kwaliteiten, kansen en bedreigingen benoemd en ambities verwoord voor de 

komende periode. Het koesteren van de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied is één 

van die ambities. Gelet op de grote diversiteit in soorten kwaliteiten in het buitengebied wordt 

een differentiatie voorgesteld inzake de ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel hierbij is de land-

schappelijke kwaliteiten te borgen en waar mogelijk verder te ontwikkelen zonder daarbij uit het 

oog te verliezen welke rol daar voorkomende functies hierin kunnen spelen en welke extra ruimte 

er kan worden geboden om dat in stand te laten. 

 
G e b i e d s i n d e l i n g  v a n u i t  d e  s t r u c t u u r v i s i e  N i j k e r k / H o e v e l a k e n  2 0 3 0  
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De Structuurvisie Nijkerk / Hoevelaken onderscheidt een duidelijke differentiatie in het buitenge-

bied van de gemeente. Het gebied is divers en die diversiteit moet worden gewaarborgd, gekoes-

terd en waar mogelijk verder versterkt. In de onderstaande afbeelding wordt de globale 

gebiedsindeling weergegeven uit de structuurvisie. 

 

U i t w er k i n g  p e r  s e c to r   

In de structuurvisie wordt de strategie beschreven voor de acht verschillende sectoren. Voor het 

buitengebied van Nijkerk zijn Landbouw, Landschap, recreatie en  verkeer en vervoer van belang. 

Hierna zijn de voor het buitengebied relevante punten uit de visie genoemd: 

 

L a n d s c ha p  d e  z i c h t b a r e  i d en t i t e i t ,  r u i m t e  b i e d en  v o o r  n i e uw e  k a n s e n :  

- Gebiedsgerichte uitwerking die past bij landelijke identiteit en de kwaliteiten van de afzon-

derlijke landschappen (zie bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2009); 

- Nieuwe ontwikkelingen bij agrarische bedrijven (uitbreiding, functieverbreding of beëindi-

ging) afstemmen op landschappelijke doelstellingen van rijk, provincie en gemeente; 

- Naast de waardevolle natuurgebieden die zijn aangewezen en beschermd worden door hoge-

re overheden landschappen/ gebieden aanwijzen waar de gemeente beschermend optreedt; 

beleid ontwikkelen voor een proactieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 

landschappelijke waarden. Dit door structurele investeringen in landschapsverbetering en 

het uitplaatsen van 'niet passende' functies; 

- Instellen van een landschapsfonds om nieuwe ontwikkelingen (financieel) mogelijk te ma-

ken; 

- Wonen in beperkte mate toestaan, koppelen aan (nieuwe) landgoed- en landschapsontwik-

keling; 

- In gebieden die gekenmerkt zijn door een 'landschappelijke identiteit' het landschap na-

drukkelijk integreren in het stedelijk gebied door het opwaarderen van oude invalswegen en 

andere blauwe en groene 'vingers´. 

 

L a n d b ou w :  e e n  b a l a n s  t u s s e n  l a n d b ou w  en  l a n d s c ha p  v i nd e n  i n  n a uw e  s a -

m e nw e r k i n g  m e t  b e t r o k k en  a g r a r i s c he  g em e e n s c ha p  

 

- De landbouw heeft ontwikkelingsruimte nodig binnen de randvoorwaarden van landschap en 

milieu. Het aantal agrarische ondernemers dat toekomstgerichte plannen maakt daalt. De 

toekomstgerichte ondernemers hebben maatwerk nodig. Ondernemers die een keuze heb-

ben gemaakt om door te gaan zoeken ruimte voor modernisering. De ruimte voor extra on-

dernemerschap is in een aantal situaties te beperkt; 

- In het buitengebied landbouw, landschap, natuur en recreatie zoveel mogelijk verweven; 

verrommeling wordt tegengegaan; 

- Het “groener” maken van de landbouw kan worden bereikt door innovatie binnen de sector 

en een stimulerende en faciliterende overheid. Er worden initiatieven hiervoor op dit mo-

ment verkend in overleg met gemeente, provincie en energiebedrijven (biogas, mestvergis-

ting). Waar nodig zullen initiatieven uit andere bedrijfstakken bij elkaar gebracht worden. 

 

V e r k e e r  e n  V e r v o e r :  e e n  v i s i e  v o o r  d e  l a ng e  t e r m i j n  a l s  e e n  l e i d r a a d  v o o r  

d e  k o r t e  t e r m i j n  

- In kwetsbare gebieden en waardevolle landschappen worden maatregelen getroffen om 

verkeer te ontmoedigen; 
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- De verkeersfunctie van de Bunschoterweg richting Bunschoten wordt beperkt, waardoor de 

leefbaarheid in het buitengebied wordt hersteld; 

 

 

C u l t u u r h i s t o r i e ,  r e c r e a t i e  e n  t o e r i s m e :  b e l e e f b a a r  m a k e n  v a n  N i j k e r k -

s e / N i j k e r k e r v ee n s e /H o ev e l a k e n s e  p l a a t s e l i j k e  o o r s p r on g  en  c u l t u u r  

 

- Landschap als visitekaartjes van de drie identiteiten; 

- Investeren in Brede Beek en Kwade Beek, waterrecreatie Havenkom/Arkervaart, klompen-

paden, fiets- en ruiterpaden (m.n. Appel/Driedorp); 

- Ruimte voor verbreding van de landbouw naar recreatie en toerisme (kamperen bij de boer, 

rustpunten e.d.); 

- Randen Arkemheen benutten voor extensieve recreatie; 

- Landschapspoort ontwikkelen van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland; 
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4 4  B e o o r d e l i n g  v a n  d e  

m i l i e u e f f e c t e n  

4 . 1   

A a n p a k  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van artikel 7.7, lid 1 van 

de Wm uiteengezet: 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen 

activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de 

te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven wor-

den ondernomen; 

e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteit, onder-

scheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de 

wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven; 

f. een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten ontwikkeling van 

het milieu met de beschreven mogelijk gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activi-

teit, alsmede met de beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in be-

schouwing genomen alternatieven; 

g. een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu van de 

activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen. 

 

In paragraaf 4.3 tot en met 4.10 zijn de verschillende milieuonderdelen onderscheiden. In elke 

paragraaf is achtereenvolgens: 

- uiteengezet op basis van welke kenmerken en op welke wijze de milieueffecten zijn beoor-

deeld; 

- de referentiesituatie voor het milieuonderdeel op basis van de algemene uitgangspunten, 

waar nodig, verder uitgewerkt; 

- uiteengezet wat de milieueffecten zijn; 

- de beoordeling van de milieueffecten opgenomen; 

- een omschrijving opgenomen van de mogelijke maatregelen om (zeer) negatieve milieuef-

fecten te voorkomen of te beperken; 

- een omschrijving opgenomen van de zogenoemde leemten in de kennis. 

 

De uiteenzettingen en omschrijvingen zijn beperkt tot die onderwerpen van een milieuonderdeel 

die belangrijk zijn voor de beoordeling van de milieueffecten. 

 

Op basis van het voornemen van de gemeente kunnen verschillende milieueffecten op verschillen-

de milieuonderdelen verwacht worden. De 'm.e.r.-(beoor-delings)plichtige activiteiten' waarvoor 

het bestemmingsplan een kader biedt in overweging nemende worden vooral milieueffecten ver-

wacht op of van: 

- de natuur; 
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- geurhinder; en 

- landschap en cultuurhistorie. 

Het onderzoek voor het MER is dan ook vooral op deze drie milieuonderdelen gericht. De beschrij-

ving van deze drie milieuthema's komt daarom het meest uitgebreid aan de orde. 

 

Op de onderdelen natuur en geurhinder zijn ook berekeningen van de milieueffecten uitgevoerd. 

Daarbij is een verplicht onderdeel om uit te gaan van de maximale planologische mogelijkheden. 

Daarbij moet een inschatting worden gemaakt van de milieueffecten op basis van (bijvoorbeeld) 

een bouwvlak van 1,5 ha. Om dit te kunnen doen, is gewerkt met zogenaamde modelbedrijven. 

Deze modelbedrijven zijn nader beschreven in bijlage 4.  

 

Andere milieuonderdelen die in het onderzoek beoordeeld zijn, zijn: 

- water en bodem; 

- verkeer; 

- geluid; 

- luchtkwaliteit; 

- gezondheid. 

 

4 . 2   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  a l g e m e e n  

De huidige situatie en vaststaande autonome ontwikkelingen vormen de referentie voor het beoor-

delen van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven. De trendmatige ontwikkeling 

in de landbouw maakt geen deel uit van de referentie.  

 

H u i d i g e  s i t u a t i e  l an d b o u w  i n  N i j k e r k  

Onderstaande tabellen en afbeeldingen geven een beeld van het aantal veehouderijen in het bui-

tengebied van Nijkerk (stand van zaken 2013). 

 

 Extensiveringsgebied Verwevingsgebied 

Grondgebonden veehoude-
rij 

7 181 

Intensieve veehouderij   3 106 
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P l a n g e b i e d  m e t  i n t e n s i e v e  e n  g r o n d g e b o n d e n  v e e h o u d e r i j e n  

 

 
P l a n g e b i e d  m e t  d e  v e e h o u d e r i j e n  e n  h e t  e x t e n s i v e r i n g s g e b i e d  
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D e  v e e h o u d e r i j e n  t . o . v .  d e  w o n i n g e n  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

 

 
D e  v e e h o u d e r i j e n  g e l e g e n  t . o . v .  p r o v i n c i a l e  E H S  z o n e s  
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Voorgaande afbeeldingen geven een globaal beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de vee-

houderijen. De aanwezigheid van burgerwoningen in de directe omgeving van een veehouderij 

kunnen de verdere ontwikkeling van een veehouderij belemmeren.  

Uit de afbeeldingen is af te leiden dat de milieuruimte rond Nijkerkerveen en Hoevelaken beperkt 

is door de grote hoeveelheid burgerwoningen. Dat geldt ook voor de omgeving van de Barne-

veldseweg en de Bulderweg. 

Ook als de veehouderij is gelegen in het GNN uit de provinciale Ruimtelijke Verordening leidt dit 

tot beperkingen voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bedrijven ten 

noorden van Voorthuizen (o.a. omgeving Prinsenweg). 

 

 

U i t g an g s pu n t en  r e f e r e n t i e s i t u a t i e  l an d b o u w  

De referentiesituatie voor het MER betreft niet de vergunde situatie, maar de feitelijke stalbezet-

ting en de uitbreidingen die op korte termijn worden verwacht. Hoewel individuele bedrijfsgege-

vens bij de meitelling van het CBS worden verzameld, zijn deze gegevens niet openbaar 

beschikbaar.  

 

De totale veestapel van een gemeente op basis van de meitelling is wel openbaar, maar bevat 

onvoldoende gegevens voor de benodigde gedetailleerde berekeningen. In de meeste gemeenten is 

de totale vergunde omvang van de veestapel enkele tientallen procenten groter dan de totale 

veestapel volgens de CBS meitelling. In het MER voor het bestemmingsplan wordt in de referentie-

situatie daarom uitgegaan van een correctie voor de daadwerkelijke veebezetting ten opzichte van 

het totaal aan vergunde dierplaatsen. Wel behoeft het percentage op basis van de CBS-cijfers 

nuancering. Veehouderijbedrijven kennen, als normaal onderdeel van het bedrijfsproces, altijd 

een gemiddelde jaarlijkse onderbezetting ten opzichte van het vergunde aantal dierplaatsen. Er is 

bijvoorbeeld per jaar een aantal weken leegstand doordat slachtvee wordt afgevoerd en de stallen 

worden schoongemaakt. Deze functionele leegstand verschilt per diersoort en bedraagt gemiddeld 

circa 5 à 10 procent. Deze functionele leegstand is reeds verrekend in de NH3-emissiefactoren in 

bijlage 1 van de Rav (kg NH3 / dierplaats per jaar) per diersoort, op basis waarvan de totale stik-

stofemissie wordt berekend en mag dus niet nogmaals verdisconteerd worden.  

Dat betekent dat het verschil tussen het vergunde aantal dieren en de CBS cijfers nog gecorrigeerd 

moet worden voor de 'normale' onderbezetting om de „latent vergunde ruimte‟ te kunnen bepalen. 

 

Gelet op het bovenstaande is een vergelijking gemaakt tussen de dieraantallen uit de milieuver-

gunningen en de CBS cijfers. 

 

T a b e l :  v e r g e l i j k i n g  d i e r en a a n ta l l e n  w e b - b v b  e n  CB S  

 milieuver-

gunning* 

feitelijk** verschil 

Paarden 1.875 379 (zie hieronder) 

Melkrund- en vleesvee 28.834 16.087 55% 

Schapen 2.259 4.029 (zie hieronder) 

Varkens 63.263 49.707 79% 

Kippen 882.247 951.136 (zie hieronder) 

* op basis van web-bvb (05-09-2012) 

** op basis cijfers meitelling CBS 2011  

 



 

157.00.04.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied 2016 - 5 februari 2016 
 

  40 

Met betrekking tot de geconstateerde verschillen wordt het volgende opgemerkt: 

 

S c ha p e n  

Bij schapen is het zo dat voor de meitellingen alle aanwezige dieren meetellen. In mei zitten daar 

dus ook alle lammeren bij. Voor de vergunningverlening geldt dat de lammeren die tijdelijk aan-

wezig zijn in de inrichting niet meegenomen worden. Daarnaast is het ook nog eens zo dat een 

groot deel van de schapen niet toegerekend kan worden aan een inrichting omdat zij grotendeels 

jaarrond in het terrein lopen en rouleren van standplek. Als de dieren geen vaste stalruimte heb-

ben en enkel een aflammerstal dan worden die dieren dus ook vaak niet meegenomen in de ver-

gunningverlening. 

 

P a a r d e n  

Het grote verschil in de aantallen wordt veroorzaakt doordat hobbymatig gehouden paarden, die 

aanwezig zijn binnen een inrichting waar bedrijfsmatig andere dieren worden gehouden, wel in de 

dieraantallen in de vergunning moeten worden meegenomen. Daarnaast hebben veel particulieren 

in het buitengebied meerdere paarden. Hoewel deze mensen hobbymatig paarden houden, is het 

aantal paarden in sommige gevallen zodanig dat dit vanuit milieuwetgeving wordt gezien als een 

bedrijfsmatige omvang en door de gemeente dus wordt beschouwd als een meldingsplichtige acti-

viteit. 

 

K i p p e n  

Het verschil is hier te verklaren uit een bedrijf dat inmiddels overgeschakeld is van kalkoenen naar 

vleeskuikens, maar waarvoor de vergunningverlening nog niet is afgerond. 

 

M e l k v ee  e n  v a r k e n s  

In het algemeen is het zo dat Nijkerk een achterstand heeft in de controles van de agrarische be-

drijven. Het verschil is hier dus waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat er meerdere bedrijven 

zullen zijn, die inmiddels gestopt zijn, maar waarvan de vergunning nog niet is ingetrokken. 

 

C o r r e c t i e  

Gelet op de bovenstaande cijfers blijft er vooral een groot verschil tussen vergunningen en CBS 

cijfers bij het melkrundvee- en vleesvee. Bij de berekening van de huidige situatie is voor die ca-

tegorie uitgegaan van een correctie ten opzichte van de vergunningen met 35%. Hiermee wordt de 

huidige situatie dan beter benaderd dan met alleen de geldende vergunningen. 

Voor de overige diersoorten is de afwijking binnen acceptabele en redelijke marges. 

 

A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

Dit betreft: 

a) (het gedeelte van) de vergunningen voor veehouderijen in het plangebied die nog niet inge-

vuld zijn maar die op korte termijn wel worden benut. Dergelijke situaties komen in Nijkerk 

niet voor; 

b) Het voldoen aan vastgestelde wet- en regelgeving voor veehouderijen. Hierbij is met name het 

besluit emissiearme huisvesting en de wet verantwoorde groei melkveehouderij van belang. 

Dit is echter zeer recente regelgeving. Door de planontwikkeling van het bestemmingsplan en 

het planMER in de afgelopen jaren, is hiermee in de referentiesituatie geen rekening gehou-

den. Bij de effectbeoordeling van het ontwerpbestemmingsplan wordt hier waar nodig wel op 

ingegaan. 
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4 . 3   

N a t u u r  

Het plangebied herbergt een grote hoeveelheid aan ecologisch waardevolle gebieden. Met name 

de Natura 2000-gebieden en het Gelders Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) 

zijn van groot ecologisch belang. Deze zijn eerst beschreven onder de kop beschermde gebieden. 

Tevens beschikt het buitengebied over een aantal overige gebieden van hoge natuurlijke en ecolo-

gische waarde. Deze zijn beschreven onder Flora- en faunawetsoorten. 

4 . 3 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  b e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i ed en  i n  e n  r o n d  h e t  p l an g e b i e d  

In het kader van de Natuurbeschermingswet  1998 (verder te noemen Nbw 1998) zijn zogenaamde 

Natura 2000-gebieden aangewezen. Binnen de begrenzing van het plangebied zijn delen van twee 

Natura 2000-gebieden gelegen. Het Natura 2000-gebied Arkemheen ligt voor meer dan de helft 

binnen het plangebied. Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren ligt voor een zeer klein deel 

binnen de begrenzing van het plangebied. Andere Natura 2000-gebieden liggen op enige afstand 

van het plangebied. Binnen een straal van 30 km gaat het om de Natura 2000-gebieden Veluwe, 

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Oostelijke Vechtplassen, Binnenveld, Naardermeer, Uiterwaar-

den Neder-Rijn, Kolland & Overlangbroek, Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en Markermeer & 

IJmeer. Hiervan ligt het Natura 2000-gebied Veluwe, met een afstand van een kleine 700 meter, 

het dicht nabij het plangebied. Navolgend figuur geeft de ligging van Natura 2000-gebieden nabij 

het plangebied weer. 

 

Gezien de afstand van in de omgeving gelegen Natura 2000-gebieden is er voor gekozen om alleen 

van  Natura 2000-gebieden Arkemheem, Veluwerandmeren en Veluwe een gebiedsbeschrijving te 

geven. De andere gebieden zijn alleen relevant ten aanzien het aspect stikstof en zijn in een tabel 

opgenomen. Voor de hierboven genoemde gebiedsbeschrijvingen wordt verwezen naar hoofdstuk 

5, Passende beoordeling. 
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L i g g i n g  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  i n  d e  d i r e c t e  o m g e v i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d   

 

 

Natura 2000-gebied oppervlakte 

in ha 

afstand in km status Stikstofgevoelig 

gebied 

Arkemheen 1.429 0 (deels in) definitief aangewezen  nee 

Veluwerandmeren 6.118 0 (deels in) definitief aangewezen  matig gevoelig 

Veluwe 91.200 0,7 definitief aangewezen zeer gevoelig 

Eemmeer & Gooimeer Zuid-

oever 

1.584 3,7 definitief aangewezen nee 

Binnenveld 49 18 definitief aangewezen  zeer gevoelig 

Naardermeer 1.169 18 definitief aangewezen  zeer gevoelig 

Oostelijke Vechtplassen  6.988 18 definitief aangewezen  zeer gevoelig 

Rijntakken, deelgebied Ui-

terwaarden Neder-Rijn 

3.259 18 definitief aangewezen  zeer gevoelig 

Kolland & Overlangbroek 179 18 definitief aangewezen matig gevoelig 

Lepelaarplassen  358 20 definitief aangewezen nee 

Oostvaardersplassen 5.501 20 definitief aangewezen nee 

Markermeer & IJmeer 68.508 20 definitief aangewezen matig gevoelig 

L i g g i n g  e n  s t i k s t o f g e v o e l i g h e i d  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  t . o . v .  h e t  p l a n g e b i e d   
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N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i ed  A r k em h e en  

De polder Arkemheen is een belangrijk (inter-)nationaal erkend en beschermd natuurgebied. In 

zijn geheel aangewezen als Nationaal Landschap, deels als GNN en het meest unieke deel boven-

dien als Natura 2000-gebied. 

In september 2009 heeft de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ar-

kemheen definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. In de aanwijzing zijn de instandhoudings-

doelen opgenomen. Op 14 maart 2011 is een wijzigingsbesluit gepubliceerd voor twee kleine 

kaartcorrecties. Tevens is op 13 maart 2013 een wijzigingsbesluit gepubliceerd: de Habitatricht-

lijnsoort bittervoorn (H1134, Rhodeus amarus) is als complementair doel voor het gebied verval-

len. 

Op basis van het definitieve aanwijzingsbesluit en het wijzigingsbesluit is een ontwerp beheerplan 

vastgesteld door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Gelder-

land (bekend making 2 februari 2015). Het college van Gedeputeerde Staten heeft er voor gekozen 

om ook de provinciale natuurdoelen van het GNN in het gebied Arkemheen in het beheerplan op te 

nemen. Het plan heeft tot doel de instandhoudingsdoelen en kernwaarden van het gebied te be-

schermen en onderschrijft bovendien de in het gebied (mogelijk) voorkomende functies en de 

mate waarin deze verstorend kunnen zijn voor de aanwezige instandhoudingsdoelen en kernwaar-

den. In die hoedanigheid vormt het beheerplan de belangrijkste onderlegger voor het vastleggen 

van de planologisch ruimte in dit gebied. 

 

Voor de beschrijving van de overige Natura 2000-gebieden wordt uit oogpunt van leesbaarheid van 

het MER verwezen naar bijlage 5. 

 

G e l d er s  N a tu u r n e t w e r k  

Gelderland streeft naar het veiligstellen van de verscheidenheid (biodiversiteit) en kwaliteit van 

de Gelderse natuur, wat bijdraagt aan een prettige leef- en werkomgeving. Hiertoe zet de provin-

cie in op de realisatie van een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurge-

bieden. Zij wil dit bereiken door de bestaande natuur in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) te 

beschermen en de samenhang te versterken door het uitbreiden van natuurgebieden in het GNN en 

het aanleggen van verbindingszones in de Groene Ontwikkelingszone (GO). De begrenzing en ruim-

telijke bescherming van het GNN en de GO is uitgewerkt in de provinciale Omgevingsvsie en Omge-

vingsverordening. In bijlage 8 “Kernkwaliteiten GNN en GO” van de Omgevingsverordening 

Gelderland, als ook in atlas Kernkwaliteiten GNN en GO, zijn de kernkwaliteiten van de GNN en GO 

verwoord. 
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L i g g i n g  G e l d e r s  N a t u u r n e t w e r k  ( d o n k e r g r o e n )  e n  G r o e n e  O n t w i k k e l i n g s z o n e  ( l i c h t -

g r o e n )  b i n n e n  e n  n a b i j  p l a n g e b i e d  

 

Het buitengebied van Nijkerk is gelegen binnen de deelgebieden Veldbeek – Oldenaller (nr 126), 

Zwartebroek (nr 127), Nijkerkerveen (nr 128) en Arkemheen (nr 135). 

 

Voor een volledige weergave van de kernkwaliteiten van deze deelgebieden wordt verwezen naar 

de genoemde bijlage in de provinciale verordening en atlas. Hieronder zijn van de vier relevante 

deelgebieden puntsgewijs de kernkwaliteiten van natuur en landschap opgenomen. 

 

V e l d b e ek  –  O l d en a l l e r  

 samenhang in bos, heide, schraalland, beken en landschapselementen in een gordel tussen de 

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug 

 vochtig zandgebied met bos, heide en beekdalen 

 verbindingen voor o.a. das, vlinders en reptielen 

 parel Veldbeek: beeksysteem van meerdere takken tussen Veluwe en Nuldernauw: grote diver-

siteit met o.m. beekbegeleidende bossen, droge en natte heiden, vennen en blauwgraslanden 

 parel Appelse en Kruishaarse Heide: zeldzame vegetaties, reptielen en dagvlinders 

 parel Appelse Beek: beekbegeleidend bos 

 parel Heide op de Hoef: restant van eertijds uitgestrekte heide langs de rand van de Veluwe, 

met ven en bijzondere soorten, zoals moerasviooltje, gevlekte orchis en klokjesgentiaan. In 

het ven waterlepeltje, van belang voor reptielen 

 leefgebied das 

 leefgebied steenuil 

 leefgebied kamsalamander 

 mooie essen in de omgeving van Appel 

 weinig bebouwing 
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 zeer karakteristiek rechthoekig wegenpatroon (Appelsche en Kruishaarsche heide) 

 rust, ruimte en donkerte 

 

Z w ar t e b r o e k  

 samenhang in bosjes, natuur, landschapselementen, schraallandjes, beken in een gordel tus-

sen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug 

 venig kwelgebied met broekbossen, vochtige heide en natte schraallanden 

 verbindingen voor o.a. das, vlinders en reptielen 

 leefgebied steenuil 

 leefgebied kamsalamander 

 parel De Bunt: restant van voormalige broekgronden met natte heide; botanische kwaliteiten 

door bijzondere abiotiek (diepe en lokale kwel en veel gradiënten in de bodem) 

 parel Blauwgrasland bij Zwartebroek: klein kwelvenster met diepe, schone kwel 

 parel Zwartebroek: complex van blauwgraslanden en broekbos, botanische waarden en gradi-

entrijke bodem 

 waardevolle verdroogde middeleeuwse veenontginning 

 rust, ruimte en donkerte 

 

N i j k e r k e r v e en  

 kleinschalig veenontginningslandschap met hoge bebouwingsgraad 

 leefgebied kamsalamander en ringslang 

 Hoevelakense Bos: vochtig bos met waterpartijen en graslandjes 

 

A r k em h e en  

 open weidevogelgebied van hoge kwaliteit 

 Nationaal Landschap Arkemheen 

 foerageergebied voor ganzen, zwanen en eenden 

 Natte As van water- en moerasgebieden en aan (riet)moerassen gebonden dieren 

 Zuiderzeedijk met dijkdoorbraken en buitendijkse gronden deels grillige, deels regelmatige, 

verkaveling met herkenbare oude veenontginningsrichting 

 kronkelende sloten (voormalige kreken) 

 gebruik als grasland, hoog waterpeil 

 oude hoeven op terpen aan de rand 

 

B e s c h er m i n g sz o n e  N a t t e  L an d n a t u u r  

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt ook specifiek ingezet op de bescherming van 

“Natte Landnatuur”. Natte landnatuur is natuur die direct afhankelijk is van de grondwatersituatie 

ter plaatse. Voor de instandhouding van de natte landnatuur is het wenselijk de lokale grondwa-

tersituatie te beschermen tegen activiteiten die daarop een significant negatief effect kunnen 

hebben. Natte natuur in het plangebied betreft ecosystemen die afhankelijk zijn van veranderin-

gen in de grondwatersituatie en oppervlaktewaterpeilen. In het oosten van het plangebied komen 

een aantal hiervoor gevoelige bosgebieden voor. Daarnaast gaat het om enkele polders binnen 

Arkemheen. 

 



 

157.00.04.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied 2016 - 5 februari 2016 
 

  46 

 
L i g g i n g  G e l d e r s  N a t u u r n e t w e r k  ( d o n k e r g r o e n )  e n  B e s c h e r m i n g s z o n e  n a t t e  l a n d n a -

t u u r  ( l i c h t g r o e n )  b i n n e n  e n  n a b i j  p l a n g e b i e d  

 

4 . 3 . 2   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  b e s c h e r m d e  s o o r t e n  

De verschillende landschappen binnen het plangebied, met name het biotisch milieu, zijn in een 

aantal gebieden nog goed herkenbaar aan de samenstelling van flora en vegetatie met bijbehoren-

de fauna. Ook de samenhang tussen reliëf, bodem en waterhuishouding enerzijds en de vegetatie 

anderzijds is plaatselijk nog duidelijk aanwijsbaar en van grote ecologische waarde. 

Het traditionele cultuurlandschap van Nijkerk is geschikt voor vogels van struweel, houtwallen en 

ruigte. Het voedselaanbod voor roofvogels, insecteneters en zaadeters is vrij hoog. Ook voor echte 

cultuurvolgers is het agrarisch landschap van groot belang: vogels als kerkuil, zwarte roodstaart, 

boeren- huis- en gierzwaluw zijn voor nestgelegenheden volledig afhankelijk van bebouwing. Voor 

de eerste en laatste soort geldt dat ook hun nestplaats jaarrond beschermd is. 

 

Voor veel dieren die in de bossen van de Veluwe hun woonplaats hebben is de Vallei een voedsel-

biotoop. Dit geldt onder meer voor roofvogels als havik en buizerd en ook zoogdieren als de das. 

De Westelijke Veluwerand is een belangrijk leefgebied voor een groot aantal soorten streng be-

schermde vleermuizen die het aangrenzende Valleigebied, waaronder Hoevelaken, als foerageer-

gebied benutten. Amfibieën en reptielen zijn in het Valleigebied schaars. Biotoopverlies en 

verontreiniging hebben er voor gezorgd dat alleen de licht beschermde bruine kikker nog redelijk 

algemeen voorkomt in de gehele Vallei. Groene kikker en licht beschermde kleine watersalaman-

der komen slechts plaatselijk voor, zoals rond de poelen in het Hoevelakense Bos. Heikikker komt 

voor in de omgeving van Appel en is streng beschermd. De streng beschermde kamsalamander 

komt voor op de Kruishaarsche Berg en de Kruishaarsche Heide. Reptielen als de middelzwaar be-
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schermde levendbarende hagedis zijn voornamelijk aan heide- en veenrestanten en de streng be-

schermde hazelworm aan bos gebonden. Deze komen slechts op enkele plaatsen nog voor (Appel-

sche heide en de Bunt). 

 

B e b o u w i n g  

Bebouwing in het buitengebied en huizen in de kleinschalige landschappen herbergen beschermde 

natuurwaarden zoals de middelzwaar beschermde steenmarter, streng beschermde vleermuizen: 

gewone dwergvleermuis en laatvlieger en jaarrond nesthoudende vogels: huismus, kerkuil en gier-

zwaluw. In een aantal gevallen die voortvloeien uit kweekstations is ook de ooievaar een soort die 

de nabijheid van bebouwing zoekt. Al deze verblijfplaatsen zijn permanent streng beschermd. 

Daarnaast kunnen kruipruimten gebruikt worden door de licht beschermde kleine watersalamander 

en gewone pad. Andersoortige gebouwen zoals brughoofden en bunkers kunnen in gebruik zijn als 

winterverblijfplaats van meervleermuis en watervleermuis. De kernen zijn buiten het plangebied 

gelaten, maar veel andere bebouwing valt daarin. 

 

B o sg eb i e d en  

Een groot bos in de gemeente is het Hoevelakense bos, dat in eigendom en beheer is van het Gel-

ders Landschap. Zoogdieren als de licht beschermde ree, vos en strikt beschermde verschillende 

vleermuissoorten als gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis verschui-

len zich overdag (in boomholten) in bossen. De bosranden, aangrenzende akkers en weilanden 

worden door hen als foerageergebied gebruikt. Voor vleermuizen zijn opgaande lintvormige land-

schapselementen zoals houtsingels, houtwallen en bosranden onmisbaar voor de oriëntatie tijdens 

de foerageertochten. De aanwezige bosjes en houtwallen zijn een belangrijke schakel in migratie-

routes van tal van zoogdieren tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Dit geldt met name 

voor zeldzame dieren als de streng beschermde boommarter. Tevens vormen deze elementen een 

jachtgebied voor licht beschermde kleine marterachtigen als wezel, hermelijn en bunzing. 

In het kampenlandschap (omgeving Slichtenhorst, landgoed Appel, Driedorp, omgeving Beulecam-

perweg) komen verschillende bostypen voor, zij het dat de oppervlakten gering zijn. Droog voed-

selarm loof- en naaldbos heeft vaak een ondergroei met bosbessen en bochtige smele. Sperwer, 

wespendief, zwarte wouw, buizerd en boomvalk komen als broedvogel in deze bossen voor en hun 

nest is daar jaarrond beschermd. In de ondergroei van vochtig berkenbroek, elzenbroek en vochtig 

beekbegeleidend loofbos kan bosanemoon, klaverzuring en sleutelbloem voorkomen. Met name het 

laatste bostype is soortenrijk. Aan de oostkant van Hoevelaken komen drie kleine boselementen 

van dit type voor. Kenmerkende broedvogels van dergelijke loofbossen zijn onder meer: wiele-

waal, spotvogel en nachtegaal. In de hoog opgaande landgoedbossen van Salentein, Ehrental en De 

Neude broeden vogels als bosuil, boomklever en kleine- en grote bonte specht. Alle vogels zijn in 

het broedseizoen streng beschermd en gebruikte spechtennesten het hele jaar. 

 

K l e i n s c h a l i g e  l a n d s ch a p s e l e m en t en  

Kenmerkend voor het structuurrijke, kleinschalige kampenlandschap van Nijkerk zijn de vele 

houtwallen en bosjes die akkers en graslanden omringen. Hier en daar zijn structuurrijke houtwal-

len aanwezig met bijzondere soorten als dalkruid en salomonszegel. Dit kleinschalige landschap is 

over het algemeen rijk aan vogels waaronder een aantal landelijk bedreigde soorten (Rode Lijst). 

In volgorde van toenemende zeldzaamheid zijn dit onder meer: grasmus, geelgors, patrijs, kerkuil 

en grauwe klauwier. Hiervan is een kerkuilnest weer jaarrond beschermd. 

De combinatie van poelen of vijvers en bos of andere opgaande begroeiing in het kleinschalige 

landschap is de plek voor de levenscyclus van de streng beschermde kamsalamander. 
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Ook de steenuil is een typische houtwalbewoner met een jaarrond beschermd nest. In Hoevelaken 

komt een aantal vochtige elzensingels en elzen-eikensingels voor. De conditie van deze land-

schapselementen en de mate van beheer varieert echter. Over het algemeen zijn deze singels 

redelijk soortenrijk. Kenmerkende planten: wijfjesvaren, grootbloemmuur en Gelderse roos. Goed 

ontwikkelde elzensingels bevatten soms nog een bijzondere flora met onder andere: ijle zegge, 

cyperzegge en zwarte bes. Door inspoeling van meststoffen, begrazing en bespuiten van de onder-

groei hebben veel elzensingels een geringe botanische kwaliteit. 

 

H e i d e  

De nog resterende heide in het plangebied bestaat overwegend uit een dwergstruikbegroeiing van 

struikhei, dophei en grassen. In het plangebied komen enkele droge en natte heidevelden met 

vennen voor: Het grootste complex is de Appelsche heide ten noordwesten van Voorthuizen. Wat 

kleinere heide-boscomplexen zijn te vinden langs de Akkerweg ten zuidoosten van Appel en bij de 

Bunt ten zuidwesten van Driedorp. 

Op de Appelsche heide zijn nog bijzondere planten te vinden als middel zwaar beschermde klok-

jesgentiaan, beenbreek, kleine en ronde zonnedauw en snavelbies. In de vennen van dit gebied 

broeden onder meer dodaars, wintertaling en slobeend. Verder komen geelgors, wulp en boompie-

per voor op de heidevelden. Van de amfibieën kan de streng beschermde heikikker genoemd wor-

den. Voorts zijn de heidevelden van belang voor reptielen. Middelzwaar beschermde 

levendbarende hagedis, streng beschermde hazelworm en adder kunnen hier nog aangetroffen 

worden, hoewel de laatste soort in geen tijden is gezien. Alle reptielen die in Nederland voorko-

men zijn bedreigd. In de bossen langs de Appelsche heide bevindt zich een bewoonde dassenburcht 

en die soort is streng beschermd.  

De heide- en veenterreintjes rond de Bunt zijn van uitzonderlijke kwaliteit dankzij de gradiëntrij-

ke bodem en de aanvoer van zowel regionale als locale kwel. Er komt een grote verscheidenheid 

aan plantengemeenschappen voor: natte heide, heischrale graslanden, blauwgraslanden, moeras-

sen en diverse typen vochtig loofbos. Waarschijnlijk is dit ook het gebied waar kritische amfibieën 

als de streng beschermde poelkikker en heikikker elk hun eigen plek hebben. 

 

B e e k d a l en  

Interessante vegetaties werden vroeger aangetroffen op plaatsen met een geleidelijke overgang 

van een heideterrein naar een voedselrijk beekdal. Het beweeglijke basenrijke grondwater ('s 

winters hoog, 's zomers laag) zorgde op deze venig-lemige zandgrond voor een geringe dynamiek in 

de overigens stabiele, overwegend voedselarme omgeving (bron: Vegetatiekartering Nijkerk-

Putten). Nu worden op dergelijke plaatsen nog verschillende zegge- en licht en middel zwaar be-

schermde orchidee-soorten gevonden. Gevlekte orchis komt zelfs zowel in het slagenlandschap als 

in het kampenland op een aantal plaatsen voor. Ook deze vegetaties zijn afhankelijk van de 

grondwaterstand. Zij hebben een hoge zeldzaamheidsindicatie en zijn gevoelig voor eutrofiëring. 

De Appelsche Beek vertegenwoordigt momenteel nog enige natuurwaarden ofschoon de waterkwa-

liteit te wensen overlaat. Er groeien elzenbossen met kenmerkende soorten als ijle zegge, licht 

beschermde dotterbloem, bosandoorn en sleutelbloem. In de iets hogere delen van het beekdal 

komt het elzen-eikenbos voor met soorten als bosanemoon, dalkruid en dubbelloof. Het bronge-

bied rond boerderij de Ahof in Appel is rijk aan vogels waaronder havik, boomvalk, wielewaal en 

appelvink. Van beide roofvogels is de nestplek jaarrond beschermd. 
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W a ar d ev o l l e  g r a s l an d e n  

Waardevolle graslandvegetaties kunnen zich ontwikkelen bij een combinatie van de volgende fac-

toren: extensief beheer; geen of een zeer lage bemestings- en begrazingsdruk, een hoge grondwa-

terstand en het optreden van kwel. De graslanden langs de randmeerkust ten noorden en 

noordwesten van Nijkerk kunnen aangemerkt worden als zeer rijke weidevogelgebieden. Kievit, 

grutto en veldleeuwerik broeden in zeer hoge aantallen. Kritische soorten als tureluur, watersnip 

en zomertaling komen hier in hogere dichtheden voor dan elders in de regio. Ook is bekend dat de 

kemphaan in het gebied aanwezig is. Van oorsprong is het gebied een delta: laaglandbeken van de 

Veluwe en de Gelderse Vallei mondden hier uit in de voormalige Zuiderzee. Na afsluiting daarvan 

werd het brakke gebied een zoetwaterdelta. Het agrarisch gebied werd intensiever gebruikt. Met 

de inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland daalde de waterstand. De polder Arkemheen 

bestaat tegenwoordig uit, deels zilte, graslanden en enkele rietlandlandjes. Het gebied is van 

internationaal belang voor weidevogels. 

 

De positie die de Polder Arkemheen inneemt is internationaal van belang. Samen met het Nijker-

ker- en Nuldernauw vormt het gebied een natte as van Zuid-Friesland, Noordwest-Overijssel, de 

Randmeren, Het Hollands-Utrechtse veenweide en plassengebied naar het Deltagebied. Deze ver-

binding is op macro-ecologische schaal van betekenis voor weidevogels, overwinteraars en door-

trekkers. In potentie is de verbinding ook van belang voor de otter. 

De graslanden ten zuiden van de polder Arkemheen kunnen als redelijk weidevogelgebied worden 

omschreven. Kievit en scholekster zijn hier algemeen. Grutto komt in lage dichtheden voor. Kriti-

sche weidevogels (watersnip, tureluur, zomertaling) ontbreken of vertonen zich slechts inciden-

teel. Bijzondere moerasvogels als bruine kiekendief en waterral komen hier incidenteel tot 

broeden. Ook vele doortrekkers en overwinterende vogels gebruiken de polder om te foerageren. 

Tot de wintergasten behoren onder meer wilde en kleine zwaan, riet- en kolgans en goudplevier. 

Vooral de hoge aantallen maken dit gebied van internationale betekenis. Deze gebieden zijn te-

vens rijk aan amfibieën. Licht beschermde groene en bruine kikker, kleine watersalamander en 

strikt beschermde rugstreeppad komen voor. Het voorkomen van genoemde amfibieën, alsmede 

een grote verscheidenheid aan vissoorten zoals: middelzwaar beschermde kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad wijst op een redelijke tot goede waterkwaliteit.  

De vegetaties in het poldergebied zijn voor hun ontwikkeling afhankelijk van zowel de mate van 

voorkomen als de kwaliteit van grondwater. In kwelsituaties kunnen blauwgraslanden ontstaan, als 

het stagnerende grondwater kan blijven staan. Een aantal van dit soort graslandjes komt in de 

vorm van schraallandjes nog voor in het polderlandschap. Een groot deel ervan wordt beheerd door 

Staatsbosbeheer. Waardevolle watervegetaties komen voor in polder Arkemheen. Voorbeelden zijn 

watergentiaan, brede waterpest en vier soorten fonteinkruiden. Mede als gevolg van een 

zout/zoetgradiënt zijn er op een relatief klein oppervlak veel soorten te vinden. Op de oevers van 

sloten en in moerassige stukken van de schraallanden komen onder meer oeverzegge en poelruit 

voor. 

 

R a n d m er en   

De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957. Ze 

betreffen de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw die 

gemiddeld ruim een meter en op sommige plekken tot 5 meter diep zijn. Ze ontvangen hun water 

vanaf de Veluwe, via een aantal Veluwse beken. Deze wateren via de Nijkerkersluis af op het Nij-

kerkernauw en Eemmeer. Het gebied kent een slecht ontwikkelde land-waterovergang in verband 
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met een gefixeerd, tegennatuurlijk waterpeil. De Gelderse oever is grotendeels begroeid met een 

smalle rietkraag. 

 

In het Nijkerkernauw en Nuldernauw liggen grote velden fonteinkruiden die voor de kleine zwaan 

van groot belang zijn. Langs de dijk bevinden zich moerasvegetaties met riet en wilgen. Achter de 

dijk komen schraallandvegetaties voor met zoutminnende soorten als kweldergras en heemst. Ook 

de zeldzame muizenstaart wordt plaatselijk als pionierbegroeiing op kalkarme weidegrond aange-

troffen. In de rietkragen en moerassige stukken langs de Randmeren broeden typische moerasvo-

gels als bruine kiekendief, sprinkhaanrietzanger en kleine karekiet. 

 

S l o t en  

In het agrarisch landschap van de Vallei is door het intensief gebruikte cultuurgrasland voor veel 

plantensoorten geen plaats meer. Extensiever beheerde slootkanten en wegbermen kunnen daar-

om plaatselijk als refugium fungeren voor deze soorten. Vooral slootkanten kunnen rijke vegeta-

ties herbergen. Onder andere in de polders ten noorden en westen van Nijkerk komen hier en daar 

waardevolle vegetaties voor met planten als holpijp, licht beschermde dotterbloem en kleine 

egelskop. Sloten en poelen zijn verder van belang voor amfibieën. Naast de licht beschermde 

groene en bruine kikker komen plaatselijk de kleine watersalamander en de streng beschermde 

kamsalamander voor. 

