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Deze notitie bevat een onderbouwing van de gevolgde werkwijze en van de belangrijkste 

uitgangspunten die aan de gebiedsgerichte modellering van het plangebied buitengebied 

van Driebergen ten grondslag hebben gelegen. Na een toelichting op de gevolgde 

methodiek geeft deze notitie een toelichting op de wijze waarop er invulling is gegeven 

aan het onderzoek naar de gebiedsemissies en de selectie van een planalternatief.  

 

1. Generieke toelichting 

 

De gebruikte methode doorloopt een aantal stappen. Begonnen wordt met een 

inventarisatie van de beschikbare gegevens, deze worden geverifieerd en in een model 

gevat. Het model kan worden gebruikt om de emissie, en de daaruit voortvloeiende 

depositie, te berekenen. 

 

1.1 Inleiding 

 

Doel van de modelleringen 

De uitgevoerde gebiedsgerichte modellering ter bepaling van de stikstofdepostie heeft ook tot 

doel om de emissies van landbouwbedrijven uit het plangebied te kwantificeren. Het doel is om 

inzichtelijk te maken, gebruik makend van het mechanisme van interne saldering, hoeveel 

groeiruimte er beschikbaar is door emissie-reducerende technieken in te zetten op bestaande 

(en nieuwe) stallen, zonder dat de emissie uit het plangebied toeneemt. Het emissie-gerichte 

onderzoek levert een set randvoorwaarden waarvan het effect op de depositie van verzurende 

en eutrofierende stoffen in de kwalificerende (dat wil zeggen stikstofgevoelige) habitattypen in 

de nabijgelegen Natura2000-gebieden zal worden doorgerekend.  

 

Middelen 

Door middel van een spreadsheet zijn eerst de gebiedskarakteristieke eigenschappen van het 

gebied geïnventariseerd. Deze gebiedskarakteristieken worden gebruikt om, met behulp van 

het programma OPS-Pro versie 4.3.17 (ontwikkeld door PRL, RIVM en ARIS; versie van 19 

maart 2014), de depositie van stikstof afkomstig van specifieke bronnen (zoals in dit geval 

agrarische bedrijven) te berekenen. Het programma kan de depositie van zeer veel stoffen 

berekenen. Voor de berekeningen in dit onderzoek gaat het om de emissie van ammoniak 

(NH3). 

 

Te beschouwen variabelen voor vergunninggegevens 

Bij een gebiedsinventarisatie zijn verschillende variabelen onderscheiden. Deze 

(vergunning)gegevens zijn verzameld en toegespitst op de vergunde situatie. Via een aantal 

correctiestappen is getracht om de huidige situatie zo goed mogelijk na te bootsen:  
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• Het uit het bestand verwijderen van de percelen waarvan de gemeente weet dat daar niet 

langer op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden 

• Als er sprake is van een vergunning die overduidelijk nog niet in gebruik is genomen (omdat 

het oppervlak van het dierenverblijf veel kleiner is dan dat het volgens de vergunning zou 

moeten zijn) dan is de emissie van een dergelijk perceel handmatig terug gezet naar de te 

verwachten huidige situatie; 

• Als de verschillen tussen de uitkomsten van onze eigen inventarisatie en de mei-tellingen
1
 

van het CBS groter zijn dan 10-25%, is nagegaan welke verklaring daarvoor kan bestaan, 

en indien daar aanleiding voor is, is het model aangepast 

 

De volgende parameters zijn geïnventariseerd: 

• Het soort dieren dat aanwezig is 

• Het aantal dieren 

• De omvang van het dierenverblijf (in m
2
) 

• Het staltype volgens de codering van het Rav
2
, en de hierdoor verkregen emissie per dier  

• De omvang van het bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan 

• Mogelijke restricties op het perceel 

 

1.2 Twee referentiesituaties 

Het doel van de gebiedsgerichte modelleringen is het effect vaststellen ten opzichte van de 

referentie situatie. Het gaat dus om het verschil van een ontwikkeling ten opzichte van een 

vastgestelde referentie. Dat betekent dat een toename, of afname, van de depositie los staat 

van de (ontwikkelingen in) de achtergronddepositie. Overigens heeft de achtergronddepositie in 

sommige gevallen wel invloed op de gevoeligheid van een habitattype voor een geringe 

toename van de depositie.  

 

Vanuit de kaders gesteld in de Nbw 1998 is het verschil berekend ten opzichte van de zo goed 

mogelijk vastgestelde huidige situatie, op basis van de uitgegeven vergunningen, dus niet op 

basis van wat er op basis van het vigerende bestemmingsplan gebouwd zou mogen zijn. 

Daarbij is uitgegaan van de emissies zoals die in de beschikbare vergunningen inventarisaties 

staan opgenomen (geïllustreerd en nader toegelicht in kwadrant 1 van figuur 1 en de 

bijbehorende uitleg). 

 

Vanuit de Wm wordt ook gevraagd om de emissies te vergelijken met de autonome 

ontwikkelingen (zie kwadrant 2 van figuur 1 en bijbehorende toelichting). Vooralsnog is als 

autonome ontwikkeling aangehouden de verscherpte handhaving van de emissiegrenswaarden 

van ammoniak zoals vastgelegd in het Besluit huisvesting. In de autonome ontwikkeling neemt 

de depositie meestal iets af ten opzichte van de huidige situatie.  

 

1.3 Beschrijving van de methode in vier kwadranten 

                                                        
1
 Het betreft de jaarlijkse dierstand telling die agrariers doorgeven aan het CBS. De gegevens worden 

geanonimiseerd en per gemeente gerapporteerd. 
2
 Regeling ammoniak en veehouderij 
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In de onderstaande illustratie zijn de vier kwadranten geschetst die in het model zijn te 

herkennen. In kwadrant 1 is de huidige situatie geschetst, gebaseerd op de geïnventariseerde 

gegevens. In kwadrant 2 wordt de autonome ontwikkeling weergegeven. Kwadrant 3 geeft aan 

wat maximaal mogelijk is, op basis van de ruimte die de planregels bieden: de worstcase 

situatie waarin geen technische maatregelen worden genomen om de emissies verder terug te 

brengen. In kwadrant 4 staat een voorbeeld op perceelniveau van een inzet van 30% emissie-

reducerende techniek, op basis van het principe van interne saldering. 
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Figuur 1 De werking van het model in vier kwadranten 

 

Kwadrant 1: de huidige situatie 

Door een aantal stappen te doorlopen is, op basis van de geïnventariseerde gegevens, de 

gebiedsemissie vastgesteld voor het huidig gebruik. 

