
                                                                          Provincie Noord-Brabant

Handleiding duurzame locaties en duurzame
projectlocaties voor de intensieve veehouderij

Handleiding duurzame locaties en duurzame

projectlocaties voor de intensieve veehouderij

                                                                                                                                Datum
                                                                                                       2 december 2003
                                                                                                                   vastgesteld door
                                                                                                                   Gedeputeerde Staten



2



3

INHOUD

1 Inleiding                                                                                                                                 .5
2 Opbouw                                                                                                                                  .5
3 Achtergrond                                                                                                                          ..6
4 Beleidskader                                                                                                                         ..7
4.1 Duurzaamheid                                                                                                                  7
4.2 Planologisch kader streekplan                                                                                          8
4.3 Revitalisering Landelijk Gebied                                                                                       10
5 Beoordelingskader                                                                                                           ....11
5.1 Omvang bedrijf                                                                                                               11
5.2 Beoordeling duurzame locatie en duurzame projectlocatie                                           .12
5.3 Procedure                                                                                                                       .13
6 Beoordelingstabel duurzame locaties                                                                        .........15
6.1 Randvoorwaarden vanuit de streekplanzonering (GHS en AHS)                                ..15
6.2 Overige randvoorwaarden                                                                                             .19
7 Beoordelingstabel duurzame projectlocaties                                                            .........29
7.1 Randvoorwaarden vanuit de streekplanzonering  (AHS)                                              .29
7.2 Overige randvoorwaarden                                                                                             .31
Bijlage 1   Omvang bedrijven in verband met MER en IPPC                                        ..........41



4



5

1 Inleiding

Voorliggende handleiding vormt het toetsingskader voor Gedeputeerde Staten voor de
beoordeling van duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve
veehouderij.
De handleiding geeft een nadere invulling en verduidelijking van het in het Streekplan
Noord-Brabant 2002, het Koepelplan “Reconstructie aan zet” (2001) en de
uitgangspuntennota “Hand aan de ploeg voor West-Brabant” (2001)  geformuleerde
provinciaal beleid met betrekking tot duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor
de intensieve veehouderij. Dit provinciaal beleid is  de afgelopen jaren op enkele punten
nader ingevuld en aangevuld met nieuwe inzichten (o.a. naar aanleiding van  het
“akkoord van Cork” in juli 2003). De handleiding is bedoeld als ondersteuning voor de
planvorming in het kader van de Revitalisering Landelijk Gebied (RLG), welke plannen
worden vastgelegd in Reconstuctieplannen en (voor West-Brabant) Gebiedsplannen, voor
het ruimtelijk ordeningsbeleid van gemeenten en voor het beoordelen door de provincie
van initiatieven en plannen in het kader van de ruimtelijke ordening.
Over een concept van deze handleiding hebben Gedeputeerde Staten advies gevraagd aan
de Provinciale Planologische Commissie (PPC) en de Provinciale Commissie Landelijk
Gebied (PCLG).

2 Opbouw

De handleiding is als volgt opgebouwd:
- Achtergrond: Hier wordt kort de positie van duurzame (project)locaties aangegeven.
- Beleidskader: In het Streekplan is aangeven in welke gebieden onder voorwaarden

duurzame (project)locaties mogelijk zijn en welke ontwikkelingen mogelijk zijn op
een duurzame (project)locatie. Daarnaast bieden ook de in het kader van RLG op te
stellen  Reconstructieplannen  en Gebiedsplannen een ruimtelijk kader.

- Beoordelingskader: In algemene zin wordt aangegeven op welke wijze tot een
beoordeling van duurzame (project)locaties moet worden gekomen en welke
procedure hiervoor geldt.

- Beoordelingstabel duurzame locaties: In de beoordelingstabel wordt op basis van
provinciaal en rijksbeleid aangegeven met welke aspecten bij de beoordeling van
duurzame locaties  rekening dient te worden gehouden en op welke wijze dit dient te
gebeuren.