4 . 3 . 3   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  a m m o n i a k  

W av - g e b i ed e n  

Binnen het GNN (voorheen EHS genoemd) liggen ook zeer kwetsbare voor verzuring gevoelige ge-

bieden. Zeer kwetsbare gebieden wordt beschermd tegen neerslag van ammoniak door de Wet 

ammoniak en veehouderij (Wav). De Wav verplicht elke provincie zeer kwetsbare gebieden op 

kaart aan te wijzen en te beschermen.  

 

De Wav-gebieden in Nijkerk zijn delen van het GNN. Het gaat daarbij om schraallanden zoals langs 

de kust en heide- en bosterreinen met bijzondere vegetaties en de daarbij horende diersoorten. 

 

Om de aangewezen gebieden ligt een beschermingszone van 250 meter. Veehouderijbedrijven die 

(gedeeltelijk) in kwetsbare natuur of een beschermingszone liggen, mogen hun veestapel slechts 

beperkt uitbreiden. Voor hen geldt een maximum hoeveelheid ammoniak die uitgestoten mag wor-

den uit de mest van het vee. Het vestigen van nieuwe bedrijven in de Wav-zones is verboden. 
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W A V - g e b i e d e n  G e l d e r l a n d  ( g r o e n e  g e b i e d e n )  

 

A m m o n i a kb e l e i d  

Het ammoniakbeleid kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland met daarnaast 

aanvullend beleid ter bescherming van kwetsbare gebieden. 

De emissiegerichte benadering heeft gestalte gekregen in het Besluit emissiearme huisvesting. 

Hierin zijn eisen opgenomen ten aanzien van de (maximaal) toegestane ammoniakemissie per dier-

categorie. 

Op nationaal niveau is, zoals eerder beschreven, de bescherming van de voor ammoniakdepositie 

gevoelige bos- en natuurgebieden geregeld in de Wav. Deze wet geeft de provincie de bevoegdheid 

om bepaalde afwegingen te maken ten aanzien van de te beschermen gebieden. 

Daarnaast zijn er nog gebieden die op basis van de Nbw 1998 worden beschermd. Deze worden als 

Natura 2000-gebieden aangeduid. Indien ammoniakbelasting de instandhoudingdoelstellingen van 

de natuurwaarden van die gebieden bedreigt, kan dat leiden tot vergaande beperkingen ten aan-

zien van de uitbreiding van ammoniakdepositie op die gebieden en daarmee op de uitbreidingsmo-

gelijkheden van veehouderijen nabij die gebieden. 

 

P r o g r am m at i s c h e  A an p ak  S t i k s to f  

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van 

de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties, boeren en ande-

re ondernemers samenwerken. Op 1 juli 2015 is het programma van start gegaan. 

In Nederland, en specifiek in 117 Nederlandse Natura 2000-gebieden, is de zogeheten depositie 

van stikstof een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de natuur. De bijzondere 

planten die in deze gebieden groeien dreigen te verdwijnen omdat ze het overschot aan stikstof 

niet kunnen verdragen.  

De PAS combineert twee manieren om de natuur in de Natura 2000-gebieden te beschermen:  
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 Maatregelen om stikstofgevoelige natuur te herstellen. 

 Maatregelen aan de bron om de stikstofdepositie blijvend omlaag te brengen. 

 

H u i d i g e  s i t u a t i e  a m m o n i a k d ep o s i t i e  

De hoeveelheid depositie die een ecosysteem nog kan verdragen zonder schade te ondervinden, 

wordt de kritische depositiewaarde of kritische belasting genoemd. Bij alle in beschouwing geno-

men Natura 2000-gebieden overschrijdt de huidige belasting met ammoniak in ruime mate de kriti-

sche depositiewaarde, zowel voor het habitattype dat het gevoeligst is voor de invloed van 

ammoniak, als voor diverse (iets) minder gevoelige habitattypen. De te hoge stikstofdepositie, ook 

wel vermestende depositie genoemd, kan leiden tot verslechtering van de biodiversiteit van deze 

ecosystemen. 

Het bovenstaande betekent dat ook een kleine toename van depositie op een Natura 2000-gebied 

een significant negatief effect kan hebben. 

 

Voor de huidige situatie ten aanzien van de ammoniakdepositie is een verspreidingsberekening 

uitgevoerd met behulp van de pc-applicatie OPS-Pro 4.3 en gevisualiseerd op kaarten. Dit ver-

spreidingsmodel is gericht op grote gebieden en berekent de toe- of afname van ammoniakdeposi-

tie.  

Aangezien in het planMER het voornemen en alternatieven vergeleken moeten worden met de 

referentiesituatie is ook deze in beeld gebracht. 

 

 

H u i d i g e  s i t u a t i e  a m m o n i a k d ep o s i t i e  
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R e f e r en t i e s i t u a t i e  a m m o n i a k d e p o s i t i e  

 

C o n c l u s i e  m i l i e u g eb r u i k s r u i m t e  

In beginsel is er op het gebied van ammoniakdepositie geen milieuruimte aanwezig omdat er al 

sprake is van overbelasting van natuurgebieden.  

De mate waarin er milieugebruiksruimte is voor ontwikkeling van veehouderijen is daarom afhan-

kelijk van de toepassing van emissiearme technieken. Het precies aangeven van de milieugebruiks-

ruimte op gebiedsniveau is daardoor niet mogelijk. 

Wel kan in z'n algemeenheid worden gesteld dat naarmate de afstand tot de Natura 2000-gebieden 

groter is, de kans op uitbreidingsruimte ook groter is. 

4 . 3 . 4   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen belangrijke natuurwaarden verstoord worden of zelfs verloren 

gaan. Daarnaast is het mogelijk dat door nieuwe ontwikkelingen de bestaande waarden worden 

versterkt. Belangrijk hierbij is vooral wat de mogelijke consequenties zijn voor de belangrijke 

natuurgebieden (met name Natura 2000-gebieden en GNN) en de beschermde soorten. De effecten 

van het Studie-alternatief, het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-

bestemmingsplan en ontwerpbestemmingsplan-plafond zijn vergeleken met de autonome ontwik-

kelingen. 
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E f f e c t en  o p  N a tu r a  20 0 0 - g e b i e d en  an d er s  d a n  v e r z u r i n g  en  v e r m es t i n g  

Omdat op twee na (Arkemheen en Veluwerandmeren) alle Natura 2000-gebieden op tenminste 0,7 

tot 20,0 km van de plangrens van het bestemmingsplan buitengebied liggen en Arkemheen al via 

het beheerplan tegen een groot aantal gangbare ontwikkelingen wordt beschermd (zie hierna) en 

nabij Veluwrandmeren geen veehouderijen zijn gelegen, kan op voorhand worden vastgesteld dat 

de verstorende aspecten: 

1. Oppervlakteverlies 

2. Versnippering 

7. Verontreiniging 

10. Verandering stroomsnelheid 

11. Verandering overstromingsfrequentie 

15 Verstoring door trilling 

16. Optische verstoring 

17. Verstoring door mechanische effecten 

19. Bewuste verandering van de soortensamenstelling 

niet kunnen worden veroorzaakt door een toe te laten bestemming in het plan. Deze storingsfacto-

ren kunnen alleen plaats vinden als er ontwikkelingen binnen het beschermde gebied plaats vin-

den. Voor gebieden die buiten het plangebied liggen zijn dergelijke effecten niet denkbaar.  

Hierbij geldt voor trillingen dat deze hooguit over honderden meters waarneembaar zijn (AbRS 

200603891) en een zandondergrond een dempende werking heeft.  

 

B e he e r p l a n  A r k em he en  

In het beheerplan voor Arkemheen zijn de effecten van bestaande activiteiten als de plaatselijke 

recreatieve aspecten, wonen en infrastructuur, maar ook (laag)vliegen, water(gangen)beheer, 

faunavangsten, en opgaande structuren als beplanting, windturbines en borden geanalyseerd en 

beoordeeld. Voor zover effecten aanvaardbaar zijn, zijn de activiteiten toegelaten. Andere zijn 

uitgesloten of aan een passende beoordeling gekoppeld, waarmee die activiteiten in het kader van 

het bestemmingsplan buitengebied geen nadelige effecten kunnen veroorzaken. 

De alternatieven veroorzaken een agrarische bedrijfsintensivering die door zal werken in het 

grondgebruik. Daarbij is een verder verbeterde ontwatering waarschijnlijk onmisbaar. Van de ge-

bieden Arkemheen en Veluwe is bekend dat verdroging een van de bedreigingen vormt. Voor de 

hoger, maar op korte afstand van de gemeente gelegen Veluwe werken dergelijke ingrepen nog 

door. Ook kan diepe grondbewerking ten behoeve van de landbouw, zoals diepploegen, het wijzi-

gen van het greppel- en slotenpatroon en het aanleggen van diepe drainage een verdrogend effect 

hebben op de Veluwe. Afhankelijk van de situatie ter plaatse, bodemopbouw en dergelijke kunnen 

effecten optreden over een afstand van 1.000 m. In Arkemheen is de invloed van maatregelen 

direct, maar in het kader van het beheerplan ook sterk aan banden gelegd. Voor de andere gebie-

den geldt dat de afstand tot het plangebied te groot is om effecten van deze landbouwkundige 

maatregelen in de alternatieven aannemelijk te maken. 

Daarom zullen beide alternatieven neutraal uitpakken voor de beschermde gebieden. 

 

E f f e c tb e o o r d e l i n g  

De verschillende alternatieven hebben geen significant negatieve effecten op Natura 2000-

gebieden ten aanzien van voornoemde storingsfactoren.     
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E f f e c t en  o p  N a tu r a  2 0 0 0 - g e b i e d en  t en  g ev o l g e  v an  v e r z u r i n g  e n  v e r -

m e s t i n g  

De aspecten verzuring en vermesting kunnen op grote afstand worden veroorzaakt wanneer er 

bedrijfsprocessen in het plangebied worden toegelaten die een vorm van luchtvervuiling veroorza-

ken met een concentratie die over de afstand tussen het plangebied en de Natura 2000-gebieden 

nog tot al dan niet significante effecten leidt. 

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen zwaveldioxide, am-

moniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar en worden omgezet in onder andere 

salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en 

kunnen planten en materialen aantasten. Landbouw, verkeer en de industrie zijn de belangrijkste 

bronnen van verzurende stoffen. De groei en intensivering van de landbouwsector heeft geleid tot 

overmatige toevoer van stikstof en fosfaat (vermesting). Hierdoor verslechterde de kwaliteit van 

het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Vermesting speelt niet alleen via uit- en afspoe-

ling, maar ook via depositie van ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het 

milieu in de vorm van vermesting en verzuring van natuurwaarden. De ecologische effecten van 

vermesting door stikstof zijn echter belangrijker geworden dan de verzurende effecten van zwavel 

en stikstof. De effecten ten gevolge van de landbouw, met name intensieve veehouderij zijn der-

halve het grootst. Ook de uitbreidingen in de melkveehouderij kunnen een forse bijdrage leveren 

aan de ammoniakdepositie.   

 

S t i k s t o f  e n  Na t u r a  2 00 0 - g eb i e d e n  

De natuurgebieden en natuurwaarden binnen de Natura 2000-gebieden ondervinden schade van 

vermesting en verzuring afkomstig uit de landbouw. De openwater vegetaties, graslanden, bossen, 

heidevelden, vennen en moerasgebieden hebben veel te lijden van stikstofdepositie. Ook hier leidt 

dit tot een armere flora met minder soorten en meer algemene soorten en daarmee indirect tot 

een soortenarmere fauna.  

De hoeveelheid depositie die een ecosysteem nog kan verdragen zonder schade te ondervinden, 

wordt de kritische depositiewaarde of kritische belasting genoemd. Bij meerdere in beschouwing 

genomen Natura 2000-gebieden overschrijdt de huidige belasting met ammoniak in ruime mate de 

kritische depositiewaarde, zowel voor het habitattype dat het gevoeligst is voor de invloed van 

ammoniak, als voor diverse (iets) minder gevoelige habitattypen. De te hoge stikstofdepositie, ook 

wel vermestende depositie genoemd, kan leiden tot verslechtering van de biodiversiteit van deze 

ecosystemen. Overmatige depositie van stikstof leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in 

de bodem en verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater, wat kan leiden tot de achteruit-

gang of zelfs het verdwijnen van karakteristieke soorten in bossen en natuurterreinen. Voor de 

Natura 2000-gebieden in en nabij Nijkerk zijn onderstaand de kritische depositie waarden (KDW) 

weergegeven. 

 

  



 

157.00.04.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied 2016 - 5 februari 2016 
 

  56 

 

Natura 2000-
gebied 

Habitat- 
nummer 

habitattype KDW achtergronddepositie 
2011 in mol N/ha.j 

achtergrondepositie 
2020 in mol N/ha.j 

    minimaal maximaal minimaal maximaal 

Arkemheen -   1450 2580 1210 2000 

Veluwerandmeren H3150  Meren met 
krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

2400 1410 1950 1180 1420 

Veluwe H7110B Actieve hoogvenen 
(heideveentjes) 

786 2220 3840 1890 2310 

Eemmeer & 
Gooimeer Zuidoever 

-   1420 2290 1360 1750 

Oostelijke 
Vechtplassen  

H7140B  Overgangs- en 
trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

714 2160 3640 1860 2770 

Binnenveld H6410   
& H7230 

Blauwgraslanden & 
Kalkmoerassen 

1071 2040 2530 1640 2020 

Naardermeer H7140A Overgangs- en 
trilvenen (trilvenen) 

1071 1490 2750 1240 2140 

Rijntakken, 
deelgebied 
Uiterwaarden 
Neder-Rijn 

H6510A Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

1429 1960 2450 1450 1900 

Kolland & 
Overlangbroek 

H91E0B Vochtige alluviale 
bossen 

2000 1900 2390 1800 1950 

Lepelaarplassen  -       

Oostvaardersplassen -       

Markermeer & 
IJmeer 

H3140 Kranswierwateren >2400     

M e e s t  v o o r  s t i k s t o f  g e v o e l i g e  h a b i t a t y p e  m e t  k r i t i s c h e  d e p o s i t i e w a a r d e  ( K D W ) ,  

l a a g s t e  e n  h o o g s t e  a c h t e r g r o n d e p o s i t i e  i n  2 0 1 1  ( h u i d i g e  s i t u a t i e )  e n  2 0 2 0  

( a u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g )  i n  m o l  N / h a . j  

 

 
A c h t e r g r o n d  d e p o s i t i e  i n  m o l  N / h a . j  i n  2 0 1 1    

( b r o n :  w w w . P B L . n l )  
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A c h t e r g r o n d  d e p o s i t i e  i n  m o l  N / h a . j  i n  2 0 2 0    

( b r o n :  w w w . P B L . n l ) .  

 

In paragraaf 4.3.3 zijn de ammoniakdepositiekaarten afgebeeld van de huidige situatie en de au-

tonome ontwikkeling. 

De ammoniakdepositiekaarten van de alternatieven zijn hierna opgenomen. De effecten van de 

alternatieven zijn vergeleken met de autonome ontwikkeling en gerelateerd aan de prognose voor 

heel Nederland. De uitgangspunten voor deze berekeningen zijn beschreven in bijlage 4. 

In de Passende Beoordeling (zie hoofdstuk 5) vindt de vergelijking met de huidige situatie plaats. 

 

Op de kaarten is te zien dat de negatieve effecten niet beperkt zijn tot specifieke locaties in Nij-

kerk, maar zich uitstrekken in meer dan wel mindere mate over het gehele onderzoeksgebied en 

dus ook de gehele GNN en Natura 2000-gebieden elders omvatten. De effecten zijn hierna bespro-

ken voor de dichtst bij zijnde Natura 2000-gebieden met de meest gevoelige habitattypen en de 

GNN voor zover die in de gemeente ligt of daarmee direct in verbinding staat. Hierbij is de ge-

biedsgrens aangehouden, omdat de precieze plek van het gevoelige habitattype, vegetatietype of 

soort vaak niet bekend is of niet valt te lokaliseren. 
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a m m o n i a k d e p o s i t i e  s t u d i e - a l t e r n a t i e f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a m m o n i a k d e p o s i t i e  w o r s t - c a s e  v o o r o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n   
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a m m o n i a k d e p o s i t i e  o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n   

 

A r k em he e n  

Van de instandhoudingsdoelen zijn kleine zwaan en smient gevoelig voor verzuring. Voor soorten 

zijn geen kritische waarden gegeven. De geprognotiseerde afname in de achtergronddepositie 

gedurende de planperiode ligt in de orde van grootte van 300 tot 500 mol N/ha/j.  

De hoogste plaatselijke bijdrage van het alternatief worst case bestemmingsplan betreft 329 mol 

N/ha/j. Er vindt een verdere overschrijding van de KDW plaats. Dat is een verslechtering, met het 

oordeel negatief. 

Het Studie-alternatief veroorzaakt in een belangrijk deel van het Natura 2000-gebied een ver-

schuiving van 20 tot 50 naar 100 tot 200 en voor de helft naar 200 tot 500 mol N/ha/j.  

Het Alternatief worst case bestemmingsplan en het Studie-alternatief kunnen aanzienlijke nega-

tieve effecten hebben. In het ontwerpbestemmingsplan is er nog steeds sprake van grote negatieve 

effecten. 

In het alternatief ontwerp-bestemmingsplan-plafond zijn er geen effecten op het gebied van stik-

stofdepositie omdat de huidige ammoniakemissie is vastgelegd. Dit alternatief kan daarom als 

neutraal worden beoordeeld. 

 

V e l u w e r a nd m er e n   

Kranswierwateren en Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden zijn zeer gevoelig voor verzu-

ring. Het habitattype Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is gevoelig vanaf 2.100 mol 

N/ha/j. Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Kleine Zwaan, Smient, Krakeend, Slob-

eend, Krooneend, Tafeleend, Kuifeend, Brilduiker en Meerkoet zijn gevoelig voor verzuring. Meer-

vleermuis is zeer gevoelig voor vermesting. Kranswierwateren, Kleine modderkruiper, Rivier-
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donderpad, Roerdomp, Grote karekiet, Grote Zilverreiger, Lepelaar en Krooneend zijn gevoelig 

voor vermesting.  

De achtergronddepositie ligt zowel in de huidige situatie als aan het eind van de planperiode ten-

minste 150 mol N/ha/j onder de kritische depositiewaarde. In de huidige situatie draagt het plan-

gebied 20 tot 100 mol N/ha/j bij aan deze totale depositie. 

Het Studie-alternatief veroorzaakt in vrijwel het gehele Natura 2000-gebied een verschuiving van 

50 tot 500 mol N/ha.j. Dat zou vrijwel overal een sterke verslechtering zijn, die schadelijk kan zijn 

voor het meest gevoelige habitattype.  

De hoogste plaatselijke bijdrage van het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan be-

treft 500 mol N/ha/j. Er vindt een verdere overschrijding van de KDW plaats. Dat is een verslech-

tering met het oordeel negatief. Dezelfde beoordeling geldt voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Het ontwerpbestemmingsplan-plafond veroorzaakt vrijwel geen veranderingen in het Natura 2000-

gebied. Dit is als neutraal te kwalificeren. 

 

V e l u w e  

Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels), Gevlekte witsnuitlibel en Drijvende water-

weegbree zijn zeer gevoelig voor verzuring. Zwakgebufferde vennen, Jeneverbesstruwelen, Blauw-

graslanden, Pioniervegetaties met snavelbiezen, Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden), 

Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen), Beekprik, Kamsalamander, Duinpieper, 

Grauwe Klauwier, Nachtzwaluw en IJsvogel zijn gevoelig voor verzuring. 

Stuifzandheiden met struikhei, Binnenlandse kraaiheibegroeiingen, Zandverstuivingen, Vochtige 

heiden (hogere zandgronden), Droge heiden, Blauwgraslanden, Actieve hoogvenen (heideveentjes), 

Oude eikenbossen, Gevlekte witsnuitlibel, Beekprik, Drijvende waterweegbree en meervleermuis 

zijn zeer gevoelig voor vermesting. Zwakgebufferde vennen, Zure vennen, Jeneverbesstruwelen, 

Heischrale graslanden, Beuken-eikenbossen met hulst, Pioniervegetaties met snavelbiezen, Eiken-

haagbeukenbossen (hogere zandgronden), Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen), 

Rivierdonderpad, Kamsalamander, Draaihals, Boomleeuwerik, Duinpieper, Nachtzwaluw, Rood-

borsttapuit, Grauwe Klauwier, Wespendief, Tapuit en Meervleermuis zijn gevoelig voor vermes-

ting. 

Uit de habitattypenkaart van de Veluwe (zie beschrijving huidige situatie) blijkt niet waar het 

meest gevoelige type Actieve hoogvenen (heideveentjes KDW 786) voorkomt, omdat dit om zeer 

kleinschalige landschapselementen gaat. Beuken-eikenbossen met hulst (KDW 1.429 mol N/ha/) en 

Oude eikenbossen (KDW 1.071 mol N/ha/j) liggen volgens voorgenoemde kaart wel in de buurt van 

het plangebied. De achtergronddepositie nu is meer dan vijf keer zo hoog terwijl die tot de eind 

van de planperiode niet meer dan tot het viervoud van de KDW afneemt. 

Door het Studie-alternatief neemt de depositie vanuit het plangebied in het meest nabij gelegen 

deel van de Veluwe van voornamelijk 10 tot 100 mol N/ha.j toe tot vooral 100 tot 500 mol N/ha/j.  

De hoogste plaatselijke bijdrage van het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan be-

treft 1.670 mol N/ha/j. Er vindt een aanzienlijke verdere overschrijding van de KDW plaats. Dat is 

een verslechtering en dus negatief. 

Ook het ontwerpbestemmingsplan leidt tot een negatief effect. 

Door het ontwerpbestemmingsplan-plafond verandert de depositie vanuit het plangebied in het 

meest nabij gelegen deel van de Veluwe niet. Omdat de achtergronddepositie al veel te hoog is, 

zou ook een geringe verslechtering een significant negatief effect zijn. Het is binnen de gebruikte 

systematiek echter te beoordelen als neutraal. 
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E e m m ee r  &  G o o i m ee r  Z u i d o ev e r   

Fuut, kleine zwaan, grauwe gans, smient, krakeend, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje en 

meerkoet zijn gevoelig voor verzuring. De huidige achtergronddepositie van 1.420 tot 2.290 mol 

N/ha/j neemt gedurende de planperiode op de minst belaste plekken maar 60, maar elders tot 500 

mol N/ha/j af. 

Door het Studie-alternatief verslechtert de achtergronddepositie ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling voor zo ver beïnvloed uit Nijkerk vrijwel lineair van 5-50 naar 10-100 mol N/ha/j in 

met name het Gooimeer. Ook dat is een verslechtering van maximaal 50 mol N/ha/j.  

Door het Alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan neemt de bijdrage van het plange-

bied toe van 5 tot 50 mol N/ha/j naar 20 tot 50 mol N/ha/j. Dat is het gelijk blijven van verzuring. 

Het is een neutraal effect. Datzelfde geldt voor het ontwerpbestemmingsplan 

Door het ontwerpbestemmingsplan-plafond neemt de bijdrage van het plangebied niet toe of af. 

Voor de voor verzuring gevoelige vogelsoorten zijn er daarom geen gevolgen en is er sprake van 

een neutraal effect bij alle alternatieven. 

 

E f f e c tb e o o r d e l i n g  

Het Studie-alternatief, het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbe-

stemmingsplan hebben op het gebied van verzuring en vermesting aanzienlijke negatieve tot licht 

negatieve effecten op de gedeeltelijk in- en verder omliggende Natura 2000-gebieden.     

Het ontwerpbestemmingsplan-plafond heeft op het gebied van verzuring en vermesting geen effec-

ten op de in- en omliggende Natura 2000-gebieden: Arkemheen, Binnenveld, Eemmeer & Gooimeer 

Zuidoever, Kolland & Overlangbroek, Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Markermeer & IJmeer, 

Naardermeer, Oostelijke Vechtplassen, Uiterwaarden Neder-Rijn, Veluwerandmeren en Veluwe. 

Negatieve effecten als gevolg van het ontwerpbestemmingsplan-plafond voor het bestemmingsplan 

buitengebied Nijkerk zijn er niet. 

 

E f f e c t en  o p  d e  G N N - g e b i ed e n  t en  g ev o l g e  v a n  v e r z u r i n g  e n  v e r m es t i n g  

Ook de overige natuurgebieden en natuurwaarden zowel binnen als buiten het GNN ondervinden 

schade van vermesting en verzuring afkomstig uit de landbouw. Merk op dat de Natura 2000-

gebieden ook tot het GNN behoren, maar deels ander doelsoorten kennen dan de instandhoudings-

doelen. De bossen, heidevelden, vennen en graslanden binnen het GNN hebben veel te lijden van 

stikstofdepositie. Ook hier leidt dit tot een armere flora en daarmee indirect tot een armere fau-

na. Hiervoor zijn de ammoniakdepositiekaarten. De effecten van de alternatieven worden vergele-

ken met de autonome ontwikkeling.  

Op kaarten is te zien dat de negatieve effecten niet beperkt zijn tot specifieke locaties in Nijkerk, 

maar zich uitstrekken over het gehele plangebied en daarbuiten en dus ook het gehele GNN omvat-

ten. Daar waar de dichtheid aan agrarische bedrijven geringer is, zijn de effecten beperkter, zoals 

in Arkemheen.  

 

In de effectbepaling springt Arkemheen er voor eutrofiëring en vermesting wat uit. Als doelsoorten 

zijn zes weide- (en water)vogels aangewezen. Die zijn zelf niet direct gevoelig voor stikstof. Van 

soorten als grutto en tureluur zijn de jongen echter afhankelijk van structuurrijk en ook soorten-

rijk grasland. Dat is moeilijk te handhaven bij het Studie-alternatief, het worst case voorontwerp-

bestemmingplan en het ontwerpbestemmingsplan door forse verhogingen van de stikstofdepositie 

in het gebied. Dergelijke aantasting van de overlevingskansen van de populatie zijn voor alle zes 

doelsoorten denkbaar via de waterkwaliteit en het voedselaanbod daarin of het aanbod in de vege-
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tatie, inclusief de fauna. Daarom is het effect negatief (-). Het ontwerpbestemmingsplan-plafond 

veroorzaakt geen verandering. Dit is het effect neutraal (0). 

 

Van de andere GNN-gebieden in en buiten (gemarkeerd met *) de gemeente Nijkerk: Boschberg 

(Kootwijk) *, Stroesche Zand *, Heide op de Hoef (Putten) *, Veldbeek, (Putten) *, Appelse en 

Kruishaarse heide (Nijkerk, Putten) (*), De Bunt, Blauwgrasland bij Zwartebroek, Zwartebroek *, 

Appelse beek en Barneveldse beek is gevoeligheid voor verzuring en vermesting een van de hoofd-

problemen. Daar is het effect van de alternatieven negatief (buiten de gemeente *) tot zeer nega-

tief, met uitzondering van het alternatief ontwerpbestemmingsplan-plafond.  

Bijvoorbeeld de omgeving van de Appelsche Beek gaat van een depositie tussen 50 en 500 mol 

N/ha.j naar 100 tot 1.000 mol N/ha.j, bij een achtergronddepositie van 3.070 tot 3.980 mol 

N/ha.j. De Barneveldse beek is de benedenloop hiervan, evenals van de Bellemansbeek en Hoeve-

lakensche Beek. Deze heeft door de alternatieven van 10 tot 100 mol N/ha.j een extra last die 

gaat tot 50 tot 500 mol N/ha.j. In de bovenlopen loopt de extra stikstofbelasting van de beide 

alternatieven echter naar 1.000 mol N/ha.j. Een stikstoflast die natuurlijk zeer negatief doorwerkt 

in de benedenloop. Het bovenstaande geldt niet voor het alternatief ontwerpbestemmingsplan-

plafond. 

Een vergelijkbare conclusie geldt ook voor de Appelsche Heide die een geheel vormt met de Kruis-

haarsche Heide in de gemeente Putten. De alternatieven leiden tot een toename van de depositie, 

met negatieve effecten op de schrale en verzuringsgevoelige vegetaties en daarmee de levensge-

meenschappen van de heide. Dit geldt weer niet voor het alternatief ontwerpbestemmingsplan-

plafond. 

 

De grote velden fonteinkruiden in het Nijkerkernauw en Nuldernauw, die voor de kleine zwaan van 

groot belang zijn, zijn uit enkele andere randmeren verdwenen of sterk afgenomen. Het Nijker-

kernauw ligt gedeeltelijk binnen het plangebied en fonteinkruiden hebben een kritische depositie-

waarde rond 2.100 mol N/ha.j. De huidige achtergronddepositie ligt voor de kust van Nijkerk 

tussen 1.450 en 1.790 mol N/ha.j, wat duidelijk maakt waarom de verschillende soorten fontein-

kruiden hier kunnen voorkomen. De huidige bijdrage van Nijkerk daaraan ligt tussen 10 en 100 mol 

N/ha.j, maar de alternatieven leiden tot een aanzienlijke verhoging (m.u.v. het alternatief ont-

werpbestemmingsplan-plafond). Dat is een negatief effect (-). 

 

Het alternatief ontwerpbestemmingsplan-plafond heeft zoals het is gedefinieerd geen gevolgen 

voor de ammoniakdepositie ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Het heeft daarom op de 

gebieden van het GNN geen effecten. Het oordeel is neutraal (0). 

 

Hierbij past de opmerking dat de effecten van stikstofdepositie uit Nijkerk op delen van het GNN 

elders, strikt genomen moeten worden aangemerkt als een vorm van externe werking. In de Struc-

tuurvisie Infrastructuur en Ruimte is als regeringsbeslissing opgenomen dat het GNN niet tegen 

externe werking wordt beschermd. In het provinciale beleid is evenwel aangegeven dat mitigatie 

en compensatie van de kerndoelen ook voor externe effecten nodig is. Daarbij is eutrofiering 

(vermesting) door ammoniakemissie letterlijk als effect genoemd. 

 

E f f e c t en  o p  d e  G N N - g e b i ed e n  t en  g ev o l g e  v a n  o v e r i g e  a sp e c te n  

Naast effecten op het gebied van stikstofdepositie kan een eventuele toename van agrarische 

grondwaterwinningen effecten hebben in GNN-gebieden, waardoor verdroging binnen de be-

schermde gebieden kan optreden. Overeenkomstig de provinciale Omgevingsverordening is in het 
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bestemmingsplan een beschermende regeling opgenomen voor de natte landnatuur in de vorm van 

de hydrologische bufferzone. De bijbehorende regels zorgen er voor dat er geen negatieve effec-

ten op dit vlak zijn te verwachten. 

 

E f f e c t en  o p  d e  b e s ch e r m d e  so o r t en   

S t i k s t o f  e n  b e s c he r m d e  s o o r t e n  

Indirect heeft een toename van stikstof ook negatieve effecten op de waterkwaliteit waardoor 

strikt beschermde amfibieën (kamsalamander, heikikker) en middel zwaar en strikt beschermde 

vissen (rivierdonderpad) negatieve gevolgen kunnen ondervinden. Dit loopt onder meer via verzu-

ring van de eieren en beïnvloeding van de prooien. Ook schrale heide en graslandvegetaties met 

onder meer middelzwaar beschermde klokjesgentiaan, kleine zonnedauw en orchideeënsoorten 

hebben zwaar te lijden onder vermesting. Dergelijke soorten groeien nu waarschijnlijk grotendeels 

op de grens van wat nog dragelijk is qua nutriëntenbelasting, gezien de hoge achtergronddepositie 

in de gemeente Nijkerk van 1.900 tot 4.200 mol N/ha.j en het forse aandeel van de bijdrage van 

eigen agrarische sector daarin (20 tot 2.000 mol N/ha.j). Op strikt beschermde vogels en zoogdie-

ren heeft stikstof weinig effect, al kan het aanbod van insecten of waardplanten veranderen, 

waardoor bepaalde vogelsoorten en vleermuizen afnemen. Zonder voedsel of prooien is een popu-

latie van een soort natuurlijk met uitsterven bedreigd ter plekke. Op een groot aantal beschermde 

dier- en plantensoorten hebben de alternatieven een sterk negatief effect vanwege de toename 

van de sitkstofdepositie. In het alternatief ontwerpbestemmingsplan-plafond kan uitsluitend inter-

ne saldering plaatsvinden, waardoor de effecten beperkt zullen zijn (0/-). 

 

O v e r i g e  e f f e c t en   

Een verdere schaalvergroting van de grondgebonden landbouw zal leiden tot een doelmatiger ge-

bruik van de agrarische productiepercelen waardoor een verdere kavelvergroting en uniformering 

van de percelen zal plaatsvinden. Grotere aaneengesloten kavels betekenen een afname van het 

kleinschalig landschap en daarmee het verlies van leefgebied voor de soorten die de natuurwaar-

den vertegenwoordigen (-). Verbeterde ontwatering en daarmee verdroging van natuurwaarden is 

hiermee onlosmakelijk verbonden. De aanwezige soortenrijkdom in het agrarisch gebied zal hier-

door afnemen. In het Studie-alternatief kan sloop van oudere agrarische bebouwing en nieuwbouw 

van etagestallen verder negatieve effecten hebben op verblijfplaatsen van streng beschermde 

vleermuizen, kerkuil, gierzwaluw en huismus. In het alternatief worst case voorontwerpbestem-

mingsplan zal dergelijke sloop mogelijk minder optreden, al is voor het omzetten van veeteelttak-

ken waarschijnlijk ook nieuwbouw nodig. (--). In het ontwerpbestemmingsplan is omschakeling 

naar intensieve veehouderij niet meer toegestaan. Effecten worden dan niet verwacht (0). 

Tot slot kan diepe grondbewerking ten behoeve van de landbouw, zoals diepploegen, het wijzigen 

van het greppel- en slotenpatroon en het aanleggen van diepe drainage een verdrogend effect 

hebben op nabijgelegen natuurgebieden. Afhankelijk van de situatie ter plaatse, bodemopbouw en 

dergelijke kunnen effecten optreden over een afstand van 1.000 m. Vochtige heide, vennen en 

beekdalgraslanden zijn zoals bij de gebiedsbescherming is uitgewerkt met name gevoelig voor 

verdroging (-). Bij verdroging zal bovendien de bestaande vuillast in veel wateren minder worden 

verdund, waardoor er ook sprake is van een toenemende watervervuiling. Ook dat werkt weer 

negatief door voor vissen, amfibieën, vogels en planten. Verdroging van natuurgebieden kan 

rechtsreeks leiden tot het verdwijnen van beschermde aan natte omstandigheden gebonden plan-

tensoorten of dieren en leiden tot verruiging van gebieden waardoor indirect beschermde soorten 

bedreigd worden (-). Dit geldt naast specifieke middelzwaar beschermde plantensoorten, voor 

strikt en middelzwaar beschermde vissen en amfibieën en weidevogels. 
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4 . 3 . 5   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling vanuit de verschillende alternatieven weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e oo r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Effecten op Natura2000-gebieden t.a.v. verzu-

ring en vermesting 

-- -- - 0 

Effecten op Natura2000-gebieden t.a.v. overi-

ge aspecten 

0 0 0 0 

Effecten op GNN-gebieden t.a.v. verzuring en 

vermesting 

-- -- -- 0 

Effecten op GNN-gebieden t.a.v. overige as-

pecten 

0 0 0 0 

Effecten op flora en fauna, met name gericht 

op beschermde soorten 

-- -- - - 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

4 . 3 . 6   

M a a t r e g e l e n  

De belangrijkste effecten waren te verwachten door toename van de stikstofdepositie. Door het 

vastleggen van een ammoniakplafond in het ontwerpbestemmingsplan zullen deze effecten niet 

optreden. 

Het vastleggen van het emissieplafond zorgt er ook voor dat de effecten op beschermde soorten 

slechts beperkt zullen optreden. Bovendien kunnen verschuivingen en vergrotingen van bouwvlak-

ken alleen plaatsvinden op grond van een wijzigingsbevoegdheid. In die bevoegdheid wordt ge-

toetst op effecten voor de beschermde soorten. 

Bovendien dient te allen tijde te worden voldaan aan de Flora- en faunawet. In dat kader wordt 

nog gewezen op de sloop van gebouwen: 

Bij de sloop van gebouwen moet, op grond van de Flora- en faunawet, voor de sloop onderzoek 

worden uitgevoerd naar verblijfplaatsen van vleermuizen en nestplaatsen van volgens in het te 

slopen gebouw. Wanneer deze verblijf- en nestplaatsen aanwezig zijn moet een zogenoemd miti-

gatieplan worden opgesteld op basis waarvan de RVO (van het Ministerie van Economische Zaken) 

een ontheffing van de Flora- en faunawet kan verlenen.  

 

Op basis van het bovenstaande wordt het opnemen van aanvullende maatregelen in het bestem-

mingsplan niet nodig geacht. 
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4 . 3 . 7   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen ruimtelijke ont-

wikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling 

van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het 

beoordelen van de milieueffecten op de natuur geen belangrijke leemten in de kennis vastgesteld. 

Ten aanzien van onzekerheidsmarges kan het volgende worden opgemerkt:   

 

G r o e i  v e eh o u d er i j e n  

Ten aanzien van de uitbreiding van de landbouw is in de alternatieven een aanname gedaan van de 

groei van de omvang van veehouderijen. In de praktijk zullen hier vele varianten op bestaan. Te-

vens is een inschatting gemaakt van de autonome ontwikkeling. Dergelijke aannames en inschat-

tingen bevatten een ruime onzekerheidsmarge.  

 

S t i k s t o f  

Bij de modelberekeningen voor depositie van stikstof bestaat er een zekere onzekerheidsmarge. 

Onbekend is hoe groot deze marge precies is.  Voor de effecten van de uitbreiding van de land-

bouw is de keuze voor het type stalsysteem van groot belang. Afhankelijk van het type stalsysteem 

kan de emissie van ammoniak, geur en fijn stof worden bepaald. Omdat er veel verschillende stal-

systemen beschikbaar zijn, zijn er ook veel mogelijkheden om de emissie van ammoniak, geur en 

fijn stof te beïnvloeden. Vanuit de wetgeving (Besluit emissie-arme huisvesting) worden eisen ge-

steld aan de maximale ammoniakemissie van stalsystemen. Voor de berekeningen in het MER is 

ervan uitgegaan dat in de toekomstige situatie hetzelfde stalsysteem wordt gebruikt als in de hui-

dige situatie, zolang het stalsysteem voldoet aan het besluit. In veel gevallen kan ook met een 

andere configuratie van stalsystemen worden voldaan aan wettelijke vereisten. Wanneer sprake is 

van een concrete uitbreiding van een veehouderij, zal in meer detail gekeken moeten worden naar 

de gewenste stalsystemen. Er kan bijvoorbeeld met luchtwassers meer gedaan worden dan alleen 

de wettelijke vereisten. Uiteindelijk zijn er veel componenten van belang voor de daadwerkelijke 

emissie van ammoniak, geur en fijn stof. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om diervoeding, afvoer 

van mest, het al dan niet drogen van mest, dieraantallen, ventilatie en locatie en hoogte van 

emissiepunten. Ook van belang voor de werkelijke emissies zijn het onderhoud en het beheer van 

stalsystemen, en is niet voor ieder stalsysteem zeker dat ze in de praktijk precies werken zoals de 

bedoeling is.  
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4 . 4   

G e u r h i n d e r  

G e u r n o r m en  

De Wet geurhinder en veehouderij is sinds 1 januari 2007 van kracht en vormt het toetsingskader 

voor geur vanwege dierenverblijven. Er wordt gerekend met “odour units” (ou) en geurgevoelige 

objecten, zoals huizen, krijgen een norm toegewezen voor de geurbelasting die een veehouderij-

bedrijf ter plaatse van deze geurgevoelige objecten mag veroorzaken.  

De hoogte van de norm is afhankelijk van de locatie. In Nederland wordt onderscheid gemaakt 

tussen concentratiegebieden (I en II) en de rest van Nederland. In concentratiegebieden zijn de 

normen wat betreft geur minder streng dan in de gebieden buiten de concentratiegebieden.  

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen situaties binnen en buiten de bebouwde kom.  

In onderstaande tabel zijn de normen voor de concentratiegebieden en de gebieden daarbuiten, 

alsmede die voor de situatie binnen en buiten de bebouwde kom weergegeven. 

 

Normen geur 

Locatie binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom 

buiten concentratiegebied 2 ouE/m3 8 ouE/m3 

concentratiegebied 3 ouE/m3 14 ouE/m3 

 

De gemeente Nijkerk ligt in een zogenaamd “Concentratiegebied I” (zie onderstaande kaart).  

 

Concentratiegebieden I en II behorende bij de artikelen 1, 

eerste lid, en 26 van de Meststoffenwet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de gemeente een actief beleid voert ten aanzien van de geurproblematiek, kan van de wet-

telijke normen afgeweken worden. Binnen de bebouwde kom bedraagt de bandbreedte 0,1 – 14,0 

ouE/m
3
. Buiten de bebouwde kom bedraagt de bandbreedte  3,0 – 35,0 ouE/m

3
.  

 

De gemeente Nijkerk heeft een eigen geurbeleid vastgesteld waarbij de volgende geurnormen 

worden gehanteerd: 

1. Binnen de bebouwde kom: 3 ouE/m
3
 

2. Buiten de bebouwde kom: 14 ouE/m
3
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Voor de volgende gebieden zijn afwijkende waarden vastgesteld: 

1. De Terrassen:  4 ouE/m
3
 

2. Deelgebied De Flier (Milieustraat):  14 ouE/m
3
 

3. Arkerpoort: 10 ouE/m
3
 

4. De Flier:  14 ouE/m
3
 

5. Nijkerkerveen:  6,5 ouE/m
3
 

6. Doornsteeg:  4 ouE/m
3
 

7. Het Spaanse Leger:  6,5 ouE/m
3
 

8. Spoorkamp:  3 ouE/m
3
 

9. Smidspol:  3 ouE/m
3
 

Verblijfsrecreatie:  14 ouE/m
3
 

 

 
B e g r e n z i n g  g e b i e d e n  u i t  d e  g e u r v e r o r d e n i n g  

 

G e u r g ev o e l i g e  ob j e c te n  

Toetsing van de Wet geurhinder vindt plaats bij geurgevoelige objecten. Geurgevoelige objecten 

zijn gebouwen, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden ge-

bruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee ver-

gelijkbare wijze van gebruik, worden gebruikt. 

Hierbij dient te worden vermeld dat voormalige agrarische bedrijfsgebouwen waarin nu wordt 

gewoond in de volgende gevallen geen geurgevoelig objecten zijn: 

- als de milieuvergunning niet is ingetrokken; 

- als de milieuvergunning van een voormalig agrarisch bedrijf pas op of na 19 maart 2000 is 

ingetrokken; 

- als het een woning betreft die gebouwd is op basis van functieveranderingsbeleid voor 

voormalig agrarische bedrijven met een milieuvergunning. 
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C u m u l a t i e  

De Handreiking van de Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheid tussen de voorgrondbe-

lasting en de achtergrondbelasting van geurhinder: 

- de voorgrondbelasting is de geurbelasting die veroorzaakt wordt door de voor een geurge-

voelig object dominante veehouderij; 

- de achtergrondbelasting is de totale geurbelasting die veroorzaakt wordt door alle veehou-

derijen in de omgeving van een geurgevoelig object (cumulatie). 

