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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

I n l e i d i n g  

Initiatiefnemer heeft momenteel een varkenshouderij aan de Hoorneweg 6 te 

Putten. Aldaar worden 265 fokzeugen gehouden in (deels) emissiearme huis-

vesting. Volgens het Reconstructieplan Veluwe is de locatie in Putten gelegen 

in een zogenaamd extensiveringsgebied. Dit komt omdat het bedrijf slechts op 

150 meter vanaf de Veluwe is gelegen. Uitbreiding van het aantal dieren is 

hiermee niet of nauwelijks mogelijk. Om deze reden heeft initiatiefnemer zich 

opgegeven voor de Regeling verplaatsing intensieve veehouderijen (VIV Gelder-

land).  

 

Verplaatsers dienen zelf op zoek te gaan naar een nieuwe geschikte locatie. 

Niet elk perceel is geschikt en niet elk geschikt perceel is te koop. Initiatief-

nemer is uitgekomen bij een perceel gelegen aan de Weteringdijk te Vaassen, 

kadastraal bekend gemeente Vaassen, Sectie A, nummer 1639. 

 

Het streven is om aldaar een nieuwe varkenshouderij op te richten, waarna de 

bestaande varkenshouderij aan de Hoorneweg 6 te Putten zal verdwijnen. Er 

wordt een omvang nagestreefd van 746 fokzeugen, 72 opfokzeugen, 3024 ge-

speende biggen en 2 dekberen.  

1 . 2   

A a n l e i d i n g  

Voor de locatie is het bestemmingsplan ‘Agrarisch gebied 16e partiële herzie-

ning’ van toepassing (onherroepelijk 21 november 1986). Het perceel heeft de 

bestemming agrarisch gebied klasse C. De vestiging van een nieuw bedrijf is 

niet zondermeer mogelijk. 

 

Het gebied tussen Beemte en Vaassen is door de provincie Gelderland aange-

wezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). In het LOG kunnen intensieve 

veehouderijen zich verder ontwikkelen. Bestaande bedrijven kunnen uitbrei-

den en nieuwe bedrijven kunnen zich hier vestigen. Het landbouwontwikke-

lingsgebied ligt in twee gemeenten: Apeldoorn en Epe. Na gezamenlijk 

voorbereiding is voor beide deelgebieden door beide gemeenten een bestem-

mingsplan in procedure gebracht. 

 

Het bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen voor het 

Epese deel is op 5 juli 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. In het bestem-
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mingsplan voor het Epese deel is voorzien in de geplande nieuwvestiging van 

het bedrijf. Een bouwvlak van 3 ha is opgenomen met een bebouwingspercen-

tage van 60% en een zone met de aanduiding ‘wonen’, waarvoor geldt dat 

uitsluitend in dat gebied gewoond mag worden.  

 

 
U i t s n e d e  b e s t e m m i n g s p l a n  L a n d b o u w o n t w i k k e l i n g s g e b i e d  B e e m t e -

V a a s s e n  ( v a s t g e s t e l d )  m e t  h e t  b o u w v l a k  e n  a a n d u i d i n g  ‘ w o n e n ’ .  

( w w w . r u i m t e l i j k e p l a n n e n . n l )  

 

O n d e r s t a a n d  i s  u i t s n e d e  v a n  d e  p d f - v e r s i e  v a n  d e  v e r b e e l d i n g .  

 

 

 

 

Tegen het bestemmingsplan zijn meerdere beroepen en verzoeken tot het 

treffen van een voorlopige voorziening ingediend. De Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State heeft het verzoek om het treffen van een voor-

lopige voorziening toegewezen (Raad van State, 201209306/2/R2, 14 december 
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2012), aangezien bij de beoordeling van de mogelijke milieueffecten in het 

planMER niet uitgegaan is van de maximale planologische mogelijkheden die 

het plan biedt.  

Op 21 augustus heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in 

de bodemprocedure uitspraak gedaan. Daarbij zijn de ingediende beroepen 

gegrond verklaard en is het besluit van de raad van de gemeente Epe van 5 juli 

2012, kenmerk 2012-10779 tot het vaststellen van het bestemmingsplan Land-

bouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen, vernietigd (Raad van State, 

201209306/1/R2, 21 augustus 2013). 

 

De Raad van State is van oordeel dat bij de beoordeling van de milieueffecten 

in het planMER voornamelijk is uitgegaan van specifieke, realistisch geachte 

toekomstige bedrijven met bepaalde aantallen dieren en diersoorten, en niet 

zozeer van de maximale planologische mogelijkheden van het plan. Naar het 

oordeel van de Raad van State staat dan ook niet vast dat het planMER vol-

doende inzicht geeft in de vraag of de fictieve inplaatsingen representatief 

moeten worden geacht voor de maximale planologische mogelijkheden die het 

plan biedt voor intensieve veehouderij. 