- Beoordelingstabel duurzame projectlocaties: In de beoordelingstabel wordt op basis
van provinciaal en rijksbeleid aangegeven met welke aspecten bij de beoordeling van
duurzame projectlocaties rekening dient te worden gehouden en op welke wijze dit
dient te gebeuren.
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3 Achtergrond

In het kader van de Revitalisering Landelijk Gebied (RLG) zijn de begrippen duurzame
locatie en duurzame projectlocatie voor de intensieve veehouderij ontwikkeld. In het
Streekplan hebben deze begrippen een verankering in het ruimtelijk ordeningsbeleid van
de provincie gekregen en zijn deze als volgt gedefinieerd:

Duurzame locatie intensieve veehouderij

Een bestaand agrarisch bouwblok met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieu-
oogpunt (ammoniak, stank en dergelijke) als vanuit ruimtelijk oogpunt (natuur,
landschap en dergelijke) verantwoord is om het te laten groeien tot een bouwblok van
maximaal 2,5 hectaren voor een intensieve veehouderij.
Een locatie kan ook bij een kleiner oppervlak dan 2,5 ha. als duurzaam worden
aangemerkt. Daarnaast zijn er bestaande situaties waarbij het vigerende bouwblok groter
is dan 2,5 ha.; ook in deze gevallen kan er sprake zijn van duurzame locaties.

Duurzame projectlocatie intensieve veehouderij
Een locatie met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieu- oogpunt als vanuit
ruimtelijk oogpunt verantwoord is om daar enkele bouwblokken voor intensieve
veehouderijen te projecteren. Op een duurzame projectlocatie intensieve veehouderij is
dus nieuwvestiging mogelijk. De omvang van een duurzame projectlocatie ligt in de orde
van grootte van 10 hectaren.
Duurzame projectlocaties zijn alleen mogelijk in landbouwontwikkelingsgebieden, omdat
alleen in deze gebieden nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is toegestaan.

De beoordeling of locaties of projectlocaties duurzaam zijn, dient door gemeenten in het
kader van het bestemmingsplan of een zelfstandige projectprocedure (artikel 19 WRO) te
worden gemaakt. Het streekplan geeft aan binnen welke gebiedscategoriëen van het
streekplan duurzame (project)locaties aan de orde kunnen zijn. De Reconstructie- en
Gebiedsplannen hebben de mogelijkheid om dit streekplankader nader in te vullen. Deze
in het kader van RLG op te stellen plannen moeten aangeven  in welke gebieden de
intensieve veehouderij zal moeten afbouwen (de extensiveringsgebieden) en in welke
gebieden cq op welke locaties onder voorwaarden ontwikkelingsmogelijkheden voor de
intensieve veehouderij aanwezig zijn (de verwevings- en
landbouwontwikkelingsgebieden).

Zowel voor gemeenten als voor reconstructie- en gebiedscommissies is het dus van
belang om duidelijkheid te hebben over in welke gebieden en onder welke voorwaarden
duurzame locaties en duurzame projectlocaties kunnen voorkomen. Ook voor de
provincie, in haar rol als planbegeleider/-toetser is het van belang om op eenduidige wijze
te kunnen adviseren en oordelen over initiatieven ten aanzien van duurzame locaties en
duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij.
Indien men wil afwijken van de gehanteerde definities van duurzame (project)locaties zal
een streekplanafwijkingsprocedure moeten worden gevolgd. Dit vereist uiteraard een
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zorgvuldige onderbouwing en een goed vooroverleg. Reconstructieplannen bieden een
wettelijk kader hier rechtstreeks in te voorzien.