De achtergrondbelasting is derhalve altijd hoger dan de voorgrondbelasting. Deze begrippen zijn 

overigens niet in de wet opgenomen. 

 

De voorgrondbelasting is uitsluitend relevant voor het bepalen van de verwachte mate van hinder 

bij een individueel geurgevoelig object. Een berekening is dan nodig, omdat uit onderzoek (PRA 

Odournet, 2001) is gebleken dat de geurhinder als gevolg van de geurbelasting vanwege één vee-

houderij (voorgrondbelasting) meer hinder geeft dan de totale geurbelasting van meerdere vee-

houderijen (achtergrondbelasting), zelfs als achtergrondbelasting en voorgrondbelasting dezelfde 

waarde kennen. 

 

Het MER dient inzicht te geven in de cumulatieve milieueffecten van de onderscheiden alternatie-

ven. Daarom is er voor gekozen om berekeningen te maken van het achtergrondniveau. Hoewel dit 

voor individuele geurgevoelige objecten gevoelsmatig meer hinder kan geven, geven deze bereke-

ningen een beter inzicht in het totale effect van de onderscheiden alternatieven en varianten. 

Uiteraard zal bij het vaststellen van een nieuwe milieuvergunning in individuele gevallen bezien 

moeten worden of de voorgrondbelasting niet te hoog is.  

 

M i l i e u k w a l i t e i t s e i s e n  v o o r  g e u r h i nd e r  

Daarbij wordt het leefklimaat beoordeeld aan de hand van de „milieukwaliteitscriteria‟, die het 

RIVM hanteert voor haar milieukwaliteitrapportages en toekomstverkenningen voor het aspect 

geurhinder. Deze criteria, die zijn opgenomen in onderstaande tabel, geven de relatie weer tussen 

de achtergrondbelasting, de kans op geurhinder en een classificatie van het woon- en leefmilieu. 

In de kaarten van de geurbelasting in de verschillende alternatieven is de onderstaande classifica-

tie aangehouden, waarbij de categorieën zeer goed en goed en de categorieën zeer slecht en ex-

treem slecht zijn samengevoegd zodat een duidelijker kaartbeeld ontstaat.  

 

 

Milieukwaliteitscriteria voor geurhinder 

Achtergrondbelasting in ou  Kans op geurhinder  Beoordeling leefklimaat 

0-3.0 <5% Zeer goed 

3.1-7.4 5-10 % Goed 

7.5-13.1 10-15 Redelijk goed 

13.2-20.0 15-20 Matig 

20.1-28.3 20-25 Tamelijk slecht 

28.4-38.5 25-30 Slecht 

38.6-50.7 30-35 Zeer slecht 

>50.7 >35% Extreem slecht 
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Voor de agrarische bedrijven die niet tot de intensieve veehouderij behoren (bijvoorbeeld melk-

rundveehouderij) geldt een afstandsnorm tot gevoelige objecten in het buitengebied. Bij deze 

veehouderijen blijft de beoordeling van het leefklimaat gelijk. 

4 . 4 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Van het plangebied zijn de ouE/m
3
 contouren berekend met behulp van het verspreidingsmodel V-

Stacks gebied, versie 2010. Daarbij is aangesloten bij de normen uit het gemeentelijk geurbeleid. 

Bij de berekeningen is als uitgangspunt genomen dat ieder agrarisch bedrijf één emissiepunt heeft 

waarvan de coördinaten zijn bepaald (één punt binnen het bouwvlak) Het kan zijn dat de bereken-

de situatie hierdoor iets afwijkt van de werkelijke situatie. Echter gaat het bij de bepaling van de 

geursituatie om een inschatting van de effecten c.q. verandering in de geursituatie, niet om het 

exacte aantal geurgehinderden. 

 

De berekening voor de referentiesituatie betreft de huidige situatie waarbij een correctie is toe-

gepast voor veranderende situaties als gevolg van het Besluit Huisvesting. Dat wil zeggen dat be-

staande stalsystemen die niet voldoen aan de eisen van het Besluit Huisvesting zijn omgezet naar 

een stalsysteem dat daar wel onder valt.  

De resultaten van de berekening zijn opgenomen in de onderstaande figuur.  

 

 

 

In deze afbeelding zijn tevens de bestaande burgerwoningen weergegeven. Dit geeft een goed 

beeld van het aantal geurgehinderden. Door voor de alternatieven een vergelijkbaar kaartbeeld te 

maken, zijn conclusies te trekken met betrekking tot de toe- of afname van het aantal 

geurgehinderden. 
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M i l i e u g e b r u i k s r u i m t e  

Ten aanzien van geur wordt duidelijk dat de milieugebruiksruimte beperkt is, met name door de 

aanwezigheid van veel burgerwoningen in de meeste deelgebieden. Dit geldt met name in de om-

geving van Nijkerkerveen en in de omgeving van de Schoenlapperweg. 

Aangezien de uitbreidingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijven gebaseerd worden op de 

voorgrondbelasting, betekent dit niet per se dat de ontwikkelruimte vanuit het aspect geurhinder 

beperkt is. 

 

Onderstaand zijn de geurcontouren geconfronteerd met de gebieden uit de geurverordening. 

 

 

 

Hieruit blijkt dat in de referentiesituatie de achtergrondbelasting zodanig is, dat in een heel klein 

deel van Nijkerkerveen en op diverse plaatsen in het buitengebied niet voldaan wordt aan de nor-

men van de geurverordening. 

 

4 . 4 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

M e t h o d e  

De effecten van de verschillende alternatieven zijn berekend in ouE/m
3 
contouren met behulp van 

het verspreidingsmodel V-Stacks gebied, versie 2010.  

Tevens zijn de geurcontouren geconfronteerd met de bestaande burgerwoningen en met de gebie-

den van de geurverordening. 
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S t u d i e - a l t e r na t i e f  

In dit alternatief wordt ervan uitgegaan dat op elk agrarisch bedrijf omgeschakeld kan worden 

naar een intensieve veehouderij (met uitzondering van de veehouderijen in het extensiveringsge-

bied). Tevens is de bouw van stallen in meerdere bouwlagen in dit alternatief toegestaan. De be-

rekende geurcontouren bij dit alternatief zijn onderstaand weergegeven. 
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Uit de afbeeldingen kan worden afgeleid dat de toename van het aantal geurgehinderden in dit 

alternatief fors is ten opzichte van de referentiesituatie. 

Verder is duidelijk te zien dat in dit alternatief de geurnormen uit de vastgestelde (gemeentelijke) 

geurverordening zullen worden overschreden. Het leefklimaat in de bebouwde kommen verslech-

terd met dit alternatief aanzienlijk en wordt in delen van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken 

matig tot tamelijk slecht. 

 

A l t e r na t i e f  w o r s t  c a s e  v o o r on t w e r p b e s t em m i ng s p l a n   

In vergelijking met het Studie-alternatief is in dit alternatief geen bouw van stallen in meerdere 

bouwlagen mogelijk. 

 

 
G e u r e m i s s i e  w o r s t c a s e  v o o r o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n  
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Uit de afbeeldingen kan worden afgeleid dat het aantal geurgehinderden in dit alternatief fors zal 

toenemen.  

Verder is duidelijk te zien dat de geurnormen uit de vastgestelde (gemeentelijke) geurverordening 

zullen worden overschreden. Het leefklimaat in de bebouwde kommen verslechtert met dit alter-

natief enigszins en wordt in randzones van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken matig tot tame-

lijk slecht. 

 

O n t w e r p b e s t em m i ng s p l a n   

In het ontwerpbestemmingsplan is omschakeling naar een intensieve veehouderij niet mogelijk.  

Hierdoor neemt het aantal geurgehinderden nog steeds toe, maar veel minder sterk dan in het 

alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan. 

Het leefklimaat in de bebouwde kommen verslechterd in dit alternatief nog steeds, maar veel 

minder sterk dan in het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan. Het leefklimaat in de 

bebouwde kommen blijft in dit alternatief vrijwel overal redelijk goed tot goed. 
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G e u r e m i s s i e  o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n  

 

 
M i l i e u k w a l i t e i t  o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n  
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O n t w e r p b e s t em m i ng s p l a n - p l a f o n d  

In het alternatief ontwerpbestemmingsplan-plafond is alleen uitbreiding van de veestapel mogelijk 

indien er geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie. Dat betekent dat bij uitbrei-

ding van de veestapel een staltype zal moeten worden toegepast dat minder ammoniak emitteert. 

Hiermee zal in veel gevallen de geuremissie ook worden beperkt. Immers een stalsysteem dat de 

ammoniakemissie beperkt, zal vaak ook de geurhinder reduceren. Niettemin zal er lokaal sprake 

kunnen zijn van een licht negatief effect. 

 

4 . 4 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling vanuit de verschillende alternatieven weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e oo r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Toe- en afname aantal geurgehinderden en 

geuremissie 

-- -- - 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

4 . 4 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Allereerst wordt hierbij de nuancering aangegeven dat deze conclusies zijn gebaseerd op de 

achtergrondbelasting op basis van een modelbedrijf. De milieutoetsing bij uitbreiding van agrari-

sche bedrijven vindt echter plaats aan de hand van de voorgrondbelasting op basis van de specifie-

ke bedrijfsvoering per geval. De werkelijke geurbelasting zal daarom minder negatief zijn dan in 

de effectbeoordeling aangegeven. 

 

De effecten van het ontwerpbestemmingsplan ontstaan vooral door de toepassing van wijzigings-

bevoegdheden in het bestemmingsplan om agrarische bouwvlakken te vergroten. Geadviseerd 

wordt om daarin een specifieke voorwaarde op te nemen dat op basis van toetsing aan de Wet 

geurhinder in dat specifieke geval geen geurnormen worden overschreden. 

Daarbij is te overwegen om de achtergrondbelasting te laten meewegen bij het beoordelen van de 

planologische aanvaardbaarheid. 

4 . 4 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan beïnvloeden. 
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4 . 5   

L a n d s c h a p ,  c u l t u u r h i s t o r i e  e n  a r c h e o l o g i e  

4 . 5 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

L an d s c h a p  

Op basis van de abiotische, biotische en antropogene patronen zijn binnen de gemeentegrenzen 

een aantal landschapstypen te onderscheiden. Het betreft de volgende landschapstypen: 

 

 Het kampenlandschap (op de dekzandruggen), rondom en ten oosten van de kern Nijkerk. 

 Het heide-ontginningslandschap in het oosten. 

 Het polderlandschap ten westen en noordwesten van de kern Nijkerk. 

 Het veenontginningslandschap tussen de kernen Nijkerkerveen en Hoevelaken. 

 

 

 

 

 
K a a r t  L a n d s c h a p s t y p o l o g i e  ( h u i d i g e  s i t u a t i e )  u i t  d e  S t r u c t u u r v i s i e  
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L a n d s c h a p s t y p e n k a a r t  

 

H e t  k a m p e n l a nd s cha p  

Het kampenlandschap is het kleinschalige landschap rondom en ten oosten van de kern Nijkerk, 

dat is ontstaan toen de hier aanwezige heide werd ontgonnen. Dit landschapstype kent een natuur-

lijk reliëf, met verschillen tussen hoog/droog en laag/nat. Op veel plaatsen is er echter sprake van 

vervlakking van dit reliëf door egalisatie.  

Het gebied bestaat uit een half open landschap (afwisseling van open gebied en landschapsele-

menten) en is voornamelijk in gebruik als gras- en bouwland. De verkaveling van het landschap is 

grillig en bestaat uit onregelmatige tot regelmatige blokvormige kavels. Enkele beken doorsnijden 

het landschap, zoals de Breede Beek en Strijlandsche Beek. 

De erven liggen verspreid in het landschap en zijn veelal aan landschapselementen gelegen. De 

landschapselementen bestaan voornamelijk uit bosschages (kleine bossen), houtwallen/-singels, 

bomenrijen en laanbeplanting. 

 

Een onderdeel van het kampenlandschap vormen de landgoederen rond Salentijn, Ehrental en 

Neude. Het betreft een zeer afwisselend bosrijk landschap. De gebiedsdelen waarin de historische 

en landschappelijke ontwikkeling nog het gaafst bewaard is gebleven, zijn de omgevingen van 

Appel, Driedorp en Hoevelaken. 

 

H e t  h e i d e - on t g i n n i n g s l a n d s c ha p  

De heidevelden van de Veluwe strekten zich in het verleden uit tot op de dekzandruggen in de 

gemeente. Het grootste deel van de heidevelden is in de loop van de tijd in gebruik genomen door 

de landbouw. Ondanks de ontginning van de heidegronden ten behoeve van de landbouw zijn er 

nog enkele restanten heide bewaard gebleven en in stand gehouden. Deze heidevelden zijn aard-
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wetenschappelijk gezien erg waardevol, omdat de ondergrond hier nog nagenoeg ongeroerd is. 

Deze gronden bevinden zich voornamelijk in het oostelijke deel van de heide ontginningen. 

Het kenmerkende reliëf is veelal vervlakt door egalisatie ten behoeve van de landbouw. Het meer 

westelijk gelegen heide ontginningsgebied is te typeren als een agrarisch landschap met voorna-

melijk grasland. Het is een open landschap met plaatselijk bomenlanen, houtsingels en bosstroken. 

De wegen zijn hoofdzakelijk lange, rechte lanen. Het gebied kent een rationeel kavelpatroon met 

rechthoekige percelen. 

De Nieuwe Voorthuizerweg vormt een harde overgang in het meer rationeel verkavelde landschap 

aan de noordzijde en het meer open en grilliger landschap aan de zuidzijde. De meeste erven (en 

burgerwoningen) zijn aan deze weg gelegen. 

 

H e t  p o l d e r l a n d s c ha p  

De oudste sporen van bewoning in de polder Arkemheen dateren van 2700 voor Chr. Door stijging 

van de waterspiegel en de inklinking van de bodem moesten de bewoonde pollen (natuurlijke of 

kunstmatige dekzandopduikingen) kunstmatig verhoogd worden. Zo ontstonden terpen. De aanwe-

zige dijk tussen de polder en het Nijkerkernauw is in het verleden een aantal keer doorbroken. 

Deze plekken zijn te herkennen door de aanwezigheid van waterpartijen (wielen). 

Dit landschap onderscheidt zich door het open en weidse karakter. Het gebied wordt gekenmerkt 

door een blokvormige zeer constante verkaveling. Opvallend is dat de blokstructuur ten hoogte van 

de (oude) kreken wordt doorbroken. Hier is tijdens de verkaveling de loop van de kreken gevolgd, 

die door de invloed van de zee in het landschap aanwezig waren. Het westelijke deel van de pol-

der kent een zeer regelmatige strokenverkaveling die aan een systematische ontginning doet den-

ken. De perceelindeling ten noorden en noordoosten van Nijkerk is veel onregelmatiger en 

blokvormig. In dit landschapstype zijn weinig erven aanwezig. Boerderijen liggen op verhogingen 

(pollen) en hebben over het algemeen een rijke erfbeplanting.  

 

H e t  v e e n on t g i n n i n g s l a nd s ch a p  

Tussen de kernen Hoevelaken en Nijkerkerveen zijn vanuit rechte ontginningsassen en waterlopen 

(Laak) smalle stroken veen ontgonnen, de zogenaamde opstrekkende verkaveling. Er is sprake van 

een laag gelegen en nat landschap. Tussen de percelen zijn vele sloten gelegen, waardoor de per-

celen zeer lang en smal zijn. Op de perceelsgrenzen is veelal beplanting aanwezig in de vorm van 

elzen- en wilgensingels. In de loop van de tijd zijn deze voor dit landschapstype kenmerkende 

houtsingels gedeeltelijk verdwenen of in kwaliteit achteruit gegaan. 

Langs deze ontginningsassen bevinden zich de huizen (lintbebouwing) en ook langs de insteekwe-

gen langs de kavels zijn boerderijen terug te vinden. Doordat op de kavelgrenzen elzen- en wilgen-

singels, die kenmerkend zijn voor dit landschap, staan is er sprake van een „half open‟ landschap.  

In het slagenlandschap neemt de omgeving van Nijkerkerveen een wat aparte plaats in. Hier is 

sprake van een inmiddels semi-verstedelijkte veenontginning. Het gebied is ontgonnen vanaf de 

hogere dekzandrug (ter plaatse van de Buntwal en de Schoolstraat). De weg volgt het kronkelend 

verloop van deze rug. Dit vormt een contrast met de strakke, opstrekkende verkaveling die min of 

meer haaks op de hoofdrichting van deze rug staat. Nijkerkerveen is sterk door bebouwing ver-

dicht. Het is een "agrarisch woonlandschap". De bebouwingsdichtheid is er dermate hoog dat van 

een agrarisch landschap in de traditionele zin nauwelijks meer sprake is. Door de dichtheid van de 

bebouwing en het wegvallen van een groot deel van de singelbeplanting is de oorspronkelijke 

structuur slecht herkenbaar. 
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C u l tu u r h i s t o r i e  en  a r c h eo lo g i e  

 

D e  o n t g i n n i n g s l i n t e n  

De belangrijkste ontginningslinten zijn de Wester- en Oosterdorpsstraat, Slichtenhorsterweg, 

Nieuwe Kerkstraat en de Domstraat. Langs deze linten bevindt zich karakteristieke en landschap-

pelijk waardevolle lintbebouwing en beplanting. 

 

L a n d g o e d e r e n  e n  b u i t e n p l a a t s e n  

Op het grondgebied van Nijkerk ligt de overgangszone tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei. Ten 

noordoosten van Nijkerk en ten westen van Hoevelaken zijn in de 17e eeuw verschillende landgoe-

deren ontstaan rondom Salentein, Berencamp, Ehrental, Hoevelaken en in de omgeving van Appel. 

In de 18e eeuw is Driedorp ontstaan bij de herenboerderijen rond de grote es van Ehrental. Het is 

een van de oudste ontginningen van het gebied. 

De oorsprong van de naam Slichtenhorst ligt in de hoogteverschillen in dit gebied. Een "horst" is 

een verhoging. Slichtenhorst duidt op een begroeide bodemverheffing in moerasgebied. Hier zijn 

fraaie oude boerderijen te vinden. De bij de landgoederen behorende bossen vormen belangrijke 

elementen in het landschap. Waardebepalend voor het landgoederengebied is de in stand gebleven 

ruimtelijke structuur van de buitenplaatsen in combinatie met de kwaliteit van de bebouwing als-

mede die van de erfinrichting en inrichting van de openbare ruimte. De bebouwing wordt geken-

merkt door monumentale en beeldbepalende landhuizen en bijgebouwen en is zeer waardevol. 

 

Het landgoed Hoevelaken ligt ten noordwesten van het huidige dorp Hoevelaken en strekt zich uit 

tussen de Westerdorpsstraat en de Laak. De lange smalle vorm van het landgoed is van steden-

bouwkundige waarde; deze vorm is het gevolg van de inbedding in het karakteristieke slagenland-

schap van Hoevelaken. 

Het complex is van architectuurhistorische waarde vanwege het zich op het terrein bevindende 

landgoed (Huize Hoevelaken) uit 1926, de portierswoning uit ca. 1937 en de tuin- en parkaanleg (in 

gemengde tuinstijl) rondom “Huize Hoevelaken”, die onderling een samenhangend geheel vormen. 

Daarnaast bezitten de onderdelen afzonderlijk hoogwaardige esthetische kwaliteiten in hoofdvorm 

en detaillering. 

 

Ook het Koetshuis (Westerdorpsstraat 68a), gelegen op landgoed Hoevelaken, is een cultuurhisto-

risch waardevol pand. Het landgoed wordt geflankeerd door twee oprijlanen, die aan de Wester-

dorpsstraat gemarkeerd zijn door toegangshekken (1926). Het landhuis is gelegen in de zichtassen 

vanaf de Westerdorpsstraat en vanaf de Nijkerkerstraat. Het landgoed is doorsneden door een 

fietspad (de Veenwal) en door de Nijkerkerstraat. Boven deze weg bevindt zich het Overbosch met 

een wat woester karakter. 

 

B e l v ed è r eg e b i e d  A r k e m he e n  

In de Nota Belvedère wordt de relatie tussen het ruimtelijk beleid en de cultuurhistorie aangeduid. 

De doelstelling met betrekking tot het ruimtelijke beleid luidt: het erkennen en herkenbaar hou-

den van cultuurhistorische identiteit, in zowel het stedelijke als landelijke gebied, als kwaliteit en 

uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen. 

Verspreid over heel Nederland worden de meest waardevolle cultuurhistorische gebieden aangege-

ven, de zogenoemde „Belvedèregebieden‟. Daar geldt een speciale aandacht voor het versterken 

en benutten van de cultuurhistorische identiteit en de daarvoor bepalende kwaliteiten. 
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De polder Arkemheen is aangewezen als Belvedèregebied. Het wordt getypeerd als een typisch 

jong zeekleilandschap met huisterpen die dateren uit de Middeleeuwen. Waardevol in het gebied 

zijn de aanwezige terpen, de voormalige kreken en beken, de gave percelering van strookvormige 

en onregelmatige blokvormige percelen en de openheid. 

 

M o n um e n te n   

Naast de gebieden met bijzondere cultuurhistorische waarden is er cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing aanwezig, zoals boerderijen en landgoedhuizen. Een deel van de waardevolle boerde-

rijen en elementen is aangewezen als rijksmonument of als gemeentelijk monument.  

 

A r c h e o l o g i e  

In 2006 is de Monumentenwet (1988) gewijzigd en in 2007 is de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg van kracht geworden. In het kader hiervan dient een gemeente ruimtelijke planvor-

ming te toetsen op archeologische waarden. Indien potentiële archeologische waarden worden 

verstoord, dient hier nader onderzoek naar te worden verricht.  

 

Het belangrijkste doel is de bescherming van archeologische waarden in de bodem (in situ) omdat 

de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Vooronderzoek moet 

duidelijk maken welke archeologische waarden verwacht kunnen worden. Wie de bodem in wil, 

bijvoorbeeld om te bouwen, kan verplicht worden om een archeologisch vooronderzoek te (laten) 

uitvoeren. De onderzoeksresultaten bepalen het verdere vervolg; een aanpassing van de bouw-

plannen of het opgraven van archeologische vondsten. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe 

dat de "verstoorder" betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden 

als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort. Het is verplicht om met nieuwe be-

stemmingsplannen rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waar-

den.  
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G e m ee n t e l i j k e  a r ch eo l o g i s c h e  b e l e i d s k a a r t  

Ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de archeologische monumenten-

zorg heeft de gemeente Nijkerk een archeologische waarden- en verwachtingskaart en een archeo-

logische beleidskaart vervaardigd. De kaarten bieden inzicht in de bestaande archeologische 

toestand van zowel het landelijke als het bebouwde gebied van de gemeente Nijkerk. Dit inzicht is 

noodzakelijk voor een weloverwogen omgang met archeologie in de beleidsuitvoering. De voorko-

mende archeologische verwachtingswaarden van de archeologische beleidsadvieskaart zijn door de 

gemeente verdeeld in verschillende (verwachtings)waarden, die zijn vastgelegd in het bestem-

mingsplan. 

 

4 . 5 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Per alternatief wordt beschreven wat deze variant betekent voor landschap, archeologie en cul-

tuurhistorie. De resultaten zullen vooral gebaseerd zijn op een kwalitatief deskundigenoordeel. De 

aanwezige (gemeentelijke en provinciale) beleidsdocumenten die de landschappelijke, archeolo-

gische en cultuurhistorische waarden benoemen vormen daarbij het toetsingskader. De diverse 

onderdelen worden kwalitatief beoordeeld.  

 

De volgende criteria worden daarbij gehanteerd: 

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r   

Criterium Methode 

Landschap 

- Effecten op kernkwaliteiten landschap; 

Archeologie 

- Effecten op archeologische waarden; 

Cultuurhistorie 

- Effecten op cultuurhistorische waarden 

 

Kwalitatief 

 

Kwalitatief 

 

Kwalitatief 

 

Bij de beoordeling van de effecten wordt onderscheid gemaakt in permanent verlies van waarden 

en in versnippering/verstoring van landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische eenhe-

den. Wanneer waarden verloren gaan, wordt zowel de omvang (kwantiteit), als het belang ervan 

(kwaliteit) meegewogen. Ontwikkelingen die bijdragen aan landschapsontwikkeling of versterking 

van cultuurhistorische waarden kunnen ook een positief effect hebben. 

Per deelgebied kan sprake zijn van verschillende effecten van een alternatief. Dit betekent dat de 

effecten van de alternatieven niet altijd voorkomen in het gehele buitengebied en niet overal 

even zwaar wegen.  

 

 

L an d s c h a p  

De alternatieven zijn beoordeeld op hun effecten op het landschap. Elk landschapstype heeft zijn 

eigen „waarden‟ en „kernkwaliteiten‟. Voor een goede ruimtelijke kwaliteit is het belangrijk dat 

ontwikkelingen niet ten koste gaan van de waarden en kernkwaliteiten van de landschapstypen. 
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Dit betekent bijvoorbeeld het behouden en/of versterken van het waardevolle open agrarische 

gebied van de polder Arkemheen, van het kleinschalige halfopen kampenlandschap rond Ap-

pel/Driedorp en Hoevelaken en van de karakteristieke slagenverkaveling van het veenontginnings-

landschap tussen Hoevelaken en Nijkerkerveen. De verschillen tussen deze deelgebieden wordt 

dan in stand gehouden en versterkt. 

 

H e t  k a m p e n l a nd s cha p  

In het Studie-alternatief kunnen alle bedrijven omschakelen naar intensieve veehouderijen met 

stallen in meerdere bouwlagen. Dit betekent een toename van de bouwvolumes en hogere gevel-

wanden van de bedrijfsgebouwen, waardoor deze zich minder goed voegen in het landschap. Het 

effect van dit alternatief is daardoor groot.  

De effecten van het alternatief worst case voorontwerp-bestemmingsplan en ontwerpbestem-

mingsplan zullen in het kampenlandschap beperkt kunnen zijn, indien de schaalvergroting van de 

veehouderijen niet ten koste gaat van het kleinschalige besloten karakter van het landschap. Door 

het kleinschalige karakter van dit landschappelijk deelgebied zijn grotere agrarische bedrijven 

relatief goed in te passen.  

Weliswaar mogen de veehouderijen binnen het ontwerpbestemmingsplan-plafond groeien tot 1,5 

ha, echter dit wordt afgeremd doordat de maximale ammoniakemissie niet mag toenemen. Uit-

breiding van de veestapel kan dus alleen indien bestaande stallen worden vervangen door stallen 

die minder ammoniak emitteren. De landschappelijke effecten hiervan zullen beperkt zijn.  

 

H e t  h e i d e - on t g i n n i n g s l a n d s c ha p  

De meeste agrarische bedrijven liggen hier langs de Nieuwe Voorthuizerweg. Dit gedeelte is rela-

tief open. Schaalvergroting van agrarische bedrijven heeft hier relatief grotere landschappelijke 

effecten. Door de schaalvergroting bestaat het risico dat het contrast van de open weidegebieden 

met meer besloten bosgebieden en bosstroken minder groot wordt. 

Ook hier geldt dat in geval van het Studie-alternatief het negatieve effect nog wat groter is, door 

een toename van de bouwvolumes.  

Het effect van het ontwerpbestemmingsplan-plafond zal weer beperkt zijn, vanwege de beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden. 

 

H e t  p o l d e r l a n d s c ha p  

In het polderlandschap is maar een gering aantal agrarische bedrijven aanwezig. Daarnaast hebben 

de bestaande bedrijven een goede ligging aan ontginningslinten en een relatief grote onderlinge 

afstand. Dit landschaptype is daarom relatief ongevoelig voor veranderingen.  

Bij grootschalige ontwikkelingen van veehouderijen kunnen erven lastig in te passen zijn in de 

kenmerkende verkaveling. Schaalvergroting van het erf kan ook een schaalvergroting van de perce-

len betekenen (het dempen van sloten). Het is gewenst de karakteristieke verkaveling tot aan het 

ontginningslint te kunnen waarnemen. Schaalvergroting kan een verslechtering betekenen van 

deze kwaliteit. 

Niettemin is de effectbeoordeling per saldo als neutraal ten opzichte van de referentiesituatie 

beoordeeld. 

Bij het Studie-alternatief kan er wel sprake zijn van een licht negatief effect door de hogere 

bouwvolumes, waardoor de bebouwing prominenter in het open landschap zichtbaar wordt. 
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H e t  v e e n on t g i n n i n g s l a nd s ch a p  

Bij ontwikkelingen is behoud van het kenmerkende slagenlandschap met perceelsbeplanting (hout-

singels) belangrijk. Daarbij dient voorkomen te worden dat de linten verder verdichten, zodat 

doorzichten naar het achtergelegen landschap mogelijk blijven. Hierdoor is het landschapstype 

relatief gevoelig voor schaalvergroting van bedrijven. 

Schaalvergroting van de veehouderijen in dit deelgebied kan leiden tot aantasting van de kenmer-

kende strokenverkaveling, waarbij bovendien de kenmerkende elzen- of wilgensingels kunnen ver-

dwijnen. Tevens kan uitbreiding op bestaande locaties zorgen voor een ongewenste verdichting 

van de linten. Hierdoor is de effectbeoordeling negatief. 

In het Studie-alternatief kan de toename van bouwvolumes het negatieve effect nog wat verster-

ken. 

Het effect van het ontwerpbestemmingsplan-plafond zal weer beperkt zijn, vanwege de beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden. 

 

C u l tu u r h i s t o r i e  

De landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten zijn in de laatste eeuw sterk achteruit ge-

gaan. Er zijn nog slechts kleine restanten over van het „oorspronkelijke‟ cultuurlandschap. Daar-

mee wordt vooral gedoeld op het landschap aan het einde van de 19e eeuw. De landschappelijke 

en natuurlijke variatie was toen het grootst. Bovendien was de ontwikkeling van het landschap en 

de menselijke occupatie nog goed afleesbaar. 

Door de bouw van nieuwe grote stallen c.q. uitbreiding van erven, kunnen lokaal historisch geogra-

fische waarden worden aangetast. Het gaat hierbij om  houtsingels, kenmerkende kavelsloten, 

solitaire bomen en dergelijke. Bijzonder waardevol zijn die elementen die al lange tijd in het ge-

bied aanwezig zijn en daardoor onderdeel zijn van de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied. 

Vooral historische patronen zijn in dit kader waardevol. De gebieden waar openheid en/of door-

zicht van belang is, zijn gevoeliger voor schaalvergroting. De nieuwe situatie zal immers zeer 

zichtbaar zijn en een groter gebied beïnvloeden.  

 

Daarnaast is er sprake van het voorkomen van karakteristieke boerderijen en buurtschappen met 

bijbehorende bebouwingsensembles, erfbeplanting en objecten. Dit zijn belangrijke (ste-

den)bouwkundige waarden in het buitengebied. De historisch waardevolle gebouwen worden door 

de ontwikkelingen niet direct bedreigd. Wel kan hun relatie tot de omgeving worden bedreigd in 

het geval omliggende agrarische bebouwing verder op kan dringen en groter van schaal wordt. Als 

deze gebouwen zelf deel uitmaken van schaalvergroting, dan dreigt een aantasting van de karakte-

ristieke relatie tussen gebouw en erf in relatie tot het gehele bebouwingsensemble ter plaatse.  

 

Het Studiealternatief en het worst-case alternatief voorontwerpbestemmingsplan gaan uit van 

maximale groei van de grondgebonden en intensieve veehouderijen op basis van de maximale mo-

gelijkheden van het bestemmingsplan. Een verdere schaalvergroting van de landbouw kan bedrei-

gend zijn voor de cultuurhistorische waarden. Het laat minder ruimte voor het behoud en het 

introduceren van landschapselementen en in uiterlijk en maat en schaal passende (agrarische) 

bebouwing.  

Het kampenlandschap bestaat uit vele landschapselementen (houtwallen/-singels), landgoederen, 

oude boerderijen en buurtschappen, waardoor er snel sprake kan zijn van nadelige effecten op de 

cultuurhistorie van het gebied. 

In het veenontginningsgebied is sprake van een bijzonder historisch patroon, de slagenverkaveling, 

ontstaan bij het in gebruik nemen van het gebied. Bij een schaalvergroting kan de zichtbaarheid 
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van deze verkaveling aangetast worden (dempen van sloten, verliezen van zichtlijnen). Hierdoor is 

er snel sprake van nadelige effecten op het cultuurhistorische patroon. 

Het heide-ontginningenlandschap is een vrij jong ontgonnen landschap, waardoor de effecten op 

de cultuurhistorie gering zijn. Ook in het polderlandschap zijn de effecten naar verwachting gering 

door de grote onderlinge afstand van de erven. 

Het effect van het ontwerpbestemmingsplan-plafond zal beperkt zijn, vanwege de beperkte uit-

breidingsmogelijkheden. 

Per saldo wordt de effectbeoordeling als een geringe verslechtering ten opzichte van de referen-

tiesituatie beoordeeld (0/-). 

 

A r ch e o lo g i e  

Het Studie-alternatief en het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan gaan uit van 

maximale groei van de grondgebonden en intensieve veehouderijen op basis van de maximale mo-

gelijkheden van het bestemmingsplan. Ook het alternatief ontwerpbestemmingsplan en het ont-

werpbestemmingsplan-plafond gaan uit van groei.  Bij een schaalvergroting zal sprake zijn van 

grotere bedrijven en daarmee grotere stallen. Het gevolg hiervan is dat de grond geroerd zal wor-

den. Daarmee kunnen de in de bodem aanwezige archeologische waarden worden bedreigd. 

In het kampenlandschap is sprake van een variërende archeologische verwachtingswaarde van hoog 

naar laag. Over het algemeen betekent dit dat er kans aanwezig is op negatieve effecten op de 

archeologische waarden. 

Het heideontginningslandschap bestaat bijna volledig uit een lage archeologische verwachtings-

waarde. Hier zijn dan ook geen nadelige effecten voor de archeologische waarden te verwachten. 

De verwachtingswaarde in het polderlandschap varieert van gemiddeld tot laag. Echter, doordat in 

dit landschapstype sprake is van een beperkte hoeveelheid agrarische bedrijven, zullen de nadeli-

ge effecten voor de archeologische waarden naar verwachting beperkt zijn. 

In het veenontginningslandschap geldt, net zoals in het kampenlandschap, een sterke variatie in de 

archeologische verwachtingswaarde (van hoog naar laag). Met name in het noordelijke deel van de 

ontginningen is sprake van een hoge verwachtingswaarde. Richting het zuiden neemt de verwach-

tingswaarde af. Het risico op nadelige effecten voor de archeologische waarden wordt daarom als 

matig tot hoog ingeschat. 

De effecten van het ontwerpbestemmingsplan-plafond zullen beperkter zijn, vanwege de beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden. 
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4 . 5 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling vanuit de verschillende alternatieven weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e oo r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Effecten op de kernkwaliteiten van het land-

schap: 

- Kampenlandschap 

- Heide ontginningslandschap 

- Polderlandschap 

- Veenontginningslandschap 

Totaalscore  

 

 

- 

-- 

0/- 

- 

- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

Effecten op cultuurhistorische waarden 0/- 0/- 0/- 0/- 

Effecten op archeologische waarden 0 0 0 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

4 . 5 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Bij afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden voor het vergroten van agrarische bedrijven kunnen 

eisen gesteld worden aan de landschappelijke inpassing van het erf. Daarmee wordt de schaalver-

groting beter ingepast en wordt het negatieve effect verzwakt. 

Door middel van een stelsel van aanlegvergunningen kan aantasting van waardevolle cultuurhistori-

sche patronen worden voorkomen, bijvoorbeeld in gebieden met een kenmerkend verkavelingspa-

troon. 

Bij de materiaalkeuze van bebouwing en bij de inrichting van het bedrijfserf zou moeten worden 

aangesloten bij de karakteristieken van het betreffende landschap. Daarmee worden storende 

contrasten binnen een gebied voorkomen. Tevens kan de invloed op historische bebouwing door 

zorgvuldig ontwerp en doordachte inpassing worden beperkt. 

De folder over streekeigen beplanting in het buitengebied van Nijkerk bevordert daarbij een goede 

landschappelijke inpassing. 

 

Aangezien ook de archeologische verwachtingswaarden door middel van dubbelbestemmingen in 

het bestemmingsplan zijn vastgelegd, is bescherming daarvan geborgd. Negatieve effecten worden 

hiermee voorkomen. 

 

4 . 5 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan beïnvloeden. 
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4 . 6   

W a t e r  e n  b o d e m  

4 . 6 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

W a t er k w a n t i t e i t  

Tegen het eind van de ijstijden is een bekensysteem gevormd. De beeklopen ontspringen in het 

oostelijk deel van de Vallei. Zij worden gevoed door kwelwater vanuit het Veluwemassief. Als 

gevolg van het geleidelijk aflopend dekzandpakket stromen zij in westelijke richting af. Nijkerk 

ligt in het stroomgebied Arkemheen en Breede beek. 

Het stroomgebied Arkemheen en Breede Beek is geïsoleerd van de overige stroomgebieden in de 

Gelderse Vallei, omdat het overtollige water via het Nijkerker- en Puttergemaal rechtstreeks op 

respectievelijk het Nijkerker- en Nuldernauw (randmeren) wordt geloosd.  

Het stroomgebied is een mengvorm van een beeksysteem en een poldersysteem. De oppervlakte 

van het stroomgebied is ongeveer 6.700 hectare. De Appelsche beek ontspringt ten zuiden van de 

Appelsche heide en is nog een natuurlijke, vrij meanderende beek. De Hoevelakense beek wordt 

gevoed door kwelwater dat vanuit het Veluwemassief en de Heuvelrug toestroomt. Als gevolg van 

het geleidelijk aflopend dekzandpakket stroomt de Hoevelakense beek in westelijke richting af.  

De Laak en de Breede Beek zijn gekanaliseerde beken. De Laak zorgt voor de afwatering van het 

zandgebied rond Nijkerkerveen op het Nijkerkernauw. Het gebied heeft een dicht net van ontwa-

teringssloten. Het verhang is klein waardoor waterconservering met stuwen toegepast kan worden. 

Ten westen van Nijkerk bevindt zich de Dammersbeek. Ten oosten van de Arkervaart stroomt de 

vrij meanderende Krommebeek. 

 

 

 

L i g g i n g  s t r o o m g e b i e d e n  i n  N i j k e r k ,  b r o n :  W a t e r b e h e e r s p l a n  V a l l e i  e n  E e m  2 0 1 0 -

2 0 1 5  
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Bij hoge waterstanden op de randmeren wordt het overtollige water van de Arkervaart afgelaten 

op de Nijkerkerpolder en via het gemaal geloosd. Het oppervlaktewater in het noordoosten van 

Nijkerkerveen voert af op de Breede Beek en het zuidwestelijke deel op de Laak. 

 

Doordat het maaiveld van de polders langs het Nijkerker- en Nuldernauw beneden NAP ligt en de 

slootpeilen nog lager, kunnen de sloten gevoed worden met kwelwater uit het ondiepe pakket. Als 

gevolg van het feit dat met de toestroom van kwel vanaf de Veluwe naar het oppervlaktewater het 

in de ondergrond nog altijd aanwezige zoute zeewater wordt meegenomen naar de bovengrond, is 

het oppervlaktewater enigszins brak. Door het inlaten van water in de polders worden in de zomer 

hogere waterstanden gehanteerd en door het uitmalen (via gemalen) in de winterperiode lager. 

Getracht wordt de peilverschillen tussen zomer en winter zo klein mogelijk te maken.  

 

K w a l i t e i t  

De Laak is tamelijk vervuild. De Breede Beek loost grotendeels op de Nijkerkerpolder en via de 

Arkervaart op de randmeren. Het water van de Arkervaart heeft een (te) hoog fosfaatgehalte, dat 

tot behoorlijke (blauw)algengroei leidt. Zowel vanuit landbouw- als natuurbelang beperkt Water-

schap Vallei & Veluwe het inlaten van water uit de Arkervaart tot een minimum. De waterkwaliteit 

van de Breede Beek is gemiddeld matig en regelmatig zeer slecht. Voor de Breede Beek heeft het 

Waterschap een schoonwater- project opgezet. 

Het effluent van de RWZI Nijkerk wordt rechtstreeks op de Arkervaart geloosd en daarmee dus op 

de randmeren. Wordt vanwege hoge waterstanden op de randmeren water vanuit de Arkervaart 

afgelaten op de Nijkerkerpolder, dan is dit indirect het (verdunde) effluent van de zuivering en het 

overstortwater uit de stad Nijkerk. Het buitengebied is aangesloten op drukriolering . Naast deze 

invloeden, die met uitzondering van de geïsoleerde wateren en enkele sprengenbeekjes voor alle 

wateren gelden, zijn ook de hydromorfologische ingrepen van grote invloed op de huidige ecolo-

gische kwaliteit. 

 

K a d e r r i c h t l i j n  Wa t e r  

De watergangen het Wiel en de Hoevelakense Beek vallen onder de kaderrichtlijn water. De Kader-

richtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en 

oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. In het kader van de Kader-

richtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, gericht op het beschermen en verbeteren van de aquati-

sche ecosystemen (verplichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt als norm dat 

oppervlaktewateren in 2015 moeten voldoen aan een 'goede ecologische' toestand (GET).  
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B r o n :  A t l a s  G e l d e r l a n d  

 

 
B r o n :  A t l a s  G e l d e r l a n d  

 

G r o n d w a t e r s y s t e em  

De gemeente Nijkerk ligt op de overgang van een zwak hellend dekzandgebied aan de westrand 

van de stuwwal van de Veluwe naar het laaggelegen en vlakke veen- en zeekleigebied aan de 

noordkant van de Gelderse Vallei. Het niveauverschil in het plangebied is geleidelijk aanwezig en 

loopt van 0,3 m onder NAP in de polder Arkemheen op naar 14 m boven NAP aan de flanken van de 

Veluwe. Op de stuwwal van de Veluwe infiltreert water. Via het diepe en ondiepe grondwater 

vindt afvoer naar het westen plaats; in de laaggelegen gronden in het westen en langs de kust 

vindt afwatering plaats via het open water. Een aantal kwelgebieden ligt in de laaggelegen gron-

den rondom de bebouwde kern van Nijkerk. In de gemeente ligt ter hoogte van de Appelse Heide 
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de grens tussen het infiltratiegebied en het kwelgebied. Dit is het hydrologische oorspronggebied 

van de Appelsche beek. 

 
B r o n :  A t l a s  G e l d e r l a n d  

 

In dit overgangsgebied aan de voet van de Veluwe kunnen hoge grondwaterstanden voorkomen. De 

afvoer van grondwater is gericht op de randmeren. In het gebied wisselen een geringe ondiepe 

kwel en infiltratie elkaar door het jaar af. De grondwaterstanden lopen in zuidoostelijke richting 

op van onder NAP tot ca. 3,5 m boven NAP in het oosten van de kernen Nijkerk en Hoevelaken. 