 

Op dit moment wordt nader bekeken op welke wijze een vervolg wordt gege-

ven aan het besluit van de Afdeling. 

Initiatiefnemer heeft verzocht om vooruitlopend op de vervolgprocedure van 

het bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen, tot rea-

lisatie van de nieuwvestiging over te mogen gaan. Dat is mogelijk via een 

Wabo-projectafwijking middels de aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Daarbij speelt een rol dat niet in discussie is dat met het bedrijf van initiatief-

nemers wel rekening is gehouden in het planMER. 

 

De Wabo-projectafwijking (art. 2.12 lid 1 sub a onderdeel 3 Wabo) is een bui-

tenplanse afwijkingsmogelijkheid voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet 

passen in het thans geldend bestemmingsplan. Voor de Wabo-projectafwijking 

is een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk, waarin de invloed 

van het project op diverse omgevingsaspecten (zoals milieu, verkeer en parke-

ren) wordt behandeld. Deze notitie kan als zodanig worden beschouwd. 

1 . 3   

M . e . r . - a a n m e l d i n g s n o t i t i e  

Het aantal dieren dat op het bedrijf gehouden gaat worden valt voor wat be-

treft de zeugen (incl. opfokzeugen) boven de drempelwaarden van het Besluit 

m.e.r. Het bedrijf is daarmee dus m.e.r.-beoordelingsplichtig. Er dient derhal-

ve beoordeeld te worden of er bijzondere omstandigheden zijn (gelet op de 

omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbe-

oordeling (85/337/EEG)), zodat een milieueffectrapport moet worden opge-

steld. In het kader hiervan is een MER-aanmeldingsnotitie (2012-16082; 

aanvulling 2012-22602) opgesteld, die als separate bijlage bij deze ruimtelijke 
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onderbouwing is gevoegd. De conclusie van de aanmeldingsnotitie is dat het 

plan van initiatiefnemer geen belangrijke nadelige milieugevolgen zal hebben 

en dat ruimschoots wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Ge-

zien de afwezigheid van de noodzaak tot nader onderzoek van de verschillende 

milieuaspecten is het opstellen van een MER dan ook niet nodig. Zie ook para-

graaf 3.1. 
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2 2  B e s c h r i j v i n g  

i n i t i a t i e f  

2 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het besluitgebied is gelegen in het agrarische gebied ten oosten van de A50, 

ten noordoosten van de plaats Apeldoorn en ten zuidoosten van het dorp Vaas-

sen. Het projectgebied wordt ontsloten via de Weteringdijk. Voor het overige 

is het plangebied omgeven door weilanden. 

 

 
A f b e e l d i n g :  l u c h t f o t o  m e t  p r o j e c t l o c a t i e  r o o d  o m l i j n d  

2 . 2   

N i e u w e  s i t u a t i e  

Op de projectlocatie worden naast de bedrijfswoning en een kleine berging 

twee stallen nagestreefd. In één stal worden 180 kraamzeugen, 566 guste en 

dragende zeugen, 2 dekberen en 72 opfokzeugen gehouden. In de andere stal 

worden 3024 gespeende biggen gehouden. Hieronder is de situatietekening 

weergegeven. 
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De nieuwe situatie wordt voorzien van een adequate landschappelijke inpas-

sing, in aansluiting op de uitgangspunten uit het ‘Beeldkwaliteitsplan LOG 

Beemte-Vaassen’. Het nieuwe bedrijf zal worden ontsloten via de bestaande 

Bokkerijweg. Daartoe zal een nieuwe verbindingsweg worden aangelegd.  
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3 3  U i t v o e r b a a r h e i d  

3 . 1   

M i l i e u a s p e c t e n  

I n l e i d i n g  

De gemeente moet in de toelichting op het projectbesluit een beschrijving 

opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn be-

trokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en 

regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bo-

vendien is een projectbesluit vaak een belangrijk middel voor afstemming 

tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op een eventuele plicht om een milieuef-

fectrapportage op te stellen voor het projectbesluit. Daarna worden de resul-

taten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven.  

 

M . e . r . - b eo o r d e l i n g   

Een projectbesluit kan, volgens het Besluit m.e.r., niet planMER-plichtig zijn. 

Wel kan er sprake zijn van een plicht tot het opstellen van een besluit-MER 

(ook wel project-MER genoemd) of een m.e.r.-beoordelingsplicht (het beoorde-

len van de noodzaak tot het opstellen van een besluit-MER). 