 
Diersoort 

Op basis van de vigerende vergunningen is vastgesteld welke dieren er worden gehouden. In 

sommige gevallen is dit eenduidig omdat er sprake is van één diersoort. Daar waar er in de 
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vergunning sprake is van meerdere diersoorten, bijvoorbeeld bij een melkveehouder die ook 

een kleine varkensstal heeft, is de dierenmix aan het perceel gekoppeld. 

 

Aantal vergunde dieren 

Ook het aantal vergunde dieren is, per diersoort, gekoppeld aan het perceel. 

 
Emissie karakteristiek: de basismix  

De totale emissie vanuit het perceel is vervolgens vastgesteld door per diersoort de in de Rav 

vastgestelde emissiefactoren te hanteren. Op deze manier is voor ieder perceel waarvan is 

vastgesteld dat er in de huidige situatie dieren zijn gehouden de emissie vastgesteld. In de 

eerste kwadrant van figuur 1 is dit geïllustreerd. De basismix is een maat voor de totale 

perceelsemissie (E) vanuit het dierverblijf zoals dat in gebruik is in de huidige situatie. 

 

Kwadrant 2: de autonome ontwikkeling 

In principe gaan er in 2015 nieuwe emissiegrenswaarden gelden voor ammoniak uit het Besluit 

huisvesting voor alle bedrijven.  

 

Ten behoeve van het vaststellen van de autonome ontwikkeling zijn daarom de emissies uit de 

basismix gecorrigeerd voor de nieuwe grenswaarden uit het besluit huisvesting. In de tweede 

kwadrant van figuur 1 is deze emissie aangeduid als EBH. Opgemerkt is dat voor het modelleren 

van mogelijke uitbreidingen ook gebruik is gemaakt van deze emissiegrenswaardes, omdat alle 

nieuw te bouwen dierenverblijven hier aan moeten voldoen. In verreweg de meeste gevallen 

zijn de grenswaardes uit het Besluit huisvesting haalbaar door het bouwen van nieuwe, inherent 

emissiearme stallen. 

 

Kwadrant 3: Worstcase: het alternatief met daarin de maximale mogelijkheden 

Het Worstcase alternatief is in het derde kwadrant van figuur 1 getoond. In de worstcase zijn 

alle planspecifieke uitgangspunten verwerkt in het model. Het resultaat van deze rekenexercitie 

laat zien wat er zou gebeuren als elk bouwvlak in de gemeente volledig gebruik zou maken van 

de maximaal aangeboden ontwikkelruimte, zonder dat er technische emissie reducerende 

maatregelen worden ingezet.  

 

In het voortraject van de planvorming heeft de gemeente een serie uitgangspunten vastgesteld 

met betrekking tot de ruimtelijke mogelijkheden die er aan de agrarische sector is geboden. 

Deze bepalen, afhankelijk van de plaats van een bouwvlak in het plan, tot welke omvang een 

bedrijf mag groeien zonder dat de ruimtelijke randvoorwaarden voor een evenwichtige groei in 

het gebied in gevaar komen. 

 

Deze kunnen betrekking hebben op de volgende factoren: 

• De ligging van een bouwvlak in een zone met mogelijk extra beperkingen dan wel 

ontwikkelruimte 

• Vrijstellingsbevoegdheden tov de omvang van de huidige bouwvlakken 

• Wijzigingsbevoegdheden tbv het vergroten van een bouwvlak 
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Bij het vaststellen van de worstcase geldt als aanname voor het dierenbestand op een perceel 

dat de verhouding tussen het aantal diersoorten gelijk blijft. Als er in de huidige situatie sprake 

is van 100% melkvee, dan gaan wij ervan uit dat de uitbreidingen op dat perceel 100% melkvee 

zullen betreffen. Als er sprake is van een mix van 50 % melkvee, 25 % vleesvee en 25% 

schapen, dan is er in de worstcase van uitgegaan dat deze mix daar ook geldt. 

 

Vervolgens is in de worstcase uitgegaan van een maximaal mogelijke vulgraad van 50%. Dat 

betekent dat 50% van het oppervlak in gebruik genomen zal zijn door dierenverblijfplaatsen. 

Echter, met name voor melkveehouderij bedrijven, die vaak binnen het bouwvlak nog ruimte 

moeten vinden voor objecten als kuilvoerplaten en groenstroken voor de landschappelijke 

inpassing is 50% hoog, en alleen onder specifieke omstandigheden haalbaar. 

 

Bij het vaststellen van de totale worstcase emissie neemt de voor het Besluit huisvesting 

gecorrigeerde basismix recht evenredig toe met de toename van het oppervlak dat in gebruik 

kan zijn als dierenverblijf. In het voorbeeld dat staat uitgewerkt in kwadrant 3 van figuur 1 neemt 

het bouwvlak toe tot ongeveer 1,5 ha. Het oppervlak van de dierenverblijven dat daarop zou 

kunnen passen neemt toe van 1000 m
2
 in de huidige situatie tot 7.800 m

2
 in de worstcase. 

Daarmee zijn de maximale planologische mogelijkheden tot uiting gebracht. Om de daaruit 

voortkomende emissie vast te stellen is voor dit perceel een correctiefactor van 7800/1000 = 7,8 

gebruikt. 