Verder naar het oosten lopen de grondwaterstanden steeds sterker op. Bij het begin van de Breede 

Beek komt een grondwaterstand van ca. 5 m boven NAP voor. De droge dekzandruggen ten oosten 

van Nijkerk worden afgewisseld door vochtige laagtes en beekdalen. De vrij vochtige dekzandvlak-

tes drogen 's zomers sterk uit. De laatste 10 jaar is het grondwater onder invloed van diverse in-

grepen plaatselijk 15 cm gedaald, waardoor met name in bosgebieden sterke verdroging optreedt.  

 

W a t e r k e r i n g e n  

De Gelderse Vallei wordt van de Randmeren gescheiden door een dijk. Deze dijk is een primaire 

waterkering. De dijk langs de Laak is een regionale waterkering. Voor deze waterkeringen geldt 

een binnen- en buitendijkse vrijwaringszone van 30 m, resp. 50 m conform de maatvoering van het 

waterschap. Hierbinnen is geen nieuwe bebouwing toegestaan.  
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L i g g i n g  p r i m a i r e  e n  r e g i o n a l e  w a t e r k e r i n g e n  m e t  b i j b e h o r e n d e  n o r m e n ,  b r o n :  W a -

t e r b e h e e r s p l a n  V a l l e i  e n  E e m  2 0 1 0 - 2 0 1 5  

 

W a t e r w i n n i n g  

Ten noordwesten van de kern Nijkerk ligt een waterwingebied met een pompstation en een bo-

ringsvrije zone. De bescherming vindt plaats via de Provinciale Milieuverordening Gelderland en de 

Ruimtelijke Verordening Gelderland (zie paragraaf 3.4).  
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L i g g i n g  w a t e r w i n g e b i e d  e n  b o r i n g v r i j e  z o n e  

 

Het belang van waterwinning is zo evident dat het projecteren van andere bestemmingen hier niet 

mogelijk is. Uitbreiding van reeds aanwezige bebouwing dient tot een minimum te worden be-

perkt. 

 

B o d e m kw a l i t e i t   

De gemeenteraad van Nijkerk heeft op 28 juni 2012 de 'Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei' en de 

'Nota bodembeheer regio De Vallei' vastgesteld. De Bodemkwaliteitskaart en de bijbehorende Nota 

Bodembeheer zijn opgesteld in samenwerking met de gemeenten Barneveld, Ede, Wageningen, 

Scherpenzeel. Met de nieuwe bodemfunctiekaart, bodemkwaliteitskaart en bijbehorende beleids-

notities wordt inhoud gegeven aan een duurzaam bodembeheer. De aanwezigheid cq. mate van 

bodemverontreiniging is vastgelegd op de Bodemkwaliteitskaart. Samen geven de kaarten inzicht 

in de samenhang tussen gebruik en bodemkwaliteit. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt de kaart 

gebruikt om vast te stellen of en in welke mate bodemonderzoek noodzakelijk is. 
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4 . 6 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Bij het aspect water worden de gevolgen voor het watersysteem, zowel oppervlaktewater als 

grondwater, kwalitatief getoetst. Tevens wordt beschreven wat de gevolgen van de alternatieven 

voor de waterkwaliteit kunnen zijn. 

 

Bodemverontreinigingen ontstaan vaak onbedoeld door onder andere het gebruik of de onvoldoen-

de opslag van verontreinigende (bouw)materialen. Voorbeelden hiervan zijn: 

- het gebruik van lood als bouwmateriaal. Het lood kan uitlogen en hiermee de bodem veront-

reinigen. 

- de opslag van bestrijdingsmiddelen. De opslag kan lekken waardoor de bestrijdingsmiddelen 

de bodem verontreinigen. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan de bodem veront-

reinigen.  

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  b o d e m  e n  w a t e r  

Criterium Methode 

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. Kwalitatief 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. Kwalitatief 

Risico‟s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. Kwalitatief 

Risico‟s en negatieve effecten de kwaliteit van het oppervlak-

tewater 

Kwalitatief 

Effecten op de bodemkwaliteit  Kwalitatief 

 

E f f e c te n  v a n  d e  a l t e r n a t i e v e n  

In het Studie-alternatief en het Alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan is een verdere 

uitbreiding en intensivering van de agrarische sector mogelijk. De agrarische bebouwing zal in 

deze alternatieven flink kunnen worden vergroot. Ten opzichte van de referentiesituatie is het dan 

ook de verwachting dat het bebouwde oppervlak fors kan toenemen (toename verhard oppervlak).  

In het ontwerpbestemmingsplan-plafond is er sprake van een beperkte toename van het bebouwde 

oppervlak, doordat alleen vervangende nieuwbouw van veestallen mogelijk is. Aanleg van verhar-

ding binnen het bouwvlak is overigens binnen ieder alternatief mogelijk.  

 

Het Waterschap Vallei & Veluwe stelt evenwel voorwaarden aan realisatie van nieuwe bebouwing 

op haar grondgebied. Zo mag het functioneren van het huidige watersysteem (doorstroming, afwa-

tering, realiseren van het gewenste peil) door de planuitvoering niet verslechteren. Het watersys-

teem dient te voldoen aan het principe van 'waterneutraal bouwen', dit wil zeggen: waar het 

verhard oppervlak toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen om piekaf-

voeren te verwerken en infiltratie van water mogelijk te maken. Oplossingen voor eventuele wa-

terhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied te worden 

gevonden.  

Daarnaast schrijft de Keur voor dat indien watergangen worden gedempt, hiervoor een gelijk wa-

teroppervlak terug dient te komen. Wanneer voor de uitbreiding (kavel)sloten gedempt dienen te 

worden, bestaat dus de verplichting hiervoor in de plaats eenzelfde hoeveelheid oppervlaktewater 

voor terug te brengen. 
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Het effect op de grondwater- en oppervlaktewaterkwantiteit zal dan ook niet of nauwelijks afwij-

ken van de referentiesituatie (0).  

 

Daarnaast zal een verdere schaalvergroting van de agrarische sector kunnen betekenen dat de 

inspoeling van nutriënten in de bodem kan toenemen. Hierdoor zal de kwaliteit van zowel het 

oppervlaktewater als het grondwater negatief kunnen worden beïnvloed. Hier wordt dus een licht 

negatief effect verwacht. 

 

E f f e c t en  o p  b o d e m kw a l i t e i t  

In de alternatieven zijn verschillende ontwikkelingen voorzien. Bij deze ontwikkelingen kunnen 

mogelijk bodemverontreinigende materialen gebruikt worden. Hierdoor is er sprake van een toe-

name van het risico op bodemverontreinigingen. 

 

Deze ontwikkelingen betreffen vaak ook de verbouw van bestaande of de bouw van nieuwe gebou-

wen. Wanneer bij de (ver)bouw van deze gebouwen mogelijk bodemverontreinigende 

(bouw)materialen worden gebruikt is er mogelijk ook sprake van bodemverontreiniging. 

 

Op basis van de ontwikkelingen zoals die zijn voorzien is er mogelijk sprake van een toename van 

het risico op bodemverontreinigingen. Het risico op en van bodemverontreinigingen worden in het 

algemeen op grond van wet- en regelgeving beperkt, waardoor verwacht mag worden dat er zo 

goed als geen milieueffecten zijn. De milieueffecten op de bodemkwaliteit worden dan ook als 

nihil beoordeeld. 

 

4 . 6 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling vanuit de verschillende alternatieven weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e oo r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Risico op negatieve effecten op grondwater-

kwantiteit. 

0 0 0 0 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 0/- 0/- 0/- 

Risico‟s en negatieve effecten oppervlaktewa-

terkwantiteit. 

0 0 0 0 

Risico‟s en negatieve effecten de kwaliteit van 

het oppervlaktewater. 

0/- 0/- 0/- 0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit. 0 0 0 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 
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4 . 6 . 4   

M a a t r e g e l e n  

W a t e r  

Op grond van de verordening stikstof en Natura2000 van de provincie Gelderland en het besluit 

Huisvesting is bij bouw van veestallen het gebruik van emissiearme stalsystemen verplicht. Dit 

draagt bij aan de verlaging van de uitstoot van ammoniak en nutriënten. Dit heeft een positieve 

invloed op de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. 

 

B o d em  

Op basis van wetgeving dient bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen dient 

onderzoek uitgevoerd te worden naar de mogelijkheden om bodemverontreinigingen, wanneer 

deze in of in de directe omgeving van het projectgebied aanwezig zijn, te saneren. Hierdoor is er 

sprake van afname van het aantal bodemverontreinigingen en een toename van de gemiddelde 

bodemkwaliteit.  

 

Voor het overige wordt een goede bodemkwaliteit op grond van wet- en regelgeving gewaarborgd. 

4 . 6 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan beïnvloeden. 

 

4 . 7   

V e r k e e r  

4 . 7 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

De hoofdinfrastructuur van het gebied bestaat uit de A28 met de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en 

de A1 met de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke regionale 

wegen: 

- N201 Amersfoortseweg 

- N301 Berencamperweg 

- N806 Bunschoterweg 

- N798 Putterstraatweg 

- N303 Voorthuizerweg 
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4 . 7 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Ten aanzien van het aspect verkeer wordt de toe- of afname van het verkeer beoordeeld, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen verkeer van personenauto's en vrachtwagens. Deze gegevens 

zullen ook als input dienen voor de aspecten geluid en lucht. Daarnaast zal aandacht worden be-

steed aan de gevolgen voor de verkeersveiligheid.  

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  v e r k e e r  

Criterium Methode 

Verandering van verkeersintensiteiten.  Kwalitatief 

Verandering in de verkeersveiligheid.  Kwalitatief 

 

E f f e c t b eo o r d e l i n g  

In de alternatieven is er sprake van een schaalvergroting in de landbouw. Mits de locatie het toe-

staat, mag er fors uitgebreid worden. Uitgaande van ongeveer 200 agrarische bedrijven in het 

plangebied kan op basis van ervaringscijfers worden uitgegaan van een toename van ongeveer 

2.000 ritten per etmaal, verspreid over het plangebied. Uitgaande van een gelijkmatige verdeling 

van de bedrijven over het buitengebied is de toename van het verkeer per wegvak zeer beperkt. 
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Wat betreft het wegverkeer wordt daarom geconstateerd dat in de alternatieven er weliswaar 

sprake is van een toename van het aantal verkeersbewegingen, maar dat deze zodanig gering is 

dat geen maatregelen behoeven te worden getroffen. 

 

Bovendien is bij schaalvergroting en intensivering mogelijk bundeling van verkeersbewegingen 

mogelijk (bevoorrading met grotere vrachtwagens), waardoor het aantal vrachtwagenritten daalt. 

Er zal dus sprake zijn van een toename van het aantal verkeersbewegingen, maar deze is zodanig 

gering dat naar verwachting geen maatregelen behoeven te worden getroffen. 

 

Zowel de intensiteit van het verkeer als ook het aandeel vrachtverkeer zal in de alternatieven iets 

toenemen. Door meer zwaar verkeer kan dit met name op de lokale wegen leiden tot een lichte 

afname van de verkeersveiligheid.  

De grootste problemen met dit zware verkeer zijn de te verwachten potentiële conflicten (kruis-

punten en wegvakken) met andere weggebruikers, in het bijzonder het kwetsbare langzame ver-

keer, zoals recreatie(fietsers) en wandelaars. Dit speelt vooral op de lokale wegen met een 

duidelijke mengfunctie (verblijven en ontsluiten), waar er geen aparte of onvoldoende voorzienin-

gen zijn voor langzaam verkeer.  

 

In het ontwerpbestemmingsplan-plafond zal er maar op een beperkt aantal locaties sprake zijn van 

uitbreiding (investering in vervanging van stallen), omdat de maximale ammoniakemissie per vee-

houderij is vastgelegd. De verwachting hierbij is dat de schaalvergroting op de ene locatie gepaard 

zal gaan met een stoppend agrarisch bedrijf elders. De toename van de verkeersbewegingen is in 

dit alternatief dus geringer dan in het alternatief worst case bestemmingsplan. Per saldo wordt dit 

als een neutraal effect ingeschat. 

 

4 . 7 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling vanuit de verschillende alternatieven weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e oo r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 0/- 0/- 0 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 0/- 0/- 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

4 . 7 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Bij de wijzigingsbevoegdheden voor het vergroten van veehouderijen kan als voorwaarde worden 

opgenomen, dat beoordeeld moet worden welke gevolgen de wijziging heeft voor de verkeersin-

tensiteiten en met name of de lokale wegen deze extra intensiteiten aankunnen. Daarnaast zal 

gekeken moeten worden welk effect er op de verkeersveiligheid zal optreden. 
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Daar waar meerdere schaalvergrotingen langs lokale wegen plaatsvinden, kan aanpassing van de 

wegen aan de orde zijn, bijvoorbeeld in de vorm van vrijliggende fietspaden, waardoor de ver-

keersveiligheid kan verbeteren.  

4 . 7 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan beïnvloeden.  

 

4 . 8   

G e l u i d  

4 . 8 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

W e g v er k e e r s l aw a a i  

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs wegen geluidszones. Binnen deze zones 

moet in het geval van een nieuwe situatie met een geluidsgevoelige bestemming (bijvoorbeeld de 

bouw van een woning) onderzoek worden verricht naar de optredende geluidsbelasting. In buiten-

stedelijk gebied geldt voor wegen, bestaande uit vijf of meer rijstroken een zone van 600 m, voor 

drie of vier rijstroken een zone van 400 m en voor wegen bestaande uit één of twee rijstroken een 

zone van 250 m, gemeten vanuit de as van de weg. Een aantal wegen heeft geen zone, te weten: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

Binnen het plangebied zijn geen wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

Voor de A28 en de A1 geldt een geluidszone van 400 meter en voor de overige wegen buiten de 

bebouwde kom geldt een geluidszone van 250 meter.  

Nieuwe situaties binnen de zones van deze wegen moeten in beginsel voldoen aan de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB. Daarboven kan in een beperkt aantal gevallen onder voorwaarden een 

ontheffing worden verleend. De figuren hierna geven de feitelijke geluidbelasting langs provinciale 

en rijkswegen weer.  
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B r o n :  w e b s i t e  p r o v i n c i e  G e l d e r l a n d  

 

 
B r o n :  G e l u i d s b e l a s t i n g s k a a r t  2 0 1 2  R i j k s w a t e r s t a a t  

 

S p o o r w eg v er k e er s l aw a a i  

Spoorlijnen hebben ook een geluidszone. De spoorlijn Amersfoort-Zwolle heeft een zone van 600 m 

aan weerszijde van het spoor. Ook binnen deze zone zal bij nieuwe ontwikkelingen een akoestisch 

onderzoek moeten worden uitgevoerd. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeer is 55 dB. Net als 

voor wegverkeerlawaai moeten ontwikkelingen voldoen aan de Wet geluidhinder (Wgh), het ge-

luidbeleid en het Bouwbesluit.  
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I n d u s t r i e l a w a a i  

In de Wet geluidhinder is bepaald dat rond industrieterreinen waarop bepaalde, krachtens de Wet 

milieubeheer aangewezen, inrichtingen zijn gevestigd of zich mogen vestigen (grote lawaaima-

kers), een geluidszone moet zijn vastgesteld. Met deze zonering wordt beoogd rechtszekerheid te 

bieden aan zowel lawaaimakers als aan woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. La-

waaimakers kunnen aan de ene kant hun geluidproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbrei-

den ter bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de 

zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat 

woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de lawaaimakers toe.  

Het bedrijventerrein Arkervaart is een gezoneerd industrieterrein. De geluidzone ligt deels over de 

Polder Arkemheen. In dit gebied zijn nauwelijks geluidgevoelige functies aanwezig en deze worden 

met dit bestemmingsplan ook niet mogelijk gemaakt.  

 

G e l u i d  i n r i ch t i n g e n  

De geluidsproductie van agrarische bedrijven (met name veroorzaakt door ventilatoren, laden en 

lossen) wordt gereguleerd via de milieuvergunning. Hierdoor wordt voorkomen dat op gevoelige 

objecten en terreinen (woningen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen en 

woonwagenstandplaatsen) geluidhinder boven de gestelde (voorkeurs)grenswaarde komt. 

4 . 8 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er   

Beoordeeld is of een verandering zal optreden ten aanzien van het aantal geluidsgevoelige functies 

als gevolg van de verschillende alternatieven. Voor het thema geluid zijn dan ook de ontwikke-

lingsmogelijkheden van de agrarische bedrijven en de burgerwoningen van belang. De toe- en af-

name van verkeer speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  g e l u i d  

Criterium Methode 

Toename/afname geluidshinder Kwalitatief 

 

De verkeersbewegingen zullen in het Studie-alternatief en het alternatief worst case voorontwerp-

bestemmingsplan licht toenemen. Per weg gaat het echter om een relatieve geringe toename van 

de intensiteiten, waarbij het wel gaat om meer vrachtverkeer. Hierdoor zal er slechts in geringe 

mate sprake zijn van effecten op het gebied van geluidshinder ten gevolge van wegverkeer. Moge-

lijk zal het aantal geluidgehinderden in lichte mate kunnen toenemen. In het ontwerpbestem-

mingsplan-plafond wordt aangenomen dat het wegverkeer per saldo niet of nauwelijks zal 

toenemen en wordt het effect dus beoordeeld als neutraal.  

 

G e l u i d  i n r i ch t i n g e n  

Volgens het VNG-handboek Bedrijven en Milieuzonering (2009) bedraagt voor het thema geluid de 

aan te houden afstand bij veehouderijen minimaal 50 m tussen een inrichting en een gevoelige 

functie (wonen).  

Gelet op deze beperkte afstand kan er geconcludeerd worden dat er ten aanzien van de bestaande 

veehouderijen ook bij realisatie van het Studie-alternatief of het alternatief worst case vooront-
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werpbestemmingsplan gelet op de locaties waar uitbreiding is toegestaan, voldoende afstand blijft 

tussen de emissiebronnen van geluid en de gevoelige functies binnen de bebouwde kom.  

4 . 8 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling vanuit de verschillende alternatieven weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e oo r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Toe/afname aantal geluidsgehinderden 0/- 0/- 0/- 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

4 . 8 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geluidshinder als gevolg van wegverkeer, is 

het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenserende maatregelen toe te passen.  

4 . 8 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Er is geen sprake van een leemte in kennis, die de besluitvorming kan beïnvloeden. 

 

4 . 9   

L u c h t k w a l i t e i t  

4 . 9 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

De gevolgen van luchtverontreiniging zijn bijvoorbeeld schade aan de gezondheid van mensen en 

dieren en schade aan planten en gebouwen. Stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) veroorzaken 

gezondheidsklachten en versterken hooikoorts, allergische en astmatische problemen.  

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële bedrijven en de 

landbouw.  

4 . 9 . 2   

S t i k s t o f d i o x i d e  

Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de buitenlucht is het gemotoriseerd verkeer. 

Momenteel worden in Nederland de normen voor stikstofdioxide in stedelijke gebieden en nabij 

drukke verkeerswegen regelmatig overschreden. Daarbuiten liggen de concentraties ver onder de 

Europese grenswaarden. 
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Voor de gemeente Nijkerk ligt het jaargemiddelde tussen de 10 en 30 µg/m³, waarbij de hoogste 

waarden langs de A28 en in de buurt van Amersfoort aanwezig zijn. Dit is gelegen onder de norm 

van de Europese Unie voor het jaargemiddelde van 40 µg/m
3
. 

 

 
S i t u a t i e  s t i k s t o f d i o x i d e ,  b r o n  h t t p : / / g e o d a t a . r i v m . n l / g c n /  

4 . 9 . 3   

F i j n  s t o f  

De huidige concentraties fijn stof worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de al aanwe-

zige achtergrondconcentraties. In landelijke gebieden met een agrarisch karakter wordt een be-

langrijk deel van het fijn stof in de lucht veroorzaakt door de veehouderij en het wegverkeer.  

 

Op basis van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat de concen-

tratie in het plangebied in de huidige situatie niet meer dan 25 µg/m
3
 bedraagt.  

Daarmee blijven de concentraties ruim binnen de grenswaarde van 40 µg/m
3
. Per saldo is de ver-

wachting dat de hoeveelheid ten gevolge van de autonome ontwikkelingen niet zal toenemen. 
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Situatie fijnstof, bron http://geodata.rivm.nl/gcn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S i t u a t i e  f i j n e r e  f r a c t i e  v a n   f i j n s t o f ,  b r o n  h t t p : / / g e o d a t a . r i v m . n l / g c n /  

 

 

Tegenwoordig wordt er ook aandacht besteed aan de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5). De Euro-

pese grenswaarde voor het jaargemiddelde bedraagt 25 µg/m3. Daarnaast geldt vanaf 2015 ook 

nog een grenswaarde voor de blootstellingsconcentratie van 20 µg/m3. De advieswaarde van de 

WHO is 10 µg/m3. 

In Nijkerk liggen de waarden tussen de 10 en 14 µg/m3. Deze liggen dus onder de wettelijke 

grenswaarden. 
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C o n c l u s i e  m i l i e u g eb r u i k s r u i m t e  

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de milieugebruiksruimte vanuit het 

aspect luchtkwaliteit groot is. De huidige concentraties fijn stof liggen in het algemeen onder de 

wettelijke grenswaarden.  

4 . 9 . 4   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Hierbij wordt zowel gekeken naar fijn stof op basis van wegverkeer als fijn stof als gevolg van de 

bedrijfsvoering van een intensieve veehouderij.  

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  l u c h t k w a l i t e i t  

Criterium Methode 

Toe/afname knelpunten fijn stof t.g.v. wegverkeer 

Toe/afname knelpunten fijn stof bedrijfsvoering 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

 

F i j n  s t o f  t en  g ev o l g e  v a n  w e g v er k e er  

In de alternatieven nemen de verkeersintensiteiten naar verwachting licht toe. Uitgaande van 

ongeveer 200 agrarische bedrijven in het plangebied, mag worden uitgegaan van een toename van 

ongeveer 2.000 ritten per etmaal. Uitgaande van een gelijkmatige verdeling van de bedrijven over 

het plangebied is de toename van het verkeer per wegvak zeer beperkt. 

Er is daarmee sprake van een nibm-situatie (niet in betekenende mate). Op het onderdeel fijn stof 

ten gevolge van het wegverkeer zal er zeker geen sprake zijn van knelpunt situaties. 

 

E f f e c t b eo o r d e l i n g  f i j n  s t o f  b ed r i j f s v o e r i n g  

Fijn stof ten gevolge van de bedrijfsvoering is voor het overgrote deel afkomstig van pluimvee- en 

varkensstallen. De meeste effecten zijn te verwachten bij een pluimveebedrijf.  

In het algemeen kan gesteld worden dat fijn stof problemen altijd dichtbij de bron voorkomen, 

hooguit een paar honderd meter. De fijn stof problemen kennen altijd overschrijdingsdagen. De 

effecten van een grote intensieve veehouderij zijn echter lokaal. 

 

In het Studie-alternatief en het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan kunnen inten-

sieve veehouderijen uitbreiden en is omschakeling naar intensieve veehouderij mogelijk. Door de 

schaalvergroting kan er lokaal sprake zijn van een mogelijke overschrijding van de normen. Indien 

niet aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan, kan de omgevingsvergunning voor het 

onderdeel milieu niet worden verleend. Vanwege de toename van de totale emissie is dit alterna-

tief als een verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie beoordeeld.  

In het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan-plafond kunnen minder bedrijven 

uitbreiden en is omschakeling naar een pluimveehouderij niet toegestaan. Hierdoor zal het effect 

dus beperkt blijven. In het ontwerpbestemmingsplan-plafond kunnen bedrijven alleen uitbreiden 

bij gelijkblijvende ammoniakemissie. Hierdoor zal er hooguit sprake zijn van een gering negatief 

effect. 
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4 . 9 . 5   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling vanuit de verschillende alternatieven weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e oo r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Toe-/afname knelpunten fijn stof t.g.v. weg-

verkeer 

0 0 0 0 

Toe-/afname knelpunten fijn stof t.g.v. be-

drijfsvoering 

- - 0/- 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

4 . 9 . 6   

M a a t r e g e l e n  

Indien noodzakelijk kunnen extra emissiebeperkende maatregelen in het kader van de omgevings-

vergunning voor het onderdeel milieu worden voorgeschreven. Voor beperking van fijn stof emis-

sies uit de veehouderij bestaan desgewenst de volgende mogelijkheden: 

- Aanpak van de bron: voermaatregelen (gebruik coating tegen stofverspreiding) & huisvesting 

(strooisel, mest afdekken). 

- Aanpak luchtkwaliteit in de stal: vernevelen (olie/water), elektrostatisch filter. Aanpak-

luchtkwaliteit bij de uitlaat: (combi-)wasser, watergordijn, filters, groensingels. Bij toepas-

sing van een chemische of biologische luchtwasser kan de emissie van fijn stof met circa 60% 

worden gereduceerd. Bij toepassing van de gecombineerde luchtwasser bedraagt de reduc-

tie circa 80%. 

4 . 9 . 7   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

De effectscores zijn bepaald op basis van expertbeoordeling. Mede gelet op de huidige situatie 

(concentraties onder de normen) zijn geen berekeningen uitgevoerd op gebiedsniveau.  

Het voldoen aan de grenswaarde van een uitbreiding wordt nader getoetst in het kader van de 

daarvoor benodigde omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. Er zijn daarom geen leemten 

geconstateerd die van invloed zijn op de oordeel- en besluitvorming. 
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4 . 1 0   

G e z o n d h e i d  

4 . 1 0 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Gezondheid in relatie tot intensieve veehouderijen en geitenhouderijen is een onderwerp dat mo-

menteel erg in de belangstelling staat. Over dit onderwerp is nog relatief weinig bekend en be-

staan nog veel onzekerheden. 

 

In juni 2011 is een studie gepubliceerd van IRAS, NIVEL en RIVM
2
, waarin is ingegaan op de moge-

lijke relatie tussen de nabijheid van intensieve veehouderijbedrijven en de gezondheid van omwo-

nenden. Hierbij zijn metingen uitgevoerd rond intensieve veehouderijen en zijn gegevens van 

huisartsen betrokken. 

De resultaten van dit en andere onderzoeken zijn verwerkt in een update van het 'Informatieblad 

Intensieve veehouderijen en gezondheid, sept. 2011' van de GGD. Alle huidig bekende weten-

schappelijke informatie met betrekking tot dit onderwerp is hierin verwerkt. Dit Informatieblad 

gebruiken de GGD's in Nederland bij het adviseren van gemeenten over intensieve veehouderij en 

gezondheid. 

 

A d v i e s  G ez o n d h e i d s r a a d  2 0 1 2  

Daarnaast heeft de Gezondheidsraad eind 2012 een advies uitgebracht over gezondheid en vee-

houderijen
3
. Daarin schrijft de raad dat het niet bekend is tot welke afstand omwonenden van 

veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico‟s lopen. Daarom is er niet op wetenschappelijke gron-

den één landelijke „veilige‟ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en woningen. 

Omwonenden zijn echter vaak ongerust, en dat verdient serieuze aandacht. Daarom zouden ge-

meenten samen met de GGD en belanghebbenden lokaal beleid moeten ontwikkelen met mini-

mumafstanden. Die kunnen namelijk wel op beleidsmatige gronden vastgesteld worden.  

 

Er is veel maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij in ons land, die vaak in de 

nabijheid van woongebieden is gevestigd. De uitbraak van de Q-koorts heeft de ongerustheid over 

gezondheidsrisico‟s van wonen in de buurt van veehouderijen verder versterkt. Daarom hebben de 

minister van VWS en de staatssecretarissen van I&M en van EZ de Gezondheidsraad gevraagd te 

adviseren over deze gezondheidsrisico‟s. Het gaat om de risico‟s in de normale situatie, zonder dat 

er sprake is van een uitbraak van een dierziekte.  

Volgens de raad zijn er aanwijzingen dat wonen in de buurt van veehouderijen gezondheidsrisico‟s 

met zich mee kan brengen. Maar de aard en omvang van die risico‟s zijn niet precies bekend. Er is 

bijvoorbeeld wel onderzoek naar fijn stof en de gezondheidsklachten die dat kan veroorzaken, 

maar die zijn gebaseerd op fijn stof in de stad, dat heel anders van  

                                                   

 

 
2 Heederik, D.J.J.; IJzermans, C.J. Mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden 

IRAS Universiteit Utrecht, NIVEL, RIVM. Juni 2011 
3  Gunning-Schepers, L.J. (2012). Gezondheidsrisico‟s rond veehouderijen. Gezondheidsraad, Den Haag, 2012. 
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samenstelling is dan op het platteland. Ook is er onderzoek dat uitwijst dat werknemers van vee-

houderijen door blootstelling aan endotoxinen chronische long- en luchtwegklachten kunnen krij-

gen. De veilige grens die voor werknemers geldt is echter niet toepasbaar op omwonenden.   

 

Er is dus te weinig informatie om een wetenschappelijk onderbouwde norm vast te stellen voor 

een veilige afstand tussen een veehouderijbedrijf en woningen. Maar niet alleen harde gegevens 

zijn van belang, ook de zorgen van mensen tellen. Volgens de raad heeft de maatschappelijke 

onrust over de intensieve veehouderij behalve met gezondheidsrisico‟s, ook te maken met risico-

percepties en geurhinder. Geurhinder vermindert de kwaliteit van leven. Bovendien hebben om-

wonenden vaak het gevoel dat ze geen controle hebben over de situatie, wat de ongerustheid kan 

vergroten en stress kan veroorzaken. Aan de negatieve gezondheidseffecten die hierdoor worden 

veroorzaakt, is wel degelijk iets te doen. 

 

De raad beveelt daarom aan dat op lokaal niveau beleid gemaakt wordt en minimumafstanden 

tussen veehouderijen en woningen worden vastgesteld. Op beleidsmatige gronden kan dat name-

lijk wél. Hulpmiddel daarbij is het zogeheten Beoordelingskader Gezondheid en Milieu, dat helpt 

om de relevante aspecten in kaart te brengen. De onzekerheden over de gezondheidsrisico‟s spe-

len daarbij een rol, maar ook de waardering van andere (economische) belangen: de mogelijkhe-

den om risico‟s en overlast te beperken bijvoorbeeld en de kosten en baten van maatregelen. De 

raad benadrukt dat de lokale aanpak gebaseerd moet zijn op een dialoog met alle belanghebben-

den, waaronder bewoners, veehouders en overheid.   

Parallel daaraan bepleit de raad vermindering van de uitstoot van stoffen die geurhinder of ge-

zondheidsschade kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld  

door het gebruik van luchtwassers en andere technieken. Blijvende aandacht is nodig voor nieuwe 

vormen van bedrijfsvoering en - 

hygiëne. Welke plaats de veehouderijsector in de toekomst kan innemen is een politieke vraag, die 

aanleiding kan zijn voor een nationaal debat, vindt de raad.   

 

Hieronder is voor een aantal aspecten de informatie met betrekking tot intensieve veehouderij en 

gezondheid samengevat: 

 
Z o ö n o s en  

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Per diersoort kunnen 

verschillende ziekten voorkomen die zich via de lucht verspreiden naar mensen, via direct contact 

tussen dier en mens of via voedsel. Voor omwonenden zijn vooral de via de lucht overdraagbare 

aandoeningen van belang. Er is een lange lijst van zoönosen bekend. De bekendste in relatie tot de 

veehouderij zijn momenteel Q-koorts en Influenza (vogel- en varkensgriep). Daarnaast is er het 

risico van antibiotica-resistente bacteriën (MRSA en ESBL). Voor een uitgebreide beschrijving hier-

van wordt verwezen naar het genoemde informatieblad. Een goed beoordelingskader voor het 

inschatten van risico's van zoönosen is nog niet beschikbaar. De Gezondheidsraad is wel gevraagd 

hierover een advies op te stellen, mede op basis van het hierboven genoemde IRAS rapport. Er zijn 

geen blootstellingsnormen voor omwonenden. Het vergroten van de afstand tot de bron is een 

goede methode om de blootstelling te verlagen. 

 

M R S A  

Staphylococcus aureus is een veel voorkomende bacterie. Meticilline-resistente 
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Staphylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die niet gevoelig is voor veel gebruikelijke antibioti-

ca. Het blijkt dat vooral direct contact met dieren tot dragerschap kan leiden. Bij ondernemers in 

de veehouderij en bij medewerkers van slachterijen komt vee gerelateerde MRSA dragerschap 

endemisch voor. De concentratie van sporen in de lucht van MRSA neemt snel af met de afstand, 

maar blijft aantoonbaar in de buitenlucht tot ca. 1.000 m rondom veehouderijbedrijven (IRAS rap-

port). Deze sporen lijken geen verhoging te geven van besmettingen bij omwonenden rond vee-

houderijen. 

 

Q - ko o r t s  

Risico's op blootstelling aan Q-koortsbacteriën komt met name voor bij scha-pen en geiten en in 

mindere mate bij koeien. Voor vleesschapen geldt een zeer lage risicofactor, zoals vastgesteld 

door het deskundigenberaad, ingesteld door de ministeries van EL&I en VWS. Onder varkens komt 

Q-koorts niet voor. Varkensbedrijven spelen geen rol bij risico's van Q-koortsbacteriën.  

 

E S B L  

ESBL staat voor extended spectrum betalactamase producerende bacterie (ESBL). Het gaat om 

bacteriën (bijvoorbeeld typen E. coli of Salmonella) die een enzym produceren dat bepaalde anti-

biotica kan afbreken. ESBL komt de laatste jaren steeds meer voor in Nederland en in het buiten-

land en wordt vooral aangetroffen bij vleeskuikens. De laatste jaren neemt het aantal patiënten 

met infecties veroorzaakt door ESBL-producerende bacteriën toe. Voor mensen met een vermin-

derde weerstand kan de ESBL nadelige gevolgen hebben voor de genezing. 

 

ESBL-producerende bacteriën zijn ook aangetroffen in winkels bij rauw vlees zoals kip, kalkoen, 

varkensvlees en kalfsvlees. Er is nog onvoldoende bekend in welke hoeveelheden deze bacteriën 

aanwezig zijn en of dat voldoende is om iemand te besmetten door het eten van het vlees. Als 

men de hygiëneregels rondom voedselbereiding opvolgt, kunnen vlees en eieren veilig gegeten 

worden. Door goede verhitting gaan alle bacteriën dood en dus ook de ESBL-producerende bacteri-

en. 

 

De ESBL- producerende bacteriën van dieren verschillen (nog) van die bij mensen. ESBL-

producerende bacteriën komen ook voor bij gezelschapsdieren. Maar de meeste patiënten met een 

ESBL-producerende bacterie in Nederland hebben helemaal geen relatie met dieren(houderij). In 

Nederland komt ESBL vooral voor in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De overdracht van patiënt 

naar patiënt gaat via direct contact met bijvoorbeeld de urine van een besmet persoon of indirect 

via de handen van de medewerkers. De verspreiding van de ESBL via de voedselketen en door di-

rect contact met dieren, is nog maar zelden aangetoond. Er is, vooralsnog, geen sprake van risico 

voor omwonenden. 

 

F i j n  s t o f  

Afhankelijk van de doorsnede van de stofdeeltjes wordt gesproken van PM10 voor deeltjes met een 

doorsnee tot 10 µm of van PM2,5 voor deeltjes met een doorsnede tot 2,5 µm. Een belangrijk ver-

schil met het fijn stof dat afkomstig is van het verkeer en van de landbouw is de samenstelling en 

de grootteverdeling van het stof. Fijn stof uit verkeer bevat vooral ultrafijne deeltjes (vooral ultra 

fijn stof van 0.1-1.0 µm) en is met allerlei chemische stoffen beladen. 
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E n d o t o x i n e n  

Endotoxinen zijn bestanddelen van de celwand van bacteriën. Als bestanddeel van organische 

stofdeeltjes (als onderdeel van fijn stof) komen ze voor in de buitenlucht en in woningen. Hoge 

concentratie endotoxinen bevinden zich in de stallen zelf, bij veevoerproductie en in de nabijheid 

van veehouderijbedrijven. Na inademing kunnen direct verschijnselen zoals droge hoest, korta-

demigheid met verminderde longfunctie en koorts optreden. Langdurige blootstelling aan endo-

toxinen kan leiden tot chronische bronchitis en vermindering van de longfunctie. Uit het IRAS 

onderzoek blijkt dat in de nabije omgeving (tot ca. 250 m) van veehouderijbedrijven hogere con-

centraties endotoxinen zijn gemeten. Er is een duidelijke samenhang tussen het aantal bedrijven 

en dieraantallen in de directe nabijheid van meetlocaties en de gemeten concentraties endotoxi-

nen. Uitrijden van mest kan de endotoxineconcentratie verhogen (afhankelijk van de afstand). Hoe 

hoog de concentraties in de buurt van de woningen in het plangebied exact zijn is niet aan te ge-

ven. Uit het IRAS onderzoek is af te leiden dat de concentraties in ieder geval verhoogd zullen zijn 

ten opzichte van de achtergondconcentratie. De afstand van 250 m uit het informatieblad, tussen 

bedrijf en woning is uit voorzorg gegeven. Het is een advies gebaseerd op onderzoek waarin effec-

ten op gezondheid en blootstellingsgegevens zijn geëvalueerd. De GGD wil voorkomen dat er nieu-

we overbelaste situaties kunnen ontstaan. 

 

G e u r h i n d er  

Voor de gezondheid is het niet alleen belangrijk om te weten of voldaan wordt aan de wetgeving 

maar vooral ook in welke mate de achtergrondconcentratie ten gevolge van de uitstoot van nieuwe 

of vergrote bedrijven wordt verhoogd. Voor de geurbelasting is het van belang om te weten hoe 

deze zich verhoudt tot de hinderbeleving. Dit laatste kan een grote impact hebben op het sociale 

leven van een blootgestelde. Er is voor geur een wettelijk en een strenger gezondheidskundig be-

oordelingskader. Geur veroorzaakt hinder. In veel situaties hangt geur samen met andere klachten 

zoals depressie, verminderde kwaliteit van leven, moeheid en verstoring van gedrag of activitei-

ten. De meest voorkomende verstoringeffecten zijn het sluiten van ramen, het niet graag buiten 

zijn, bezoek niet graag uitnodigen en/of familie of vrienden komen niet graag op bezoek, ver-

trouwde/ aangename geuren niet meer kunnen ruiken, minder diep ademhalen.  

 

Mensen met astma, allergieën, bepaalde vormen van overgevoeligheid zoals meervoudig chemische 

overgevoeligheid en mensen die bezorgd zijn, ervaren eerder hinder en de bijbehorende sympto-

men dan anderen. 

4 . 1 0 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Het berekenen van de te verwachten effecten op de gezondheid op basis van 'dosiseffect relaties' 

is niet zinvol omdat het bestemmingsplanbesluit een algemeen ontwikkelingskader biedt voor (in-

tensieve) veehouderijen . Door de vele aannames waarop de alternatieven zijn gebaseerd wordt 

niet voldaan aan de voorwaarde dat er per bron (intensief veehouderij bedrijf) voldoende be-

trouwbare blootstellingsgegevens zijn. Door dit hiaat in kennis over intensieve veehouderij en 

gezondheidsrisico's wordt de effectbeoordeling van de alternatieven beperkt tot onderstaande 

globale en kwalitatieve beoordeling op hoofdlijnen. 
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T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  g e z o nd h e i d  

Criterium Methode 

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen Kwalitatief 

 

E f f e c t en  a l t e r n a t i e v e n  

In het Studie-alternatief en het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan vergroten 

bestaande intensieve veehouderijen en schakelen grondgebonden bedrijven om naar intensieve 

veehouderij.  

Ook in het ontwerpbestemmingsplan kunnen intensieve veehouderijen vergroten. Omschakeling 

naar intensieve veehouderij is hier echter niet mogelijk.  

Door vergroting van intensieve veehouderijen is er een kans dat ook de gezondheidsrisico's toene-

men. Daarnaast kunnen ook de bestaande geitenhouderijen hun bouwvlak uitbreiden, hetgeen de 

risico's op Q-koorts zou kunnen vergroten. 

De feitelijke risico's zijn afhankelijk van de diersoort van het bedrijf en diersoorten in de omge-

ving, van het staltype, van de windrichting e.d. 

Aangezien alle locaties verspreid in het plangebied voorkomen en sommige ook op niet al te grote 

afstand van de woonkernen liggen, zal er zeker sprake zijn van een toename van de gezondheidsri-

sico's.  

Al met al worden de effecten van het Studie-alternatief en het alternatief worst case vooront-

werpbestemmingsplan als negatief ingeschat, met het nodige voorbehoud in verband met onzekere 

factoren omtrent gezondheid. Overigens is het voorstelbaar dat in het Studie-alternatief de ge-

zondheidsrisico‟s beperkt zullen zijn, omdat aannemelijk is, dat de intensieve veehouderijen, die 

op die manier fors gaan uitbreiden, moderne, emissiearme stallen zullen bouwen en de mogelijk-

heid hebben tot (meer) gesloten systemen, waardoor de risico's worden verkleind. 

Het effect van het ontwerpbestemmingsplan is slechts licht negatief doordat omschakeling niet is 

toegestaan. Het effect van het ontwerpbestemmingsplan-plafond is neutraal, doordat hierin de 

maximale ammoniakemissie per bedrijf is vastgelegd.  

 

4 . 1 0 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling vanuit de verschillende alternatieven weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e oo r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlij-

nen 

0/- - 0/- 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 
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4 . 1 0 . 4   

M a a t r e g e l e n  

De schaalvergroting in de intensieve veehouderij betekent niet per definitie een verslechtering van 

de gezondheidsrisico's. Bij nieuwbouw van veehouderijbedrijven kunnen maatregelen worden ge-

nomen die een aantal dreigingen voor de volksgezondheid kunnen beperken. Met name via de be-

drijfsvoering kunnen risico's worden beperkt. 

Daarnaast kan worden overwogen om in het bestemmingsplan in de wijzigingsbevoegdheden voor 

vergroting van een aanvullende gezondheidskundige risicobeoordeling te vragen voor situaties 

waarin een bedrijf ligt op minder dan 1.000 m van een woonkern of lintbebouwing, overeenkom-

stig het advies van de GGD. In het daaruit voortvloeiende advies worden bedrijfsspecifieke ken-

merken zoals diersoort, type bouw (open/gesloten stal), ligging, windrichting en andere 

ruimtelijke ordeningsaspecten meegewogen. 