Het aantal dieren dat op het bedrijf gehouden gaat worden valt voor wat be-

treft de zeugen (incl. opfokzeugen) boven de drempelwaarden van het Besluit 

m.e.r. Het bedrijf is daarmee dus m.e.r.-beoordelingsplichtig. Er dient derhal-

ve beoordeeld te worden of er bijzondere omstandigheden zijn, zodat een 

milieueffectrapport moet worden opgesteld. Deze beoordeling is uitgevoerd in 

de vorm van een MER-aanmeldingsnotitie (2012-16082; aanvulling 2012-22602), 

die als separate bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd. 

De conclusie van de aanmeldingsnotitie is dat het plan van initiatiefnemer niet 

leidt tot bijzondere omstandigheden, die het maken van een MER noodzakelijk 

maken. Deze conclusie is door het College van B&W van Epe bevestigd (d.d. 

22-8-2013; brief met kenmerk 2012-27166).  

 

De beschrijving van de gevolgen van het project uit de aanmeldingsnotitie is 

weer gebruikt voor de beschrijving van de uitvoerbaarheidsaspecten in dit 

hoofdstuk. 

 

M i l i eu z o n er i n g  

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een 

goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt 

onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aan-

brengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende be-
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drijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en re-

creëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aan-

houden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 

functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelasten-

de functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen: 

 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij wo-

ningen en andere gevoelige functies; 

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten 

duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 

Het project betreft een uitbreiding van een milieubelastende functie. Er is 

daarom alleen sprake van een uitwaartse zonering. De omgeving is te typeren 

als een rustig buitengebied. Derhalve kan geen correctie worden uitgevoerd 

ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. 

Voor een varkenshouderij bedraagt de uitwaartse zonering  30 meter voor het 

aspect stof en 50 meter voor  geluid (zie richtafstandenlijst  in de VNG brochu-

re bedrijventerrein en milieuzonering). Daaraan wordt voldaan. 

 

I n w a a r t s e  z on e r i n g  

Onderdeel van de aanvraag is de bouw van een bedrijfswoning. Deze woning 

mag geen belemmeringen opleveren voor omliggende agrarische bedrijven. 

Omdat binnen 50 meter van de te plannen woning geen veehouderijbedrijven 

van derden zijn gelegen, is er geen belemmering om de bedrijfswoning te rea-

liseren. 

3 . 2   

G e u r h i n d e r  

Voor het aspect geur gelden de bepalingen uit de Wet geurhinder en veehou-

derij. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het enige toetsingskader 

voor de geurhinder vanwege tot de veehouderij behorende dierenverblijven. 

De geuremissie uit de dierenverblijven wordt berekend op basis van vastge-

stelde geuremissiefactoren per diercategorie, die zijn opgenomen in de Rege-

ling geurhinder en veehouderij. De geurbelasting van gevoelige objecten in de 

omgeving wordt berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. De 

wet geeft maximale waarden voor de geurbelasting die de veehouderij op een 

gevoelig object mag veroorzaken. Indien het gevoelig object een woning bij 

een (voormalige) veehouderij in het buitengebied is, geldt een vaste afstand 

van minimaal 50 meter (tussen gevel woning en emissiepunt stal). Tevens gel-

den minimale afstanden tussen gevel stal en gevel geurgevoelig object (25 

meter). 

Om de geurbelasting op de burgerwoningen in de omgeving te bepalen, is in de 

m.e.r.-aanmeldingsnotitie de geurbelasting berekend (met het verspreidings-

model 'V-Stacks vergunning'). Daaruit zijn de volgende conclusies te trekken: 

 Nergens is de geurbelasting op geurgevoelige objecten hoger dan 14 

ouE/m3. Dit is het niveau dat maximaal toelaatbaar is in het buitengebied. 
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 Bebouwde kom is niet gelegen in de nabijheid van de projectlocatie. Aan 

de geldende geurnorm voor bebouwde kommen van 3 ouE/m3 zal zeker 

worden voldaan. 

 De afstanden tot woningen behorende bij andere (voormalige) veehoude-

rijen zijn groter dan 50 meter. 

Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan de normen van de Wgv en 

het initiatief derhalve toelaatbaar is ten aanzien van het aspect geur. 

Naast de individuele geurhinder is tevens een beoordeling gemaakt van de 

cumulatieve geurhinder (zie hiervoor het rapport van G&O-advies welke als 

bijlage is toegevoegd: ‘Cumulatief Geuronderzoek voor een veehouderij aan de 

Bokkerijweg ong. te Vaassen’). Geconcludeerd  is dat er geen sprake is van een 

ontoelaatbare situatie ten aanzien van (cumulatieve) geurhinder. 