 

Kwadrant 4: het planalternatief als basis voor een scenario-onderzoek 

In het vierde kwadrant wordt het planalternatief geschetst. In figuur 1 staat een van de vele 

mogelijkheden van de invulling die daaraan gegeven kan worden: interne saldering met een 

emissiereductie van 30%. Een belangrijk onderdeel van de scenario’s die in dit MER zijn 

onderzocht is de te verwachten, dan wel afgedwongen inzet van emissie beperkende 

maatregelen. Dat kunnen stalmaatregelen zijn die bestaan uit het bouwen van moderne, 

emissie arme stallen, al dan niet uitgerust met gaswassers die de afgezogen ventilatielucht 

behandelen voordat deze is geëmitteerd (uitgestoten). In het onderzoek is uitgegaan van de 

emissiefactoren die in de Rav zijn opgenomen voor de verschillende diersoorten.  

 

Inzet van techniek 

In het planalternatief dat is gebaseerd op “interne saldering” is voor de emissie uit bestaande 

stallen en nieuwe stallen uitgegaan van een emissiereductie. De inzet van techniek op de eigen 

stallen maakt dan ontwikkelingen mogelijk zonder dat de emissie vanuit het gebied toe hoeft te 

nemen. In de melkveehouderij wordt de BBT vooral gezocht in het beperken van de emissies 

vanuit de mestopslag zoals in de moderne groen-label stallen het geval is. In de intensieve 

veehouderij heeft BBT
3
 meestal betrekking op het plaatsen van gaswassers op een overigens al 

emissiearme stal waardoor de emissies die vanuit het Besluit huisvesting worden 

voorgeschreven nog verder worden verlaagd.  

                                                        
3
 Best Beschikbare Techniek 
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Als er sprake is van de inzet van technische maatregelen conform BBT, dan laat het model ook 

de mogelijkheid om onderscheid gemaakt tussen nieuw te bouwen stallen en bestaande stallen. 

Als er sprake zou zijn van een scenario dat betrekking heeft op “externe saldering” dan wordt 

de emissie van de bestaande stal niet gecorrigeerd. 

 

Het planalternatief op basis van interne saldering 

Op basis van jurisprudentie geldt dat op plan-niveau alleen van het mechanisme van saldering 

gebruik gemaakt kan worden als de saldering plaats vindt binnen de eigen percelen. Dit 

mechanisme wordt ook wel interne saldering genoemd. Het mechanisme van interne saldering 

is gebaseerd op het principe dat er voortschrijdende technieken beschikbaar zijn die de 

emissies per dier (sterk) doen afnemen. Door die technieken in te zetten op de bestaande 

dierverblijven ontstaat er ruimte om het aantal dieren toe te laten nemen. Het onderzoek naar 

het planalternatief is er in eerste instantie op gericht om vast te stellen in welke mate emissie 

reducerende maatregelen ingezet zullen moeten worden om extra ontwikkelruimte beschikbaar 

te krijgen zonder dat de gebiedsemissies toenemen. De huidige situatie wordt daartoe 

aangepast op basis van de volgende uitgangspunten: 

• voor dezelfde diersoort hebben bestaande stallen en nieuw te bouwen stallen dezelfde 

emissiefactor 

• de emissiefactoren zijn nooit hoger dan het besluit huisvesting toestaat 

• voor intensieve veehouderijen wordt een generieke reductiefactor gebruikt die nooit meer is 

dan 85% 

• die inzet van techniek kan nooit leiden tot een stalemissie die lager is dan dat de laagste 

emissiefactor die er voor een bepaalde diersoort in de Rav staat opgenomen 

• het reductie-potentieel voor melkveehouderijen is terug te voeren tot drie pakketten, 

toegelicht in de onderstaande tabel (die vooralsnog is gebaseerd op het oorspronkelijke 

besluit huisvesting) 

• de mate waarin een bouwvlak wordt gebruikt voor dierverblijfplaatsen (de vulgraad) is zo 

veel mogelijk toegespitst op de locale situatie 

 

Rav staltype Omschrijving Rav emissiefactor 

(kg/dier/jaar) 

Reductie-

potentieel t.o.v. 

een basis-stal 

Opmerkingen 

A1.100.1 Overige stallen 9,5  Geldt als basis-stal: 

veel stallen voldoen 

hier nu aan 

Diverse stallen Diverse technieken +/- 7 26 % Met verschillende 

technieken kan dit 

worden 

bewerkstelligd 
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Rav staltype Omschrijving Rav emissiefactor 

(kg/dier/jaar) 

Reductie-

potentieel t.o.v. 

een basis-stal 

Opmerkingen 

A.1.9.1 Gesloten rooster met 

mestschuif 

4,1 54 % Mogelijk om aan te 

brengen op 

bestaande 

ligboxenstal 

A.1.17.1 Op basis van 

onderdruk 

geventileerde stal met 

gaswasser 

3,5 63 % Meest vergaande en 

ingrijpende 

maatregel tov 

huidige praktijk 

 

Salderen 

Veel van de mogelijke scenario’s binnen het planalternatief zijn gebaseerd op het principe van 

salderen. Bij salderen wordt de nieuwe emissie verdisconteerd (gesaldeerd) met het wegnemen 

van een emissie uit de huidige situatie. Bij “extern salderen” geldt dat uitbreiding op projectbasis 

(binnen de planregels) mogelijk wordt gemaakt door gebruik te maken van de emissies die 

vrijkomen vanuit een nabijgelegen perceel die de bedrijfsvoering beëindigd. Als op 1 juli 2015 

de PAS in werking treedt is dit echter niet langer toegestaan. Bij “interne saldering” wordt op het 

eigen perceel een bestaande stal gemoderniseerd waardoor er per dier (veel) minder emissie 

zal zijn.  

 

1.4 Onderbouwing van de vulgraad van 50% - een landelijk maximum 

In de bovenstaande toelichting staat vermeld dat er bij het doorrekenen van het worstcase 

alternatief is uitgegaan van een vulgraad van 50 % van het bouwblok. Dat betekent dat er bij 

het modelleren van de ontwikkelingen die het plan maximaal mogelijk maakt is uitgegaan van 

een eind situatie waarbij 50 % van het bouwvlak in beslag is genomen door dierverblijfplaatsen. 