4 . 1 0 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Zoals hiervoor al is opgemerkt, is er nog onvoldoende inzicht in de effecten van (intensieve) vee-

houderij op de gezondheid. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig, vooral naar de samenhang 

tussen veehouderij en ziekten bij mensen in de directe omgeving van veehouderijbedrijven.  
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5 5  P a s s e n d e  b e o o r d e l i n g  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Met het vaststellen van een gebied als Natura 2000-gebied geldt dat van een project of activiteit 

die geen verband houdt met het beheer van natuurwaarden, bekeken dient te worden of dit gevol-

gen kan hebben voor de waarden die in de instandhoudingsdoelen van het betreffende gebied zijn 

genoemd. Dit speelt al als een gebied zich kwalificeert voor aanwijzing of in ontwerp is aangewe-

zen. Hierbij geldt het voorzorgsprincipe: als op grond van objectieve gegevens, verzameld in een 

voortoets, niet kan worden uitgesloten dat een project significante gevolgen heeft voor het na-

tuurgebied, dient er een passende beoordeling te worden gemaakt.  

 

Uit paragraaf 4.2 is gebleken dat van het bestemmingsplan buitengebied voor Nijkerk niet op voor-

hand met wetenschappelijke zekerheid kon worden aangenomen dat er geen significant negatieve 

effecten zouden optreden door de toe te laten bedrijfsontwikkelingen. Het bevoegd gezag mag pas 

toestemming geven als het de zekerheid heeft gekregen dat de activiteit of het plan de natuurlijke 

kenmerken van het gebied niet aantast. In deze passende beoordeling gaat het om het project 

bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Nijkerk. De vraag die in deze passende beoorde-

ling dient te worden beantwoord is of er ten opzichte van de actuele en bestaande situatie, signi-

ficant negatieve gevolgen voor een of meer van de Natura 2000-gebieden ten gevolge van dit 

project, kunnen worden uitgesloten.  

 

In paragraaf 4.2 is al uitgebreid ingegaan op de effecten van de alternatieven op omliggende Natu-

ra 2000-gebieden. Daarbij is getoetst aan de referentiesituatie zoals die ontstaat als gevolg van de 

autonome ontwikkeling. In de Passende Beoordeling dient het ontwerpbestemmingsplan getoetst 

te worden aan de huidige situatie. Onderstaand wordt ingegaan op de effecten van het ontwerpbe-

stemmingsplan op de Natura 2000-gebieden ten opzichte van deze huidige situatie. 

 

Ten aanzien van de te onderzoeken effecten is het van belang, welke effecten op kunnen treden 

als gevolg van het ontwerpbestemmingsplan op de Natura 2000-gebieden.  

Ook bij afwijking of wijziging wordt kleinschalig kamperen mogelijk bij agrarische bedrijven en bij 

de bestemming Wonen met agrarische nevenactiviteiten, met uitzondering van de polder Arkem-

heen (Natura 2000-gebied en waardevol open gebied) en het GNN. Verder wordt mestvergisting of 

mestverwerking voor eigen gebruik, beschouwd als een bedrijfseigen activiteit passend bij en ge-

bonden aan een agrarische bestemming. Behalve ammoniakneerslag, gaat het bij al deze aspecten 

om effecten die voornamelijk op het gemeentelijk grondgebied optreden. 

 

M e s t v e r g i s t i n g  

In algemene zin zijn de co-vergistingsinstallaties ingedeeld in de mate waarin transportbewegingen 

plaatsvinden en de mate waarin sprake is van een koppeling met het 'eigen' bedrijf. Co-vergisting 

heeft invloed op de luchtkwaliteit door de uitstoot van stikstofoxiden (zoals NO2 en NO3, samen-

gevat als NOx) via de rookgassen van de gasmotor van de warmtekrachtinstallatie (WKK). Voor de 
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uitstoot van NOx van een warmtekrachtinstallatie worden in het Besluit emissie-eisen stookinstal-

laties milieubeheer (Bees-B) eisen gesteld. In bijlage 1 van het MER is een algemene paragraaf 

mestvergisting opgenomen. Hierin wordt nader gemotiveerd waarom de effecten van mestvergis-

tingsinstallaties die gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van dit bestemmingsplan, on-

dergeschikt zijn aan effecten die kunnen optreden als gevolg van de veehouderij. 

 

K l e i n s ch a l i g  k a m p e r en   

Onder voorwaarden is in het buitengebied van Nijkerk kleinschalig kamperen mogelijk bij agrari-

sche bedrijven en bij de bestemming Wonen met agrarische nevenactiviteiten, met uitzondering 

van het GNN, zoals de polder Arkemheen (Natura 2000-gebied, GNN en waardevol open gebied). 

In een worstcasescenario gaat het om maximaal 200 minicampings die kunnen worden opgericht 

verspreid over de gemeente Nijkerk met elk een maximum aantal kampeermiddelen van 25. Voor 

het oprichten van deze mini-campings is een landschappelijk inpassingsplan vereist. Bovendien 

dient het kleinschalige kampeerterrein binnen het bouwvlak of binnen 50 m vanaf het bouwvlak te 

worden gerealiseerd. Een grote impact op onder meer beschermde natuurwaarden wordt om die 

reden niet verwacht. 

Uitgaande van circa 2,5 extra ritten per 10 standplaatsen betekent dit circa 1.250 ritten/etmaal 

over het gehele plangebied van Nijkerk. Voor de extra depositie van NOx en de geluidsbelasting 

van wegen, is dit een te verwaarlozen hoeveelheid. Daar komt bij dat de kampeermiddelen op of 

direct aangrenzend aan het bouwperceel dienen te worden geplaatst. Dat betekent dat deze ruim-

te dus grotendeels niet kan worden benut voor stalling van vee. Indien deze locaties dicht tegen 

waardevolle natuurgebieden zoals Natura 2000-gebieden aan zijn gelegen, kunnen ze in theorie 

wel in beperkte mate negatieve effecten veroorzaken op verstoringsgevoelige fauna.  

 

O v e r i g e  n e v e na c t i v i t e i t e n  e n  f u nc t i e v e r a n d e r i n g  

De milieueffecten van de overige nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven zijn naar verwachting 

erg klein. Daarom blijven deze ontwikkelingen buiten beschouwing in de passende beoordeling. 

 

V e e h o ud e r i j  

Omdat eventuele negatieve effecten op het gebied van de belangrijkste stikstofbron, ammoniak, 

ook gelden voor gebieden buiten de gemeente zijn deze gebieden in de effectbeoordeling meege-

nomen. Overige effecten anders dan ammoniakdepositie zullen op de verder weg gelegen gebieden 

naar verwachting niet optreden. 

5 . 2   

N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  

De Natura 2000-gebieden Arkemheen en Veluwerandmeren liggen gedeeltelijk in de gemeente 

Nijkerk. Rond het plangebied liggen verder de beschermde gebieden: Veluwe, Eemmeer & Gooi-

meer Zuidoever, Oostelijke Vechtplassen, Binnenveld, Naardermeer, Uiterwaarden Neder-Rijn, 

Kolland & Overlangbroek, Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en Markermeer & IJmeer. Voor 

Nijkerk gaat het in de passende beoordeling daarom over 12 Natura 2000-gebieden. Gebieden bui-

ten de onderzochte begrenzing rond de gemeente Nijkerk worden binnen de nauwkeurigheid van 

het gebruikte model niet beïnvloed. Gezien de afstand van in de omgeving gelegen Natura 2000-

gebieden is er voor gekozen om alleen van de Natura 2000-gebieden Arkemheem, Veluwerandme-
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ren en Veluwe een gebiedsbeschrijving te geven. De andere gebieden zijn alleen relevant ten aan-

zien het aspect stikstof. 

 

N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i ed  A r k em h e en  

Het gebied Arkemheen bestaat uit twee laaggelegen, lege, open polders: de Putterpolder en de 

Nijkerkerpolder, langs de Randmeren: het Eemmeer, het Nijkerkernauw en het Nuldernauw. Van 

oorsprong is het gebied een delta: laaglandbeken van de Veluwe en de Gelderse Vallei mondden 

hier uit in de voormalige Zuiderzee. Na de afsluiting daarvan werd het brakke gebied een zoetwa-

terdelta. Het agrarisch gebruik werd intensiever. Met de inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk 

Flevoland daalde de waterstand. De polder Arkemheen bestaat tegenwoordig uit, deels zilte, gras-

landen en enkele rietlandjes. 

De polder Arkemheen is vooral bijzonder omdat er nooit een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. 

De oorspronkelijke verkavelingstructuur is derhalve nog aanwezig. Aan de binnenzijde van de 

voormalige zeedijk liggen enkele kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. 

In de polder herinnert zouttolerante vegetatie aan het Zuiderzeetijdperk. Veel graslanden hebben 

echter hun kenmerkende vegetatie met veel dotterbloemen verloren door een omvorming naar 

hoogproductieve beemdgras- en raaigrasweiden. Deze vormen echter wel een goede voedselbron 

voor de kleine zwaan, die hier in grote aantallen verblijft. De zwanen slapen en drinken op de 

Veluwerandmeren, waar ze in het seizoen steeds meer foerageren op wortelknolletjes van fon-

teinkruiden. Arkemheen staat ten slotte bekend als een van de weinige gebieden waar weidevogels 

geen negatieve trend in de ontwikkeling van hun aantallen vertonen. 

Er komen nog enkele rietlanden voor met gewone dotterbloem en hier en daar orchideeën. Ook 

herinneren sommige plantensoorten aan de invloed van het zoute water van de voormalige Zuider-

zee. Vooral langs de dijk liggen een aantal zilte graslanden met melkkruid, aardbeiklaver, schorre-

zoutgras, zilte rus, stomp kweldergras en waterpunge. De wateren in het gebied herbergt de grote 

modderkruiper. Arkemheen is echter bovenal een belangrijk vogelgebied. Hier broeden vele soor-

ten water- en weidevogels en de polder is een belangrijk rustgebied, foerageergebied en doortrek-

gebied voor talrijke vogels. In de trektijd en winter zijn er kleine en wilde zwaan, rietgans en 

kolgans, smient, wulp en vele andere gasten te vinden. In Arkemheen broeden veel weidevogels en 

dankzij een gericht beheer van Staatsbosbeheer en betrokken boeren lukt het hier om de aantallen 

stabiel te houden. Naast steltlopers als kievit, scholekster, grutto, kemphaan, watersnip en ture-

luur, broeden er onder meer zomertaling, slobeend, veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart. 

Grutto, die wereldwijd een relatief kleine populatie heeft, waarvan zo'n tweevijfde in Nederland 

verblijft, staat in het hele land onder druk. In Arkemheen broeden echter nog steeds honderden 

paren en de aantallen zijn hier stabiel. 

 

Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Arkemheen  

per habitat- en niet-broedvogelsoort (bron: Essentietabel Arkemheen, website ministerie EZ) 

 doelstellingen draagkracht 

oppervlakte kwaliteit populatie aantal  

vogels 

habitatsoorten 

broedvogelsoorten 

A037 Kleine Zwaan = =  190 

A050 Smient = =  850 

= : behouddoelstelling 
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V e l u w e r a n d m er en   

De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957. Het 

Natura 2000-gebied wordt gevormd door vier ondiepe zoetwatermeren op de overgang van de Ve-

luwe naar Flevoland. Het gaat van oost naar west om het Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd 

en Nuldernauw, die gemiddeld ruim een meter en op sommige plekken tot 5 meter diep zijn. Ze 

ontvangen hun water vanaf de Veluwe, via een aantal Veluwse beken,  Deze wateren via de Nij-

kerkersluis af op het Nijkerkernauw/Eemmeer. Na een periode met hevige eutrofiëringsproblemen 

heeft het gebied met betrekking tot het aquatische ecosysteem in de jaren 1990 een spectaculair 

herstel laten zien. Een belangrijke pijler hiervan vormen de uitgestrekte velden met kranswieren 

en fonteinkruiden, mede waardoor het gebied van grote internationale betekenis is voor watervo-

gels. Het gebied heeft een slecht ontwikkelde land-water overgang in verband met een gefixeerd, 

tegennatuurlijk waterpeil. De Gelderse oever is grotendeels begroeid met een smalle rietkraag. In 

de 90-er jaren zijn op de Gelderse oevers een aantal nieuwe moerasgebieden aangelegd. Na de 

afsluiting van de Zuiderzee breidden rietland en biezenvelden zich uit op de buitendijkse oevers. 

Door de aanleg van de Flevopolders viel de dynamiek door op- en afwaaiing echter grotendeels 

weg, terwijl door het gefixeerde waterpeil de oeverbegroeiingen weer erodeerden en nauwelijks 

nieuwe aanwas kon plaatsvinden. Vanaf 1990 werden in het kader van natuurontwikkeling meer 

eilandjes en dammen aangelegd. 

Van de ruim 6.000 ha waterbodem in de Veluwerandmeren is sinds het midden van de jaren 1990 

weer meer dan de helft begroeid met kranswier. Deze groeiplaats is ongetwijfeld een van de 

grootste in Europa. Fonteinkruiden groeien vooral aan de randen van de kranswiervelden, nadat ze 

in het centrum min of meer zijn verdrongen. Doorgroeid fonteinkruid vinden we het meest in de 

diepere delen van de meren, schedefonteinkruid  in ondiepten. Daarnaast spelen tenger fontein-

kruid, zittende zannichellia en aarvederkruid een rol en is smalbladige waterweegbree een opval-

lende soort. De twee laatstgenoemde zijn geconcentreerd in het Veluwemeer. 

 

Diverse diersoorten vinden in de ondergedoken vegetatie een geschikt leefgebied. Ook visbroed 

vindt hier een schuilplaats, en de kleine modderkruiper is talrijk. Halverwege de jaren negentig 

werd ook de Grote modderkruiper toen wel gevangen. De Rivierdonderpad bereikt zijn hoogste 

dichtheden tussen de stenen van de polderdijken en in de diepere delen van de meren, waar ze 

vermoedelijk is geassocieerd met mosselen. Rivierdonderpad is hier afhankelijk van het voorkomen 

van zwanenmosselen. Recent hechten ze zich ook op schelpen van de Aziatische korfmossel, die 

het gebied kort na de eeuwwisseling heeft gekoloniseerd. Door filtratie heeft de schelpdierge-

meenschap - net als de kranswieren - een stabiliserend effect op de helderheid van het aquatische 

ecosysteem. 

Van de watervogels heeft alleen de Kleine zwaan het in de jaren 1970 en 1980 redelijk kunnen 

bolwerken. Wortelknolletjes van schedefonteinkruid vormen voor deze soort een belangrijke voed-

selbron. Ze foerageren op de meren per seizoen in sterk wisselende aantallen, gelieerd aan onder 

andere fluctuaties van het waterpeil, maar ook aan de internationale populatieomvang. Andere 

watervogels reageerden vanaf het midden van de jaren tachtig op het ecologisch herstel. Eerst 

namen de viseters fuut, aalscholver, grote zaagbek en nonnetje toe, als reactie op de groeiende 

hoeveelheden blankvoorn en baars. Veel talrijker werden echter uiteindelijk de soorten die zich 

voeden met kranswier of driehoeksmosselen. meerkoet en tafeleend. Het totale aantal watervo-

gels loopt tegenwoordig op tot ongeveer 100.000 in november, om snel weer af te nemen als om-

streeks januari de kranswieren grotendeels zijn geconsumeerd. De aantallen van kleine zwaan en 

tafeleend liggen in de orde van 15 % van de internationale populatie. Voor deze soorten vormen de 

Veluwerandmeren tevens een van de belangrijkste gebieden in Nederland. Dat laatste geldt ook 
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voor de krooneend, die als geen andere soort is gekoppeld aan het voorkomen van kranswier. In 

het Drontermeer zijn in het najaar concentraties grote zilverreiger te vinden, terwijl de broedvo-

gelbevolking enkele roerdompen en ongeveer vijftien paar grote karekiet telt. 

 

Ten slotte is het gebied van belang voor de meervleermuis, die kolonies heeft in gebouwen op het 

oude land. Van daaruit komen de vleermuizen 's nachts via kanalen en beken naar de randmeren 

om boven het water te foerageren. Hun actieradius is groot en reikt bijvoorbeeld vanuit Harder-

wijk tot in het aangrenzende Natura 2000-gebied Ketelmeer en Vossemeer. 

 
V e l u w e  

De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden. Dit 

grootste van onze Natura 2000-gebieden op het vasteland is voornamelijk begroeid met loof- en 

naaldbos van arme bodems. Deze wisselen af met omvangrijke heiden, stuifzanden, honderden 

vennen, landbouwenclaves en enkele beekdalen. Door zijn uitgestrektheid is de Veluwe een be-

langrijk gebied voor een groot aantal planten- en diersoorten van voedselarme milieus. Een aantal 

hiervan komt in ons land niet buiten de Veluwe voor. In de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar 

geleden, duwden de ijslobben van het landijs enorme hoeveelheden door de rivieren aangevoerd 

zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo de stuwwallen, onder meer vanuit de aan de 

oostzijde gelegen IJsselvallei en de Gelderse Vallei in het westen. Aan de noordkant lopen de 

zandgronden geleidelijk af naar de oeverlanden van het IJsselmeer. In de laatste fase van de laat-

ste ijstijd zijn op grote schaal smeltwaterafzettingen gaan verstuiven en zijn als gevolg hiervan op 

veel plaatsen dekzanden afgezet in de vorm van ruggen, welvingen en vlakten; de laatste vooral 

aan de westflank van de Veluwe. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn 

afgevlakt, reiken de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot 1900 was de 

Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 hectare 

stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve stuifzandgebieden van Europa. 

Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij Staverden) of droge (o.a. Harskamp) 

heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte heide en hoogveenkernen (Mosterd-

veen) voor.  

 

Wat betreft de droge heide is de Veluwe verreweg het belangrijkste gebied in ons land. Al met al 

vinden we hier ruim 14.000 ha van dit begroeiingstype. Het gaat om het habitattype Stuifzand-

heiden met struikhei op stuifzandbodems en om Droge heiden op andere gronden, zoals stuwwal-

materiaal. De stuifzandheide ligt vooral op de westflank van de oostelijke stuwwal en verder aan 

de noordrand van de Veluwe langs zandverstuivingen. Naast Struikhei bepalen grassen het aspect. 

Een kenmerkende soort is Ruig schapengras, dat op de Veluwse stuifzanden plaatselijk meer voor-

komt dan het landelijk algemene Fijn schapengras. Op de Veluwe liggen al met al vele grote, aan-

eengesloten heideterreinen, die stuk voor stuk van grote betekenis zijn. De omvang van de 

heideterreinen is vooral voor de fauna van belang. De fauna van de heide heeft de afgelopen de-

cennia sterk geleden onder versnippering, vergrassing en verstruweling. Het verbinden van kleine-

re en grotere heideterreinen is een van de manieren om het leefgebied van een aantal soorten te 

verbeteren. 

 

Van de vele door regenwater gevoede vennen op de Veluwe behoren de meeste tot het habitatty-

pe Zure vennen, waarin waterveenmos en geoord veenmos domineren. Alleen langs vennen die 

vrijwel nooit droogvallen, kan hoogveenontwikkeling plaatsvinden, met hoogveenveenmos en wrat-

tig veenmos. Deze vennen worden aangeduid als hoogveenvennen. In de hoogveenvennen vinden 
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we diverse bijzondere veen- en levermossen, zeldzame vaatplanten als beenbreek en een rijkdom 

aan libellen, vlinders (o.a. gentiaanblauwtje), amfibieën (o.a. poelkikker) en reptielen (o.a. glad-

de slang en adder). Deze soorten voelen zich merendeels ook in de aangrenzende natte heide thuis 

en ook hier geldt dat een aantal van deze soorten op de Veluwe haar grootste populatie in ons 

land heeft. 

 

Van de aanzienlijke oppervlakte bos op de Veluwe kan slechts een klein deel gerekend worden tot 

een habitattype, namelijk alleen de huidige loofbossen die als bos of bosschage staan aangegeven 

op de Topografische en Militaire Kaart van circa 1850. Deze oude bossen worden gerekend tot het 

habitattype Beukeneikenbossen met hulst voor zover ze op moderpodzolgronden of nog lemiger 

bodemtypen groeien. Het zijn overwegend markenbossen die eeuwenlang als hakhout (op de 

Noord-Veluwe ook wel als opgaand bos) zijn beheerd. Deze bossen lagen meestal dichtbij neder-

zettingen en werden door wallen begrensd. In bossen waar de boomlaag wordt gevormd door zo-

mereik of wintereik kan adelaarsvaren domineren. Van de hakhoutsoorten zijn ruige veldbies en 

fraai hertshooi dankzij hun langlevende zaadbank nog te vinden, het meest langs oude bospaden. 

Op de meest lemige plekken komen verspreid over de Veluwe soorten voor die herinneren aan 

rijkere bostypen, zoals bosanemoon, grote muur en knollathyrus. In bossen die nu gedomineerd 

worden door beuk, is de bodemvegetatie gering. Alleen schaduwtolerante soorten als witte klaver-

zuring en dalkruid kunnen zich handhaven, vaak slechts vegetatief.  

 

De ontwikkeling van oud opgaand loofbos met dik staand en liggende dood hout komt zeer ten 

goede aan holenbroeders als groene, zwarte en kleine bonte specht, holenduif, bosuil en glanskop. 

Enkele voorheen karakteristieke vogelsoorten van oud loofbos hebben ook oude gemengde bossen 

en het oud grovedennenbos ontdekt, zoals de appelvink. Boommarter heeft in ons land op de Ve-

luwe een zwaartepunt van verspreiding en profiteert hier van oude beuken met holten en rottings-

gaten die als nestplaatsen en verblijfplaatsen van jongen fungeren; veelal betreft dit laanbomen. 

Ook als zomerverblijfplaats van vleermuizen, zoals franjestaart en rosse vleermuis, zijn oude beu-

ken met holen en spleten van groot belang. Voor vleermuizen biedt de Veluwe naast nestlocaties 

voor diverse soorten ook overwinteringslocaties voor de Meervleermuis, zoals in het bunkercom-

plex Klein Heidekamp bij Schaarsbergen. Andere bunkers, zoals op vliegveld Deelen en in het aan-

grenzende Nationaal Park De Hoge Veluwe, zijn eveneens van belang voor overwinterende 

vleermuizen. 

 

5 . 3   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen belangrijke natuurwaarden verstoord worden of zelfs verloren 

gaan. Daarnaast is het mogelijk dat door nieuwe ontwikkelingen de bestaande waarden worden 

versterkt. Belangrijk hierbij is vooral wat de mogelijke consequenties zijn voor de belangrijke 

natuurgebieden, met name Natura 2000-gebieden. De effecten van het voorkeursalternatief zijn 

vergeleken met de huidige situatie. 

 

E f f e c t en  o p  N a tu r a  20 0 0 - g e b i e d en  an d er s  d a n  v e r z u r i n g  en  v e r m es t i n g  

Voor het verkennen van effecten is de Effectenindicator op de website van het Ministerie van Eco-

nomische Zaken geraadpleegd. De effectenindicator is een hulpmiddel bij de Natuurbescher-
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mingswettoetsing en geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de 

meest voorkomende storende factoren, gebaseerd op absolute getallen voor biotische randvoor-

waarden en kennis van ruimtelijke randvoorwaarden. De resultaten zijn per gebied te raadplegen. 

 

Omdat op twee na (Arkemheen en Veluwerandmeren) alle Natura 2000-gebieden op tenminste 0,7 

km van de plangrens van het bestemmingsplan buitengebied liggen en Arkemheen al via het be-

heerplan tegen een groot aantal gangbare ontwikkelingen wordt beschermd (zie hierna) en nabij 

Veluweranden geen veehouderijen zijn gelegen, kan op voorhand worden vastgesteld dat de ver-

storende aspecten: 

1. Oppervlakteverlies 

2. Versnippering 

7. Verontreiniging 

10. Verandering stroomsnelheid 

11. Verandering overstromingsfrequentie 

15 Verstoring door trilling 

16. Optische verstoring 

17. Verstoring door mechanische effecten 

19. Bewuste verandering van de soortensamenstelling 

niet kunnen worden veroorzaakt door een toe te laten bestemming in het plan. Deze storingsfacto-

ren kunnen alleen plaats vinden als er ontwikkeling binnen het beschermde gebied plaats vinden. 

Met gebieden die zoals bij Nijkerk buiten het plangebied liggen zijn dergelijke effecten niet denk-

baar. Hierbij geldt voor trillingen dat deze hooguit over honderden meters waarneembaar zijn 

(AbRS 200603891) en een zandondergrond een dempende werking heeft. Ten aanzien van het Na-

tura 2000-gebied Veluwe is in dit kader aanvullend het rapport „Effectafstanden Natura 2000-

gebieden Veluwe en Rijtakken‟ (Arcadis 6 februari 2014) geraadpleegd. 

 

B e he e r p l a n  A r k em he en  

In het beheerplan voor Arkemheen zijn de effecten van activiteiten als de plaatselijke recreatieve 

aspecten, wonen en infrastructuur, maar ook (laag)vliegen, water(gangen)beheer, faunavangsten, 

en opgaande structuren als beplanting, windturbines en borden geanalyseerd en beoordeeld. Voor 

zover effecten aanvaardbaar zijn, zijn de activiteiten toegelaten. Andere zijn uitgesloten of aan 

een passende beoordeling gekoppeld, waarmee die activiteiten in het kader van het bestemmings-

plan buitengebied geen nadelige effecten kunnen veroorzaken. 

Het ontwerpbestemmingsplan veroorzaakt maar een beperkte agrarische bedrijfsintensivering die 

slechts in geringe mate door zal werken in het grondgebruik. Daarbij is een verder verbeterde 

ontwatering echter waarschijnlijk onmisbaar. Van de gebieden Arkemheen en Veluwe is bekend 

dat verdroging een van de bedreigingen vormt. Voor de hoger, maar op korte afstand van de ge-

meente gelegen Veluwe werken dergelijke ingrepen nog door. Ook kan diepe grondbewerking ten 

behoeve van de landbouw, zoals diepploegen, het wijzigen van het greppel- en slotenpatroon en 

het aanleggen van diepe drainage een verdrogend effect hebben op de Veluwe. Afhankelijk van de 

situatie ter plaatse, bodemopbouw en dergelijke kunnen effecten optreden over een afstand van 

1.000 m. In Arkemheen is de invloed van maatregelen direct, maar in het kader van het beheer-

plan ook sterk aan banden gelegd, waardoor geen effecten worden verwacht. Voor de andere ge-

bieden geldt dat de afstand tot het plangebied te groot is om effecten van deze landbouwkundige 

maatregelen in de alternatieven aannemelijk te maken. 

Daarom zal het ontwerpbestemmingsplan neutraal uitpakken voor de Natura 2000-gebieden ten 

aanzien van trillingen en verdroging. 
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E f f e c tb e o o r d e l i n g  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft geen significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden 

ten aanzien van bovengenoemde storingsfactoren: oppervlakteverlies, versnippering, verontreini-

ging, verdroging, verandering stroomsnelheid, verandering overstromingsfrequentie, verstoring 

door trilling, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten en bewuste verandering 

van de soortensamenstelling. 

 

E f f e c t en  o p  N a tu r a  2 0 0 0 - g e b i e d en  t en  g ev o l g e  v an  v e r z u r i n g  e n  v e r -

m e s t i n g  

De aspecten verzuring en vermesting kunnen op grote afstand worden veroorzaakt wanneer er 

bedrijfsprocessen in het plangebied worden toegelaten die een vorm van luchtvervuiling veroorza-

ken. Wanneer dit gebeurt met een concentratie die over de afstand tussen het plangebied en de 

Natura 2000-gebieden nog tot significante effecten leidt is er gauw sprake van een significant ne-

gatief effect. Dat komt doordat de achtergronddepositie overal al hoog en meestal te hoog is (zie 

kaart en tabel). 

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen zwaveldioxide, am-

moniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar en worden omgezet in onder andere 

salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en 

kunnen planten en materialen aantasten. Landbouw, verkeer en industrie zijn de belangrijkste 

bronnen van verzurende stoffen. De groei en intensivering van de landbouwsector heeft geleid tot 

overmatige toevoer van stikstof en fosfaat (vermesting). Hierdoor verslechterde de kwaliteit van 

het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Vermesting speelt niet alleen via uit- en afspoe-

ling, maar ook via depositie van ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het 

milieu in de vorm van vermesting en verzuring van natuur. De ecologische effecten van vermesting 

door stikstof zijn echter minstens zo belangrijk geworden als de verzurende effecten van zwavel 

en stikstof. De effecten ten gevolge van de landbouw, in het bijzonder van de intensieve veehou-

derij zijn derhalve het grootst. Ook de uitbreidingen in de melkveehouderij kunnen een forse bij-

drage leveren aan de ammoniakdepositie.   

 

S t i k s t o f  e n  Na t u r a  2 00 0 - g eb i e d e n  

De natuurgebieden en de natuurwaarden binnen de Natura 2000-gebieden ondervinden schade van 

vermesting en verzuring afkomstig uit de landbouw. De openwater vegetaties, graslanden, bossen, 

heidevelden, vennen en moerasgebieden hebben veel te lijden van stikstofdepositie. Ook hier leidt 

dit tot een armere flora met minder soorten en meer algemene soorten en daarmee indirect tot 

een soortenarmere fauna.  

De hoeveelheid depositie die een ecosysteem nog kan verdragen zonder schade te ondervinden, 

wordt de kritische depositiewaarde of kritische belasting genoemd. Bij meerdere in beschouwing 

genomen Natura 2000-gebieden overschrijdt de huidige belasting met ammoniak in ruime mate de 

kritische depositiewaarde, zowel voor het habitattype dat het gevoeligst is voor de invloed van 

ammoniak, als voor diverse (iets) minder gevoelige habitattypen. De te hoge stikstofdepositie, ook 

wel vermestende depositie genoemd, kan leiden tot verslechtering van de biodiversiteit van deze 

ecosystemen. Overmatige depositie van stikstof leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in 

de bodem en verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater, wat kan leiden tot de achteruit-

gang of zelfs het verdwijnen van karakteristieke soorten in bossen en natuurterreinen. Deze kriti-

sche depositiewaarden zijn december 2012 opnieuw vastgesteld door Alterra. Voor de Natura 
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2000-gebieden in en nabij Nijkerk zijn onderstaand de kritische depositie waarden (KDW) weerge-

geven. 

 

Natura 2000-gebied Habitat- 
nummer 

habitattype KDW achtergronddepositie 
2011 in mol N/ha.j 

    minimaal maximaal 

Arkemheen -   1450 2580 

Veluwerandmeren H3150 az Meren met 
krabbenscheer en 
fonteinkruiden  

>2400 1410 1950 

Veluwe H7110B Actieve hoogvenen 
(heideveentjes) 

786 2220 3840 

Eemmeer & Gooimeer 
Zuidoever 

-   1420 2290 

Oostelijke 
Vechtplassen  

H7140B  Overgangs- en 
trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

714 2160 3640 

Binnenveld H6410   Blauwgraslanden  1071  2040 2530 

Naardermeer H6410 Blauwgraslanden 1071 1490 2750 

Rijntakken, 
deelgebied 
Uiterwaarden Neder-
Rijn 

H6510A Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

1429 1960 2450 

Kolland & 
Overlangbroek 

H91E0B Vochtige alluviale 
bossen 

2000 1900 2390 

Lepelaarplassen  -     

Oostvaardersplassen -     

Markermeer & IJmeer H3140az Kranswierwateren >2400   

M e e s t  v o o r  s t i k s t o f  g e v o e l i g e  h a b i t a t y p e  m e t  k r i t i s c h e  d e p o s i t i e w a a r d e  ( K D W ,   

b r o n :  A l t e r r a  2 0 1 2 ) ,  l a a g s t e  e n  h o o g s t e  a c h t e r g r o n d e p o s i t i e  i n  2 0 1 1  ( h u i d i g e  

s i t u a t i e )  i n  m o l  N / h a . j  ( b r o n :  w w w . P B L . n l )  

 

Voor het plangebied zijn de achtergronddeposities weergegeven in een kaart zoals het Planbureau 

voor de Leefomgeving die jaarlijks op basis van metingen en modelberekeningen publiceert. 
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A c h t e r g r o n d  d e p o s i t i e  i n  m o l  N / h a . j  i n  2 0 1 1  ( b r o n :  w w w . P B L . n l )  

 

In het navolgende zijn de ammoniakdepositiekaarten opgenomen van de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling. De autonome ontwikkeling staat model voor het Voorkeursalternatief 

omdat ook dat alternatief geen toename van de ammoniakemissie of -depositie toelaat, net als 

wanneer er geen agrarische ontwikkeling zou zijn. De uitgangspunten voor deze berekeningen zijn 

beschreven in paragraaf 2.3. In de Passende beoordeling dient de vergelijking met de huidige situ-

atie plaats te vinden. 

Op kaarten is te zien dat de negatieve effecten niet beperkt zijn tot specifieke locaties in Nijkerk, 

maar zich uitstrekken in meer dan wel mindere mate over het gehele plangebied en dus ook de 

Natura 2000-gebieden elders omvatten. De effecten zijn hierna besproken voor de dichtst bij zijn-

de en/of Natura 2000-gebieden met de meest gevoelige habitattypen. Hierbij is de gebiedsgrens 

aangehouden, omdat de precieze plek van het gevoelige habitattype, vegetatietype of soort vaak 

nog niet bekend is of niet valt te lokaliseren. 

 

E f f e c tb e o o r d e l i n g  a m m o n i a k  en  Na t u r a  2 00 0 - g eb i e d e n  

De door het ontwerpbestemmingsplan toe te laten gevolgen van de agrarische bedrijfsontwikkeling 

voor de ammoniakdepositie in de omgeving zijn getoetst aan die van de eveneens berekende hui-

dige situatie (zie onderstaande kaarten van de huidige situatie). Daaruit blijkt dat in vrijwel de 

gehele gemeente de toename van ammoniakdepositie sterk varieert en vooral bestaat uit ver-

schuivingen in delen van het gebied naar de naastliggende (lagere) categorie, maar plaatselijk 

afneemt met 280 mol N/ha.j is. De precieze waarden worden per Natura 2000-gebied hierna be-

sproken. 
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De meest extreme waarden in elk Natura 2000-gebied van de huidige situatie zijn opgezocht en 

daarvan is ook bij het ontwerpbestemmingsplan bepaald wat het minimum en maximum zijn. Van 

beide situaties zijn de kaartbeelden hiervoor opgenomen. De extreme waarden zijn weergegeven 

in bovenstaande tabel. Aannemende dat dit representatief is voor het hele beschermde gebied, 

kan zo worden bepaald of het ontwerpbestemmingsplan tot een verbetering of verslechtering leidt 

en daarmee of er effecten of significante effecten zijn. 

 

A r k em he e n  

Van de instandhoudingsdoelen zijn kleine zwaan en smient gevoelig voor verzuring. Voor soorten 

zijn geen kritische waarden gegeven.  

In het ontwerpbestemmingsplan is sprake van negatieve effecten door toename van de stikstofde-

positie ten opzichte van de huidige situatie.  

 

V e l u w e r a nd m er e n   

Kranswierwateren en Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden zijn zeer gevoelig voor verzu-

ring. Het habitattype Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden in afgesloten zeearmen is ge-

voelig vanaf meer dan 2.400 mol N/ha.j. fuut, aalscholver, grote zilverreiger, lepelaar, kleine 

zwaan, smient, krakeend, slobeend, krooneend, tafeleend, kuifeend, brilduiker en meerkoet zijn 

gevoelig voor verzuring. Meervleermuis is zeer gevoelig voor vermesting. Kranswierwateren, kleine 

modderkruiper, rivierdonderpad, roerdomp, grote karekiet, grote zilverreiger, lepelaar en kroon-

eend zijn gevoelig voor vermesting.  

De achtergronddepositie ligt in de huidige situatie tenminste 150 mol N/ha.j onder de ondergrens 

van de kritische depositiewaarde. In de huidige situatie draagt het plangebied 20 tot 100 mol 

N/ha.j bij aan deze totale depositie. 

Het ontwerpbestemmingsplan veroorzaakt een toename van de stikstofdepositie in het Natura 

2000-gebied. Dit is als een negatief effect te kwalificeren. 

 

V e l u w e  

Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels), gevlekte witsnuitlibel en drijvende water-

weegbree zijn zeer gevoelig voor verzuring. Zwakgebufferde vennen, Jeneverbesstruwelen, Blauw-

graslanden, Pioniervegetaties met snavelbiezen, Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden), 

Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen), beekprik, kamsalamander, duinpieper, 

grauwe klauwier, nachtzwaluw en ijsvogel zijn gevoelig voor verzuring. 

Stuifzandheiden met struikhei, Binnenlandse kraaiheibegroeiingen, Zandverstuivingen, Vochtige 

heiden (hogere zandgronden), Droge heiden, Blauwgraslanden, Actieve hoogvenen (heideveentjes), 

Oude eikenbossen, gevlekte witsnuitlibel, beekprik, drijvende waterweegbree en meervleermuis 

zijn zeer gevoelig voor vermesting. Zwakgebufferde vennen, Zure vennen, Jeneverbesstruwelen, 

Heischrale graslanden, Beuken-eikenbossen met hulst, Pioniervegetaties met snavelbiezen, Eiken-

haagbeukenbossen (hogere zandgronden), Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen), 

rivierdonderpad, kamsalamander, draaihals, boomleeuwerik, duinpieper, nachtzwaluw, roodborst-

tapuit, grauwe klauwier, wespendief, tapuit en meervleermuis zijn gevoelig voor vermesting. 

Uit de habitattypenkaart van de Veluwe (zie beschrijving huidige situatie) blijkt niet waar het 

meest gevoelige type Actieve hoogvenen (heideveentjes met als KDW 786 mol N/ha.j) voorkomt, 

omdat dit om zeer kleinschalige landschapselementen gaat. Beuken-eikenbossen met hulst (KDW 

1.429 mol N/ha.j) en Oude eikenbossen (KDW 1.071 mol N/ha.j) liggen volgens voorgenoemde 

kaart in elk geval  in de buurt van het plangebied. De achtergronddepositie nu is meer dan drie tot 

vijf keer zo hoog als de laagste KDW. 
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Door het Ontwerpbestemmingsplan neemt de depositie vanuit het plangebied in het meest nabij 

gelegen deel van de Veluwe toe. Omdat de achtergronddepositie al veel te hoog is, betekent deze 

verslechtering een significant negatief effect.  

 

O v e r i g e  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d en  

Ook in de overige omliggende Natura 2000-gebieden leidt het ontwerpbestemmingsplan tot een 

toename van de stikstofdepositie. Bij sommige gebieden, zoals Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, is 

geen kritische depositiewaarde vastgesteld. Dan is moeilijk aan te geven of de verandering van een 

als significant moet worden aangemerkt. 

In de meeste gebieden ligt de achtergronddepositie hoger dan de kritische depositiewaarde. In dat 

geval is elke toename van de stikstofdepositie, hoger gering ook, als significant negatief aan te 

merken. 

 

5 . 4   

M i t i g e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

In het ontwerpbestemmingplan is sprake van een toename van de verzuring en vermesting in om-

liggende Natura 2000-gebieden. Door een toename van de ammoniakemissie van de veehouderij-

bedrijven kan er sprake zijn van een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. 

Deze effecten zijn als zeer negatief beoordeeld.  

Geconstateerd is dat deze effecten alleen zijn te voorkomen met een nadere regeling in het be-

stemmingsplan voor de uitbreiding van veehouderijen. Daartoe is in de gebruiksregels van de agra-

rische bestemmingen een regeling opgenomen, waarbij de maximale ammoniakemissie per 

veehouderij is vastgelegd. 

Het ontwerp bestemmingsplan is beoordeeld in het kader van deze passende beoordeling. Het  

ontwerpbestemmingsplan is uitvoerbaar, als de genoemde maatregelen worden genomen. Door het 

opnemen van deze regeling kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. 

Veehouderijen worden hiermee niet totaal op slot gezet, maar kunnen via verbetering van het 

stalsysteem nog het aantal dieren uitbreiden, mits het maar niet leidt tot een toename van de 

ammoniakemissie (interne saldering). 

 

5 . 5   

U i t v o e r b a a r h e i d  r e g e l i n g  

Om negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te voorkomen, is in het bestemmingsplan gere-

geld dat de ammoniakemissie per veehouderij niet mag toenemen. De uitvoerbaarheid van een 

dergelijke regeling dient aangetoond te worden, c.q. dat een dergelijke regeling “in overeen-

stemming is met een goede ruimtelijke ordening”. In essentie komt het er daarbij op neer dat 

onderbouwd moet worden dat de regeling ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Anders gezegd: 

onderbouwd moet worden dat er uitbreidingsruimte kan ontstaan, zonder dat de ammoniakemissie 

toeneemt. Daarbij kan een veehouder die wil uitbreiden zijn oude stallen (met een hoge ammoni-

akemissiefactor) slopen en daarvoor in de plaats een grotere moderne stal bouwen met een lage 

emissiefactor. Hierbij is er dus sprake van een uitbreiding van een veehouderij zonder dat de am-
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moniakemissie toeneemt. De depositie in omliggende Natura 2000-gebieden zal dan dus ook niet 

toenemen. 

Daarbij is de vraag of bedrijven ook zodanige stallen gebruiken dat daarvoor nog verbeterde stal-

technieken kunnen worden toegepast. 

Om aan te tonen dat er op deze manier uitbreidingsruimte kan ontstaan, is een berekening ge-

maakt, waarbij per veehouderij de bestaande stalsystemen zijn omgezet in een stalsysteem met 

de best beschikbare staltechnieken (BBT). Hierbij is gebruik gemaakt van een recente uitdraai van 

het vergunningenbestand van de Omgevingsdienst De Vallei met per bedrijf de stalsystemen. Op 

basis hiervan is per staltype gekeken of er stallen beschikbaar zijn met een lagere emissiefactor. 

Vervolgens is berekend welke toename van het aantal dieren dan mogelijk zou zijn. En dit is weer 

omgerekend in oppervlaktes bouwvlak (gebruikmakend van het document Informatiedocument 

leefoppervlaktes van de Universiteit Wageningen; november 2015). 

Aldus is de potentiele uitbreidingsruimte per bedrijf berekend. Deze berekening is terug te vinden 

in bijlage 5.  

 

De huidige, bij de agrarische bedrijven in gebruik zijnde, stalsystemen zijn soms niet als de best 

beschikbare technieken te kwalificeren. Voor de systemen die in het plangebied in gebruik zijn, 

geldt voor bijvoorbeeld vrouwelijk melkvee ouder dan 2 jaar een emissiefactor van 9,5 Kg 

NH3/dierplaats/jaar. Deze stalsystemen kunnen worden vervangen door systemen die tot een lage-

re ammoniakemissie leiden en dus een lagere emissiefactor hebben. Het systeem dat op dit mo-

ment beschikbaar is en dat op grond van de inrichting van de stal tot de laagste emissie leidt, 

heeft een emissiefactor van 4,1 Kg NH3/dierplaats/jaar voor melkvee.  

Hierdoor kunnen er door aanpassing van het staltype meer dieren worden gehouden, zonder dat de 

ammoniakemissie toeneemt. 

Uit de berekening blijkt dat bij vrijwel alle bedrijven op deze manier potentiele uitbreidingsruimte 

voor veestallen aanwezig is. Het gemiddelde komt uit op 3.281 m². bij een aantal bedrijven be-

treft dit wel een oppervlakte van meer dan 1 ha. Het is dus in beginsel bij veel veehouderijen 

mogelijk om de veestapel uit te breiden en extra veestallen te bouwen, zonder dat dit hoeft te 

leiden tot een toename van de huidige ammoniakemissie.  