3 . 3   

B o d e m  

Op de locatie van het perceel (‘’oud’’ sectie A nummer 1552) is een vooron-

derzoek volgens NEN 5725 uitgevoerd door Combinatie Landelijke Gebied. 

Datum 27 oktober 2008 en kenmerk CLGOOST08214. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijken geen bijzonderheden.  

Voor het andere gedeelte van de locatie (‘’oud’’ sectie A nummer 1283) is een 

vooronderzoek volgens NEN 5725 uitgevoerd door Tauw. Datum 17 december 

2003 en kenmerk 4320851. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijken geen bijzonderheden. Wel is het 

vooronderzoek redelijk gedateerd. Voordat het bodemonderzoek volgens NEN 

5740 wordt uitgevoerd moet het vooronderzoek worden geactualiseerd.  

Hiertoe is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Van der Poel Mili-

eu B.V. (d.d. januari 2012, projectnummer 11112.430).  Milieuhygiënisch zijn 

er op basis van het onderzoek geen belemmeringen voor de voorgenomen ont-

wikkelingen. Opgemerkt wordt dat in de grond achtergrondwaarden worden 

overschreden. Deze grond is niet geschikt voor onbeperkt hergebruik en kan 

niet zonder meer in het grondverkeer worden gebracht. Geadviseerd wordt 

eventueel vrijkomende grond op de locatie toe te passen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat er uit oogpunt van bodemkwaliteit er op basis 

van het onderzoek geen belemmeringen zijn voor uitvoering van het initiatief. 

3 . 4   

G e l u i d s h i n d e r  

G e l u i d sh i n d e r  w e g v er k e e r  

Uit het uitgevoerde onderzoek (d.d. 30 augustus 2010) blijkt dat in de geplan-

de bedrijfswoning de geluidsbelasting ten gevolge van de Rijksweg A50 de 
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voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Wel wordt voldaan aan de maximale 

grenswaarde van 58 dB, met toepassing van aftrek ex art. 110g Wgh. 

 

De geluidsbelasting op de oostgevel is minder dan 48 dB. De oostgevel kan 

daarom als geluidsluw beschouwd worden. 

 

Bronmaatregelen bij de A50 zijn reeds getroffen (in de vorm zoab). Over-

drachtsmaatregelen zijn gezien de grote afstand en verhoogde ligging van de 

rijksweg niet haalbaar. Geluidsreductie tot de voorkeursgrenswaarde zou al-

leen kunnen middels een lang scherm langs de A50. Met hoge schermen langs 

de grenzen van het plangebied is de geluidsbelasting niet te reduceren tot de 

voorkeursgrenswaarde. 

 

Omdat het hier maar om een enkele woning gaat, zijn de kosten van de maat-

regelen niet in verhouding tot de planomvang. De Wet geluidhinder biedt voor 

dit soort situaties de mogelijkheid hogere waarden (vanwege de Rijksweg A50) 

vast te stellen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe hebben op 27 maart 2012, 

op grond van artikel 45 van de Wgh, een hogere grenswaarde verleend voor de 

nieuw te bouwen (bedrijfs)woning.  

 

G e l u i d sh i n d e r  i n r i ch t i n g  

Geluidsemissie vanuit het agrarisch bedrijf wordt veroorzaakt door transport-

bewegingen, door activiteiten op het buitenterrein, door activiteiten binnen 

de gebouwen en door installaties aanwezig op het bedrijf. 

 

Voor de plannen van initiatiefnemer is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

door G&O Consult. Het rapport is als separate bijlage bij de aanvraag gevoegd. 

 

Ten aanzien van de representatieve situatie is het volgende bepaald:  

Ter hoogte van geluidsgevoelige bestemmingen wordt het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau van 40dB(A) etmaalwaarde en het maximale geluidsniveau 

van 70 dB(A) etmaalwaarde niet overschreden.  Op 100 meter van de grens van 

de inrichting vindt in de dagperiode 1 overschrijding plaatst met 1 dB(A). Dit 

betreft echter geen geluidsgevoelige bestemming, waardoor deze overschrij-

ding niet bezwaarlijk wordt geacht. De indirecte hinder voldoet aan de voor-

keurgrenswaarde.  