Dat wil zeggen stallen met daarin dieren, de overige 50% is dus gebruikt voor overige opstallen, 

wonen, stalling en manoeuvreren. In het MER is geen onderscheid gemaakt tussen de vulgraad 

voor de verschillende diergroepen. 

 

Uit de literatuur zijn geen duidelijke en eenduidige kentallen bekend die te gebruiken zijn voor 

de vulgraad van veehouderijen in Nederland. Daarom hebben wij ons gebaseerd op door Tauw 

verzamelde praktijkcijfers die voortkomen uit dossiers die wij in 2012 en begin 2013 hebben 

verzameld ten behoeve van 15-20 procedures die betrekking hebben op het opnieuw 

vaststellen van een gemeentelijk bestemmingsplan buitengebied. De dossiers komen uit de 

provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht, Overijssel, Friesland, Utrecht en 

Noord Holland. In totaal zijn 321 bedrijven met intensieve veehouderij (i.c. kippen- en 

varkenshouderijen) en 1245 bedrijven met (melk)veehouderij meegenomen. Mede gezien de 

geografische spreiding, en omdat deze steekproef 5,8% van het totaal aantal hokdierbedrijven
4
 

                                                        
4
 Het totaal aantal hokdierbedrijven in Nederland bedroeg volgens het CBS in 2012 ongeveer 5.500 
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en 3,4% van het totaal aantal graasdierbedrijven
5
 omvat, lijkt er sprake van een redelijk 

representatieve populatie voor de sector in Nederland.  

 

Van al deze bedrijven is voor de huidige situatie de vulgraad van het bouwvlak vastgesteld. Het 

oppervlak van de dierverblijven is daartoe uitgedrukt als percentage van de omvang van het 

vigerende bouwvlak. De onderstaande grafieken laten het verloop van de vulgraad zien binnen 

de populaties van beide steekproeven. Op de x-as van de grafieken zijn de bedrijven in 

numerieke volgorde gerangschikt: links staan de bedrijven met een lage vulgraad, naar rechts 

toe neemt de vulgraad steeds verder toe. Een vergelijking van beide curves laat zien dat er 

geen grote verschillen zijn tussen beide onderdelen van de veehouderij in Nederland. Wat 

opvalt is dat er bij de grote melkveehouderijen een aantal bedrijven lijken te zijn met een soms 

heel hoge vulgraad. Analyse van deze individuele gevallen leert dat er in de meeste van deze 

gevallen sprake is van illegale bebouwing die zich uitstrekt buiten het planologisch toegekende 

bouwvlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Vulgraad van de Nederlandse veehouderij in 2012 (bron: verzameling gegevens van 15 Tauw 

projecten) 

 

In een nadere analyse is ingegaan op het verschil in de vulgraad tussen intensieve veehouderij 

en de overige (melk)veehouderij. Onderstaande staafdiagram (figuur 3) geeft het resultaat weer 

van die analyse. Uit de staafdiagram is bijvoorbeeld af te lezen dat ongeveer 45 % van de IV-

bedrijven in 2012 een vulgraad had van minder dan 20 %. Een vergelijkbare vulgraad was 

bereikt op ongeveer 80 % van de overige (melk) veehouderijen. Uit de staafdiagram is ook af te 

lezen dat meer dan 75 % van de IV-bedrijven in 2012 een vulgraad had van minder dan 30 %. 

Een vergelijkbare vulgraad was bereikt op ongeveer 95% van de overige (melk) veehouderijen. 

Dus voor de bedrijven met een relatief lage vulgraad geldt dat het aandeel overige 

melkveehouderijen beduidend groter is dan het aandeel intensieve veehouderijen.  

 

Het doel van de analyse is echter om vast te stellen wat de maximaal haalbare vulgraad zou 

kunnen zijn. Uit de staafdiagram valt af te lezen dat ongeveer 98% van de IV-bedrijven in 2012 

                                                        
5
 Het totaal aantal graasdierbedrijven in Nederland bedroeg volgens het CBS in 2012 ongeveer 36.500 

Vulgraad van Intensieve veehouderijen in Nederland (2012)
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een vulgraad had van minder dan 50 %.  

 

Een vergelijkbare vulgraad was bereikt op 99 % van de overige (melk) veehouderijen. Dus als is 

gekeken naar de maximaal haalbare vulgraad geldt dat dit (in 2012) ongeveer 50 % is geweest 

en dat er eigenlijk geen verschil is waar te nemen tussen de intensieve veehouderijen enerzijds 

en de overige (melk)veehouderijen anderzijds.  

 

 

Figuur 3 Verschil in de vulgraad binnen twee sectoren van de Nederlandse veehouderij in 2012 

 

Uit deze analyse blijkt dat, onder de huidige omstandigheden, 50 % geldt als een maximaal 

haalbare vulgraad voor heel Nederland. Er is geen reden om aan te nemen dat deze 

omstandigheden zo snel zullen veranderen dat de sector er over 10 jaar heel anders uit zal 

zien. Over 10 jaar zal er namelijk nog steeds een belangrijk deel van het bouwvlak gebruikt 

moeten zijn voor andere functies dan het houden van dieren. Daarom is dit percentage gebruikt 

in de worstcase die wordt gepresenteerd in het MER.  

 

Duidelijk is wel dat er lokale omstandigheden kunnen zijn op basis waarvan een (veel) lagere 

vulgraad de werkelijkheid ter plaatse beter benaderd, vooral bij de melkveehouderij. Bij de 

melkveehouderij hangt de maximaal haalbare vulgraad namelijk heel sterk af van de regels in 
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het bestemmingsplan die bepalen welke bouwwerken eventueel ook buiten een bouwvlak 

gerealiseerd mogen worden.  

 

In de onderstaande figuur is een realistische invulling weergegeven van een nieuw ingerichte 

melkveehouderij waarbij het voorschrift geldt dat alle silo’s binnen een bouwvlag gerealiseerd 

moeten zijn. In de onderstaande tabel is globaal weergegeven hoe een dergelijke 

bouwvlakvulling is opgebouwd.  