4 Beleidskader

4.1 Duurzaamheid

Een duurzame ontwikkeling is gericht op het bereiken van een meerwaarde ten aanzien
van economie, ecologie en maatschappij. In het streekplan zijn deze belangen integraal
afgewogen.
Ten aanzien van een duurzame ontwikkeling van de intensieve veehouderij spelen een
drietal duurzaamheidsaspecten:
1. Duurzaamheidscriteria locatie
2. Duurzaamheidscriteria productiewijze
3. Duurzaamheidscriteria op gebiedsniveau

Duurzaamheidscriteria locatie
Het RO- , water-, natuur-,  landschaps- en milieubeleid geven kaders voor waar en onder
welke voorwaarden ontwikkeling van intensieve veehouderij mogelijk is. Dit op basis
van de afweging tussen het beschermen van kwetsbare waarden en functies en het geven
van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden (zoals de grootte van het bouwblok) voor de
intensieve veehouderij.
Binnen RLG worden deze kaders  middels de integrale zonering nader uitgewerkt. In de
paragrafen 6 en 7 worden vanuit verschillende beleidscategorieën randvoorwaarden
geformuleerd voor de duurzame ontwikkeling van locaties.

Duurzaamheidscriteria productiewijze
Via wet- en regelgeving (mestbeleid, welzijnseisen, e.d.) en maatschappelijke wensen
(biologische productiewijze, voedselveiligheid) worden eisen gesteld aan de
productiewijze. De markt en het (EU-)beleid bepalen in belangrijke mate het economisch
perspectief. Op deze aspecten wordt in deze handleiding niet verder ingegaan1.

Duurzaamheidscriteria op (regionaal) gebiedsniveau
Er zal een balans moeten zijn tussen gebieden waar gestreefd wordt naar uitplaatsing van
intensieve veehouderij en gebieden waar ruimte is voor ontwikkeling van bedrijven die
elders geen ontwikkelingsmogelijkheden meer hebben. Ten aanzien van deze balans is in
het kader van RLG vastgesteld dat groei in de landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebieden gekoppeld is aan een meer dan evenredige krimp in de
extensiveringsgebieden en dat er geen uitplaatsing zonder inplaatsing zal plaatsvinden. In
de toelichtende tekst van het streekplan is aangegeven dat nieuwvestiging van intensieve
veehouderij aan de orde kan zijn als er onvoldoende geschikte (bestaande) bouwblokken

                                                     
1 Aan deze duurzaamheidscriteria wordt verder inhoud gegeven in het project “Op weg naar een duurzame
intensieve veehouderij in Brabant”, dat als doel heeft om met behulp van een “Menukaart duurzame intensieve
veehouderij” het provinciaal bestuur concrete en praktisch uitvoerbare voorstellen voor te leggen, op basis
waarvan de transitie naar een duurzame veehouderij, tesamen met de maatschappelijke partners, ter hand kan
worden genomen.
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vrijkomen voor de opvang van intensieve veehouderijen die moeten worden verplaatst uit
kwetsbare gebieden of vanwege stedelijke uitbreidingen.

4.2 Planologisch kader streekplan

In het streekplan wordt voor het landelijk gebied een indeling gemaakt  in  de Groene en
de Agrarische Hoofdstructuur (GHS en AHS). De GHS en AHS zijn beide onderverdeeld
in twee hoofdzones, namelijk GHS-natuur, GHS-landbouw, AHS-landschap en AHS-
landbouw. Deze indeling is nader onderverdeeld in subzones. De mogelijkheden voor
duurzame (project)locaties verschillen per subzone.

In de onderstaande tabel is aangegeven in welke subzones onder voorwaarden
mogelijkheden voor duurzame (project)locaties aanwezig zijn.