 

Incidenteel wordt er op een dag een grote hoeveelheid mest afgevoerd (piek-

afvoer). Een beoordeling van deze situatie heeft ook plaats gevonden. Gecon-

cludeerd is dat ter hoogte van de bestaande geluidsgevoelige bestemmingen de 

normen worden gerespecteerd. Ter hoogte van de bedrijfswoning die is ge-

pland bij het nieuw op te richten pluimveebedrijf ten oosten van de locatie 

vinden overschrijdingen plaats van 4 dB(A) in de avondperiode en 6 dB(A) in de 

nachtperiode.  Tevens vindt hier een overschrijding plaats van het maximale 

geluidsniveau in de nachtperiode met 2 dB(A). Met het plaatsen van een 
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scherm over een lengte van 100 meter en een hoogte van 3 meter kunnen deze 

overschrijdingen teniet worden gedaan. Echter gelet op het incidenteel voor-

komen van deze activiteit en het daardoor beperkte milieurendement wordt 

deze investering (circa €60.000,00) niet doelmatig geacht.  

De indirecte hinder veroorzaakt in de incidentele situatie voldoet wel aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).  

3 . 5   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 15 november 2007 is de Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteits-

eisen) in werking getreden. Ten aanzien van de kwaliteit van de buitenlucht 

gelden uitsluitend de bepalingen uit deze Titel. 

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor zwa-

veldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof (PM10), lood, benzeen en 

koolmonoxide. Bestuursorganen moeten er bij het uitoefenen of toepassen van 

hun bevoegdheden, waaronder het vaststellen van een bestemmingsplan of het 

verlenen van een omgevingsvergunning, voor zorgen dat deze grenswaarden 

niet (verder) worden overschreden. 

 

Bij varkenshouderijen verdient vooral het aspect fijn stof (PM10) aandacht. De 

volgende grenswaarden zijn van toepassing: 

 Grenswaarde jaargemiddelde concentratie: max 40 μg per m3 

 Grenswaarde 24-uursgemiddelde concentratie: max 50 μg per m3 

 Aantal toegestane overschrijdingen 24-uursgemiddelde: max 35 keer per 

jaar 

Voor de verschillende diercategorieën zijn emissiewaarden opgenomen in een 

lijst. Deze dienen te worden gehanteerd in de berekeningen die moeten wor-

den gemaakt met het verspreidingsmodel ISL3A. 

 

In het kader van de m.e.r.-aanmeldingsnotitie zijn berekeningen gemaakt met 

ISL3A (zie bijlage D). Het volgende kan worden geconcludeerd: 

 De berekende jaargemiddelde concentratie bedraagt maximaal 24,89 

μg/m3 

 Dit is exclusief de zeezoutcorrectie (-/- 2 μg/m3) . 

 Het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie be-

draagt max 15,5 keer. 

 Dit is exclusief de zeezoutcorrectie (-/- 2 dagen). 

 

Geconcludeerd kan worden dat het initiatief voldoet aan de wettelijke eisen 

op het gebied van de luchtkwaliteit. 
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3 . 6   

G e z o n d h e i d  

Door de GGD wordt gewaarschuwd voor risico’s voor de volksgezondheid ver-

oorzaakt door intensieve veehouderij. In de procedure rondom het bestem-

mingsplan LOG Beemte-Vaassen heeft de GGD Gelre-IJssel geadviseerd. 

Geadviseerd wordt ondermeer om geen nieuwe intensieve veehouderijbedrij-

ven op te richten binnen 250 meter rondom gevoelige bestemmingen. Ten 

aanzien van de locatie van initiatiefnemers kan genoemd worden dat er mo-

menteel geen objecten van derden zijn gelegen binnen genoemde afstand. 

Wel is er ten oosten van de locatie een andere nieuwe veehouderij gepland 

binnen genoemde afstand, echter de woonzone ligt (ruim) buiten genoemde 

afstand. Tevens relevant is het gegeven dat de dieren op het bedrijf binnen 

worden gehuisvest. Het niet toepassen van buitenuitloop wordt ten aanzien 

van de volksgezondheid als positief worden beschouwd. Daarnaast blijkt dat 

aan de eisen op het gebied van geurhinder en luchtkwaliteit wordt voldaan. 

Hierom kan geconcludeerd worden dat het initiatief geen noemenswaardig 

risico geeft voor de volksgezondheid. 

3 . 7   

W a t e r h u i s h o u d i n g  

A l g em e e n  

Het plangebied ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het project is circa 3 

hectare groot. Hiervan mag maximaal 60% bebouwd worden. De nieuwbouw 

bevindt zich niet binnen enige Keurzone. Het projectgebied ligt niet binnen de 

zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland heeft aangege-

ven. 

 

G r o n d w a t e r  

Het gebied ligt niet in de in het Streekplan Gelderland vastgelegde grondwa-

terfluctuatiezone. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast be-

kend.  