 

Bouwvlakvulling op een modern bouwvlak met een melkveehouderij 

Object Globaal benodigd oppervlak (m
2
) 

Wonen en tuin 1000 

Mest silo’s 1500 

Voersilo’s 1800 

loodsen 550 

Brandcorridor om melkveestal 1400 

Parkeer en manouvreer ruimte 540 

groenstrook 2000 

dierenverblijf 2000 

Totaal 10.790 

Vulgraad (percentage dierenverblijf op bouwvlak) 19% 

 

De conclusie van deze analyse is dat een vulgraad op een melkveehouderij van 50% nooit 

haalbaar is als de verschillende silo’s die voor de bedrijfsvoering nodig zijn binnen het bouwvlak 

gerealiseerd moeten worden. Voor nieuw ingerichte bouwvlakken is dan een maximale vulgraad 

van 20% veel aannemelijker. Op bestaande bouwvlakken in een historisch landschap waarbij 

rekening gehouden moet worden met landschappelijke elementen is soms sprake van een 

vulgraad van niet meer dan 10%. 
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Figuur 4 Configuratie van een modern,  nieuw ingericht perceel met een melkveehouderij 

 

1.5 Gebruikte uitgangspunten in de modellering 

De totale depositie van stikstof is het gevolg van meerdere bronnen. Naast de lokale 

veehouderijen, zijn dat de industrie, het verkeer, en de achtergrondbelasting. Omdat het de 

gebiedsgerichte modellering zijn opgezet ten behoeve van een bestemmingsplan voor het 

buitengebied is enkel gekeken naar de effecten van de veranderingen in emissie bij de 

veehouderijen in het plangebied. Er is namelijk geen sprake van noemenswaardige industriële 

activiteiten die door het plan mogelijk worden gemaakt.  

 

Tenzij lokale omstandigheden zorgen voor een relatief grote toename van de (recreatieve) 

vervoersbewegingen geldt dat de verschillen in emissies die optreden ten gevolge van de 
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vervoersbewegingen, uitgedrukt in kg emissie/jaar, slechts een heel klein deel (meestal tussen 

de 0,1 - 1%) uitmaken ten opzichte van de veranderingen in de emissies uit de veehouderij.  

Model parameters 

Een gebiedsgerichte modellering gaat uit van een zekere mate van standaardisering van de 

input. De onzekerheidsmarge die daar uit voortkomt is veel groter dan de boven omschreven 

bijdrage vanuit verkeersbronnen. Daarom blijft de modellering beperkt tot de agrarische 

bronnen. Een nauwkeuriger beeld van de te verwachten effecten is niet goed te genereren op 

een abstractieniveau dat past bij een gebiedsgericht plan, waarvoor een gebiedsgerichte 

modellering is opgezet. Voor individuele projecten, waarbij veel meer details beschikbaar zijn 

over de afzonderlijke bronnen qua omvang en ligging, kan wel een hogere nauwkeurigheid zijn 

gerealiseerd. Daar is hier echter geen sprake van. 

 

De gebouwen zijn in het model ingevoerd met allemaal dezelfde hoogte en eenzelfde 

schoorsteen diameter (namelijk 1 m, kleiner kan niet worden ingevoerd). Variaties in deze 

parameters hebben hoofdzakelijk kleine lokale effecten. Aanpassen van deze uitgangspunten 

aan de lokale situatie is redelijkerwijs niet goed mogelijk vanuit de gebiedsgerichte aanpak, en 

levert alleen in de directe omgeving van de emissiepunten een toename op de nauwkeurigheid. 

 

Met OPS-Pro is de depositie als gevolg van de emissie van één component afkomstig van 

meerdere bronnen te berekenen. In de berekening spelen de eigenschappen van de 

component zelf een belangrijke rol (mogelijke omzettingen, gewicht, uitregenbaarheid). Voor de 

emissie van NH3 zijn al deze eigenschappen bekend binnen het programma. Daarnaast spelen 

de ruwheid en het meteoregime een zeer belangrijke rol. Het meteoregime bepaalt namelijk in 

welke richting de meeste depositie plaatsvindt. De ruwheid bepaald vooral hoever de depositie 

reikt, of anders gezegd: is de depositie dichtbij hoger, dan is die verder weg automatisch lager. 

Voor het meteoregime is gebruik gemaakt van de “Long term annual average 1998-2007” zoals 

dat is gemeten in het deel van Nederland waar de gemeente zich bevindt. Voor de ruwheid is 

gekozen voor een variabele waarde die binnen het programma OPS zelf is bepaald. Met name 

de ruwheidsverschillen boven land en boven water kunnen merkbaar invloed hebben op de 

rekenuitkomsten als het gaat om kleine toenames in de orde grote van 0,05 mol/ha/jaar. 

 

Omvang van de veestapel 

Bij het beoordelen van de geinventariseerde gegevens op realiteitszin is gezocht naar een 

redelijke maat voor de omvang van een veestapel op een vaak voorkomend bouwvlak. In de 

provincie Utrecht zijn daar maatstaven voor opgesteld, gebaseerd op info van het LEI en het 

rapport Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap. Daarbij is van de 

veronderstelling uitgegaan dat alle bebouwing en alle verhardingen (ook kuilvoerplaten), woning 

en tuin binnen het bouwperceel liggen. De maatstaven die in Utrecht gebruikt worden zijn de 

volgende: 

• Op een bouwperceel van 1 ha maximaal 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee 

• Op een bouwperceel van 1,5 ha maximaal 325 melkkoeien en 225 stuks jongvee 

• Op een bouwperceel van 2,5 ha maximaal 600 melkkoeien en 420 stuks jongvee 

• Op een bouwperceel van 1 ha maximaal 8000 mestvarkens 
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• Op een bouwperceel van 1 ha maximaal 1150 zeugen 

• Op een bouwperceel van 1 ha maximaal 100.000 legkippen 

• Op een bouwperceel van 1 ha maximaal 120.000 vleeskuikens 

 

Bij deze maatstaven moeten echter wel kanttekeningen geplaatst worden zoals blijkt als 

bijvoorbeeld een bouwperceel van 1 ha met een melkveehouderij nader wordt geanalyseerd. 