Onder voorwaarden
mogelijkheden voor:

Hoofdzonee Subzone

Duurzame
locaties

Duurzame
projectlocaties

Natuurparels Nee Nee
Overig bos- en natuurgebied Nee Nee

GHS-Natuur

Ecologische verbindingszones Nee Nee
Leefgebied kwetsbare soorten:
weidevogels

Ja Nee

Leefgebied kwetsbare soorten: overig Nee Nee
Leefgebied struweelvogels Ja Nee

GHS-Landbouw

Natuurontwikkelingsgebied Nee Nee
Leefgebied dassen: gelegen in RNLE Ja Nee
Leefgebied dassen: niet gelegen in
RNLE

Ja Ja

Waterpotentiegebied Ja Nee

AHS -Landschap

RNLE-Landschapsdeel Ja Nee
Zoekgebied veeverdichtingsgebieden Ja Ja
Vestigingsgebied glastuinbouw Ja Ja
Mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw Ja Ja
Glasboomteeltgebied Ja Ja

AHS-Landbouw

AHS-overig Ja Ja

Het streekplanbeleid is gericht op zuinig ruimtegebruik. Centraal staat het agrarisch
hergebruik van vrijkomende (agrarische) bouwblokken boven het toestaan van nieuwe
bouwblokken.
In Noord-Brabant hebben veel intensieve veehouderijbedrijven meerdere locaties. Het
samenvoegen van locaties op een duurzame locatie is een optie die past binnen zuinig
ruimtegebruik.
Nieuwe bouwblokken op duurzame projectlocaties zijn dus alleen mogelijk als er geen
reële mogelijkheden aanwezig zijn om gebruik te maken van vrijkomende bouwblokken
of locaties waar het bedrijf kan samenvoegen.
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Het streekplan maakt ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw
onderscheid in: nieuwvestiging, omschakeling en uitbreiding van het bouwblok.
Daarnaast zijn er nog de begrippen: hervestiging en samenvoegen locaties.

Hieronder zijn deze begrippen omschreven.
• Nieuwvestiging

De projectie van een agrarisch bouwblok op een locatie die volgens het ter plaatse
geldende bestemmingsplan niet is voorzien van een bouwblok. 2

• Omschakeling
Het omzetten van een bouwblok van de ene agrarische bedrijfsvorm in een andere
agrarische bedrijfsvorm of het omzetten van een niet-agrarisch bouwblok in een
agrarisch bouwblok.3  Omschakeling wordt dus niet beschouwd als nieuwvestiging.
Omschakeling van een niet-agrarisch bouwblok naar een agrarisch bouwblok voor de
intensieve veehouderij is conform het streekplan overigens alleen mogelijk in de
AHS-Landbouw; in de GHS en in de AHS-Landschap moet een duurzame locatie
altijd een bestaand agrarisch bouwblok betreffen.

• Uitbreiding bouwblok
Het vergroten van een bestaand (vigerend) agrarisch bouwblok ten behoeve van de
continuering van de  huidige agrarische bedrijfsvorm.

• Hervestiging
Het overnemen van een (vigerend) agrarisch bouwblok door een agrariër die elders
een (vigerend) agrarisch bouwblok verlaat.  Hervestiging komt dus neer op het
verplaatsen van een activiteit van het ene agrarische bouwblok naar het andere
agrarische bouwblok. Planologisch verandert op de  locatie waar de activiteit naartoe
wordt verplaatst niets, tenzij sprake is van een andere agrarische bedrijfsvorm. In dat
geval is er sprake van hervestiging in combinatie met omschakeling. Ook vanuit
milieu-oogpunt behoeft er niets te veranderen (de milieuvergunning is gekoppeld aan
de locatie), tenzij sprake is van een verandering in aard of aantal van de te houden
dieren.

• Samenvoegen locaties
Het samenvoegen van één of meerdere locaties op een reeds bestaande locatie. Dit
zal vrijwel altijd leiden tot uitbreiding van het bouwblok.