 

Op het gewenste bedrijf wordt een bronwaterinstallatie geïnstalleerd. Aange-

zien er op relatief grote diepte zal worden onttrokken (lees: niet uit het bo-

venste watervoerende pakket), de onttrekking gering is en gelijkmatig verdeelt 

over het jaar zal plaats vinden, is er geen sprake van beïnvloeding van de 

grondwaterstand met eventuele verdroging tot gevolg. 

Grondwater zal in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel 

afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwik-

keld. 
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O pp e r v l ak t e w a t e r  en  w a t e r a f h a n k e l i j k e  n a t u u r  

Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de 

omgeving. In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. 

Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke 

natuur. 

 

A f v o er  v an  h em e l w a t e r  

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelin-

gen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouw-

verordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en 

verhardingen in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een 

infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein. 

Op de projectlocatie zal een infiltratievoorziening worden gemaakt waarin het 

(niet bevuilde) hemelwater afkomstig van daken en erf kan infiltreren. Zo 

wordt wateroverlast voor de omgeving voorkomen. 

 

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlo-

gen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie 

van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemel-

water afgevoerde vervuilende stoffen. 

 

A f v o er  v an  a f v a l w a te r  

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor 

vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuil-

waterafvoer van de stallen wordt aangesloten op de mestkelders onder de 

stallen. Dit water wordt samen met de mest afgevoerd.  

 

W a t er t o e t s  

De nieuw te realiseren bebouwing ligt niet in een Keurzone of in een zoekge-

bied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief bescher-

mingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et 

cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan 

worden op het oppervlaktewater. Af te voeren hemelwater wordt geïnfiltreerd 

in de bodem.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het initiatief geen nadelige gevolgen heeft voor 

de waterhuishouding.  

3 . 8   

N a t u u r w a a r d e n  

De ‘Natuurbeschermingswet 1998’ beschermt gebieden die moeten worden 

beschermd op grond van de Europese vogel- en habitatrichtlijn, de zogenaam-

de Natura 2000-gebieden. Voor Nederland zijn dat in totaal 162 gebieden. 

Projecten die de kwaliteit van de gebieden kunnen verslechteren of die een 

verstorend effect hebben op de soorten mogen niet worden gerealiseerd of 
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verricht, zonder of in strijd met een daartoe verleende vergunning (art. 19 d 

Nbw).  

Tevens beschermt de ‘Natuurbeschermingswet 1998’ de natuurmonumenten. 

Ook voor handelingen die schadelijk kunnen zijn voor een natuurmonument 

geldt een vergunningplicht (art. 16 Nbw). Bevoegd gezag in deze zijn Gedepu-

teerde Staten van de provincie. 

 

De provincie Gelderland heeft beleid gemaakt waaraan initiatieven moeten 

worden getoetst. Dit is beschreven in de ‘Verordening Stikstof en Natura 2000 

Gelderland’ (besluit van Provinciale Staten van Gelderland op 28 september 

2011). Aan de hand van deze verordening kan geconcludeerd worden of er wel 

of geen vergunning nodig is en of de vergunning wel of niet kan worden ver-

leend.  

Kort samengevat geldt voor de plannen van initiatiefnemer het volgende:  

 Binnen drie kilometer afstand bevindt zich geen beschermd natuurmonu-

ment.  

 Binnen 10 kilometer afstand bevinden zich twee Natura 2000-gebieden: de 

Veluwe en de Uiterwaarden IJssel.  

 De kortste afstand tussen de Veluwe en de projectlocatie bedraagt circa 

4.800 meter. Met AAgro-Stacks is berekend dat het beoogde bedrijf op de 

rand van de Veluwe een depositie geeft van minder dan 0,5% van de kriti-

sche depositie (zie bijlage B). Hierom acht de provincie de beoogde opzet 

toelaatbaar en vergunbaar.  

 De kortste afstand tussen de Uiterwaarden IJssel en de projectlocatie be-

draagt circa 5.600 meter. Met AAgro-Stacks is berekend dat het beoogde 

bedrijf op de rand van de Uiterwaarden IJssel een depositie geeft van 

minder dan 1% van de kritische depositie (zie MER aanmeldingsnotitie). 

Hierom acht de provincie de beoogde opzet toelaatbaar en vergunbaar.  

 

Een concrete aanvraag om vergunning in het kader van de Natuurbescher-

mingswet is eind 2011 ingediend bij de provincie Gelderland. Een definitief 

besluit hierop heeft de provincie genomen op 31 juli 2012. De provincie heeft 

besloten conform aanvraag. 