Als daarbij tevens bedacht wordt dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de bouwvlakken niet al-

leen gebruikt mogen worden voor veestallen, maar ook voor materieelberging, opslagloodsen en 

dergelijke dan is duidelijk dat daarmee is aangetoond dat de opgenomen gebruiksregeling uitvoer-

baar is, evenals de opgenomen wijzigingsbevoegdheden voor het vergroten van de agrarische 

bouwvlakken. 

 

Hiermee is aangetoond dat het bestemmingsplan ruimte kan bevatten voor uitbreiding van vee-

houderijen, zonder dat dit hoeft te leiden tot een toename van de ammoniakdepositie in omlig-

gende Natura 2000-gebieden. 

De in het bestemmingsplan opgenomen juridische regelingen waarborgen dat er geen negatieve 

effecten ontstaan. Het bestemmingsplan is op dit onderdeel dan ook uitvoerbaar en in overeen-

stemming met een goede ruimtelijke ordening. 
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6 6  C o n c l u s i e  e n  

v e r a n t w o o r d i n g  

6 . 1   

S a m e n v a t t i n g  e f f e c t e n  

Onderstaande tabel geeft een totaal overzicht van de verwachte effecten van de alternatieven. 

 

 Studie- 

alternatief  

Alternatief 

worst case 

voorontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-

bestemmings-

plan 

Ontwerp-  

bestemmings-

plan-plafond 

Effecten op Natura2000-gebieden t.a.v. verzu-

ring en vermesting 

-- -- - 0 

Effecten op Natura2000-gebieden t.a.v. overi-

ge aspecten 

0 0 0 0 

Effecten op GNN-gebieden t.a.v. verzuring en 

vermesting 

-- -- -- 0 

Effecten op GNN-gebieden t.a.v. overige as-

pecten 

0 0 0 0 

Effecten op flora en fauna, met name gericht 

op beschermde soorten 

-- -- - - 

Toe- en afname aantal geurgehinderden en 

geuremissie 

-- -- - 0/- 

Effecten op de kernkwaliteiten van het land-

schap: 

- Kampenlandschap 

- Heide ontginningslandschap 

- Polderlandschap 

- Veenontginningslandschap 

Totaalscore  

 

 

- 

-- 

0/- 

- 

- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

 

 

0/- 

- 

0 

0/- 

0/- 

Effecten op cultuurhistorische waarden 0/- 0/- 0/- 0/- 

Effecten op archeologische waarden 0 0 0 0 

Risico op negatieve effecten op grondwater-

kwantiteit. 

0 0 0 0 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 0/- 0/- 0/- 

Risico‟s en negatieve effecten oppervlaktewa-

terkwantiteit. 

0 0 0 0 

Risico‟s en negatieve effecten de kwaliteit van 

het oppervlaktewater. 

0/- 0/- 0/- 0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit. 0 0 0 0 

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 0/- 0/- 0 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 0/- 0/- 0 

Toe/afname aantal geluidsgehinderden 0/- 0/- 0/- 0 

Toe-/afname knelpunten fijn stof t.g.v. weg-

verkeer 

0 0 0 0 
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Toe-/afname knelpunten fijn stof t.g.v. be-

drijfsvoering 

- - 0/- 0/- 

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlij-

nen 

0/- - 0/- 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

6 . 2   

C o n c l u s i e  e n  a a n b e v e l i n g e n  

Het Studie alternatief en het alternatief worst case voorontwerpbestemmingsplan kunnen op 

meerdere thema's negatieve effecten hebben door de forse uitbreidings- en omschakelingsmoge-

lijkheden van veehouderijen, die in deze alternatieven mogelijk zijn. 

De effecten zijn vooral groot voor de onderdelen natuur en geurhinder. Daarbij zijn de effecten 

van het Studie alternatief (het bouwen in twee bouwlagen) vooral ten aanzien van ammoniakemis-

sie en –depositie (en daarmee op de natuurwaarden) nog wat groter dan bij één bouwlaag. Ook de 

landschappelijke effecten van het bouwen van stallen in twee bouwlagen zijn wat negatiever dan 

bij het bouwen in één bouwlaag. 

 

De effecten zijn in het ontwerpbestemmingsplan en in het ontwerpbestemmingsplan-plafond veel 

minder aanwezig. Met name het opnemen van een maximaal toegestane ammoniakemissie per 

veehouderij in het ontwerpbestemmingsplan-plafond zorgt er voor dat de effecten in beschermde 

natuurgebieden niet meer negatief zijn. Dit blijkt ook uit de Passende beoordeling in hoofdstuk 5. 

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is het bestemmingsplan daarmee uitvoerbaar. 

Het ontwerpbestemmingsplan kan nog wel effecten hebben op beschermde soorten. De opgeno-

men voorwaarden in wijzigingsbevoegdheden, alsmede de eisen van de Flora- en faunawet voor-

komen evenwel dat deze effecten daadwerkelijk optreden. 

 

6 . 3   

M o n i t o r i n g  e n  e v a l u a t i e  

Conform de Wet Milieubeheer dient het bevoegd gezag bij een besluit, waarvoor een plan-m.e.r.-

procedure is doorlopen, een evaluatieprogramma op te zetten en uit te (laten) voeren. Het MER 

dient een aanzet tot een dergelijk evaluatieprogramma te bevatten.  

Geadviseerd wordt om periodiek te bezien op welke wijze de ontwikkelingen in de landbouw 

plaatsvinden. Mocht er sprake zijn van forse afwijkingen ten opzichte van de aannames in dit 

planMER dan is het wenselijk om te evalueren in hoeverre het beleid en het bestemmingsplan 

moeten worden bijgesteld. 

 

Voorgesteld wordt om in ieder geval elke twee jaar te bezien of de punten van nuancering, die in 

de vorige paragraaf zijn benoemd ook daadwerkelijk optreden. Bij grotere afwijkingen kan zo 

nodig bijgestuurd worden. 

 

Overigens is in sommige concrete gevallen van uitbreiding van agrarische bedrijven sprake van een 

plicht om een Besluit-m.e.r. op te stellen. Aan de hand van de bij een dergelijk BesluitMER vereis-
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te concretere en specifiekere informatie kan worden geverifieerd of de in dit planMER gehanteer-

de uitgangspunten en uitkomsten correct zijn geweest. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, dan 

dient te worden besproken of dat nog moet leiden tot een aanpassing van beleid en bestemmings-

plan. 

 





 

 

 

 

B i j l a g e n  

 

 

B i j l a g e  1 :  M i l i eu e f f e c t e n  m e s tv e r g i s t i n g s i n s t a l l a t i e s  

B i j l a g e  2 :  V e r an tw o o r d i n g  r e ac t i e s  n o t i t i e  R e i k w i j d t e  en  d e ta i l -

n i v ea u  

B i j l a g e  3 :  R a a d s i n f o r m a t i e b r i e f  

B i j l a g e  4 :  U i t g an g s pu n t en  b e r ek e n i n g en   

 

 





 

 

Bijlage 1: M i l i eu e f f e c t e n  m es tv e r g i s t i n g s i n s t a l l a t i e s  

 

I n l e i d i n g  

Deze bijlage is opgesteld om inzicht te krijgen in de milieueffecten van een mestvergistingsinstal-

latie in vergelijking met het houden van dieren op een veehouderijbedrijf. Hierbij zijn de milieu-

effecten voor de hiervoor belangrijke milieuonderdelen uiteengezet. Dit zijn het landschap, de 

natuur, geur en lucht. 

 

Bij vergisting breken bacteriën organische stof (zoals mest van dieren) af waarbij geen zuurstof 

beschikbaar is. Bij mestvergisting komt zogenoemd „biogas‟ vrij. Dit gasmengsel bestaat vooral uit 

methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Deze vergisting vindt ook plaats bij de opslag van mest in 

de mestopslag en na het toepassen van de mest op de cultuurgronden. Omdat in een mestvergis-

tingsinstallatie de afbraak onder bepaalde omstandigheden plaatsvindt, komt hierbij ook meer 

methaan vrij. Dit methaan kan gebruikt worden als brandstof voor een warmtekrachtkoppeling 

(WKK) waarmee het biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Hiermee wordt een emissie 

van methaan in de lucht voorkomen en is tegelijk elektriciteit en warmte als energie beschikbaar
4
. 

 

M o g e l i j k h ed e n  v o o r  m e s tv e r g i s t i n g s i n s t a l l a t i e s  o p  g r o n d  v a n  e e n  b e -

s t e m m i n g sp l an  

Op grond van een bestemmingsplan voor het landelijk gebied kan de bouw van een mestvergis-

tingsinstallatie bij een agrarisch bedrijf opgenomen worden. In beginsel kunnen hiervoor verschil-

lende regels in het plan opgenomen worden. In het algemeen moet op grond van deze regels: 

- de mestvergistingsinstallatie binnen het agrarisch bouwvlak worden gebouwd. Op grond van 

deze regel is het mogelijk om de milieueffecten van de installatie te vergelijken met andere 

activiteiten met overeenkomstige grootte die op grond van een bestemmingsplan binnen het 

bouwvlak mogelijk zijn; 

- in de mestvergistingsinstallatie alleen mest van het eigen bedrijf worden gebruikt. Op grond 

van deze regel is het niet mogelijk dat er milieueffecten zijn vanwege het gebruik van mest 

van buiten het bedrijf. 

 

Deze regels zijn in deze bijlage het uitgangspunt voor het vergelijken van de milieueffecten van 

mestvergistingsinstallaties met het houden van dieren op een veehouderijbedrijf. 

 

G r o o t t e  v an  e e n  m e s t v e r g i s t i n g s i n s t a l l a t i e  

In een mestvergistingsinstallatie kunnen verschillende onderdelen worden onderscheiden. In het 

algemeen bestaan de installaties ten minste uit de volgende onderdelen: 

- Vooropslag; voor de opslag van de (niet-vergiste) mest. 

- Opslag van zogenoemde „co-substraten‟; co-substraten zijn vaste stoffen, zoals groente-, 

fruit- en tuinafval, die samen met de mest worden vergist. Deze worden vaak in sleufsilo‟s 

opgeslagen. 

                                                   

 

 
4  Wageningen Universiteit & Researchcentrum, praktijkonderzoek plant en omgeving, Digestaat voor u en het milieu 

het beste resultaat. http://edepot.wur.nl/28917, (2012). 

http://edepot.wur.nl/28917


 

 

- Mestvergister en biogasopslag; de vergister is een afgesloten tank waarin, onder bepaalde 

omstandigheden, biogas uit de mest vrijkomt. Dit gas wordt opgeslagen in de biogasopslag. 

- Overdrukbeveiliging; wanneer er nog steeds biogas uit de mest vrijkomt en de opslag vol is 

en het niet mogelijk is om het gas te gebruiken, kan dit biogas worden vrijgelaten door de 

beveiliging. 

- Naopslag; de vergiste mest moet vaak nog worden opgeslagen voor de periode dat de mest 

niet op de agrarische cultuurgronden mag worden gebruikt. 

- Warmtekrachtkoppeling; in deze installatie kan de energie in het biogas worden omgezet in 

elektriciteit en warmte.
5
 

 

Op basis van deze onderdelen is de grootte van een mestvergistingsinstallatie bij een agrarisch 

bedrijf in het algemeen ten minste 0,5 hectare. Hierna zullen de milieueffecten van een mestver-

gistingsinstallatie dan ook vergeleken worden met de milieueffecten van het houden van melk-

rundvee op 0,5 hectare. 

 

L an d s c h a p  

De milieueffecten van mestvergistingsinstallaties voor het landschap zijn vooral de veranderingen 

van het beeld van het landschap en het agrarisch bedrijf hierin. De effecten zijn dan ook afhanke-

lijk van: 

- het soort landschap; 

- de plaats van het bedrijf in het landschap; 

- de inrichting van het agrarisch bouwvlak. 

 

Ook het beeld van de mestvergistingsinstallaties is natuurlijk belangrijk. Dergelijke installaties 

kunnen worden gemaakt als: 

- een ronde, betonnen of metalen tank met een doorsnede van ongeveer 18 tot 26 meter en 

een hoogte van 6 tot 7 meter waarin een zogenoemde geroerde, continu bedreven tankreac-

tor is opgenomen. De naopslag vindt vaak plaats in tanks met een doorsnede van 30 tot 

35 meter en een hoogte van 6 meter. De tanks zijn dan ook te vergelijken met de mestsilo‟s 

zoals die op dit moment op agrarische bedrijven worden gebruikt; 

- een betonnen tank van ongeveer 20 bij 5 meter waarin een zogenoemde propstroomreactor 

is opgenomen. Een dergelijke tank kan ook in een gebouw opgenomen of onder de grond 

aangelegd worden. 

 

Behalve de tanks zijn de milieueffecten van de andere onderdelen van de mestvergistingsinstalla-

tie nihil.
6
 

 

Op grond van het bestemmingsplan moeten mestvergistingsinstallaties, overeenkomstig andere 

bouwwerken, binnen de (bouw)regels van het plan worden gebouwd. Ook kan door de gemeente 

de keuze worden gemaakt om in het plan afzonderlijke regels voor mestvergistingsinstallaties op 

                                                   

 

 
5  Infomil, Handreiking (co-)vergisting van mest, Ministerie van VROM, Den Haag, 2011. 
6
  Wageningen UR Livestock Research, Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gel-

derse landbouw, rapport 505, Wageningen, 2011. 



 

 

te nemen. Op basis hiervan kan de gemeente eigen regels voor „het beeld‟ van mestvergistingsin-

stallaties en de landschappelijke inpassing van deze installaties opnemen. 

 

C o n c l u s i e  

Mestvergistingsinstallaties moeten passen binnen de (bouw)regels van het bestemmingsplan. Wat 

dit betreft zijn er dan ook geen verschillen met andere bouwwerken. Op basis hiervan zijn er dan 

ook geen verschillen tussen een agrarisch bedrijf waarbij niet een installatie is gebouwd en een  

 

bedrijf waarbij wel een installaties is gebouwd. Door een gemeente kan de keuze gemaakt worden 

om voor mestvergistingsinstallaties eigen regels op te nemen om een bepaald beeld van de instal-

laties (binnen het agrarisch bouwvlak) te waarborgen. 

 

N a tu u r  

De milieueffecten van de verschijnselen verzuring en vermesting (ook bekend als eutrofiëring, 

waarbij het voedsel in een bepaald gebied toeneemt) voor de natuur zijn in het algemeen (zeer) 

negatief. Deze verschijnselen ontstaan vooral door een toename van de stikstofdepositie (ammoni-

ak (NH3)). Ongeveer 90% van de ammoniakemissie in Nederland komt van de agrarische bedrijven.
7
 

 

Voor een goede werking van een mestvergistingsinstallatie moet de installatie een gesloten instal-

latie zijn. In beginsel vindt er dan ook geen (ammoniak)emissie plaats. Daarbij wordt de ammoniak 

in het biogas ook bijna helemaal omgezet in zogenoemde stikstofoxiden (zie onder lucht hierna 

voor een onderbouwing van de stikstofemissie van een mestvergistingsinstallatie door stikstofoxi-

den). Van de installatie wordt dan ook geen ammoniakemissie verwacht. Wanneer er toch emissies 

voorkomen, worden deze vooral verwacht van de overdrukbeveiliging.
8
 

 

De ammoniakemissie van een mestvergistingsinstallatie kan worden vergeleken met de emissie van 

melkrundvee. Op basis van het uitgangspunt dat binnen een agrarisch bouwvlak ongeveer 150 stuks 

melk- en kalfkoeien (Rav-categorie A 1) en 105 stuks vrouwelijk jongvee (Rav-categorie A 3) per 

hectare kunnen worden gehouden
9, 10

, kunnen binnen 0,5 hectare 75 stuks melk- en kalfkoeien en 

53 stuks vrouwelijk jongvee gehouden worden. Dit aantal is met inbegrip van de ruimte voor de 

opslag van voer, het stallen van werktuigen en dergelijke.  

 

Op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij mag de ammoniakemissie van 

melk- en kalfkoeien ten hoogste 9,5 kilogram NH3 per dierplaats per jaar zijn. De emissie van het 

jongvee mag op grond van de Regeling ammoniak en veehouderij ten hoogste 3,9 kilogram NH3 per 

dierplaats per jaar zijn. Hiermee is de ammoniakemissie van de 75 stuks melk- en kalfkoeien en 

53 stuks vrouwelijk jongvee samen ten hoogste 919,2 kilogram NH3 per jaar. Zoals hiervoor is uit-

eengezet, vindt er in beginsel geen ammoniakemissie van een mestvergistingsinstallatie plaats. Er 

kan dan ook worden vastgesteld dat de ammoniakemissie van de installatie in vergelijking met het 

                                                   

 

 
7
  Wageningen UR Livestock Research, Emissies van broeikasgassen, ammoniak, fijn stof en geur in de mestketen, 

rapport 248, Lelystad, 2010. 
8  Infomil (2011). Handreiking (co-)vergisting van mest. Ministerie van VROM, Den Haag, 2011. 
9  Blanken, K. (2011). Handboek Melkveehouderij 2011. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, 2011. 
10  Arcadis (2011). 



 

 

houden van melkrundvee op het overeenkomstige deel van het agrarisch bouwvlak te verwaarlozen 

is. 

 

C o n c l u s i e  

De ammoniakemissie van een mestvergistingsinstallatie is, ook in vergelijking met het houden van 

melkrundvee op het overeenkomstige deel van het agrarisch bouwvlak, te verwaarlozen. Een enke-

le keer is er sprake van emissie langs de overdrukbeveiliging. 

 

G e u r  

Geuremissie in het algemeen kan als hinder worden ervaren. Ook kan het effecten hebben op de 

gezondheid. Geuremissie in de veehouderij kan ontstaan uit mest
3, 11

.   

 

Omdat, zoals hiervoor is opgemerkt, de mestvergistingsinstallatie een gesloten installatie moet 

zijn, wordt er van de installatie ook nauwelijks geuremissie verwacht.
12

 Wel kunnen de co-sub-

straten door warmte gaan gisten. Hierbij kan er sprake zijn van geuremissie, waardoor ook sprake 

kan zijn van geurhinder. Omstandigheden die belangrijk kunnen zijn bij de ontwikkeling van geur-

emissie van de opslag van co-substraat zijn: 

- de aard van het co-substraat; 

- de versheid van het co-substraat; 

- de grootte van de opslag van het co-substraat; 

- de periode waarin het co-substraat in de opslagplaats wordt opgeslagen; 

- de afscherming van de opslagplaats (waardoor geuremissie wordt voorkomen of beperkt). 

 

In de aanvraag om een omgevingsvergunning (voor de mestvergistingsinstallatie) moet zijn uiteen-

gezet welke materialen als co-substraat worden gebruikt en hoe het mengen van deze materialen 

met de te vergisten mest zal plaatsvinden. Op basis hiervan is het mogelijk om voor de verschil-

lende materialen regels op te nemen in de omgevingsvergunning op grond waarvan mogelijk geur-

emissie kan worden voorkomen. 

 

De vergiste mest kan als mest op de agrarische cultuurgronden worden gebruikt. De geuremissie 

van deze vergiste mest is in vergelijking met gebruikelijke drijfmest beperkt. Dit omdat de vetzu-

ren in de mest, die de geurhinder veroorzaken, tijdens het vergisten zijn afgebroken
13

. Uit de re-

sultaten van onderzoek blijkt dat het aandeel geurstoffen in de vergiste mest veel beperkter is dan 

in onvergiste mest
5, 14

. 

 

                                                   

 

 
11  De verbindingen in de mest waardoor de geuremissie ontstaat, zijn de zogenoemde sulfiden, vluchtige vetzu-

ren, fenolen en indolen. 
12  A. Kool, et. al., Kennisbundeling covergisting, CLM onderzoek en advies BV, P-ASG en Ecofys, Culemborg, 

2005. 
13 Wageningen Universiteit & Researchcentrum, praktijkonderzoek plant en omgeving, Digestaat voor u en het milieu 

het beste resultaat. http://edepot.wur.nl/28917, (2012). 
14 Het aandeel zogenoemde sulfiden (H2S en CH3SH) in de vergiste mest is 99% lager en het aandeel vluchtige verzuren 

is 4 tot 5 maal kleiner dan in onvergiste runder- en varkensmest. 

http://edepot.wur.nl/28917


 

 

De geuremissie van een mestvergister kan worden vergeleken met de emissie van melkrundvee. Op 

basis van het uitgangspunt dat een stuks melkrundvee 26.000 kilogram mest per jaar
15

 uitscheidt, 

scheiden de, hiervoor bedoelde, 75 stuks melk- en kalfkoeien ongeveer 5.340 kilogram mest per 

dag uit. 

 

Wanneer de 0,5 hectare binnen het agrarisch bouwvlak wordt gebruikt voor het houden van de 

75 stuks melk- en kalfkoeien in plaats van een mestvergistingsinstallatie, is er sprake van: 

- meer mest (omdat er meer melkrundvee wordt gehouden); 

- mest waarvan de geuremissie groter is.  

 

C o n c l u s i e  

Van een mestvergistingsinstallatie zelf wordt geen geuremissie verwacht. Bij de opslag van het 

co-substraat kan er sprake zijn van geuremissie. Om deze geuremissie te voorkomen of te beper-

ken kunnen in de omgevingsvergunning voor de mestvergistingsinstallatie regels opgenomen wor-

den. De geuremissie van deze vergiste mest is in vergelijking met gebruikelijke drijfmest beperkt. 

Daarbij kan worden opgemerkt dat wanneer de 0,5 hectare binnen het agrarisch bouwvlak wordt 

gebruikt voor het houden van de 75 stuks melk- en kalfkoeien in plaats van een mestvergistingsin-

stallatie, er sprake is van: 

- meer mest (omdat er meer melkrundvee wordt gehouden); 

- mest waarvan de geuremissie groter is. 

 

L u ch t  

F i j n s t o f  ( P M 1 0 )  

Fijnstof is stof dat voor het grootste deel bestaat uit delen van ten hoogste 10 micrometer
16

. Dit 

stof wordt aangeduid als PM10. In het algemeen is het zo dat hoe kleiner het stof, hoe groter het 

effect op de gezondheid. Behalve PM10 wordt daarom ook stof die bestaat uit delen van ten hoog-

ste 2,5 micrometer onderscheiden. Dit stof ontstaat uit onder andere verbranding
17

. 

 

Van de stofemissie van de agrarische bedrijven komt 95% uit de stalgebouwen. Mestvergisting vindt 

plaats in een vloeibare omgeving. In biogas is dan ook geen stof aanwezig. Van een mestvergis-

tingsinstallatie wordt dan ook geen fijnstofemissie verwacht
17

. 

 

Wanneer de 0,5 hectare binnen het agrarisch bouwvlak wordt gebruikt voor het houden van 

75 stuks melk- en kalfkoeien en 53 stuks jongvee in een stalgebouw in plaats van een mestvergis-

tingsinstallatie, neemt, omdat 95% van de stofemissie uit de stalgebouwen komt, de stofemissie 

van het melkrundveehouderijbedrijf toe. 

 

Bij een mestvergistingsinstallatie is er wel sprake van een toename van de fijnstofemissie vanwege 

de toename van het aantal voertuigbewegingen. Deze toename is nodig vanwege het aanvoeren 

van het co-substraat. Uit de resultaten van de NIBM-tool van het ministerie van Volkshuisvesting, 

                                                   

 

 
15 CBS 2011. http://www.statline.cbs.nl, (2011). 
16 Dit betreft de zogenoemde aerodynamische diameter. 
17 Wageningen UR Livestock Research, Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gel-

derse landbouw, rapport 505, Wageningen, 2011. 

http://www.statline.cbs.nl/


 

 

Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu het ministerie van Infrastructuur & Milieu) blijkt dat er bij een 

toename van ongeveer 665 motorvoertuigbewegingen (zwaar verkeer) per dag nog sprake is van 

een „niet in betekenende mate‟ toename van fijnstof
18

. Op de schaal van een mestvergistingsin-

stallatie bij een melkrundveehouderijbedrijf, worden ongeveer twee motorvoertuigbewegingen 

(zwaar verkeer) per dag vanwege het aanvoeren van het co-substraat verwacht. Op basis hiervan 

kan de toename van fijnstof in de lucht vanwege de mestvergistingsinstallatie als „niet in beteke-

nende mate‟ worden aangeduid. 

 

S t i k s t o f ox i d en  ( N O x )  

Zoals hiervoor al is opgemerkt, moet voor een goede werking van een mestvergistingsinstallatie de 

installatie een gesloten installatie zijn. Alles is erop gericht de emissie van gassen te voorkomen. 

Het geproduceerde biogas vormt uiteindelijk de brandstof voor een gasgestookte WKK. Ammoniak 

(NH
3
) wordt bij verbranding in de WKK vrijwel volledig omgezet in stikstofoxiden (NOx). In de ver-

brandingsgassen die vrijkomen door de WKK is dus sprake van emissie van stikstofoxiden. In tegen-

stelling tot hetgeen hiervoor bij ammoniak is vastgesteld, is bij een gebruik van een 

mestvergistingsinstallatie sprake van een hogere stikstofoxide-emissie in vergelijking met het hou-

den van rundvee op een overeenkomstige oppervlakte van het agrarisch bouwvlak. 

 

Mestvergistingsinstallaties, wat betreft de gasgestookte WKK‟s, moeten voldoen aan de emissie-

grenswaarden voor stikstofoxiden. Vanaf 1 januari 2013 zijn deze grenswaarden opgenomen in 

afdeling 3.2 van het Activiteitenbesluit. 

 

In het Activiteitenbesluit is bepaald dat het rookgas van een WKK, gestookt op vergistingsgas, 

moet voldoen aan de emissiegrenswaarde van 340 mg NOx per normaal kubieke meter. Het betreft 

middelgrote stookinstallaties kleiner dan 50 MW. Van mestvergistingsinstallaties bij agrarische 

bedrijven, zoals gebruikelijk mogelijk gemaakt in een bestemmingsplan, kan worden uitgegaan dat 

het vermogen onder de 50 MW blijft, aangezien geen sprake is van industriële vergistingsinstalla-

ties, maar een bedrijfsinstallatie. In een bestemmingsplan zijn vaak voorwaarden opgenomen op 

grond waarvan de aanvoer van mest en co-substraat van buiten het agrarisch bedrijf wordt be-

perkt. Op grond hiervan kan vaak alleen gebruik gemaakt worden van mest van het eigen bedrijf 

(of voor een beperkt deel van mest van een bedrijf in de directe omgeving). Hierdoor wordt de 

grootte van de mestvergistingsinstallatie ook beperkt. 

 

Samengevat kan dan ook worden vastgesteld dat door het in gebruik hebben van een mestvergis-

tingsinstallatie, er sprake is van minder stikstofemissie door emissie van ammoniak (NH3) en meer 

door emissie van stikstofoxide (NOx) in vergelijking met het houden van rundvee op een overeen-

komstige oppervlakte van het agrarisch bouwvlak. Op basis hiervan is het uitgangspunt dat er in 

totaal geen sprake is van een toename van de stikstofemissie. 

 

 

                                                   

 

 
18 Uit resultaten blijkt ook dat er bij een toename van ongeveer 90 motorvoertuigbewegingen (zwaar verkeer) per dag  

sprake is van een „in betekende mate‟ toename van stikstofdioxide. 



 

 

C o n c l u s i e  

Van een mestvergistingsinstallatie zelf wordt geen fijnstofemissie verwacht. De toename van  fijn-

stof in de lucht vanwege de toename van de motorvoertuigbewegingen (voor het aanvoeren van 

het co-substraat) kan als „niet in betekende mate‟ worden aangeduid. Daarbij is de fijnstofemissie 

van een mestvergistingsinstallatie in vergelijking met het houden van melkrundvee op het over-

eenkomstige deel van het agrarisch bouwvlak zeer beperkt. 

 

Mestvergistingsinstallaties vallen onder het Activiteitenbesluit en moeten daarmee voldoen aan de 

emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden die hierin zijn opgenomen. Het gebruik van een mestver-

gistingsinstallatie heeft in vergelijking met het houden van rundvee meer stikstofoxide-emissie en 

minder ammoniakemissie. Op basis hiervan wordt verwacht dat er in totaal geen sprake is van een 

toename van de stikstofemissie. 

 





 

 

Bijlage 2: V e r an t w o o r d i n g  r e a c t i e s  n o t i t i e  R e i kw i j d t e  e n  d e t a i l n i -

v e au   

 

De notitie „Notitie reikwijdte en detailniveau planMER bestemmingsplan buitengebied‟ heeft van 

donderdag 1 november 2012 tot en met woensdag 12 december 2012 ter inzage gelegen. Tevens is 

de nota naar diverse overleginstanties gestuurd. De stichting Natuur en Milieuzorg Noord-West 

Veluwe . 

 

Hierna worden de reacties zo nodig samengevat en voorzien van een reactie en is aangegeven in 

hoeverre de reactie in het planMER meegenomen is. 

 

R e a c t i e  1  S t i c h t i n g  N a tu u r  en  M i l i e u z o r g  N o o r d - W e s t  V e lu w e  

In de reactie stelt de stichting de volgende punten aan de orde: 

1. Ook positieve effecten ten gevolge van de ontwikkeling van natuur op agrarische grond 

dienen te worden meegenomen; 

2. het MER dient inzicht te bieden in de vraag of het nieuwe beleid voor de polder Arkem-

heen beantwoordt aan de vereisten vanuit Natura 2000 en EHS; 

3. nadere uitwerking van de structuurvisie en het GVVP (schaalsprong N301 of oostelijke 

randweg) kan gevolgen hebben voor de begrenzing van het buitengebied 

4. er wordt gepleit voor een alternatief met accent op natuur-en milieuvriendelijke land-

bouw; 

5. bij de beoordeling van het aspect natuur dient te worden getoetst conform de vereisten 

op basis van Natura 2000 en EHS; 

6. de laatste ontwikkelingen t.a.v. EHS-beleid dienen te worden meegenomen 

7. bij beoordeling van Ammoniak moet ook worden gekeken naar WAV-gebieden; 

8. in de beoordeling van landschap dienen de landschappelijke kenmerken zoals beschreven 

in de Structuurvisie te worden meegenomen; 

9. met betrekking tot water dient ook aandacht te worden besteed aan de waterbeheersing 

en de waterkwaliteit; 

10. de beoordeling van alternatieven met plussen en minnen dient te worden toegelicht.  

 

 

G e m ee n t e l i j k e  b e o o r d e l i n g  

Ad 5, 7, 8, 9, 10: In het PlanMER is invulling gegeven aan deze punten  

 

Ad 1: in het bestemmingsplan wordt geen nieuwe natuurontwikkeling mogelijk gemaakt, met uit-

zondering van een standaard algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van locaties waar na-

tuurontwikkeling zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Het bestemmingsplan zelf initieert dit 

niet. De bescherming van Natura 2000- en EHS-gebieden wordt op correcte wijze geborgd. Dit kan 

niet worden beschouwd als een nieuw positief effect, aangezien dit ook reeds via andere regelge-

ving wordt geborgd.   

 

Ad 2: Het MER heeft tot doel de effecten van (mer-plichtige) activiteiten die met het bestem-

mingsplan mogelijk worden gemaakt in beeld te brengen. Uitgangspunt voor de opgestelde be-

stemmingsplanregeling, is het op correcte wijze vertalen van de vereisten vanuit Natura 2000 en 

EHS.  



 

 

 

Ad 3: schaalsprong N301 en oostelijke randweg worden niet geregeld in het bestemmingsplan bui-

tengebied en worden dus ook in het MER niet meegenomen. 

 

 Ad 4: Voor een alternatief is van belang dat de onderdelen daarvan moeten kunnen worden afge-

dwongen in de regels van het bestemmingsplan. Een alternatief met accent op natuur- en milieu-

vriendelijke landbouw kan dus alleen worden meegenomen indien dit is de vertalen in concrete 

bestemmingsplanregels. Hieraan is invulling gegeven door het opstellen van het Voorkeursalterna-

tief. 

Ad 6: het PlanMER dient te zijn gebaseerd op het laatste vastgestelde beleid.. Het Plan-MER is 

aangepast aan de Omgevingsvisie en –verordening van de provincie Gelderland.  

 

 



 

 

Bijlage 3: R aa d s i n fo r m a t i eb r i e f  i . v . m .  am m o n i a k p r o b l em at i e k   

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 4: U i t g a n g sp u n t en  b e r e k en i n g e n  S t i k s to f  

 

Om de milieueffecten op het gebied van stikstofdepositie en geurhinder te bepalen, zijn bereke-

ningen gemaakt. Daarbij moet worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden. 

Dat betekent dat de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen moeten worden berekend aan 

de hand van aannames van het aantal dieren per ha agrarisch bouwvlak. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van een rekenmodel voor zowel een grondgebonden agrarisch bedrijf 

als een intensieve veehouderij/niet-grondgebonden veehouderij. 

Daartoe is de oppervlakte van de bouwvlakken in het geldende bestemmingsplan bepaald, die ook 

weer worden overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Aan de hand van het rekenmodel is 

vervolgens bepaald hoeveel dieren op een dergelijke oppervlakte zouden passen bij een efficiënte 

invulling van het bouwvlak. Daarmee wordt dus de uitbreidingsmogelijkheid van het aantal dieren 

bepaald op basis van de mogelijkheden die het geldende bouwvlak nog biedt. 

 

Om ook rekening te houden met de mogelijkheden voor vergroting van het bouwvlak zijn de vol-

gende aannames gedaan: 

- Bedrijven met een aanduiding niet grondgebonden veehouderij vergroten het dierenaantal 

nog met 30%. 

- Grondgebonden agrarische bedrijven in het extensiveringsgebied vergroten het dierenaantal 

met 50%. Indien de ammoniakemissie in de huidige situatie vanwege de aanwezigheid van 

intensieve veehouderij groter blijkt te zijn, dan wordt deze emissie meegenomen bij de 

maximale mogelijkheden. 

Grondgebonden agrarische bedrijven in het verwevingsgebied schakelen om naar intensieve 

veehouderij. Daarbij is ervan uitgegaan dat het tegelijkertijd vergroten van zo'n bouwvlak 

niet is toegestaan. 

 
R e k e nm o d e l  g r o n d g eb o n d e n  a g r a r i s c h  b ed r i j f  

Bij grondgebonden veehouderijen is de ammoniakemissie het grootst bij het houden van melkrund-

vee (inclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee). Daarbij is van het volgende uitgegaan: 

Bij een oppervlakte van 1 ha kunnen (uitgaande van praktijkwaarden voor staloppervlaktes, 70 m² 

per melkkoe
19

, met 0,7 stuks jongvee) maximaal 143 melkkoeien met 100 stuks vrouwelijk jongvee 

worden gehouden. De ammoniakfactor voor melkkoeien bedraagt 9,5 kg/jr. De ammoniakfactor 

voor vrouwelijk jongvee bedraagt 3,9 kg/jr. De ammoniakemissie bij de genoemde veebezetting 

bedraagt dus 1.749 kg/jr. Bij een oppervlakte van 1 ha grondgebonden veehouderijen wordt de 

ammoniakemissie daarom vastgesteld op 1.749 kg/jr.  

 

R e k e nm o d e l  i n t e n s i e v e  v e e h ou d e r i j  

Uit onderstaande tabel blijkt dat de ammoniakemissie per m² stalruimte van andere (intensief 

gehouden) diersoorten in het algemeen beperkt is in vergelijking met de ammoniakemissie van 

vleesvarkens. Op basis hiervan is de keuze gemaakt voor een varkenshouderijbedrijf als model-

veehouderijbedrijf voor intensieve veehouderijen. 

 

                                                   

 

 
19 Zie ook Blanken, K. (2011). Handboek Melkveehouderij 2011. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, 2011. 

 



 

 

T a b e l :  a m m o n i a k em i s s i e  p e r  m ²  s t a l r u i m t e  v a n  v e r s c h i l l e n d e  d i e r s o o r t e n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T a b e l :  a m m o n i a k em i s s i e  m od e l b e d r i j f  i n t en s i e f  

 Ravcode Ammoniakemissie 

kg/jr 

Totaal ammoniak-

emissie 

60 kraamzeugen D 1.2.13 2,9 174 

240 guste/ dragende zeugen D1.3.10 2,6 624 

1.080 gespeende biggen D1.1.1.2 0,23 248,4 

2.100 vleesvarkens  D3.2.3.1 1,4 2940 

Totaal   3.986,4 

 
R e k e nm o d e l  i n t e n s i e v e  v e e h ou d e r i j  i n  m ee r d e r e  b o uw la g e n  

In het geldende bestemmingsplan is een maximale goot- en bouwhoogte opgenomen van maximaal 

4,5 en 10 m. De intentie bestaat om een binnenplanse afwijking op te nemen om een maximale 

goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 12 meter toe te staan. Hierdoor ontstaat de moge-

lijkheid om dieren in meerdere bouwlagen te houden.  

De gemeenteraad heeft gevraagd om in het MER te onderzoeken wat de consequenties zijn van het 

mogelijk maken van het bouwen in twee bouwlagen. 

Hierbij is opnieuw uitgegaan van het rekenmodel voor intensieve veehouderij. In het rekenmodel 

wordt uitgegaan van een efficiënte invulling van het bouwvlak met stallen. Als het bouwen in twee 

bouwlagen in het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt, kan dat in alle stallen worden toege-

past. Het ligt dus voor de hand om in deze gevallen rekening te houden met een verdubbeling van 

het aantal dieren. 