                                                     
2 Volgens de streekplandefinitie is er alleen sprake van nieuwvestiging als de nieuwvestigingslocatie niet is
voorzien van een agrarisch bouwblok en is er dus ook sprake van nieuwvestiging als er op de
nieuwvestigingslocatie al wel een niet-agrarisch bouwblok aanwezig is. Conform de streekplantekst valt echter
de omzetting van een niet-agrarisch bouwblok in een agrarisch bouwblok onder “omschakeling” en  niet onder
“nieuwvestiging”. Voor deze laatste interpretatie wordt gekozen en de tegenstrijdigheid tussen
streekplandefinitie en streekplantekst zal middels een (correctieve) herziening van het streekplan worden
opgeheven.
3 Volgens de streekplandefinitie is er alleen sprake van omschakeling bij het overstappen van de ene agrarische
bedrijfsvorm in een andere agrarische bedrijfsvorm. Conform de streekplantekst wordt echter ook de omzetting
van een niet-agrarisch bouwblok in een agrarisch bouwblok als “omschakeling” beschouwd. Voor deze laatste,
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Het streekplanbeleid ten aanzien van duurzame locaties voor de intensieve veehouderij is:
- geen nieuwvestiging; een duurzame locatie betreft per definitie een bestaande locatie;
- hervestiging kan;
- omschakeling kan (omschakeling van een niet-agrarisch bouwblok is alleen mogelijk

in de AHS-Landbouw);
- uitbreiding bouwblok kan tot maximaal 2,5 hectare.

Het streekplanbeleid ten aanzien van duurzame projectlocaties voor de intensieve
veehouderij is:
- nieuwvestiging kan;
- hervestiging kan;
- omschakeling kan (omschakeling van een niet-agrarisch bouwblok is alleen mogelijk

in de AHS-landbouw);
- uitbreiding bouwblok kan : er is geen maximale maatvoering opgenomen; de totale

omvang van een projectlocatie bedraagt ca. 10 ha.

Mestbewerking

Conform het streekplan is in bijzondere gevallen vestiging van een
mestbewerkingsinstallatie mogelijk op een duurzame (project)locatie voor de intensieve
veehouderij. Het “bijzondere” betekent dat deze locaties pas als stap 3 aan de orde
kunnen komen als het zogenoemde “stappenplan mestlocaties” conform het streekplan
(pag 127) is doorlopen. Dat wil zeggen dat eerst locaties moeten worden gezocht die
voldoen aan stap 1: bedrijventerrein, veeverdichtingsgebied, vestigingsgebied
glastuinbouw, terreinen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties of stortplaatsen.  Als dit
aantoonbaar niet tot resultaten leidt, komen locaties aan bod die voldoen aan stap 2:
bouwblokken gelegen in een landbouwontwikkelingsgebied. Als ook dit niet tot
resultaten leidt komen locaties aan bod die voldoen aan stap 3. In de praktijk betekent dit
dat in stap 3 alleen nog duurzame locaties aan de orde zijn, omdat duurzame
projectlocaties altijd gelegen zijn in  een landbouwontwikkelingsgebied (stap 2).

De capaciteit van een mestbewerkingsinstallatie op een duurzame locatie of op een
duurzame projectlocatie mag niet meer bedragen dan 25.000 ton per jaar.

4.3 Revitalisering Landelijk Gebied

Het reconstructieplan cq het gebiedsplan zal een ruimtelijk kader bieden. In het
reconstructieplan cq gebiedsplan zal, middels de integrale zonering, worden aangegeven
in welke gebieden duurzame locaties en duurzame projectlocaties mogelijk zijn. Dit zal
veelal een nadere afweging en inkadering zijn van de uitgangspunten uit het RO-, milieu-
, natuur-, landschaps- en waterbeleid.

