
Inleiding 
Dit uitgangspuntenrapport beschrijft de uitgangspunten voor het onderzoek naar de bijdrage van 

het project [projectnaam invullen] aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. 

 

Het uitgangspuntenrapport is opgesteld door [opdrachtnemer] en bedoeld voor afstemming van de 

uitgangspunten met de opdrachtgever, [naam opdrachtgever].  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste projectgegevens en het wettelijk 

kader voor het onderzoek. 

 

 

Algemene informatie 

Projectnaam (conform MR) Equestrian Centre de Peelbergen 

Beschrijving project (conform MR) Equestrian Centre de Peelbergen. 

Betreft vestigingslocaties voor 
internationale top maneges voor 
paardenfok. Daarnaast is er een 
evenementlocatie.  

Planning project Deels reeds gerealiseerd, dit betreft 

doorontwikkeling van de hippische 

zone Peelbergen. Meeste kavels 

moeten nog uitgegeven worden. 

Bevoegd gezag Provincie Limburg 

Tijdelijke toestemming in kader van Wet 

natuurbescherming (Wn)? 

Nee 

Planning toestemmingsbesluit Vergunningen worden per deellocatie 
uitgegeven, waarschijnlijk vanaf medio 
2018 

Ingediend door Provincie Limburg 

Contactpersoon / loket L. Janssen 

Naam gml-bestand zoals opgenomen in 

AERIUS Register 

 

Sectoren (inclusief verkeer) 

 

“Landbouw”, recreatie 

Omvang van het project* (totale emissie) Zie bijlage 

Hoogste depositie op een hexagoon  

[optioneel vakje om de bijdrage van het 

project inzichtelijk te maken] 

Zie bijlage 

Project reikwijdte  

AERIUS Calculator pdf kenmerk  

(toevoegen als bijlage aan deze factsheet) 

 

Korte omschrijving van het project Gebiedsontwikkeling gericht op 
paardensport. Eerste projecten zijn 

reeds enkele jaren geleden 
gerealiseerd 
 
Zie o.a. 
http://www.peelbergen.eu/ 
 

Locatiebeschrijving Zie kaart bijlage 

Bestaat het prioritaire project uit meerdere 

deelprojecten? Zo ja, zijn er al 

toestemmingsbesluiten verleend? 

Ja 

Is er sprake van een (categorie van) een 

project of een andere handeling?  

Ja 

Ligt er een bestemmingsplan ten grondslag 
aan dit toestemmingsbesluit? Of moet de 
ruimtelijke procedure nog worden doorlopen 

 

Deels, overig deel wordt nu opgesteld 

http://www.peelbergen.eu/


Zijn er extra criteria tav duurzaamheid of 

innovatie van toepassing? 

Nee 

Benodigde informatie op basis van de wet of PAS-programma  

Toon aan waarom dit project van nationaal 

of provinciaal maatschappelijk belang is 
 

 

Betreft door provincie ondersteunde 

gebiedsontwikkeling, als onderdeel van 
Park de Peelbergen 

Maak aannemelijk dat voor dit project/andere 

handeling een toestemmingsbesluit wordt 

genomen in het tijdvak waarin het 

programma van toepassing is  

Onderdelen van het project zijn reeds 
eerder gerealiseerd. Verder zijn er 
inmiddels kopers voor een aantal 

paardenhouderij locaties. 

Maak aannemelijk dat de omvang van de 

ontwikkelingsruimte die voor dit project 

wordt gereserveerd zodanig is dat er niet 

onnodig inbreuk wordt gedaan op de omvang 

van de ontwikkelingsruimte die resteert voor 

toedeling aan andere projecten of 

handelingen  

Voor paardenhouderijen zijn geen 
emissiereducerende technieken 

beschikbaar. 
 
Het ECdP is en een evenement locatie 
waar doorlopend paarden aanwezig 
zijn, maar waar tijdens pieken tot 600 

paarden deels in tijdelijke stallen 
verblijven. Omdat niet precies te 

voorspellen is hoeveel dieren wanneer 
aanwezig zijn, is gerekend met een 
gemiddelde bezetting van 150 dieren. 
 
 

Onderbouw waarom voor dit specifieke 

landbouwproject ontwikkelingsruimte nodig is 

in Segment 1 

Betreft een bundeling van 
paardenhouderij locaties die voor 
internationale top-fokkers beschikbaar 
zullen komen. 

Update ten opzichte van prioritaire projectlijst 2016 

Is het project gewijzigd ten opzichte van de 

afgelopen prioritaire projectenlijst van 

2016/M16? 

Betreft nieuw project 

In hoeverre is het project reeds gerealiseerd?  

Indien deels gerealiseerd, is de 

projectreservering hierop aangepast? 

Eerste deelprojecten zijn gerealiseerd, 
buiten dit prio project om. 

 

 

 

 



Emissies paardenhouderijen en ECdP 

Equestrian Centre de Peelbergen 
      

Locatie 
X-
coördinaat 

Y-
coördinaat 

Dier- 
categorie 

  
Aantallen 
dieren 

NH3/dier 
NH3 
Totaal 

DP & 
Mariapeel Max 
mol/ha/jr 

F1 195032 380787 K 1.100 paarden >3jr 75 5.0 375.0   

      K 2.100 paarden <3jr 75 2.1 157.5 0.61 

F2 194835 381093 K 1.100 paarden >3jr 75 5.0 375.0   

      K 2.100 paarden <3jr 75 2.1 157.5 0.61 

F3 194894 381365 K 1.100 paarden >3jr 75 5.0 375.0   

      K 2.100 paarden <3jr 75 2.1 157.5 0.51 

F4 195433 381202 K 1.100 paarden >3jr 75 5.0 375.0   

      K 2.100 paarden <3jr 75 2.1 157.5 0.40 

F5  195844 381484 K 1.100 paarden >3jr 75 5.0 375.0   

      K 2.100 paarden <3jr 75 2.1 157.5 0.28 

H1 195514 380934 K 1.100 paarden >3jr 50 5.0 250.0 0.20 

H2 195748 380959 K 1.100 paarden >3jr 50 5.0 250.0 0.18 

H3 195682 381287 K 1.100 paarden >3jr 50 5.0 250.0 0.15 

H4 195983 381298 K 1.100 paarden >3jr 50 5.0 250.0 0.14 

H5 196211 381314 K 1.100 paarden >3jr 50 5.0 250.0 0.12 

                  

Ecdp 600 195356 380652 K 1.100 paarden >3jr 600 5.0 3000.0 2.95 

Ecdp 150 195356 380652 K 1.100 paarden >3jr 150 5.0 750.0 0.74 

ECdP  50  195356 380652 K 1.100 paarden >3jr 50 5.0 250.0 0.25 

D'n Umswing 195585 380036 K1.100 paarden >3jr 25 5 125.0   

      K 3.100 pony's >3jr 25 3.1 77.5 0.23 

F1 t/m F5: Paarden houden en fokken 
      H1 t/m H5: Paardenhandel- en dressuur 

     ECdP: Equestrian Centre de Peelbergen 
         

   

Maximale depositie F1 t/m F5, H1 t/m H5 en ECdP 150 paarden conform berekening:  
 

3.82 

 

 

 

 

 
 
  



 
  



 