 

 
A f b e e l d i n g :  l i g g i n g  p r o j e c t l o c a t i e  t . o . v .  d e  V e l u w e  
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A f b e e l d i n g :  l i g g i n g  p r o j e c t l o c a t i e  t . o . v .  d e  u i t e r w a a r d e n  I J s s e l  

 

E c o lo g i s ch e  h o o fd s t r u c tu u r   

De natuur in Nederland is behoorlijk versnipperd. Om daar verandering in aan 

te brengen, leggen het Rijk en de provincies sinds 1990 een samenhangend 

netwerk van grote en kleine natuurgebieden en natuurlijke cultuurlandschap-

pen aan: de ecologische hoofdstructuur (EHS).  

 

Door het vergroten van natuurgebieden, het ontwikkelen van nieuwe natuur-

gebieden en het aanleggen van ecologische verbindingszones en robuuste ver-

bindingen ontstaat een samenhangend netwerk. Het doel van de ecologische 

hoofdstructuur is om te komen tot duurzame populaties van kwetsbare planten 

en diersoorten.  

 

De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de ecologische hoofdstructuur 

binnen de provincie Gelderland is geregeld in het Streekplan Gelderland 2005. 

De begrenzing is op 1 juli 2009 door Provinciale Staten voor het laatst gewij-

zigd. Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de ‘nee, tenzij’- benadering. 

Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is, als daarmee de wezen-

lijke kenmerken of waarden van het gebied worden aangetast. Gronden buiten 

de ecologische hoofdstructuur worden niet beperkt. 
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Z e e r  k w e t s b a r e  g eb i e d e n   

Bij de beslissing inzake de omgevingsvergunning voor het oprichten of verande-

ren van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de gevolgen van de ammo-

niakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend 

op de wijze die is aangegeven in de ‘Wet ammoniak en veehouderij’.  

Oprichting van een nieuw bedrijf binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een 

zone van 250 meter daaromheen is niet toegestaan. Uitbreiding van bestaande 

bedrijven binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter 

daaromheen is aan beperkingen onderhevig (er geldt een maximaal emissiepla-

fond). Nieuwvestiging en uitbreiding buiten de zeer kwetsbare gebieden en de 

zones rondom de zeer kwetsbare gebieden is toegestaan.  

De zeer kwetsbare gebieden in Gelderland zijn op 1 juli 2009 aangewezen door 

Provinciale Staten van Gelderland. Op 23 november 2009 heeft de minister van 

LNV het besluit goedgekeurd. Het is op 9 december 2009 in werking getreden. 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een 

zone van 250 meter daar rondom heen. Het dichtst bijgelegen gebied ligt ten 

westen van het plangebied op circa 4535 meter. Ten aanzien van de Wet am-

moniak en veehouderij is de vestiging van het bedrijf mogelijk. 

 

F l o r a  en  f a u n a  

Het plangebied is momenteel in gebruik als akkerland. Dit betekent dat het 

jaarlijks intensief wordt bewerkt.  

Het is niet noodzakelijk dat er met de komst van het bedrijf bomen of stru-

weel moeten worden gekapt / verwijderd.  

Het is niet noodzakelijk dat er met de komst van het bedrijf sloten moeten 

worden gedempt.  

 

Dit wordt onderschreven door de twee flora en fauna onderzoeken die zijn 

gedaan ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor het LOG. Het 

eerste onderzoek betrof een QuickScan, het tweede een aanvullend dassenon-

derzoek. Het enige onzekere was de aanwezigheid van een dassenburcht in de 

omgeving. In verband met mogelijke verstoring daarvan en vermindering van 

het foerageergebied is er ontheffing aangevraagd met een activiteitenplan en 

een compensatievoorstel. Dienstregelingen acht een ontheffing niet nodig, 

aangezien zij geen verstoring ziet. 

 

De ecologische kwaliteiten geven geen belemmeringen voor de uitvoering van 

het initiatief. 

3 . 9   

L a n d s c h a p  

Voor het landbouwontwikkelingsgebied is het ‘Beeldkwaliteitsplan LOG Beem-

te-Vaassen’ gemaakt. Daaruit volgt onder meer hoe de nieuwe bedrijven moe-

ten worden gesitueerd en worden ingericht. Ook eventuele voorwaarden ten 
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aanzien van welstand zijn daarin opgenomen, evenals de voorwaarden om te 

komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

 

 

 

Uit het beeldkwaliteitsplan volgt ondermeer de voorwaarde dat er ten noorden 

van het bouwperceel een permanente groenzone moet worden aangelegd met 

een breedte van circa 25 meter. De beplanting moet bestaan uit gebiedseigen 

soorten. Door deze breedte heeft dit landschapselement meer het karakter van 

een bosperceel dan een houtsingel. Verder wordt er een rietkraag aangelegd 

(gecombineerd met de infiltratievoorziening). Ook wordt er extra aandacht 

besteed aan de uitvoering van de gebouwen.   