                                                                                                                                                                     
bredere,  interpretatie wordt gekozen en de tegenstrijdigheid tussen streekplandefinitie en streekplantekst zal
middels een (correctieve) herziening van het streekplan worden opgeheven.
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In de terminologie van de Revitalisering landelijk Gebied zullen duurzame locaties voor
de intensieve veehouderij uitsluitend te vinden zijn binnen de landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebieden en niet in de extensiveringsgebieden. In verwevingsgebieden
kunnen de bestaande agrarische locaties duurzame locaties zijn, mits de
omgevingskwaliteiten in brede zin (natuur, landschap, water, milieu, e.d.) dat toelaten.
De insteek in verwevingsgebieden met betrekking tot duurzame locaties  betreft al met al
een “ja mits”- en tegelijkertijd een maatwerk-benadering. In paragraaf 6 van deze
handleiding wordt deze benadering nader gepreciseerd door de randvoorwaarden te
benoemen die vanuit de verschillende omgevingsaspecten aan duurzame locaties worden
gesteld.
Duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij zullen uitsluitend in
landbouwontwikkelingsgebieden te vinden zijn. Gezien de omvang van een duurzame
projectlocatie (circa 10 hectaren) en de mogelijkheid hier nieuwe intensieve
veehouderijen te vestigen, dient een dergelijke locatie of het gebied waarbinnen een
dergelijke locatie ligt als een landbouwontwikkelingsgebied conform de
Reconstructiewet te worden betiteld.

5 Beoordelingskader

5.1 Omvang bedrijf

Een bedrijf zal een bepaalde omvang moeten hebben om economisch duurzaam te zijn.
Ontwikkeling naar een bedrijf van de toekomst (bedrijf met een omvang van wat over 10-
15 jaar als perspectiefrijke omvang noodzakelijk wordt geacht) dient mogelijk te zijn om
te kunnen spreken van een duurzame (project)locatie.
Voor het bepalen of de locatie voldoende duurzaam is voor een dergelijke ontwikkeling
is het van belang om te weten wat een dergelijke ontwikkeling  betekent  ten aanzien van
de impact op het milieu (met name stank en ammoniak) en op de ruimte
(omgevingskwaliteiten in brede zin).

Ontwikkeling naar bedrijf van de toekomst kan als minimumvariant worden gezien
waaraan een duurzame (project)locatie zal moeten voldoen. Welke omvang en
bijbehorende impact op milieu en ruimte hieraan is verbonden, is sterk afhankelijk van
ontwikkelingen in markt en maatschappij, de bedrijfsspecifieke situatie en strategie van
de ondernemer. Zo is bijvoorbeeld de noodzakelijke omvang en bijbehorende impact
voor een zeugenbedrijf van een andere orde dan die voor een vleesvarkensbedrijf. Het is
dan ook niet doenlijk om algemene normen vast te stellen voor de omvang en impact van
bedrijven.

Om een beeld te krijgen van de omvang van het bouwblok in relatie tot het aantal
gehouden dieren is als voorbeeld een toekomstgericht gesloten varkensbedrijf van 350
zeugen  met 2100 vleesvarkens (en bijbehorende biggen) genomen. De omvang van het
totale bouwblok (inclusief erfbeplanting, aan- en afvoerwegen, mestopslag, voersilo’s,
woonhuis e.d.) bedraagt op basis van de huidige praktijk dan ongeveer 1,75 ha. Door
efficiënt te bouwen kan dit echter omlaag worden gebracht tot ongeveer1,25 ha. Op een
bouwblok van 2,5 ha kunnen bij een efficiënte indeling zelfs 3 tot 4 keer zoveel dieren
(dus 1050 -1400 zeugen met 6300 - 8400 vleesvarkens) worden gehouden.
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Vigerende bouwblokken voor intensieve veehouderijen die nu al groter zijn dan 2,5
hectaren ( en ingevuld met bedrijfsbebouwing) kunnen niet verkleind worden, onder
andere in verband met planschade-aspecten. In zo’n geval wordt de huidige situatie
erkend en vastgelegd/bevroren en kan er dus sprake zijn van een duurzame locatie,
bijvoorbeeld in een verwevingsgebied, met een bouwblok groter dan 2,5 ha.