 

 

 

 

 

  

 varkens pluimvee 

 Kraam-

zeugen 

Vlees- 

varkens 

legkip-

pen 

Vlees-

kuikens 

dierplaatsen per m² (stuks)A 0,10 0,83 12,50 20,00 

emissiewaarde per dierplaats (kg per jaar)B 2,900 1,400 0,013 0,045 

ammoniakemissie (kg per jaar per m²) 0,2900 1,162 0,163 0,900 
 

A op basis van deskundigenoordeel 
B op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 



 

 

Bijlage 5:  B e r e ke n i n g  po t e n t i e l e  u i t b r e i d i n g s r u i m t e  v i a  i n t e r n e  s a l -

d e r i n g  

 

 

 

 

  



 

 

 



Bijlage 5: Berekening uitvoerbaarheid

volg
nr Inr.nr. Adres Woonplaats Oms.dier Aantal Stalcode bewerkt Emissie

Emissie per adres - 
MER

Emissie-
MER

Emissie 
optimaal

Toename dieren 
optimaal  m2 per dier

potentiele 
uitbreidings-
ruimte

uitbreidings-ruimte 
per adres

1 NI2008000012 Voorthuizerweg 7 Nijkerk parelhoenders voor de vleesproductie 20 60 J1.100 3 631 0,05 0,05 0 20,0 0 1.578
2 NI2008000012 Voorthuizerweg 7 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 60 A3 234 631 3,9 4,4 -7 0
3 NI2008000012 Voorthuizerweg 7 Nijkerk Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 30 A6 216 631 7,2 0,53 378 4,0 1.510
4 NI2008000012 Voorthuizerweg 7 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 30 A2 159 631 5,3 4,1 9 7,0 61
5 NI2008000012 Voorthuizerweg 7 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 2 A7 19 631 9,5 5,3 2 4,0 6
7 NI2670000007 Amersfoortseweg 41 Nijkerkerveen Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 1 K1 5 32,9 5 5 0 0 9
8 NI2670000007 Amersfoortseweg 41 Nijkerkerveen Geiten ouder dan 1 jaar 4 C1 7,6 32,9 1,9 0,7 7 1,3 9
9 NI2670000007 Amersfoortseweg 41 Nijkerkerveen Pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 7 K4 9,1 32,9 1,3 1,3 0 0

10 NI2670000007 Amersfoortseweg 41 Nijkerkerveen Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 16 B1 11,2 32,9 0,7 0,7 0 1,3 0
15 NI2670000010 Akkerweg 16 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 3 A3 11,7 2035,7 3,9 4,4 0 0 588
16 NI2670000010 Akkerweg 16 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 280 D3.1.1 840 2035,7 3 0,83 732 0,5 366
17 NI2670000010 Akkerweg 16 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 296 D3.1.2 1184 2035,7 4 1,6 444 0,5 222
18 NI2670000011 Achterduyst 4 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 95 A1.100.1 902,5 1119,7 9,5 5,1 82 70,0 5.737 5.737
19 NI2670000011 Achterduyst 4 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 48 A3 187,2 1119,7 3,9 4,4 -5 0
20 NI2670000011 Achterduyst 4 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 6 K1 30 1119,7 5 5 0 0
21 NI2670000015 Appelsestraat 25 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 110 A1.100.1 1045 1380,3 9,5 5,1 95 70,0 6.643 6.643
22 NI2670000015 Appelsestraat 25 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 77 A3 300,3 1380,3 3,9 4,4 -9 0
23 NI2670000015 Appelsestraat 25 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 50 B1 35 1380,3 0,7 0,7 0 1,3 0
24 NI2670000016 Appelsestraat 42 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 25 A3 97,5 430 3,9 4,4 -3 0 2.114
25 NI2670000016 Appelsestraat 42 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 35 A1.100.1 332,5 430 9,5 5,1 30 70,0 2.114
26 NI2670000017 Oude Barneveldseweg 92 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 16 A3 62,4 830,95 3,9 4,4 -2 0 2.333
27 NI2670000017 Oude Barneveldseweg 92 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 245 D1.1.100.2 183,75 830,95 0,75 0,1 1.593 0,5 796
28 NI2670000017 Oude Barneveldseweg 92 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 17 D1.2.100 141,1 830,95 8,3 1,3 92 0,5 46
29 NI2670000017 Oude Barneveldseweg 92 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 2 D2.100 11 830,95 5,5 0,83 11 4,0 45
30 NI2670000017 Oude Barneveldseweg 92 Nijkerk guste en dragende zeugen 51 D1.3.101 214,2 830,95 4,2 1,3 114 0,5 57
31 NI2670000017 Oude Barneveldseweg 92 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 23 A1.100.1 218,5 830,95 9,5 5,1 20 70,0 1.389
32 NI2670000019 Barneveldseweg 119 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 75 A1.100.1 712,5 774,9 9,5 5,1 65 70,0 4.529 4.529
33 NI2670000019 Barneveldseweg 119 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 16 A3 62,4 774,9 3,9 4,4 -2 0
34 NI2670000021 Appelsestraat 15 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.100 5,5 520,2 5,5 0,83 6 4,0 23 1.425
35 NI2670000021 Appelsestraat 15 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 22 A1.100.1 209 520,2 9,5 5,1 19 70,0 1.329
36 NI2670000021 Appelsestraat 15 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 13 A3 50,7 520,2 3,9 4,4 -1 0
37 NI2670000021 Appelsestraat 15 Nijkerk Conversie Inrichtingen 22 99 0 520,2 0 0
38 NI2670000021 Appelsestraat 15 Nijkerk Conversie Inrichtingen 1 99 0 520,2 0 0
39 NI2670000021 Appelsestraat 15 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 12 D1.2.100 99,6 520,2 8,3 1,3 65 0,5 32
40 NI2670000021 Appelsestraat 15 Nijkerk guste en dragende zeugen 37 D1.3.100 155,4 520,2 4,2 1,3 83 0,5 41
41 NI2670000024 Barneveldseweg 123 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 150 A3 585 2722,5 3,9 4,4 -17 0 13.588
42 NI2670000024 Barneveldseweg 123 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 225 A1.100.1 2137,5 2722,5 9,5 5,1 194 70,0 13.588
44 NI2670000027 Bontepoort 1 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 1387 3,9 4,4 -3 0 3.742
45 NI2670000027 Bontepoort 1 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 200 D3.100.2 700 1387 3,5 1,6 238 0,5 119
46 NI2670000027 Bontepoort 1 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 60 A1.100.1 570 1387 9,5 5,1 52 70,0 3.624
47 NI2670000028 Beulekamperweg 9 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 39 A3 152,1 1059,57 3,9 4,4 -4 0 5.602
48 NI2670000028 Beulekamperweg 9 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 438 E2.100 137,97 1059,57 0,315 0,02 6.461 0,1 711
49 NI2670000028 Beulekamperweg 9 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 81 A1.100.1 769,5 1059,57 9,5 5,1 70 70,0 4.892
50 NI2670000029 Beulekamperweg 5 A Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 2 K1 10 332,3 5 5 0 0 78
51 NI2670000029 Beulekamperweg 5 A Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 31 A3 120,9 332,3 3,9 4,4 -4 0
52 NI2670000029 Beulekamperweg 5 A Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 38 A2 201,4 332,3 5,3 4,1 11 7,0 78
53 NI2670000031 Barneveldseweg 102 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 32032 E2.11.1 2882,88 5380,38 0,09 0,025 83.283 0,1 9.161 17.098
54 NI2670000031 Barneveldseweg 102 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 27750 E2.11.1 2497,5 5380,38 0,09 0,025 72.150 0,1 7.937
55 NI2670000032 Barneveldseweg 188 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 125 A1.100.1 1187,5 1992,5 9,5 5,1 108 70,0 7.549 9.965
56 NI2670000032 Barneveldseweg 188 Nijkerk schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2 50 B1 35 1992,5 0,7 0,7 0 1,3 0
57 NI2670000032 Barneveldseweg 188 Nijkerk vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 10 A3 39 1992,5 3,9 4,4 -1 0
58 NI2670000032 Barneveldseweg 188 Nijkerk vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 90 A3 351 1992,5 3,9 4,4 -10 0
59 NI2670000032 Barneveldseweg 188 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 40 A1.100.1 380 1992,5 9,5 5,1 35 70,0 2.416
61 NI2670000036 Oude Barneveldseweg 88 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 13 A1.100.1 123,5 176,625 9,5 5,1 11 70,0 785 788
62 NI2670000036 Oude Barneveldseweg 88 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 5 K1 25 176,625 5 5 0 0
63 NI2670000036 Oude Barneveldseweg 88 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 15 E2.7 4,725 176,625 0,315 0,11 28 0,1 3
64 NI2670000036 Oude Barneveldseweg 88 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 6 A3 23,4 176,625 3,9 4,4 -1 0
66 NI2670000038 Bulderweg 2 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 27 A3 105,3 812,3 3,9 4,4 -3 0 954
67 NI2670000038 Bulderweg 2 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 15 A1.100.1 142,5 812,3 9,5 5,1 13 70,0 906
68 NI2670000038 Bulderweg 2 Nijkerk Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 10 A6 72 812,3 7,2 5,3 4 4,0 14
69 NI2670000038 Bulderweg 2 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 275 B1 192,5 812,3 0,7 0,7 0 1,3 0
70 NI2670000038 Bulderweg 2 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 120 D3.100.1 300 812,3 2,5 1,6 68 0,5 34
71 NI2670000039 Brandweg 4 Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 713 A4.100 1782,5 6354,5 2,5 0,53 2.650 1,9 5.035 17.232
72 NI2670000039 Brandweg 4 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 36000 E2.11.4 1332 6354,5 0,037 0,025 17.280 0,1 1.901
73 NI2670000039 Brandweg 4 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 36000 E2.11.1 3240 6354,5 0,09 0,025 93.600 0,1 10.296
75 NI2670000042 Bloemendaalseweg 13 Nijkerk Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 4 A6 28,8 1653,3 7,2 5,3 1 4,0 6 3.448
76 NI2670000042 Bloemendaalseweg 13 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 90 D3.100.2 315 1653,3 3,5 1,6 107 0,5 53
77 NI2670000042 Bloemendaalseweg 13 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 960 D3.2.9.1 768 1653,3 0,8 0,9 -107 0,5 -53
78 NI2670000042 Bloemendaalseweg 13 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 57 A1.100.1 541,5 1653,3 9,5 5,1 49 70,0 3.442
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79 NI2670000043 Bloemendaalseweg 11 Nijkerk guste en dragende zeugen 30 D1.3.101 126 1873 4,2 1,3 67 0,5 33 8.152
80 NI2670000043 Bloemendaalseweg 11 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 160 D1.1.100.2 120 1873 0,75 0,1 1.040 0,5 520
81 NI2670000043 Bloemendaalseweg 11 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 10 D1.2.100 83 1873 8,3 1,3 54 0,5 27
82 NI2670000043 Bloemendaalseweg 11 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.100 5,5 1873 5,5 0,83 6 4,0 23
83 NI2670000043 Bloemendaalseweg 11 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 125 A1.100.1 1187,5 1873 9,5 5,1 108 70,0 7.549
84 NI2670000043 Bloemendaalseweg 11 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 90 A3 351 1873 3,9 4,4 -10 0
85 NI2670000044 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 25 B1 17,5 763,5 0,7 0,7 0 1,3 0 3.503
86 NI2670000044 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 50 A3 195 763,5 3,9 4,4 -6 0
87 NI2670000044 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 58 A1.100.1 551 763,5 9,5 5,1 50 70,0 3.503
88 NI2670000046 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 4 A7 38 1434,1 9,5 6,2 2 4,0 9 4.586
89 NI2670000046 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 2000 E2.7 630 1434,1 0,315 0,11 3.727 0,1 410
90 NI2670000046 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 7 K1 35 1434,1 5 5 0 0
91 NI2670000046 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 3 K3 9,3 1434,1 3,1 2,1 1 0
92 NI2670000046 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 69 A1.100.1 655,5 1434,1 9,5 5,1 60 70,0 4.167
93 NI2670000046 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 17 A3 66,3 1434,1 3,9 4,4 -2 0
94 NI2670000048 Barneveldseweg 168 Nijkerk vleeskuikens 8374 E5.9.1.2.4 251,22 3047,58 0,03 0,021 3.589 0,1 179 4.507
95 NI2670000048 Barneveldseweg 168 Nijkerk vleeskuikens 46606 E5.9.1.2.100 2796,36 3047,58 0,06 0,021 86.554 0,1 4.328
98 NI2670000052 Bulderweg 11 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 148 A1.100.1 1406 1406 9,5 5,1 128 70,0 8.938 8.938

102 NI2670000056 Buntwal 9 A Nijkerkerveen legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 7000 E2.9.1 875 1385,2 0,125 0,055 8.909 0,1 980 1.883
103 NI2670000056 Buntwal 9 A Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 8 A3 31,2 1385,2 3,9 4,4 -1 0
104 NI2670000056 Buntwal 9 A Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 8 A1.100.1 76 1385,2 9,5 5,1 7 70,0 483
105 NI2670000056 Buntwal 9 A Nijkerkerveen Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 40 B1 28 1385,2 0,7 0,7 0 1,3 0
106 NI2670000056 Buntwal 9 A Nijkerkerveen legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 3000 E2.9.1 375 1385,2 0,125 0,055 3.818 0,1 420
107 NI2670000057 Bunschoterweg 47 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg B1 0 446,3 0,7 0,7 0 1,3 0 2.416
108 NI2670000057 Bunschoterweg 47 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) K1 0 446,3 5 5 0 0
109 NI2670000057 Bunschoterweg 47 Nijkerk Conversie Inrichtingen 40 99 0 446,3 0 0
110 NI2670000057 Bunschoterweg 47 Nijkerk Geiten ouder dan 1 jaar C1 0 446,3 1,9 1,9 0 1,3 0
111 NI2670000057 Bunschoterweg 47 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 40 A1.100.1 380 446,3 9,5 5,1 35 70,0 2.416
112 NI2670000057 Bunschoterweg 47 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 17 A3 66,3 446,3 3,9 4,4 -2 0
113 NI2670000058 Bunschoterweg 52 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 64 A1.100.1 608 818,6 9,5 5,1 55 70,0 3.865 3.865
114 NI2670000058 Bunschoterweg 52 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 54 A3 210,6 818,6 3,9 4,4 -6 0
115 NI2670000060 Bunschoterweg 35 A Nijkerk guste en dragende zeugen 84 D1.3.101 352,8 6390,64 4,2 1,3 187 0,5 94 829
116 NI2670000060 Bunschoterweg 35 A Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 709 D1.1.4.1 184,34 6390,64 0,26 0,1 1.134 0,5 567
117 NI2670000060 Bunschoterweg 35 A Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 45 D1.2.100 373,5 6390,64 8,3 1,3 242 0,5 121
118 NI2670000060 Bunschoterweg 35 A Nijkerk guste en dragende zeugen 42 D1.3.1 100,8 6390,64 2,4 1,3 36 0,5 18
119 NI2670000060 Bunschoterweg 35 A Nijkerk guste en dragende zeugen 26 D1.3.100 109,2 6390,64 4,2 1,3 58 0,5 29
120 NI2670000060 Bunschoterweg 35 A Nijkerk Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken 31000 E1.7 5270 6390,64 0,17 0,17 0 0,1 0
121 NI2670000061 Bunschoterweg 29 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 20 B1 14 964 0,7 0,7 0 1,3 0 6.039
122 NI2670000061 Bunschoterweg 29 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 100 A1.100.1 950 964 9,5 5,1 86 70,0 6.039
123 NI2670000065 Bunschoterweg 28 Nijkerk Conversie Inrichtingen 28 99 0 351,8 0 0 1.691
124 NI2670000065 Bunschoterweg 28 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 22 A3 85,8 351,8 3,9 4,4 -3 0
125 NI2670000065 Bunschoterweg 28 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 28 A1.100.1 266 351,8 9,5 5,1 24 70,0 1.691
126 NI2670000066 Bunschoterweg 24 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 14 A2 74,2 986,2 5,3 4,1 4 7,0 29 5.826
127 NI2670000066 Bunschoterweg 24 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 96 A1.100.1 912 986,2 9,5 5,1 83 70,0 5.798
128 NI2670000067 Bunschoterweg 32 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 70 B1 49 1574 0,7 0,7 0 1,3 0 6.281
129 NI2670000067 Bunschoterweg 32 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 80 A3 312 1574 3,9 4,4 -9 0
130 NI2670000067 Bunschoterweg 32 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 104 A1.100.1 988 1574 9,5 5,1 90 70,0 6.281
131 NI2670000067 Bunschoterweg 32 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 45 K1 225 1574 5 5 0 0
132 NI2670000068 Bunschoterweg 58 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 12 A3 46,8 1578,8 3,9 4,4 -1 0 2.183
133 NI2670000068 Bunschoterweg 58 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 344 D3.100.2 1204 1578,8 3,5 1,6 409 0,5 204
134 NI2670000068 Bunschoterweg 58 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 29 A1.100.1 275,5 1578,8 9,5 5,1 25 70,0 1.751
135 NI2670000068 Bunschoterweg 58 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 70 D1.1.100.2 52,5 1578,8 0,75 0,1 455 0,5 228
138 NI2670000071 Domstraat 69 Nijkerkerveen legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 5679 E2.100 1788,885 1820,385 0,315 0,02 83.765 0,1 9.214 9.214
139 NI2670000071 Domstraat 69 Nijkerkerveen Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 45 B1 31,5 1820,385 0,7 0,7 0 1,3 0
140 NI2670000077 Deuverdenseweg 7 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 30 A1.100.1 285 402 9,5 5,1 26 70,0 1.812 1.812
141 NI2670000077 Deuverdenseweg 7 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 402 3,9 4,4 -3 0
143 NI2670000080 Buntwal 9 B Nijkerkerveen vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 380 D3.100.2 1330 1330 3,5 1,6 451 0,5 226 226
144 NI2670000081 Domstraat 68 Nijkerkerveen vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 560 D3.100.2 1960 1960 3,5 1,6 665 0,5 333 333
145 NI2670000082 Domstraat 25 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 27 A1.100.1 256,5 334,5 9,5 5,1 23 70,0 1.631 1.631
146 NI2670000082 Domstraat 25 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 20 A3 78 334,5 3,9 4,4 -2 0
147 NI2670000083 Domstraat 59 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 12 A1.100.1 114 207,6 9,5 5,1 10 70,0 725 817
148 NI2670000083 Domstraat 59 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 8 A3 31,2 207,6 3,9 4,4 -1 0
149 NI2670000083 Domstraat 59 Nijkerkerveen biggenopfok (gespeende biggen) 90 D1.1.100.1 54 207,6 0,6 0,2 180 0,5 90
150 NI2670000083 Domstraat 59 Nijkerkerveen guste en dragende zeugen 2 D1.3.100 8,4 207,6 4,2 1,3 4 0,5 2
154 NI2670000092 Van Dijkhuizenstraat 6 Nijkerkerveen Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 2 B1 1,4 1025,4 0,7 0,7 0 1,3 0 1.931
155 NI2670000092 Van Dijkhuizenstraat 6 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 30 A1.100.1 285 1025,4 9,5 5,1 26 70,0 1.812
156 NI2670000092 Van Dijkhuizenstraat 6 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 10 A3 39 1025,4 3,9 4,4 -1 0
157 NI2670000092 Van Dijkhuizenstraat 6 Nijkerkerveen vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 200 D3.100.2 700 1025,4 3,5 1,6 238 0,5 119
158 NI2670000094 Bremerseweg 1 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 190 A1.100.1 1805 2224 9,5 5,1 164 70,0 11.475 11.477
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159 NI2670000094 Bremerseweg 1 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 1 A7 9,5 2224 9,5 6,2 1 4,0 2
160 NI2670000094 Bremerseweg 1 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 105 A3 409,5 2224 3,9 4,4 -12 0
161 NI2670000098 Van Dijkhuizenstraat 9 Nijkerkerveen biggenopfok (gespeende biggen) 260 D1.1.100.2 195 760,6 0,75 0,1 1.690 0,5 845 2.090
162 NI2670000098 Van Dijkhuizenstraat 9 Nijkerkerveen guste en dragende zeugen 59 D1.3.101 247,8 760,6 4,2 1,3 132 0,5 66
163 NI2670000098 Van Dijkhuizenstraat 9 Nijkerkerveen Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 100 E2.7 31,5 760,6 0,315 0,11 186 0,1 21
164 NI2670000098 Van Dijkhuizenstraat 9 Nijkerkerveen kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 19 D1.2.16 55,1 760,6 2,9 1,3 23 0,5 12
165 NI2670000098 Van Dijkhuizenstraat 9 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 19 A1.100.1 180,5 760,6 9,5 5,1 16 70,0 1.147
166 NI2670000098 Van Dijkhuizenstraat 9 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 13 A3 50,7 760,6 3,9 4,4 -1 0
168 NI2670000102 Van Dijkhuizenstraat 1 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 20 A1.100.1 190 319,4 9,5 5,1 17 70,0 1.208 1.225
169 NI2670000102 Van Dijkhuizenstraat 1 Nijkerkerveen Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 3 K1 15 319,4 5 5 0 0
170 NI2670000102 Van Dijkhuizenstraat 1 Nijkerkerveen vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 20 D3.100.2 70 319,4 3,5 1,6 24 0,5 12
171 NI2670000102 Van Dijkhuizenstraat 1 Nijkerkerveen Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 4 A6 28,8 319,4 7,2 5,3 1 4,0 6
172 NI2670000102 Van Dijkhuizenstraat 1 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 4 A3 15,6 319,4 3,9 4,4 0 0
173 NI2670000103 Drostenweg 2 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 12 A1.100.1 114 706,9 9,5 5,1 10 70,0 725 920
174 NI2670000103 Drostenweg 2 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 7 A3 27,3 706,9 3,9 4,4 -1 0
175 NI2670000103 Drostenweg 2 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 28 D1.2.8 86,8 706,9 3,1 1,3 39 0,5 19
176 NI2670000103 Drostenweg 2 Nijkerk guste en dragende zeugen 84 D1.3.101 352,8 706,9 4,2 1,3 187 0,5 94
177 NI2670000103 Drostenweg 2 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 400 E2.7 126 706,9 0,315 0,11 745 0,1 82
178 NI2670000104 Fliersteeg 21 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 4 D2.100 22 2621,6 5,5 0,83 23 4,0 90 1.606
179 NI2670000104 Fliersteeg 21 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 32 D1.2.100 265,6 2621,6 8,3 1,3 172 0,5 86
180 NI2670000104 Fliersteeg 21 Nijkerk guste en dragende zeugen 94 D1.3.101 394,8 2621,6 4,2 1,3 210 0,5 105
181 NI2670000104 Fliersteeg 21 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 560 D3.2.1.1 1680 2621,6 3 1,6 490 0,5 245
182 NI2670000104 Fliersteeg 21 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 432 D1.1.100.1 259,2 2621,6 0,6 0,1 2.160 0,5 1.080
183 NI2670000106 Fliersteeg 17 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 142 D3.100.2 497 665,1 3,5 1,6 169 0,5 84 930
184 NI2670000106 Fliersteeg 17 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 9 A3 35,1 665,1 3,9 4,4 -1 0
185 NI2670000106 Fliersteeg 17 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 14 A1.100.1 133 665,1 9,5 5,1 12 70,0 845
186 NI2670000107 Hoef 12 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 2 K1 10 214,25 5 5 0 0 1.015
187 NI2670000107 Hoef 12 Nijkerk Geiten ouder dan 1 jaar 3 C1 5,7 214,25 1,9 1,9 0 1,3 0
188 NI2670000107 Hoef 12 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 30 E2.100 9,45 214,25 0,315 0,02 443 0,1 49
189 NI2670000107 Hoef 12 Nijkerk Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 1 K2 2,1 214,25 2,1 1,3 1 0
190 NI2670000107 Hoef 12 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 16 A1.100.1 152 214,25 9,5 5,1 14 70,0 966
191 NI2670000107 Hoef 12 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 50 B1 35 214,25 0,7 0,7 0 1,3 0
192 NI2670000109 Hoef 10 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 65 A1.100.1 617,5 3221,5 9,5 5,1 56 70,0 3.925 4.123
193 NI2670000109 Hoef 10 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 60 A3 234 3221,5 3,9 4,4 -7 0
194 NI2670000109 Hoef 10 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1975 D3.2.7.2.1 2370 3221,5 1,2 1 395 0,5 198
195 NI2670000111 Hoef 3 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 32 A3 124,8 2777,3 3,9 4,4 -4 0 9.003
196 NI2670000111 Hoef 3 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 45 A1.100.1 427,5 2777,3 9,5 5,1 39 70,0 2.718
197 NI2670000111 Hoef 3 Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 890 A4.100 2225 2777,3 2,5 0,53 3.308 1,9 6.285
199 NI2670000115 Hooglandseweg 3 A Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 2 A3 7,8 114,8 3,9 4,4 0 0 541
200 NI2670000115 Hooglandseweg 3 A Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 4 A1.100.1 38 114,8 9,5 5,1 3 70,0 242
201 NI2670000115 Hooglandseweg 3 A Nijkerkerveen biggenopfok (gespeende biggen) 72 D1.1.100.2 54 114,8 0,75 0,1 468 0,5 234
202 NI2670000115 Hooglandseweg 3 A Nijkerkerveen biggenopfok (gespeende biggen) 20 D1.1.100.2 15 114,8 0,75 0,1 130 0,5 65
204 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 240 D1.1.100.1 144 5270,6 0,6 0,1 1.200 0,5 600 9.964
205 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 160 D1.1.100.1 96 5270,6 0,6 0,1 800 0,5 400
206 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 100 A1.100.1 950 5270,6 9,5 5,1 86 70,0 6.039
207 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 310 D1.1.100.2 232,5 5270,6 0,75 0,1 2.015 0,5 1.008
208 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 100 D1.1.100.2 75 5270,6 0,75 0,1 650 0,5 325
209 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 40 D1.2.16 116 5270,6 2,9 1,3 49 0,5 25
210 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk guste en dragende zeugen 275 D1.3.8.1 605 5270,6 2,2 1,3 190 0,5 95
211 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 2 D2.100 11 5270,6 5,5 0,83 11 4,0 45
212 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 260 D3.100.1 650 5270,6 2,5 1,6 146 0,5 73
213 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 1560 D3.2.15.1.1 592,8 5270,6 0,38 0,3 416 0,5 208
214 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 96 D3.2.7.1.1 96 5270,6 1 1 0 0,5 0
215 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 65 A3 253,5 5270,6 3,9 4,4 -7 0
216 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 40 D1.2.100 332 5270,6 8,3 1,3 215 0,5 108
217 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 60 D3.2.15.1.2 31,8 5270,6 0,53 0,45 11 0,5 5
218 NI2670000119 Hoekersteeg 5 Nijkerk vleeskuikens 31000 E5.14 1085 5270,6 0,035 0,021 20.667 0,1 1.033
221 NI2670000122 Eerste Kruishaarseweg 2 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfo 672 D3.2.15.4.2L 356,16 2935,31 0,53 0,45 119 0,5 60 7.742
222 NI2670000122 Eerste Kruishaarseweg 2 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 224 D3.100.1 560 2935,31 2,5 1,6 126 0,5 63
223 NI2670000122 Eerste Kruishaarseweg 2 Nijkerk guste en dragende zeugen 72 D1.3.100 302,4 2935,31 4,2 1,3 161 0,5 80
224 NI2670000122 Eerste Kruishaarseweg 2 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 25 D1.2.100 207,5 2935,31 8,3 1,3 135 0,5 67
225 NI2670000122 Eerste Kruishaarseweg 2 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 70 A3 273 2935,31 3,9 4,4 -8 0
226 NI2670000122 Eerste Kruishaarseweg 2 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 255 D1.1.100.2 191,25 2935,31 0,75 0,1 1.658 0,5 829
227 NI2670000122 Eerste Kruishaarseweg 2 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 110 A1.100.1 1045 2935,31 9,5 5,1 95 70,0 6.643
228 NI2670000123 Korte Holk 7 Nijkerk Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken 19884 E1.7 3380,28 7845,48 0,17 0,17 0 0,1 0 315
229 NI2670000123 Korte Holk 7 Nijkerk Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 2 K3 6,2 7845,48 3,1 2,1 1 0
230 NI2670000123 Korte Holk 7 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 2 K1 10 7845,48 5 5 0 0
231 NI2670000123 Korte Holk 7 Nijkerk Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken 44800 E1.8.1 2240 7845,48 0,05 0,05 0 0,1 0
232 NI2670000123 Korte Holk 7 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 70 B1 49 7845,48 0,7 0,7 0 1,3 0
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233 NI2670000123 Korte Holk 7 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 720 D3.2.1.1 2160 7845,48 3 1,6 630 0,5 315
234 NI2670000124 Bunschoterweg 45 B Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 1891,7 3,9 4,4 -3 0 2.657
235 NI2670000124 Bunschoterweg 45 B Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 40 A1.100.1 380 1891,7 9,5 5,1 35 70,0 2.416
236 NI2670000124 Bunschoterweg 45 B Nijkerk Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 3 K3 9,3 1891,7 3,1 2,1 1 0
237 NI2670000124 Bunschoterweg 45 B Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 60 E2.7 18,9 1891,7 0,315 0,11 112 0,1 12
238 NI2670000124 Bunschoterweg 45 B Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 385 D3.100.2 1347,5 1891,7 3,5 1,6 457 0,5 229
239 NI2670000124 Bunschoterweg 45 B Nijkerk Geiten ouder dan 1 jaar 10 C1 19 1891,7 1,9 1,9 0 1,3 0
240 NI2670000125 Keienweg 1 A Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 105 A3 409,5 1859 3,9 4,4 -12 0 9.061
241 NI2670000125 Keienweg 1 A Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 150 A1.100.1 1425 1859 9,5 5,1 129 70,0 9.059
242 NI2670000125 Keienweg 1 A Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 3 K1 15 1859 5 5 0 0
243 NI2670000125 Keienweg 1 A Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 1 A7 9,5 1859 9,5 6,2 1 4,0 2
244 NI2670000126 Korte Holk 4 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 150 D3.100.2 525 525 3,5 1,6 178 0,5 89 89
250 NI2670000128 Korte Holk 1 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 364 A3 1419,6 2293,4 3,9 4,4 -41 0 5.496
251 NI2670000128 Korte Holk 1 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 91 A1.100.1 864,5 2293,4 9,5 5,1 79 70,0 5.496
252 NI2670000128 Korte Holk 1 Nijkerk Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 3 K3 9,3 2293,4 3,1 2,1 1 0
260 NI2670000136 Keienweg 17 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 80 A3 312 2660,8 3,9 4,4 -9 0 8.758
261 NI2670000136 Keienweg 17 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 120 A1.100.1 1140 2660,8 9,5 5,1 104 70,0 7.247
262 NI2670000136 Keienweg 17 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 487 D1.1.100.1 292,2 2660,8 0,6 0,1 2.435 0,5 1.218
263 NI2670000136 Keienweg 17 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 30 D3.100.2 105 2660,8 3,5 1,6 36 0,5 18
264 NI2670000136 Keienweg 17 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 38 D1.2.100 315,4 2660,8 8,3 1,3 205 0,5 102
265 NI2670000136 Keienweg 17 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 2 A7 19 2660,8 9,5 6,2 1 4,0 4
266 NI2670000136 Keienweg 17 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 2 D2.100 11 2660,8 5,5 0,83 11 4,0 45
267 NI2670000136 Keienweg 17 Nijkerk guste en dragende zeugen 111 D1.3.101 466,2 2660,8 4,2 1,3 248 0,5 124
268 NI2670000137 Keienweg 12 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 120 A1.100.1 1140 1413 9,5 5,1 104 70,0 7.247 7.247
269 NI2670000137 Keienweg 12 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 70 A3 273 1413 3,9 4,4 -8 0
270 NI2670000139 Keienweg 8 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 39 A3 152,1 608,1 3,9 4,4 -4 0 2.899
271 NI2670000139 Keienweg 8 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 48 A1.100.1 456 608,1 9,5 5,1 41 70,0 2.899
272 NI2670000144 Kamersteeg 12 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 38 A3 148,2 661,2 3,9 4,4 -4 0 3.261
273 NI2670000144 Kamersteeg 12 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 54 A1.100.1 513 661,2 9,5 5,1 47 70,0 3.261
274 NI2670000145 Kamersteeg 3 A Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 12 A3 46,8 217,8 3,9 4,4 -1 0 1.087
275 NI2670000145 Kamersteeg 3 A Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 18 A1.100.1 171 217,8 9,5 5,1 16 70,0 1.087
277 NI2670000154 Laakweg 48 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 22 A1.100.1 209 463,8 9,5 5,1 19 70,0 1.329 1.382
278 NI2670000154 Laakweg 48 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 463,8 3,9 4,4 -3 0
279 NI2670000154 Laakweg 48 Nijkerkerveen Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 26 A2 137,8 463,8 5,3 4,1 8 7,0 53
280 NI2670000155 Laakweg 78 B Nijkerkerveen vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfo 576 D3.2.15.4.2L 305,28 1305,28 0,53 0,45 102 0,5 51 164
281 NI2670000155 Laakweg 78 B Nijkerkerveen vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 400 D3.100.1 1000 1305,28 2,5 1,6 225 0,5 113
282 NI2670000156 Laakweg 108 Nijkerkerveen Conversie Inrichtingen 64 99 0 0 0 0 0
285 NI2670000166 Nieuwe Voorthuizerweg 9 B Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 100 E2.7 31,5 2105,7 0,315 0,11 186 0,1 21 5.272
286 NI2670000166 Nieuwe Voorthuizerweg 9 B Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 300 D3.100.2 1050 2105,7 3,5 1,6 356 0,5 178
287 NI2670000166 Nieuwe Voorthuizerweg 9 B Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 58 A3 226,2 2105,7 3,9 4,4 -7 0
288 NI2670000166 Nieuwe Voorthuizerweg 9 B Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 84 A1.100.1 798 2105,7 9,5 5,1 72 70,0 5.073
289 NI2670000167 Nieuwe Voorthuizerweg 13 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 100 D3.100.2 350 3855,8 3,5 1,6 119 0,5 59 4.400
290 NI2670000167 Nieuwe Voorthuizerweg 13 Nijkerk Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 126 A1.6.1 945 3855,8 7,5 5,1 59 70,0 4.151
291 NI2670000167 Nieuwe Voorthuizerweg 13 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 72 A3 280,8 3855,8 3,9 4,4 -8 0
292 NI2670000167 Nieuwe Voorthuizerweg 13 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1900 D3.2.7.2.1 2280 3855,8 1,2 1 380 0,5 190
293 NI2670000168 Nieuwe Voorthuizerweg 13 A Nijkerk Nertsen, per fokteef 6000 H1.2 1500 1500 0,25 0,096 9.625 0,0255 245 245
294 NI2670000170 Nieuwe Voorthuizerweg 15 A Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 3560 E2.9.1 445 7573,565 0,125 0,055 4.531 0,1 498 9.928
295 NI2670000170 Nieuwe Voorthuizerweg 15 A Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 480 D3.100.2 1680 7573,565 3,5 1,6 570 0,5 285
296 NI2670000170 Nieuwe Voorthuizerweg 15 A Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 19500 E2.11.1 1755 7573,565 0,09 0,025 50.700 0,1 5.577
297 NI2670000170 Nieuwe Voorthuizerweg 15 A Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 19500 E2.11.3 487,5 7573,565 0,025 0,025 0 0,1 0
298 NI2670000170 Nieuwe Voorthuizerweg 15 A Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 47695 E2.11.4 1764,715 7573,565 0,037 0,025 22.894 0,1 2.518
299 NI2670000170 Nieuwe Voorthuizerweg 15 A Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 15 B1 10,5 7573,565 0,7 0,7 0 1,3 0
300 NI2670000170 Nieuwe Voorthuizerweg 15 A Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 47695 E2.5.6 1430,85 7573,565 0,03 0,025 9.539 0,1 1.049
301 NI2670000171 Schoenlapperweg 2 B Nijkerk Dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.3 0,28 1581,7 0,28 0,28 0 4,0 0 404
302 NI2670000171 Schoenlapperweg 2 B Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1167 D3.2.7.2.1 1400,4 1581,7 1,2 1 233 0,5 117
303 NI2670000171 Schoenlapperweg 2 B Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 5 D3.2.14.2 0,9 1581,7 0,18 0,15 1 0,5 1
304 NI2670000171 Schoenlapperweg 2 B Nijkerk guste en dragende zeugen 154 D1.3.11 32,34 1581,7 0,21 0,21 0 0,5 0
305 NI2670000171 Schoenlapperweg 2 B Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 45 D1.2.15 18,9 1581,7 0,42 0,42 0 0,5 0
306 NI2670000171 Schoenlapperweg 2 B Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 716 D1.1.12.3 128,88 1581,7 0,18 0,1 573 0,5 286
307 NI2670000172 Nieuwe Voorthuizerweg 26 B Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 1 K1 5 1696,3 5 5 0 0 7.851
308 NI2670000172 Nieuwe Voorthuizerweg 26 B Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 130 A1.100.1 1235 1696,3 9,5 5,1 112 70,0 7.851
309 NI2670000172 Nieuwe Voorthuizerweg 26 B Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 117 A3 456,3 1696,3 3,9 4,4 -13 0
310 NI2670000174 Nieuwe Voorthuizerweg 30 Nijkerk opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken 18000 E1.100 3060 5103,5 0,17 0,17 0 0,1 0 246
311 NI2670000174 Nieuwe Voorthuizerweg 30 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 5 B1 3,5 5103,5 0,7 0,7 0 1,3 0
312 NI2670000174 Nieuwe Voorthuizerweg 30 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 192 D3.100.2 672 5103,5 3,5 1,6 228 0,5 114
313 NI2670000174 Nieuwe Voorthuizerweg 30 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 456 D3.3.2 1368 5103,5 3 1,9 264 0,5 132
319 NI2670000178 Palestinaweg 1 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 43 A2 227,9 1302,4 5,3 4,1 13 7,0 88 270
320 NI2670000178 Palestinaweg 1 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 307 D3.100.2 1074,5 1302,4 3,5 1,6 365 0,5 182
321 NI2670000182 Palestinaweg-Oost 7 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 31347 E2.11.1 2821,23 4841,405 0,09 0,025 81.502 0,1 8.965 12.767
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322 NI2670000182 Palestinaweg-Oost 7 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 21860 E2.11.2.1 1202,3 4841,405 0,055 0,025 26.232 0,1 2.886
323 NI2670000182 Palestinaweg-Oost 7 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 6543 E2.9.1 817,875 4841,405 0,125 0,055 8.327 0,1 916
324 NI2670000183 Palissaden 2 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 20 A7 190 190 9,5 6,2 11 4,0 43 43
325 NI2670000185 Prinsenweg 4 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 13 A2 68,9 226,8 5,3 4,1 4 7,0 27 35
326 NI2670000185 Prinsenweg 4 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 25 A3 97,5 226,8 3,9 4,4 -3 0
327 NI2670000185 Prinsenweg 4 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 4 A7 38 226,8 9,5 6,2 2 4,0 9
328 NI2670000185 Prinsenweg 4 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 32 B1 22,4 226,8 0,7 0,7 0 1,3 0
329 NI2670000188 Prinsenweg 16 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 36 A1.100.1 342 443,4 9,5 5,1 31 70,0 2.174 2.174
330 NI2670000188 Prinsenweg 16 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 26 A3 101,4 443,4 3,9 4,4 -3 0
331 NI2670000189 Prinsenweg 24 Nijkerk Conversie Inrichtingen 578 99 0 0 0 0 0
332 NI2670000191 Prinsenweg 27 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 25 A3 97,5 97,5 3,9 4,4 -3 0 0
333 NI2670000191 Prinsenweg 27 Nijkerk Conversie Inrichtingen 578 99 0 97,5 0 0
334 NI2670000192 Prinsenweg 28 Nijkerk Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 75 A1.6.1 562,5 3308,7 7,5 5,1 35 70,0 2.471 2.831
335 NI2670000192 Prinsenweg 28 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 58 A3 226,2 3308,7 3,9 4,4 -7 0
336 NI2670000192 Prinsenweg 28 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1800 D3.2.7.1.2 2520 3308,7 1,4 1 720 0,5 360
343 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 50 E2.100 15,75 381,75 0,315 0,02 738 0,1 81 170
344 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk voedster incl 0,15 ram+bijbehorende jongen tot speenleeftijd 50 I1.100 60 381,75 1,2 0,25 190 0
345 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 3 K1 15 381,75 5 5 0 0
346 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 1 K2 2,1 381,75 2,1 1,3 1 0
347 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 2 K3 6,2 381,75 3,1 2,1 1 0
348 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 1 K4 1,3 381,75 1,3 1,3 0 0
349 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Opfokgeiten van 61 dagen tot en met een jaar 10 C2 8 381,75 0,8 0,8 0 1,3 0
350 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Geiten ouder dan 1 jaar 25 C1 47,5 381,75 1,9 1,9 0 1,3 0
351 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 17 A2 90,1 381,75 5,3 4,1 5 7,0 35
352 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 12 A3 46,8 381,75 3,9 4,4 -1 0
353 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 50 B1 35 381,75 0,7 0,7 0 1,3 0
354 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk Opfokgeiten en afmestlammeren van 0 tot en met 60 dagen 15 C3 3 381,75 0,2 0,2 0 1,3 0
355 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 14 D1.1.100.2 10,5 381,75 0,75 0,1 91 0,5 46
356 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 1 D1.2.100 8,3 381,75 8,3 1,3 5 0,5 3
357 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk guste en dragende zeugen 1 D1.3.100 4,2 381,75 4,2 1,3 2 0,5 1
358 NI2670000194 Prinsenweg 30 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 8 D3.100.2 28 381,75 3,5 1,6 10 0,5 5
359 NI2670000196 Prinsenweg 39 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 41 A3 159,9 1245,4 3,9 4,4 -5 0 3.652
360 NI2670000196 Prinsenweg 39 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 150 D3.100.2 525 1245,4 3,5 1,6 178 0,5 89
361 NI2670000196 Prinsenweg 39 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 59 A1.100.1 560,5 1245,4 9,5 5,1 51 70,0 3.563
362 NI2670000199 Schoenlapperweg 2 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 280 D1.1.100.2 210 3576,85 0,75 0,1 1.820 0,5 910 3.970
363 NI2670000199 Schoenlapperweg 2 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 275 D1.1.4.2 90,75 3576,85 0,33 0,1 633 0,5 316
364 NI2670000199 Schoenlapperweg 2 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 60 D1.2.100 498 3576,85 8,3 1,3 323 0,5 162
365 NI2670000199 Schoenlapperweg 2 Nijkerk guste en dragende zeugen 164 D1.3.101 688,8 3576,85 4,2 1,3 366 0,5 183
366 NI2670000199 Schoenlapperweg 2 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1350 D3.2.7.2.1 1620 3576,85 1,2 1 270 0,5 135
367 NI2670000199 Schoenlapperweg 2 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 4 D2.100 22 3576,85 5,5 0,83 23 4,0 90
368 NI2670000199 Schoenlapperweg 2 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 36 A1.100.1 342 3576,85 9,5 5,1 31 70,0 2.174
369 NI2670000199 Schoenlapperweg 2 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 27 A3 105,3 3576,85 3,9 4,4 -3 0
370 NI2670000200 Schoenlapperweg 2 A Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 65435 E2.11.2.1 3598,925 4734,425 0,055 0,025 78.522 0,1 8.637 9.897
371 NI2670000200 Schoenlapperweg 2 A Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 15 B1 10,5 4734,425 0,7 0,7 0 1,3 0
372 NI2670000200 Schoenlapperweg 2 A Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 9000 E2.9.1 1125 4734,425 0,125 0,055 11.455 0,1 1.260
376 NI2670000202 Schoenlapperweg 7 A Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 380 A4.100 950 950 2,5 0,53 1.412 1,9 2.684 2.684
377 NI2670000203 Schoenlapperweg 9 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.4.4L 0,83 1580,1 0,83 0,83 0 4,0 0 576
378 NI2670000203 Schoenlapperweg 9 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.100 5,5 1580,1 5,5 0,83 6 4,0 23
379 NI2670000203 Schoenlapperweg 9 Nijkerk guste en dragende zeugen 186 D1.3.100 781,2 1580,1 4,2 1,3 415 0,5 207
380 NI2670000203 Schoenlapperweg 9 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 60 D1.2.100 498 1580,1 8,3 1,3 323 0,5 162
381 NI2670000203 Schoenlapperweg 9 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 781 D1.1.3.1 101,53 1580,1 0,13 0,1 234 0,5 117
382 NI2670000203 Schoenlapperweg 9 Nijkerk Conversie Inrichtingen 1375 99 0 1580,1 0 0
383 NI2670000203 Schoenlapperweg 9 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfo 58 D3.2.15.4.1L 22,04 1580,1 0,38 0,3 15 0,5 8
384 NI2670000203 Schoenlapperweg 9 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfo 450 D3.2.15.4.1L 171 1580,1 0,38 0,3 120 0,5 60
385 NI2670000204 Schoenlapperweg 12 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 40 A1.100.1 380 380 9,5 5,1 35 70,0 2.416 2.416
386 NI2670000205 Schoenlapperweg 13 A Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 781 D1.1.3.1 101,53 1580,1 0,13 0,1 234 0,5 117 576
387 NI2670000205 Schoenlapperweg 13 A Nijkerk vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfo 58 D3.2.15.4.1L 22,04 1580,1 0,38 0,3 15 0,5 8
388 NI2670000205 Schoenlapperweg 13 A Nijkerk vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfo 450 D3.2.15.4.1L 171 1580,1 0,38 0,3 120 0,5 60
389 NI2670000205 Schoenlapperweg 13 A Nijkerk guste en dragende zeugen 186 D1.3.100 781,2 1580,1 4,2 1,3 415 0,5 207
390 NI2670000205 Schoenlapperweg 13 A Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.4.4L 0,83 1580,1 0,83 0,83 0 4,0 0
391 NI2670000205 Schoenlapperweg 13 A Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.100 5,5 1580,1 5,5 0,83 6 4,0 23
392 NI2670000205 Schoenlapperweg 13 A Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 60 D1.2.100 498 1580,1 8,3 1,3 323 0,5 162
393 NI2670000207 Schoenlapperweg 17 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 2 D2.100 11 2191,7 5,5 0,83 11 4,0 45 692
394 NI2670000207 Schoenlapperweg 17 Nijkerk guste en dragende zeugen 565 D1.3.9.1 1299,5 2191,7 2,3 1,3 435 0,5 217
395 NI2670000207 Schoenlapperweg 17 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 180 D1.2.16 522 2191,7 2,9 1,3 222 0,5 111
396 NI2670000207 Schoenlapperweg 17 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 2688 D1.1.14.2 107,52 2191,7 0,04 0,03 896 0,5 448
397 NI2670000207 Schoenlapperweg 17 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1936 D3.2.14.1 251,68 2191,7 0,13 0,15 -258 0,5 -129
398 NI2670000209 Schoolstraat 96 Nijkerkerveen vleeskalveren tot 8 maanden 584 A4.100 1460 1460 2,5 0,53 2.171 1,9 4.124 4.124
399 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen biggenopfok (gespeende biggen) 900 D1.1.3.1 117 1930 0,13 0,1 270 0,5 135 653
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400 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 60 D1.2.16 174 1930 2,9 1,3 74 0,5 37
401 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen guste en dragende zeugen 70 D1.3.100 294 1930 4,2 1,3 156 0,5 78
402 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.100 5,5 1930 5,5 0,83 6 4,0 23
403 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen guste en dragende zeugen 145 D1.3.9.2 362,5 1930 2,5 1,3 134 0,5 67
404 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 3 K1 15 1930 5 5 0 0
405 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 680 D3.2.7.2.1 816 1930 1,2 1 136 0,5 68
406 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 10 A2 53 1930 5,3 4,1 3 7,0 20
407 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 10 A3 39 1930 3,9 4,4 -1 0
408 NI2670000211 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen biggenopfok (gespeende biggen) 90 D1.1.100.1 54 1930 0,6 0,1 450 0,5 225
409 NI2670000212 Schoolstraat 19 Nijkerkerveen Conversie Inrichtingen 330 99 0 149,1 0 0 725
410 NI2670000212 Schoolstraat 19 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 12 A1.100.1 114 149,1 9,5 5,1 10 70,0 725
411 NI2670000212 Schoolstraat 19 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 9 A3 35,1 149,1 3,9 4,4 -1 0
412 NI2670000213 Schoolstraat 20 Nijkerkerveen Geiten ouder dan 1 jaar 5 C1 9,5 419,29 1,9 1,9 0 1,3 0 2.121
413 NI2670000213 Schoolstraat 20 Nijkerkerveen Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 15 E2.12.2 1,59 419,29 0,106 0,025 49 0,1 5
414 NI2670000213 Schoolstraat 20 Nijkerkerveen Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 2 K3 6,2 419,29 3,1 2,1 1 0
415 NI2670000213 Schoolstraat 20 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 35 A1.100.1 332,5 419,29 9,5 5,1 30 70,0 2.114
416 NI2670000213 Schoolstraat 20 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 10 A3 39 419,29 3,9 4,4 -1 0
417 NI2670000213 Schoolstraat 20 Nijkerkerveen fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 1 A7 9,5 419,29 9,5 6,2 1 4,0 2
418 NI2670000213 Schoolstraat 20 Nijkerkerveen Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 30 B1 21 419,29 0,7 0,7 0 1,3 0
421 NI2670000216 Schoolstraat 52 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 20 A1.100.1 190 307 9,5 5,1 17 70,0 1.208 1.208
422 NI2670000216 Schoolstraat 52 Nijkerkerveen Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen E2.7 0 307 0,315 0,11 0 0,1 0
423 NI2670000216 Schoolstraat 52 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 307 3,9 4,4 -3 0
424 NI2670000217 Schoolstraat 75 Nijkerkerveen Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 2 K1 10 435 5 5 0 0 1.201
425 NI2670000217 Schoolstraat 75 Nijkerkerveen vleeskalveren tot 8 maanden 170 A4.100 425 435 2,5 0,53 632 1,9 1.201
430 NI2670000221 Slichtenhorsterweg 49 Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 120 A4.100 300 366,5 2,5 0,53 446 1,9 847 1.270
431 NI2670000221 Slichtenhorsterweg 49 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 7 A1.100.1 66,5 366,5 9,5 5,1 6 70,0 423
432 NI2670000223 Prinsenweg 55 Nijkerk ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 3000 G1.100 960 3691,2 0,32 0,096 7.000 2,0 14.000 53.830
433 NI2670000223 Prinsenweg 55 Nijkerk ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 1950 G1.100 624 3691,2 0,32 0,096 4.550 2,0 9.100
434 NI2670000223 Prinsenweg 55 Nijkerk ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 1900 G1.100 608 3691,2 0,32 0,096 4.433 2,0 8.867
435 NI2670000223 Prinsenweg 55 Nijkerk ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 1575 G1.100 504 3691,2 0,32 0,096 3.675 2,0 7.350
436 NI2670000223 Prinsenweg 55 Nijkerk ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 1000 G1.100 320 3691,2 0,32 0,096 2.333 2,0 4.667
437 NI2670000223 Prinsenweg 55 Nijkerk ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 1160 G1.100 371,2 3691,2 0,32 0,096 2.707 2,0 5.413
438 NI2670000223 Prinsenweg 55 Nijkerk ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 950 G1.100 304 3691,2 0,32 0,096 2.217 2,0 4.433
442 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 120 A1.100.1 1140 2089 9,5 5,1 104 70,0 7.247 9.059
443 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 20 K1 100 2089 5 5 0 0
444 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 2089 3,9 4,4 -3 0
445 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2 30 B1 21 2089 0,7 0,7 0 1,3 0
446 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 30 A1.100.1 285 2089 9,5 5,1 26 70,0 1.812
447 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 20 A3 78 2089 3,9 4,4 -2 0
448 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2 20 B1 14 2089 0,7 0,7 0 1,3 0
449 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8 20 K1 100 2089 5 5 0 0
450 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 2089 3,9 4,4 -3 0
451 NI2670000226 Slichtenhorsterweg 27 Nijkerk vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 2089 3,9 4,4 -3 0
452 NI2670000227 Slichtenhorsterweg 28 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 85 A1.100.1 807,5 1086,325 9,5 5,1 73 70,0 5.133 5.136
453 NI2670000227 Slichtenhorsterweg 28 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 69 A3 269,1 1086,325 3,9 4,4 -8 0
454 NI2670000227 Slichtenhorsterweg 28 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 15 E2.7 4,725 1086,325 0,315 0,11 28 0,1 3
455 NI2670000227 Slichtenhorsterweg 28 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 1 K1 5 1086,325 5 5 0 0
456 NI2670000229 Slichtenhorsterweg 45 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 16 A3 62,4 902,4 3,9 4,4 -2 0 4.247
457 NI2670000229 Slichtenhorsterweg 45 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 70 A1.100.1 665 902,4 9,5 5,1 60 70,0 4.227
458 NI2670000229 Slichtenhorsterweg 45 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 70 D3.100.1 175 902,4 2,5 1,6 39 0,5 20
459 NI2670000230 Slichtenhorsterweg 55 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 5 K1 25 1971 5 5 0 0 4.620
460 NI2670000230 Slichtenhorsterweg 55 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 30 B1 21 1971 0,7 0,7 0 1,3 0
461 NI2670000230 Slichtenhorsterweg 55 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 35000 E2.11.2.1 1925 1971 0,055 0,025 42.000 0,1 4.620
462 NI2670000231 Slichtenhorsterweg 59 Nijkerk Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8 K2 16,8 278,8 2,1 1,3 5 0 82
463 NI2670000231 Slichtenhorsterweg 59 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 10 K1 50 278,8 5 5 0 0
464 NI2670000231 Slichtenhorsterweg 59 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 40 A2 212 278,8 5,3 4,1 12 7,0 82
465 NI2670000232 Slichtenhorsterweg 63 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 14 A2 74,2 1701,5 5,3 4,1 4 7,0 29 293
466 NI2670000232 Slichtenhorsterweg 63 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 446 D3.100.2 1561 1701,5 3,5 1,6 530 0,5 265
467 NI2670000232 Slichtenhorsterweg 63 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 17 A3 66,3 1701,5 3,9 4,4 -2 0
468 NI2670000233 Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 32 A3 124,8 599,8 3,9 4,4 -4 0 3.020
469 NI2670000233 Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 50 A1.100.1 475 599,8 9,5 5,1 43 70,0 3.020
470 NI2670000234 Slichtenhorsterweg 67 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 3 A7 28,5 1116 9,5 6,2 2 4,0 6 314
471 NI2670000234 Slichtenhorsterweg 67 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 150 A2 795 1116 5,3 4,1 44 7,0 307
472 NI2670000234 Slichtenhorsterweg 67 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 75 A3 292,5 1116 3,9 4,4 -9 0
477 NI2670000237 Spochthoornseweg 3 Nijkerk guste en dragende zeugen 52 D1.3.100 218,4 1150,4 4,2 1,3 116 0,5 58 4.167
478 NI2670000237 Spochthoornseweg 3 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 59 A1.100.1 560,5 1150,4 9,5 5,1 51 70,0 3.563
479 NI2670000237 Spochthoornseweg 3 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 35 A3 136,5 1150,4 3,9 4,4 -4 0
480 NI2670000237 Spochthoornseweg 3 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 200 D1.1.100.1 120 1150,4 0,6 0,1 1.000 0,5 500
481 NI2670000237 Spochthoornseweg 3 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 18 D1.2.6 72 1150,4 4 1,3 37 0,5 19
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482 NI2670000237 Spochthoornseweg 3 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.100 5,5 1150,4 5,5 0,83 6 4,0 23
483 NI2670000237 Spochthoornseweg 3 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 15 D3.100.1 37,5 1150,4 2,5 1,6 8 0,5 4
484 NI2670000238 Spochthoornseweg 2 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 50 A1.100.1 475 572,5 9,5 5,1 43 70,0 3.020 3.020
485 NI2670000238 Spochthoornseweg 2 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 25 A3 97,5 572,5 3,9 4,4 -3 0
486 NI2670000239 Spochthoornseweg 4 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 35 A1.100.1 332,5 391 9,5 5,1 30 70,0 2.114 2.114
487 NI2670000239 Spochthoornseweg 4 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 15 A3 58,5 391 3,9 4,4 -2 0
488 NI2670000241 De Veenhuis 3 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 39000 E2.5.2 468 3853 0,012 0,012 0 0,1 0 9.562
489 NI2670000241 De Veenhuis 3 Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 1354 A4.100 3385 3853 2,5 0,53 5.033 1,9 9.562
490 NI2670000242 De Veenhuis 6 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 1 A7 9,5 420,7 9,5 6,2 1 4,0 2 10
491 NI2670000242 De Veenhuis 6 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 100 A3 390 420,7 3,9 4,4 -11 0
492 NI2670000242 De Veenhuis 6 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 4 A2 21,2 420,7 5,3 4,1 1 7,0 8
493 NI2670000243 De Veenhuis 8 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 2000 E2.7 630 1362,2 0,315 0,11 3.727 0,1 410 2.870
494 NI2670000243 De Veenhuis 8 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 40 A1.100.1 380 1362,2 9,5 5,1 35 70,0 2.416
495 NI2670000243 De Veenhuis 8 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 23 A3 89,7 1362,2 3,9 4,4 -3 0
496 NI2670000243 De Veenhuis 8 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 75 D3.100.2 262,5 1362,2 3,5 1,6 89 0,5 45
504 NI2670000249 Woudweg 3 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 26 A1.100.1 247 1998,7 9,5 5,1 22 70,0 1.570 2.539
505 NI2670000249 Woudweg 3 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 6 A3 23,4 1998,7 3,9 4,4 -1 0
506 NI2670000249 Woudweg 3 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 198 D1.1.100.2 148,5 1998,7 0,75 0,1 1.287 0,5 644
507 NI2670000249 Woudweg 3 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 14 D1.2.100 116,2 1998,7 8,3 1,3 75 0,5 38
508 NI2670000249 Woudweg 3 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.100 5,5 1998,7 5,5 0,83 6 4,0 23
509 NI2670000249 Woudweg 3 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 365 D3.100.2 1277,5 1998,7 3,5 1,6 433 0,5 217
510 NI2670000249 Woudweg 3 Nijkerk guste en dragende zeugen 43 D1.3.101 180,6 1998,7 4,2 1,3 96 0,5 48
511 NI2670000250 Woudweg 11 Nijkerk Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 36 A6 259,2 810,2 7,2 5,3 13 4,0 52 3.554
512 NI2670000250 Woudweg 11 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 58 A1.100.1 551 810,2 9,5 5,1 50 70,0 3.503
513 NI2670000253 Woudweg 16 A Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 400 D3.2.14.2 72 2174,3 0,18 0,15 80 0,5 40 4.618
514 NI2670000253 Woudweg 16 A Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 220 D3.100.2 770 2174,3 3,5 1,6 261 0,5 131
515 NI2670000253 Woudweg 16 A Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 82 A3 319,8 2174,3 3,9 4,4 -9 0
516 NI2670000253 Woudweg 16 A Nijkerk Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 135 A1.6.1 1012,5 2174,3 7,5 5,1 64 70,0 4.447
517 NI2670000254 Arkersluisweg 30 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 12 D3.100.2 42 611,1 3,5 1,6 14 0,5 7 2.458
518 NI2670000254 Arkersluisweg 30 Nijkerk Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 35 A1.6.1 262,5 611,1 7,5 5,1 16 70,0 1.153
519 NI2670000254 Arkersluisweg 30 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 14 A3 54,6 611,1 3,9 4,4 -2 0
520 NI2670000254 Arkersluisweg 30 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 800 E2.100 252 611,1 0,315 0,02 11.800 0,1 1.298
523 NI2670000258 Arkerweg 4 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 32 A3 124,8 924,3 3,9 4,4 -4 0 2.998
524 NI2670000258 Arkerweg 4 Nijkerk Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 91 A1.6.1 682,5 924,3 7,5 5,1 43 70,0 2.998
525 NI2670000258 Arkerweg 4 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 924,3 3,9 4,4 -3 0
526 NI2670000260 Zelderseweg 24 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 85 A1.100.1 807,5 1480,3 9,5 5,1 73 70,0 5.133 5.191
527 NI2670000260 Zelderseweg 24 Nijkerk Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 3 K2 6,3 1480,3 2,1 1,3 2 0
528 NI2670000260 Zelderseweg 24 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 3 K1 15 1480,3 5 5 0 0
529 NI2670000260 Zelderseweg 24 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 206 D3.100.1 515 1480,3 2,5 1,6 116 0,5 58
530 NI2670000260 Zelderseweg 24 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 35 A3 136,5 1480,3 3,9 4,4 -4 0
531 NI2670000261 Zelderseweg 27 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 400 D3.100.2 1400 2230 3,5 1,6 475 0,5 238 4.154
532 NI2670000261 Zelderseweg 27 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 64 A1.100.1 608 2230 9,5 5,1 55 70,0 3.865
533 NI2670000261 Zelderseweg 27 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 42 A3 163,8 2230 3,9 4,4 -5 0
534 NI2670000261 Zelderseweg 27 Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 6 A4.100 15 2230 2,5 0,53 22 1,9 42
535 NI2670000261 Zelderseweg 27 Nijkerk Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 6 A6 43,2 2230 7,2 5,3 2 4,0 9
540 NI2670000265 Achterduyst 2 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 134 D3.100.1 335 614,2 2,5 1,6 75 0,5 38 1.487
541 NI2670000265 Achterduyst 2 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 24 A1.100.1 228 614,2 9,5 5,1 21 70,0 1.449
542 NI2670000265 Achterduyst 2 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 8 A3 31,2 614,2 3,9 4,4 -1 0
543 NI2670000265 Achterduyst 2 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 4 K1 20 614,2 5 5 0 0
552 NI2670000275 Buntwal 7 A Nijkerkerveen Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 1 A6 7,2 628,6 7,2 5,3 0 4,0 1 1.331
553 NI2670000275 Buntwal 7 A Nijkerkerveen vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 100 D3.100.2 350 628,6 3,5 1,6 119 0,5 59
554 NI2670000275 Buntwal 7 A Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 21 A1.100.1 199,5 628,6 9,5 5,1 18 70,0 1.268
555 NI2670000275 Buntwal 7 A Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 16 A3 62,4 628,6 3,9 4,4 -2 0
556 NI2670000275 Buntwal 7 A Nijkerkerveen fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 1 A7 9,5 628,6 9,5 6,2 1 4,0 2
557 NI2670000276 Buntwal 26 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 28 A1.100.1 266 297,2 9,5 5,1 24 70,0 1.691 1.691
558 NI2670000276 Buntwal 26 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 8 A3 31,2 297,2 3,9 4,4 -1 0
560 NI2670000281 Olevoortseweg 8 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 50 B1 35 167,525 0,7 0,7 0 1,3 0 34
561 NI2670000281 Olevoortseweg 8 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 15 A2 79,5 167,525 5,3 4,1 4 7,0 31
562 NI2670000281 Olevoortseweg 8 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 10 A3 39 167,525 3,9 4,4 -1 0
563 NI2670000281 Olevoortseweg 8 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 15 E2.7 4,725 167,525 0,315 0,11 28 0,1 3
564 NI2670000281 Olevoortseweg 8 Nijkerk Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 3 K3 9,3 167,525 3,1 3,1 0 0
567 NI2670000285 Slichtenhorsterweg 53 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 2 K1 10 1430,9 5 5 0 0 8.636
568 NI2670000285 Slichtenhorsterweg 53 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 143 A1.100.1 1358,5 1430,9 9,5 5,1 123 70,0 8.636
569 NI2670000285 Slichtenhorsterweg 53 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 16 A3 62,4 1430,9 3,9 4,4 -2 0
570 NI2670000286 Slichtenhorsterweg 47 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 15 A1.100.1 142,5 1062 9,5 5,1 13 70,0 906 3.480
571 NI2670000286 Slichtenhorsterweg 47 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 5 A3 19,5 1062 3,9 4,4 -1 0
572 NI2670000286 Slichtenhorsterweg 47 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 9000 E2.11.1 810 1062 0,09 0,025 23.400 0,1 2.574
573 NI2670000286 Slichtenhorsterweg 47 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 18 K1 90 1062 5 5 0 0
574 NI2670000287 Slichtenhorsterweg 43 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 38 A3 148,2 3788,2 3,9 4,4 -4 0 13.030
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575 NI2670000287 Slichtenhorsterweg 43 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 50 A1.100.1 475 3788,2 9,5 5,1 43 70,0 3.020
576 NI2670000287 Slichtenhorsterweg 43 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 35000 E2.11.1 3150 3788,2 0,09 0,025 91.000 0,1 10.010
577 NI2670000287 Slichtenhorsterweg 43 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 3 K1 15 3788,2 5 5 0 0
588 NI2670000293 Fliersteeg 19 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 38 A1.100.1 361 521,1 9,5 5,1 33 70,0 2.295 2.295
589 NI2670000293 Fliersteeg 19 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 35 A3 136,5 521,1 3,9 4,4 -4 0
590 NI2670000293 Fliersteeg 19 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 1 K1 5 521,1 5 5 0 0
591 NI2670000293 Fliersteeg 19 Nijkerk Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 6 K3 18,6 521,1 3,1 3,1 0 0
596 NI2670000300 Bunschoterweg 54 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 50 A1.100.1 475 592 9,5 5,1 43 70,0 3.020 3.020
597 NI2670000300 Bunschoterweg 54 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 30 A3 117 592 3,9 4,4 -3 0
599 NI2670000302 Woudweg 1 Nijkerk Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken 12010 E1.7 2041,7 2938,2 0,17 0,17 0 0,1 0 1.712
600 NI2670000302 Woudweg 1 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 110 D3.100.2 385 2938,2 3,5 1,6 131 0,5 65
601 NI2670000302 Woudweg 1 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 35 A3 136,5 2938,2 3,9 4,4 -4 0
602 NI2670000302 Woudweg 1 Nijkerk Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 50 A1.6.1 375 2938,2 7,5 5,1 24 70,0 1.647
611 NI2670000306 Keienweg 9 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 100 A1.100.1 950 1223 9,5 5,1 86 70,0 6.039 6.039
612 NI2670000306 Keienweg 9 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 70 A3 273 1223 3,9 4,4 -8 0
613 NI2670000307 Laakweg 17 Nijkerkerveen Conversie Inrichtingen 44 99 0 110 0 0 311
614 NI2670000307 Laakweg 17 Nijkerkerveen vleeskalveren tot 8 maanden 44 A4.100 110 110 2,5 0,53 164 1,9 311
615 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 96 D1.2.6 384 4044,19 4 1,3 199 0,5 100 1.064
616 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk guste en dragende zeugen 273 D1.3.1 655,2 4044,19 2,4 1,3 231 0,5 116
617 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 1 D2.100 5,5 4044,19 5,5 0,83 6 4,0 23
618 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1914 D3.2.7.1.2 2679,6 4044,19 1,4 1 766 0,5 383
619 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 66 D3.2.7.2.1 79,2 4044,19 1,2 1 13 0,5 7
620 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 1 K1 5 4044,19 5 5 0 0
621 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 2 K3 6,2 4044,19 3,1 3,1 0 0
622 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 25 B1 17,5 4044,19 0,7 0,7 0 1,3 0
623 NI2670000310 Nieuwe Voorthuizerweg 10 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 1247 D1.1.12.1 211,99 4044,19 0,17 0,1 873 0,5 436
624 NI2670000311 Bunschoterweg 38 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 42 A1.100.1 399 492,6 9,5 5,1 36 70,0 2.536 2.536
625 NI2670000311 Bunschoterweg 38 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 24 A3 93,6 492,6 3,9 4,4 -3 0
626 NI2670000313 Keienweg 21 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 52 A1.100.1 494 595,4 9,5 5,1 45 70,0 3.140 3.140
627 NI2670000313 Keienweg 21 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 26 A3 101,4 595,4 3,9 4,4 -3 0
630 NI2670000315 Palissaden 3 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 15 A3 58,5 303,5 3,9 4,4 -2 0 0
631 NI2670000315 Palissaden 3 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 350 B1 245 303,5 0,7 0,7 0 1,3 0
632 NI2670000316 Den Akker 20 Nijkerk vleeskalkoenen 1919 F4.100 1304,92 1746,62 0,68 0,2 4.606 0 939
633 NI2670000316 Den Akker 20 Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 133 A4.100 332,5 1746,62 2,5 0,53 494 1,9 939
634 NI2670000316 Den Akker 20 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 28 A3 109,2 1746,62 3,9 4,4 -3 0
635 NI2670000319 Bloemendaalseweg 21 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 1 A3 3,9 73,9 3,9 4,4 0 0 12
636 NI2670000319 Bloemendaalseweg 21 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 20 D3.100.2 70 73,9 3,5 1,6 24 0,5 12
637 NI2670000321 Bloemendaalseweg 9 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 6 A1.100.1 57 101,55 9,5 5,1 5 70,0 362 369
638 NI2670000321 Bloemendaalseweg 9 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 9 A3 35,1 101,55 3,9 4,4 -1 0
639 NI2670000321 Bloemendaalseweg 9 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 30 E2.7 9,45 101,55 0,315 0,11 56 0,1 6
640 NI2670000322 Hoef 1 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 22 A3 85,8 399,3 3,9 4,4 -3 0 1.876
641 NI2670000322 Hoef 1 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 31 A1.100.1 294,5 399,3 9,5 5,1 27 70,0 1.872
642 NI2670000322 Hoef 1 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 2 A7 19 399,3 9,5 6,2 1 4,0 4
644 NI2670000324 Spochthoornseweg 1 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 76 A1.100.1 722 1177,5 9,5 5,1 66 70,0 4.590 4.658
645 NI2670000324 Spochthoornseweg 1 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 45 D3.100.2 157,5 1177,5 3,5 1,6 53 0,5 27
646 NI2670000324 Spochthoornseweg 1 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 58 A3 226,2 1177,5 3,9 4,4 -7 0
647 NI2670000324 Spochthoornseweg 1 Nijkerk Geiten ouder dan 1 jaar 2 C1 3,8 1177,5 1,9 1,9 0 1,3 0
648 NI2670000324 Spochthoornseweg 1 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 200 E2.7 63 1177,5 0,315 0,11 373 0,1 41
649 NI2670000324 Spochthoornseweg 1 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 1 K1 5 1177,5 5 5 0 0
650 NI2670000325 Bunschoterweg 48 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 16 A3 62,4 2462,4 3,9 4,4 -2 0 0
651 NI2670000325 Bunschoterweg 48 Nijkerk Geiten ouder dan 1 jaar 1000 C1 1900 2462,4 1,9 1,9 0 1,3 0
652 NI2670000325 Bunschoterweg 48 Nijkerk Opfokgeiten van 61 dagen tot en met een jaar 500 C2 400 2462,4 0,8 0,8 0 1,3 0
653 NI2670000325 Bunschoterweg 48 Nijkerk Opfokgeiten en afmestlammeren van 0 tot en met 60 dagen 500 C3 100 2462,4 0,2 0,2 0 1,3 0
654 NI2670000326 Watergoorweg 91 Nijkerk Geiten ouder dan 1 jaar 320 C1 608 1120 1,9 1,9 0 1,3 0 0
655 NI2670000326 Watergoorweg 91 Nijkerk Opfokgeiten van 61 dagen tot en met een jaar 640 C2 512 1120 0,8 0,8 0 1,3 0
661 NI2670000335 Slichtenhorsterweg 57 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 45 A3 175,5 840,5 3,9 4,4 -5 0 4.227
662 NI2670000335 Slichtenhorsterweg 57 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 70 A1.100.1 665 840,5 9,5 5,1 60 70,0 4.227
663 NI2670000337 Den Akker 10 Nijkerk vleeskuikens 39000 E5.10 1365 8531,2 0,035 0,021 26.000 0,1 1.300 7.817
664 NI2670000337 Den Akker 10 Nijkerk vleeskuikens 39000 E5.10 1365 8531,2 0,035 0,021 26.000 0,1 1.300
665 NI2670000337 Den Akker 10 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 83 A3 323,7 8531,2 3,9 4,4 -9 0
666 NI2670000337 Den Akker 10 Nijkerk vleeskuikens 29000 E5.10 1015 8531,2 0,035 0,021 19.333 0,1 967
667 NI2670000337 Den Akker 10 Nijkerk vleeskuikens 38500 E5.10 1347,5 8531,2 0,035 0,021 25.667 0,1 1.283
668 NI2670000337 Den Akker 10 Nijkerk vleeskuikens 29000 E5.10 1015 8531,2 0,035 0,021 19.333 0,1 967
669 NI2670000337 Den Akker 10 Nijkerk vleeskuikens 60000 E5.10 2100 8531,2 0,035 0,021 40.000 0,1 2.000
674 NI2670000343 Laakweg 11 Nijkerkerveen Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 2 K1 10 239 5 5 0 0 1.208
675 NI2670000343 Laakweg 11 Nijkerkerveen Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 10 A3 39 239 3,9 4,4 -1 0
676 NI2670000343 Laakweg 11 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 20 A1.100.1 190 239 9,5 5,1 17 70,0 1.208
678 NI2670000345 Nieuwe Voorthuizerweg 11 A Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 80 D3.100.2 280 280 3,5 1,6 95 0,5 48 48
679 NI2670000346 Wallerstraat 88 Nijkerk Conversie Inrichtingen 30 99 0 1314 0 0 102
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680 NI2670000346 Wallerstraat 88 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 7 K1 35 1314 5 5 0 0
681 NI2670000346 Wallerstraat 88 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 50 A2 265 1314 5,3 4,1 15 7,0 102
682 NI2670000346 Wallerstraat 88 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 260 A3 1014 1314 3,9 4,4 -30 0
683 NI2670000348 Bulderweg 25 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 9 A1.100.1 85,5 925,5 9,5 5,1 8 70,0 544 1.844
684 NI2670000348 Bulderweg 25 Nijkerk vleeskuikens 14000 E5.9.1.2.100 840 925,5 0,06 0,021 26.000 0,1 1.300
685 NI2670000352 Amersfoortseweg 99 Nijkerkerveen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 9 A1.100.1 85,5 99,5 9,5 5,1 8 70,0 544 544
686 NI2670000352 Amersfoortseweg 99 Nijkerkerveen Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 20 B1 14 99,5 0,7 0,7 0 1,3 0
690 NI2670000818 Slichtenhorsterweg 20 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 25 B1 17,5 395,8 0,7 0,7 0 1,3 0 648
691 NI2670000818 Slichtenhorsterweg 20 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 75 D3.100.2 262,5 395,8 3,5 1,6 89 0,5 45
692 NI2670000818 Slichtenhorsterweg 20 Nijkerk Pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 1 K4 1,3 395,8 1,3 1,3 0 0
693 NI2670000818 Slichtenhorsterweg 20 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 5 A3 19,5 395,8 3,9 4,4 -1 0
694 NI2670000818 Slichtenhorsterweg 20 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 10 A1.100.1 95 395,8 9,5 5,1 9 70,0 604
700 NI2670000918 Palissaden 12 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 24 D3.100.2 84 3680,9 3,5 1,6 29 0,5 14 856
701 NI2670000918 Palissaden 12 Nijkerk biggenopfok (gespeende biggen) 1030 D1.1.3.1 133,9 3680,9 0,13 0,1 309 0,5 155
702 NI2670000918 Palissaden 12 Nijkerk kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 70 D1.2.100 581 3680,9 8,3 1,3 377 0,5 188
703 NI2670000918 Palissaden 12 Nijkerk guste en dragende zeugen 245 D1.3.100 1029 3680,9 4,2 1,3 547 0,5 273
704 NI2670000918 Palissaden 12 Nijkerk dekberen, 7 maanden en ouder 10 D2.100 55 3680,9 5,5 0,83 56 4,0 225
705 NI2670000918 Palissaden 12 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1798 D3.2.7.1.1 1798 3680,9 1 1 0 0,5 0
706 NI2670000920 Akkerweg 22 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 4260 D3.2.14.2 766,8 1835,8 0,18 0,15 852 0,5 426 426
707 NI2670000920 Akkerweg 22 Nijkerk Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 1069 D3.2.7.1.1 1069 1835,8 1 1 0 0,5 0
708 NI2670000922 Schoenlapperweg 19 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 30200 E2.11.2.1 1661 6428,145 0,055 0,025 36.240 0,1 3.986 17.038
709 NI2670000922 Schoenlapperweg 19 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 23000 E2.11.1 2070 6428,145 0,09 0,025 59.800 0,1 6.578
710 NI2670000922 Schoenlapperweg 19 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 17350 E2.11.2.1 954,25 6428,145 0,055 0,025 20.820 0,1 2.290
711 NI2670000922 Schoenlapperweg 19 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 17350 E2.11.2.1 954,25 6428,145 0,055 0,025 20.820 0,1 2.290
712 NI2670000922 Schoenlapperweg 19 Nijkerk legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 14339 E2.11.2.1 788,645 6428,145 0,055 0,025 17.207 0,1 1.893
714 NI2670000937 Barneveldseweg 106 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 15000 E2.7 4725 6004 0,315 0,11 27.955 0,1 3.075 3.410
715 NI2670000937 Barneveldseweg 106 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 2 A1.100.1 19 6004 9,5 5,1 2 70,0 121
716 NI2670000937 Barneveldseweg 106 Nijkerk vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 360 D3.100.2 1260 6004 3,5 1,6 428 0,5 214
724 NI2670000965 Prinsenweg 43 Nijkerk Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 110 E2.7 34,65 199,65 0,315 0,11 205 0,1 23 23
725 NI2670000965 Prinsenweg 43 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 33 K1 165 199,65 5 5 0 0
726 NI2700000220 Hemmelerweg 1 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 18 A2 95,4 95,4 5,3 4,1 5 7,0 37 37
732 NI2700000657 Beulekamperweg 2 Nijkerk Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 5 A6 36 292,5 7,2 5,3 2 4,0 7 561
733 NI2700000657 Beulekamperweg 2 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 2 A7 19 292,5 9,5 6,2 1 4,0 4
734 NI2700000657 Beulekamperweg 2 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 10 K1 50 292,5 5 5 0 0
735 NI2700000657 Beulekamperweg 2 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 5 A3 19,5 292,5 3,9 4,4 -1 0
736 NI2700000657 Beulekamperweg 2 Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 15 A2 79,5 292,5 5,3 4,1 4 7,0 31
737 NI2700000657 Beulekamperweg 2 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 8 A1.100.1 76 292,5 9,5 5,1 7 70,0 483
738 NI2700000657 Beulekamperweg 2 Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 5 A4.100 12,5 292,5 2,5 0,53 19 1,9 35
740 NI2700000704 Hoevelakerveenweg 10 Hoevelaken Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 10 B1 7 565,15 0,7 0,7 0 1,3 0 1.570
741 NI2700000704 Hoevelakerveenweg 10 Hoevelaken Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 10 E2.7 3,15 565,15 0,315 0,11 19 0,1 2
742 NI2700000704 Hoevelakerveenweg 10 Hoevelaken vleeskalveren tot 8 maanden 222 A4.100 555 565,15 2,5 0,53 825 1,9 1.568
743 NI2700000705 Hoevelakerveenweg 13 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 2 A3 7,8 45,8 3,9 4,4 0 0 242
744 NI2700000705 Hoevelakerveenweg 13 Hoevelaken Conversie Inrichtingen 132 99 0 45,8 0 0
745 NI2700000705 Hoevelakerveenweg 13 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 4 A1.100.1 38 45,8 9,5 5,1 3 70,0 242
746 NI2700000707 Hoevelakerveenweg 15 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 26 A1.100.1 247 317,2 9,5 5,1 22 70,0 1.570 1.570
747 NI2700000707 Hoevelakerveenweg 15 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 18 A3 70,2 317,2 3,9 4,4 -2 0
748 NI2700000709 Hofweg 3 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 5 A1.100.1 47,5 62,7 9,5 5,1 4 70,0 302 302
749 NI2700000709 Hofweg 3 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 3 A3 11,7 62,7 3,9 4,4 0 0
750 NI2700000709 Hofweg 3 Hoevelaken Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 5 B1 3,5 62,7 0,7 0,7 0 1,3 0
751 NI2700000713 Beekmaten 2 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 17 A3 66,3 199,3 3,9 4,4 -2 0 845
752 NI2700000713 Beekmaten 2 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 14 A1.100.1 133 199,3 9,5 5,1 12 70,0 845
753 NI2700000722 Hoevelakerveenweg 14 Hoevelaken Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 1 K3 3,1 678,1 3,1 3,1 0 0 76
754 NI2700000722 Hoevelakerveenweg 14 Hoevelaken vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 270 D3.100.1 675 678,1 2,5 1,6 152 0,5 76
755 NI2700000737 Hogebrinkerweg 55 Hoevelaken vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 300 D3.100.1 750 750 2,5 1,6 169 0,5 84 84
756 NI2700000738 Hogebrinkerweg 57 Hoevelaken Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 24 A2 127,2 2281,8 5,3 4,1 7 7,0 49 5.981
757 NI2700000738 Hogebrinkerweg 57 Hoevelaken vleeskalveren tot 8 maanden 840 A4.100 2100 2281,8 2,5 0,53 3.122 1,9 5.932
758 NI2700000738 Hogebrinkerweg 57 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 14 A3 54,6 2281,8 3,9 4,4 -2 0
759 NI2700000740 Hogebrinkerweg 58 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 7 A3 27,3 131,8 3,9 4,4 -1 0 664
760 NI2700000740 Hogebrinkerweg 58 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 11 A1.100.1 104,5 131,8 9,5 5,1 9 70,0 664
761 NI2700000750 Klaarwater 1 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 14 A3 54,6 244,6 3,9 4,4 -2 0 1.208
762 NI2700000750 Klaarwater 1 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 20 A1.100.1 190 244,6 9,5 5,1 17 70,0 1.208
767 NI2700000760 Middelaarseweg 4 Hoevelaken Vleesstieren en overige vleesvee van 6 tot 24 maanden 25 A6 180 180 7,2 5,3 9 4,0 36 36
768 NI2700000763 Nijkerkerstraat 32 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 8 A1.100.1 76 91,6 9,5 5,1 7 70,0 483 483
769 NI2700000763 Nijkerkerstraat 32 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 4 A3 15,6 91,6 3,9 4,4 0 0
770 NI2700000781 Oosterdorpsstraat 131 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 15 A3 58,5 3242 3,9 4,4 -2 0 9.765
771 NI2700000781 Oosterdorpsstraat 131 Hoevelaken vleeskalveren tot 8 maanden 1186 A4.100 2965 3242 2,5 0,53 4.408 1,9 8.376
772 NI2700000781 Oosterdorpsstraat 131 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 23 A1.100.1 218,5 3242 9,5 5,1 20 70,0 1.389
773 NI2700000798 Penningweg 9 Hoevelaken vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 10 A3 39 435,4 3,9 4,4 -1 0 1.752
774 NI2700000798 Penningweg 9 Hoevelaken vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 6 A3 23,4 435,4 3,9 4,4 -1 0
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Bijlage 5: Berekening uitvoerbaarheid