3 . 1 0   

C u l t u u r h i s t o r i e  

C u l tu u r h i s t o r i s c h e  w a a r d en  

In het plangebied zijn geen bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig.  

 

A r ch e o lo g i s ch e  w a a r d e n  

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart is aan het besluitgebied een 

lage archeologische verwachtingswaarde toegekend. Archeologisch onderzoek 

is dan niet noodzakelijk.  

3 . 1 1   

V e r k e e r  

Van en naar het bedrijf zullen meerdere vrachtwagenbewegingen plaatsvin-

den. In onderstaande tabel zijn deze uiteengezet:  
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Vullen voersilo’s Eens per week 

Aanvoer dieren Eens per zes weken 

Afvoer biggen Eens per week 

Afvoer slachtzeugen Eens per maand 

Afvoer mest 120 vrachtwagens per jaar 

Afvoer kadavers Twee keer per week 

 

Naast vrachtwagens zullen er dagelijks enkele (bestel)auto’s het bedrijf be-

zoeken.  

 

De ontsluiting van het nieuwe bedrijf zal gaan verlopen door een ontsluitings-

weg op de Bokkerijweg (zie afbeelding). Via de Bokkerijweg en de Geerstraat 

kan het verkeer richting de A50 worden ontsloten. 

 

 

 

Zo nodig kan het bedrijf in de aanlegfase gebruik maken van de Weteringdijk. 

Indien dat het geval is, worden daarover nader overleg gevoerd met de initia-

tiefnemer om bijvoorbeeld tijdelijke passeerhavens e.d. aan te leggen. 
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3 . 1 2   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Het beleid is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

Het besluit geeft grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien 

van het plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke 

stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Het besluit kent daar-

naast het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans dat per jaar 

een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang slachtoffer wordt van 

een ongeval. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden 

risico, geen grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om 

een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico.  

Een onderscheid wordt gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwets-

bare objecten. 

 

In de gemeente Epe is de Beleidsregel externe veiligheid op 1 september 2009 

in werking getreden. In de Beleidsregel is aangegeven dat er geen risicobron-

nen in of nabij het projectgebied gevestigd zijn of bedrijven die een contour 

hebben over het projectgebied.  

Het transport van gevaarlijke stoffen over de lokale en provinciale wegen is 

dusdanig beperkt dat hiervan geen externe risico's zijn te verwachten. Op 

grond van de risicoatlas bedraagt de plaatsgebonden risicoafstand 0 m uit de 

A50. 

Het aspect externe veiligheid levert derhalve geen belemmeringen op voor het 

initiatief. 

3 . 1 3   

E l e k t r o m a g n e t i s c h e  s t r a l i n g  

De minister van VROM heeft bij brief van 3 oktober 2005 geadviseerd om bij de 

vaststelling van nieuwe plannen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te ver-

mijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven 

in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaarge-

middelde magneetveld hoger is dan 0,4 microTesla (µT). Nieuwe situaties zijn 

nieuwe bestemmingsplannen en/of wijziging van bestaande bestemmingsplan-

nen en/of plaatsing van nieuwe hoogspanningslijnen dan wel wijzigingen aan 

bestaande hoogspanningslijnen. Gevoelige bestemmingen zijn locaties waar 

kinderen langdurig verblijven, zoals woningen, scholen en crèches. 

In de nabijheid van het plangebied zijn geen hoogspanningslijnen of zendmas-

ten aanwezig. 
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3 . 1 4   

F i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r -

h e i d  

Het betreft hier een particulier initiatief. De initiatiefnemer is op basis van de 

Legesverordening leges verschuldigd voor deze procedure. Alle met de Wabo-

projectafwijking samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen 

ten laste van de initiatiefnemer. Het verhaal van kosten van de grondexploita-

tie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd. Het bepalen 

van het tijdvak of een fasering als bedoeld in artikel 6.13 Wro is niet noodza-

kelijk. Ook het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als be-

doeld in artikel 6.13 lid 2 Wro is niet nodig. Het vaststellen van een 

exploitatieplan is dan ook niet nodig. 
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4 4  C o n c l u s i e  

Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om aan te tonen dat het initiatief 

voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat het initiatief voldoet aan alle wettelijke eisen. 

Daarmee is het ruimtelijk aanvaardbaar. 
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