5.2 Beoordeling duurzame locatie en duurzame projectlocatie

Hergebruik boven nieuwvestiging
Centraal uitgangspunt van het streekplan is zuinig ruimtegebruik, waarbij is aangegeven
dat het agrarisch hergebruik van bestaande bouwblokken centraal staat boven het toestaan
van nieuwe bouwblokken. Dat betekent dat duurzame projectlocaties (met mogelijkheden
voor nieuwvestiging!) alleen aan de orde zijn als, uit onafhankelijk onderzoek, blijkt dat
er binnen het desbetreffende reconstructiegebied geen alternatieve bestaande locaties
beschikbaar zijn. Bij het bepalen van deze mogelijkheden speelt het tijds- of kostenaspect
in eerste instantie geen doorslaggevende rol. Uit het (onafhankelijk) onderzoek moet
voldoende moeten blijken welke inspanningen zijn verricht bij het zoeken naar
vrijgekomen of vrijkomende locaties en moet per onderzochte locatie kunnen worden
gemotiveerd waarom een bepaalde locatie wel of niet geschikt is voor de vestiging van
het bedrijf.

Wijze van beoordeling
Binnen de aanduiding duurzame (project)locaties is een gradatie in
ontwikkelingsmogelijkheden mogelijk. Ook is de benodigde ontwikkelingsruimte sterk
afhankelijk van het type bedrijf en de strategie van de ondernemer.  Zo zullen niet alle
duurzame locaties geschikt zijn voor bouwblokken van 2,5 ha, maar kunnen desondanks
nog voldoende ontwikkelingsruimte hebben (zeker als efficiënt wordt gebouwd binnen
het bouwblok en allerlei emissiereducerende maatregelen worden getroffen) voor een
duurzame economische ontwikkeling voor de komende 10 tot 15 jaar. Kortom, een
locatie voor intensieve veehouderij kan in bepaalde gevallen ook bij een kleinere
oppervlakte dan 2,5 ha. als duurzaam worden aangemerkt. Ook binnen duurzame
projectlocaties is een verscheidenheid aan ontwikkelingsmogelijkheden mogelijk en is
maatwerk, afgestemd op de specifieke locale omstandigheden en de strategie van de
betrokken ondernemer(s), noodzakelijk.
Deze constatering maakt dat het vooraf concreet bestempelen van bestaande locaties als
duurzame locaties, evenals het op voorhand concreet begrenzen en bestempelen van
duurzame projectlocaties niet goed mogelijk is. Vanuit het oogpunt van speculatie en
eventuele prijsopdrijving lijkt het op voorhand aanduiden van locaties ook niet wenselijk.

Het begrip duurzame (project)locatie moet daarom veeleer als een bepaalde manier van
toetsen van concrete initiatieven worden gezien. In paragraaf 4.2.  is al aangegeven in
welke (sub)zones van het streekplan geen respectievelijk (onder voorwaarden) wel
mogelijkheden bestaan voor duurzame locaties en/of duurzame projectlocaties. Voor
zover de streekplanzonering duurzame (project)locaties mogelijk maakt is in hoofdstuk 6
respectievelijk 7 middels een beoordelingstabel voor duurzame locaties respectievelijk



13

duurzame projectlocaties aangegeven met welke randvoorwaarden rekening dient te
worden gehouden bij de beoordeling van dergelijke locaties. Deze randvoorwaarden zijn
afkomstig uit het rijks- en provinciaal beleid en zijn nader uitgewerkt ten behoeve van het
kunnen maken van een beoordeling van duurzame (project)locaties. De beoordeling is
alleen gericht op de effecten van(uit) het agrarisch bouwblok.