Zoals hierboven is aangegeven geldt voor een modern ingerichte melkveehouderij een 

maximale stalomvang van 2.000 m
2
 op een bouwvlak van 10.000 m

2
. Op basis van de boven 

genoemde Utrechtse maatstaven zouden er in die stal van 2000 m
2
, 200 melkkoeien worden 

gehouden die dan 10 m
2
 leefruimte per dier ter beschikking zouden hebben (zonder rekening te 

houden met hyet jongvee). Dit lijkt een achterhaald kental. De maatlat duurzame veehouderij 

(MDV) gaat namelijk al uit van 10 m
2
 loopruimte in een duurzame stal

6
. Uit overleg met LTO 

blijkt dat een kental van 17 m
2
 per dierplaats voor een moderne duurzame melkveestal veel 

realistischer is. Naast 10 m
2
 loopruimte is er dan ruimte voor ruim 3 m

2
 ligruimte per dier, maar 

ook ruimte voor de steeds breder wordende voergang en de andere stalruimtes als de melkstal 

en de afkalfruimte. 

 

Uitgaande van een dergelijke duurzame stal is het voor een melkveehouderij dan ook veel 

realistischer om uit te gaan van ongeveer 120 melkkoeien op een bouwvlak van 10.000 m
2
. 

 

1.6 De mogelijkheden binnen het plan alternatief: welke factoren zijn er bij betrokken 

Bij de zoektocht naar een representatief scenario (dat nog past binnen de 

gebiedseigenschappen van het plangebied) en de daarbinnen maximaal mogelijke 

planologische ruimte is rekening gehouden met een aantal bepalende factoren. Dit zijn onder 

andere de veebezetting en best beschikbare technieken. Hieronder gaan wij nader in op deze 

factoren afzonderlijk. 

 

1. Veebezetting grond gebonden veehouderij 

Een bestemmingsplan laat soms heel veel ruimte om op een bouwvlak tot verdere ontwikkeling 

te komen. Deze ruimte wordt, binnen daartoe aangewezen zones, geboden aan alle 

bouwvlakken. Bepalend daarbij zijn de ruimtelijke overwegingen: welke mate van bebouwing 

past er nog in een bepaalde zone. Ervaring leert dat, als alle bouwvlakken in een bepaald 

gebied gebruik maken van de ruimte die het bestemmingsplan hen vanuit planologische 

overwegingen biedt, daar een heel hoge veebezetting uit voort kan komen. Daarmee komt het 

grondgebonden karakter van de (melk)veehouderij onder druk te staan. Zonder gebruik te 

maken van krachtvoer kan in Nederland een gebied ongeveer een veebezetting aan van 2 

melkkoeien per hectare. Omdat er al wel sprake is van het bijvoeren met krachtvoer is de 

veebezetting in de praktijk vaak hoger, ongeveer 3 melkkoeien per hectare. Het is gangbaar om 

in dergelijke gevallen nog steeds te spreken van grondgebonden landbouw. 

 

                                                        
6
 Bron: WUR brochure  Moderne huisvesting melkvee (2009) 



 

 Datum 21 april 2015 

Ons kenmerk I001-1221703LBE-V01  

Pagina 15 van 20 

  

 

 

 

Voor het plangebied is vastgesteld, op basis van het areaal beschikbare landbouwgrond zoals 

gerapporteerd door het CBS, in combinatie met de gebiedspopulatie, wat de veebezetting is in 

de huidige situatie. Voor elk van de scenario’s is dan vastgesteld wat de daarbij behorende 

veebezetting zou zijn. Bij het beoordelen van de realiteitszin van de verschillende scenario’s is 

ook de veebezetting betrokken. 

 
2. Best Beschikbare Technieken 

Gedurende de planperiode zal een aantal bedrijven investeren, dit zijn de groeiers. Bij de 

gebiedsgerichte modelleringen is ervan uitgegaan dat deze investeringen in meer of mindere 

mate gepaard zullen gaan met de inzet van techniek. Deze reductie kan in de intensieve 

veehouderij worden behaald door het bouwen van emissie arme stalsystemen dan wel door het 

inzetten van luchtbehandelingssystemen. In de grondgebonden (melk)veehouderij zijn er 

mogelijkheden om de emissies terug te brengen door de bouw van nieuwe, emissiearme 

stallen. Overigens houdt de PAS ook rekening met het nemen van maatregelen in het 

voerspoor die de emissies nog verder kunnen beperken; deze lijken vooralsnog echter niet 

goed handhaafbaar te zijn. 

 

In de gebiedsgerichte modelleringen is voor de in te zetten technieken op stallen uitgegaan van 

de gecertificeerde systemen zoals die voor de belangrijkste diergroepen zijn opgenomen in de 

Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Voor vleesvarkens en –kippen gaan die systemen uit 

van een reinigingsrendement van ten minste 70%. Systemen met een rendement van 85% 

procent komen ook voor. In de Rav staan ook systemen die uitgaan van een 

reinigingsrendement van 95%. Dergelijk vergaande maatregelen staan nu nog te ver af van de 

ontwikkelingen die plaatsvinden in de sector om meegenomen te zijn in een gebiedsgerichte 

modellering. Alleen in heel specifieke gevallen, voor individuele vergunningverlening, kan het 

voorkomen dat een ondernemer ervoor kiest dergelijke vergaande technische maatregelen toe 

te passen. 

 

Gezien de aard van de bedrijfsvoering worden geen maatregelen voorzien op 

paardenhouderijen en schapenschuren. 