volg
nr Inr.nr. Adres Woonplaats Oms.dier Aantal Stalcode bewerkt Emissie

Emissie per adres - 
MER

Emissie-
MER

Emissie 
optimaal

Toename dieren 
optimaal  m2 per dier

potentiele 
uitbreidings-
ruimte

uitbreidings-ruimte 
per adres

775 NI2700000798 Penningweg 9 Hoevelaken vleeskalveren tot circa 8 maanden 60 A4.100 150 435,4 2,5 0,53 223 1,9 424
776 NI2700000798 Penningweg 9 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 22 A1.100.1 209 435,4 9,5 5,1 19 70,0 1.329
777 NI2700000798 Penningweg 9 Hoevelaken schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2 20 B1 14 435,4 0,7 0,7 0 1,3 0
778 NI2700000805 Veenwal 3 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 2 A3 7,8 87,8 3,9 4,4 0 0 249
779 NI2700000805 Veenwal 3 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 4 A1.100.1 38 87,8 9,5 5,1 3 70,0 242
780 NI2700000805 Veenwal 3 Hoevelaken vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 12 D3.100.2 42 87,8 3,5 1,6 14 0,5 7
781 NI2700000807 Veenwal 6 A Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 38 A3 148,2 712,2 3,9 4,4 -4 0 3.335
782 NI2700000807 Veenwal 6 A Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 55 A1.100.1 522,5 712,2 9,5 5,1 47 70,0 3.322
783 NI2700000807 Veenwal 6 A Hoevelaken kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 5 D1.2.100 41,5 712,2 8,3 1,3 27 0,5 13
784 NI2700000810 Veenwal 18 Hoevelaken fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 20 A7 190 190 9,5 6,2 11 4,0 43 43
792 NI2700000820 Veenwal 46 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 20 A3 78 1619,5 3,9 4,4 -2 0 2.040
793 NI2700000820 Veenwal 46 Hoevelaken Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 100 E2.7 31,5 1619,5 0,315 0,11 186 0,1 21
794 NI2700000820 Veenwal 46 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 30 A1.100.1 285 1619,5 9,5 5,1 26 70,0 1.812
795 NI2700000820 Veenwal 46 Hoevelaken vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 350 D3.100.2 1225 1619,5 3,5 1,6 416 0,5 208
796 NI2700000822 Weldammerlaan 6 Hoevelaken Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 800 E2.7 252 935,8 0,315 0,11 1.491 0,1 164 2.376
797 NI2700000822 Weldammerlaan 6 Hoevelaken vleesvarkens, opfokberen 25kg tot 7mnd, opfokzeugen 25kg 40 D3.100.2 140 935,8 3,5 1,6 48 0,5 24
798 NI2700000822 Weldammerlaan 6 Hoevelaken vleeskalveren tot 8 maanden 96 A4.100 240 935,8 2,5 0,53 357 1,9 678
799 NI2700000822 Weldammerlaan 6 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 17 A3 66,3 935,8 3,9 4,4 -2 0
800 NI2700000822 Weldammerlaan 6 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 25 A1.100.1 237,5 935,8 9,5 5,1 22 70,0 1.510
801 NI2700000824 Weldammerlaan 9 Hoevelaken Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 26 K1 130 154,8 5 5 0 0 0
802 NI2700000824 Weldammerlaan 9 Hoevelaken Volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8 K3 24,8 154,8 3,1 3,1 0 0
803 NI2700000825 Weldammerlaan 16 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 68 A3 265,2 1215,2 3,9 4,4 -8 0 6.039
804 NI2700000825 Weldammerlaan 16 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 100 A1.100.1 950 1215,2 9,5 5,1 86 70,0 6.039
809 NI2700000869 Laakweg 65 Hoevelaken Conversie Inrichtingen 1500 99 0 0 0 0 0
810 NI2700000915 Oosterdorpsstraat 141 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 45 A3 175,5 3242 3,9 4,4 -5 0 4.767
811 NI2700000915 Oosterdorpsstraat 141 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 75 A1.100.1 712,5 3242 9,5 5,1 65 70,0 4.529
812 NI2700000915 Oosterdorpsstraat 141 Hoevelaken Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen van ca. 25 kg 2140 D3.2.9.2 2354 3242 1,1 0,9 476 0,5 238
813 NI2700000931 Middelaarseweg 7 B Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 24 A3 93,6 331,1 3,9 4,4 -3 0 1.510
814 NI2700000931 Middelaarseweg 7 B Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 25 A1.100.1 237,5 331,1 9,5 5,1 22 70,0 1.510
815 NI2700000933 Drostenweg 4 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 34 K1 170 170 5 5 0 0 0
816 NI2700000978 't Woud 6 A Nijkerk Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 28 A2 148,4 210,8 5,3 4,1 8 7,0 57 57
817 NI2700000978 't Woud 6 A Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 16 A3 62,4 210,8 3,9 4,4 -2 0
820 NI2700001157 Deuverdenseweg 3 Nijkerk Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 20 K2 42 267 2,1 1,3 12 0 0
821 NI2700001157 Deuverdenseweg 3 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 45 K1 225 267 5 5 0 0
822 NI2700001225 Nieuwe Voorthuizerweg 3 A Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 6 K1 30 30 5 5 0 0 0
823 NI2700001407 Barneveldseweg 137 Nijkerk Conversie Inrichtingen 750 99 0 1618,5 0 0 0
824 NI2700001407 Barneveldseweg 137 Nijkerk Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 415 A3 1618,5 1618,5 3,9 0 0
825 NI2700001433 Laakweg 112 Nijkerkerveen Volwassen paarden (3 jaar en ouder) K1 0 0 5 5 0 0 0
835 NI2700001522 Bulderweg 8 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 48 A1.100.1 456 754,9 9,5 5,1 41 70,0 2.899 4.650
836 NI2700001522 Bulderweg 8 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 29 A1.100.1 275,5 754,9 9,5 5,1 25 70,0 1.751
837 NI2700001522 Bulderweg 8 Nijkerk vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 6 A3 23,4 754,9 3,9 0 0
839 NI2700001538 Oosterdorpsstraat 174 Hoevelaken Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 48 K2 100,8 602,5 2,1 1,3 30 0 966
840 NI2700001538 Oosterdorpsstraat 174 Hoevelaken Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 15 K1 75 602,5 5 5 0 0
841 NI2700001538 Oosterdorpsstraat 174 Hoevelaken Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 125 B1 87,5 602,5 0,7 0,7 0 1,3 0
842 NI2700001538 Oosterdorpsstraat 174 Hoevelaken Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 48 A3 187,2 602,5 3,9 0 0
843 NI2700001538 Oosterdorpsstraat 174 Hoevelaken melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 16 A1.100.1 152 602,5 9,5 5,1 14 70,0 966
848 NI2700001597 Brandweg 1 Nijkerk vleeskalveren tot 8 maanden 788 A4.100 1970 2208,5 2,5 0,53 2.929 1,9 5.565 5.597
853 NI2700001626 Palissaden 10 Nijkerk melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 200 A1.100.1 1900 1900 9,5 5,1 173 70,0 12.078 12.078
858 NI2700001640 Bloemendaalseweg 17 Nijkerk Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 6 K2 12,6 82,6 2,1 1,3 4 0 0
859 NI2700001640 Bloemendaalseweg 17 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 14 K1 70 82,6 5 5 0 0
861 NI2700001920 Brandweg 1 Nijkerk Volwassen paarden (3 jaar en ouder) 15 K1 75 2208,5 5 5 0 0 5.597
862 NI2700001920 Brandweg 1 Nijkerk Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 30 B1 21 2208,5 0,7 0,7 0 1,3 0
863 NI2700001920 Brandweg 1 Nijkerk fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 15 A7 142,5 2208,5 9,5 6,2 8 4,0 32

Gemiddeld: 3.281

10





 

  
 

C o l o f o n 
 

O p d r a c h t g e v e r  

Gemeente Nijkerk 

 

C o n t a c t p e r s o o n  

de heer Erwin Donga 

 

 

P r o j e c t l e i d i n g  

Henk Veldhuis 

 

P r o j e c t n u m m e r  

157.00.04.00.00 

 

 

BügelHajema Adviseurs bv 

Bureau voor Ruimtelijke 

Ordening en Milieu BNSP 

Utrechtseweg 7 

Postbus 2153 

3800 CD Amersfoort 

T 033 465 65 45 

F 033 461 14 11 

E amersfoort@bugelhajema.nl 

W www.bugelhajema.nl 

 

Vestigingen te Assen, 

Leeuwarden en Amersfoort 

 

 