 

1.7 Een vooronderzoek op basis van de gebiedsemissies 

Het uiteindelijke doel van de gebiedsgerichte modellering is het vaststellen van effecten op de 

depositie nadat het plan eenmaal is vastgesteld. De depositie is echter in belangrijke mate 

afhankelijk van het emissieprofiel, de totale gebiedsemissie. Om de omvang van de 

hoeveelheid rekenwerk te beperken, en niet elk mogelijk scenario in OPS door te hoeven 

rekenen, is er in de methodiek een stap tussen gebouwd die de gevoeligheid van de 

gebiedseigenschappen bepaald voor de veranderingen in de emissievracht. Uitgangspunt 

daarbij is dat als de gebiedsemissie substantieel toeneemt dit ook zal zorgen voor een toename 

van de depositie. Voor dergelijke scenario’s is het niet nodig iedere keer een 

depositieberekening uit te voeren. Alleen voor het Worstcase alternatief wordt deze wel 

uitgevoerd om de maximaal mogelijke effecten vast te kunnen stellen. Bij het planalternatief 

waarvan op basis van het mechanisme van interne saldering is vastgesteld dat de 
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gebiedsemissie afneemt is een depositieberekening noodzakelijk om vast te kunnen stellen of 

er mogelijk sprake kan zijn van lokaal verhoogde piek-emissies.  

 

 

 

 

 

2. Resultaten van het vooronderzoek  

 

Op basis van de boven beschreven werkwijze is het onderzoek naar de emissies, en de 

daaruit voortvloeiende deposities, uitgevoerd. In dit tweede deel van deze notitie wordt 

eerst toegelicht van welke specifieke kentallen is uitgegaan. Vervolgens wordt op 

emissieniveau weergegeven hoe gevoelig het gebied is voor bepaalde aannames. Tot 

slot worden een aantal geselecteerde alternatieven doorgerekend, vooruitlopend op de 

op te stellen MER-rapportage. 

 

2.1 Plangebied specifieke kentallen 

De eerste stap in de gebiedsgerichte modellering voor Driebergen is het vaststellen van de 

huidige gebiedsemissie. Die is ongeveer 23.700 kg ammoniak per jaar. In de huidige situatie is 

sprake van een flink aantal melkveehouderijen wat zich vertaald in een relatief hoge 

veebezetting vanuit de grondgebonden (melk)veehouderij. De veebezetting is nu al ongeveer 3 

koeien per hectare. 

 

Een worst-case berekening, die uitgaat van het maximaal opvullen van de ruimte die de 

planvoorschriften bieden tot 1,5 hectare, zonder dat de bestaande stallen worden aangepast, 

geeft aan dat de gebiedsemissie dan kan toenemen tot een veelvoud van de huidige 

gebiedsemissie. 

 

2.2 Onderzoek op basis van gebiedsemissies 

 

2.2.1 Vetrekpunt 

Op basis van het mechanisme van interne saldering op gebiedsniveau is er in principe ruimte 

voor generieke groei van alle in het plangebied aanwezige bouwvlakken. In het model wordt 

uitgegaan van een passende inzet van emissiereducerende technieken. Voor de Intensieve 

Veehouderijen wordt uitgegaan van 85% emissiereductie. Een dergelijke reductie kan worden 

bewerkstelligd door het installeren van een gaswasser als nageschakelde techniek, een redelijk 

gangbare techniek in dit deel van de sector. Voor melkveehouderijen wordt uitgegaan van een 

emissiereductie van 57%, te bewerkstelligen door de roosters in een ligboxenstal aan te 

passen. Onder deze randvoorwaarden is de verwachting dat de gebiedsemissie af zal nemen. 

 

2.2.2 De plangebieden  

Voor het plangebied Driebergen is onderzocht, op basis van een door de gemeente uitgevoerde 

inventarisatie, of een gebiedsgericht model inzicht kan geven in de ontwikkelmogelijkheden van 
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agrarische bouwvlakken. Met dit model is onderzocht hoe de inzet van techniek op de percelen 

invloed kan hebben, gebruik makend van het principe van gebiedsgerichte interne saldering, op 

de mate waarin de bouwvlakken kunnen groeien.  

 

Om niet een veelvoud aan mogelijkheden die er binnen het plangebied bestaan te moeten 

doorrekenen met het verspreidingsmodel OPS is er een vooronderzoek gedaan naar de 

effecten van de verschillende mogelijke combinaties aan technische maatregelen binnen het 

gebied, in combinatie met planologische restricties. In de onderstaande matrix is het resultaat 

van het vooronderzoek naar de effecten op de gebiedsemissies samengevat. 

 

 

 

Een verminderde inzet van techniek, met 70% emissie reductie in de intensieve veehouderij en 

27% emissie reductie in de melkveehouderij bewerkstelligt niet de gewenste afname van de 

gebiedsemissies. De berekeningen tonen aan dat de gebiedsemissie dan namelijk zou stijgen 

tot 27.000 kg/jaar. Een dergelijke toename van de emissies zal zich vertalen naar een toename 

van de depositie op de kwalificerende habitats, met ongewenste effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen tot gevolg. 

 

2.2.3 Een extra randvoorwaarde voor kleine bedrijven (<0,5 hectare bouwvlak) 

Op basis van een analyse van het model blijkt dat binnen het plangebied Driebergen relatief 

veel kleine (melkvee)bedrijven aanwezig zijn. Op basis van de hierboven beschreven 

randvoorwaarden blijkt dat de gebiedsemissie bijna altijd stijgt. Als aan de groei van kleinste 

bedrijven geen restricties worden verbonden zou de gebiedsemissie bij een maximale omvang 

van het bouwvlak van 1 hectare namelijk al toenemen tot ruim 55.000 kg/jaar. 

 

Door een extra beperking op te leggen op de kleinste categorie bedrijven (i.c. bedrijven met een 

bouwvlak < 0,5 hectare) kan worden bewerkstelligd dat de gebiedsemissie wel afneemt. 

Als deze kleinste set bedrijven in het model de gelegenheid krijgt om uit te breiden tot maximaal 

de omvang van hun huidige bouwvlak, met de inzet van emissiereducerende technieken (85/57-

% emissiereductie in respectievelijk de intensieve veehouderij en de melkveehouderij) dan 

kunnen alle andere bedrijven in Driebergen doorgroeien tot ten minste 1,5 ha. De 

gebiedsemissie neemt in dit geval af tot ruim 19.000 kg per jaar. 

Ook als deze kleinste set bedrijven in het model de gelegenheid krijgt om uit te breiden met 

maximaal 30% van het huidige bouwvlak, met de inzet van emissiereducerende technieken (te 

Gebiedsemissies in het plangebied voor Driebergen, in Kg/jaar; de huidige emissie uit dit gebied =  23723 kg/jaar

Uitgangspunt is interne saldering met 85% emissie reductie in IV en 57% emissie reductie in MVH

Groei mogelijkheden (in ha) geboden aan de grotere bedrijven (met BV >0,5 ha)

groeibeperking op de 

kleine bouwvlakken van 

<0.5 ha 1,0 1,3 1,5 2,0

tot huidig BV 14423 17261 19300 24684

30% groei van BV 14968 17805 19845 25229

tot max. 0,5 ha 34379 37217 39256 44640

geen extra beperkingen 56150 72050 82798 109953



 

 Datum 21 april 2015 

Ons kenmerk I001-1221703LBE-V01  

Pagina 18 van 20 

  

 

 

 

weten 85/57-% emissiereductie in respectievelijk de intensieve veehouderij en de 

melkveehouderij), dan kunnen alle andere bedrijven in Driebergen doorgroeien tot ten minste 

1,5 ha. De gebiedsemissie neemt in dit geval af tot bijna 20.000 kg per jaar. 

 

Als deze kleinste set bedrijven in het model de gelegenheid krijgt om uit te breiden tot maximaal 

een bouwvlak van 0,5 ha, met de inzet van emissie reducerende technieken (te weten 85/57-% 

emissie reductie in respectievelijk de intensieve veehouderij en de melkveehouderij), dan is er 

in Driebergen geen ruimte beschikbaar voor de andere bedrijven om substantieel door te 

groeien. De gebiedsemissie zou dan namelijk toenemen tot bijna 40.000 kg/jaar. 

 

2.3 Resultaten van de voorlopige verspreidingsberekeningen 

 

2.3.1 Vaststellen van de huidige situatie 

Vanuit de directe en indirecte kaders die tot mei 2013 werden gesteld vanuit de (jurisprudentie 

met betrekking tot de) Natuurbeschermingswet zijn de uitgevoerde inventarisaties erop gericht 

geweest om de voorgenomen activiteit te kunnen vergelijken met het ‘huidig gebruik’. De basis 

voor de bepaling van het huidige gebruik in dit MER zijn de vergunningen en meldingen 

geweest zoals die staan geregistreerd bij de gemeente. Op basis van de geregistreerde 

gebruiksgegevens zoals die uit deze database zijn geëxporteerd is een eerste gebiedskaart 

gemaakt. 

 

Deze is vervolgens gecorrigeerd naar de feitelijke situatie, gebruik makend van de 

gebiedskennis zoals die bij de gemeente beschikbaar is, mede op basis van een recent 

uitgevoerde inventarisatie. Zo zijn bijvoorbeeld inrichtingen verwijderd die nog wel vergund 

waren maar waarvan bekend was dat er niet langer sprake is van enige bedrijfsvoering. 

Daarmee is bewerkstelligd dat deze referentiesituatie zo goed als mogelijk overeenkomt met de 

definitie van ‘huidig gebruik’ zoals die voortkomt uit de Natuurbeschermingswet. Het gaat aldus 

om de feitelijke situatie op het moment van publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. In 

eerste instantie zijn de bouwvlakken van de in werking zijnde bedrijven uit het vigerende 

bestemmingsplan overgenomen. Op basis van de inventarisatie, na correctie tot ‘huidig gebruik’ 

is aan elk van deze bouwvlakken een emissiepunt gekoppeld.  

 

Het resultaat van deze gebiedsgerichte modellering is weergegeven in de onderstaande figuur. 
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Figuur 1 Depositie in het plangebied, ten gevolge van de huidige situatie 

 

2.3.2 Lokale effecten van de interne saldering op gebiedsniveau 

In paragraaf 2.2.3 is onderzocht wat de ruimtelijke mogelijkheden zouden zijn bij de inzet van 

emissie reducerende techniek in combinatie met ruimtelijke restricties aan de groei van de 

bedrijven in het plangebied. De conclusie is dat de gebiedsemissie af kan nemen tot bijna 

20.000 kg/jaar als er in de melkveehouderij een emissie reductie wordt gerealiseerd van 57% 

en er in de intensieve veehouderij gaswassers worden geplaatst met een reductie van 85%, 

tenminste, als de bedrijven zich niet verder door ontwikkelen dan tot een omvang van 1,5 

hectare, met uitzondering van bedrijven kleiner dan 0,5 hectare. Voor die percelen geldt de 

restrictie dat het vigerende bouwvlak niet verder mag groeien dan 30% ten opzichte van wat er 

nu bij recht is toegestaan. 

 

Omdat gebruik is gemaakt van het mechanisme van interne saldering op gebiedsniveau is met 

een verspreidingsberekening geverifieerd of er in dit alternatief mogelijk sprake is van een 

lokale toename van de depositie op de dichts bij zijnde kwalificerende habitats. De 

onderstaande figuur geeft het resultaat van deze verspreidingsberekeningen weer. 
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Figuur 2 Toename van de depositie t.o.v. het huidig gebruik bij interne saldering met emissie reductie 

van 57%/85% bij een groei tot maximaal 1,5 hectare, in combinatie met een groei restrictie van 30% voor 

de kelinere bouwvlakken 

 

De figuur laat zien dat, ondanks de gekozen restricties er voor zorgen dat de lokale toename 

van de depositie zich niet uitstrekt tot over de dichtstbij gelegen kwalificerende habitats (ten 

zuidoosten van het plangebied). In alle gevallen neemt de depositie af met 0-1 mol/ha/jaar. 

 

 