Voor een beoordeling of sprake is van een duurzame (project)locatie dient in eerste
instantie door de initiatiefnemer zelf te worden aangeven op welke wijze met de thema’s
in de beoordelingstabel rekening is gehouden. Dit kan worden gezien als een integrale
omgevingstoets. Zeker bij duurzame projectlocaties zal gezien de te verwachten omvang
van de hier nieuw te vestigen bedrijven waarschijnlijk ook een MER(beoordelings)plicht
gelden. De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor een benodigde herziening van
het bestemmingsplan, wijzigingsplan of zelfstandige projectprocedure (Artikel 19-1,
WRO).
Voor een aantal thema’s geldt dat als een locatie hier negatief op scoort er geen sprake
kan zijn van een duurzame (project)locatie. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van ligging
binnen 250 meter van een voor verzuring zeer kwetsbaar bos- en natuurgebied volgens de
definitie in het Streekplan en de PUN (verplicht extensiveringsgebied!). Voor de meeste
thema’s geldt echter dat ontwikkeling er mogelijk is mits wordt voldaan aan een aantal
voorwaarden (gericht op instandhouden en versterken van aanwezige waarden of het
compenseren van aangetaste waarden) of dat ontwikkeling niet mogelijk is, tenzij wordt
aangetoond dat dit geen nadelige effecten met zich meebrengt.

Indien sprake is van een stapeling van waarden (bijvoorbeeld een gebied in de GHS-
landbouw met zeer hoge cultuurhistorische, aardkundige  en landschappelijke waarden)
zullen de mogelijkheden  voor duurzame (project)locaties geringer zijn. Hoe deze
afweging uitvalt is maatwerk per gebied en zal moeten blijken uit een degelijke
ruimtelijke onderbouwing, waarin aandacht moet worden besteed aan minimaal alle
genoemde aspecten uit de beoordelingstabel. Hierbij is het van belang om RO- en milieu-
aspecten in onderlinge samenhang en in het licht van de komende RLG-zonering te
bezien. Wanneer op grond van milieu-aspecten, dan wel de komende RLG-zonering,
twijfels over de duurzaamheid van een locatie bestaan, kan dit reeds een argument zijn
om ook in het kader van de RO de locatie niet als duurzaam te bestempelen.

Het is aan de commissie AAB (Advies Agrarische Bouwaanvragen) om concrete
initiatieven te beoordelen ten aanzien van een duurzame economische omvang.
Volwaardigheid en voldoende continuïteit zijn hierbij belangrijke toetsingsaspecten.
Deze taak heeft de commissie AAB reeds nu.

5.3 Procedure

Deze handleiding is een nadere verduidelijking van het Streekplan. Bij de toepassing
hiervan zijn dan ook de gebruikelijke RO-procedures van kracht. Dat betekent dat
gemeenten in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het toepassen van de
handleiding. De provincie zal bij het beoordelen van gemeentelijke bestemmingsplannen,
wijzigingsplannen of artikel 19-aanvragen beoordelen of gemeenten voldoende rekening
met deze handleiding hebben gehouden.
Gedeputeerde Staten zien geen noodzaak om duurzame locaties in bestemmingsplannen
buitengebied concreet aan te wijzen. Zij raden dit zelfs af. Iedere voorgenomen
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ontwikkeling op een bepaalde locatie zal immers telkens opnieuw moeten worden
beoordeeld of zij voldoet aan de in deze handleiding geformuleerde uitgangspunten.
Duurzame projectlocaties kunnen eventueel wel concreet worden aangewezen. Hiervoor
geldt immers een ander planologisch beleid. Ook hier geldt echter dat iedere nieuwe
ontwikkeling telkens opnieuw zal moeten worden beoordeeld.
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6 Beoordelingstabel duurzame locaties

In de onderstaande tabel staan alle randvoorwaarden waarmee bij de beoordeling van duurzame locaties minimaal rekening  dient te worden gehouden.

6.1 Randvoorwaarden vanuit de streekplanzonering (GHS en AHS)

Streekplan-

subzone

Randvoorwaarde Uitwerking

GHS-
Land-
bouw

Leefgebied
kwetsbare
soorten:
subcategorie
weidevogels

De handhaving van rust,
openheid, hoge waterpeilen en
stabiliteit in de inrichting en
het beheer van het gebied
dienen gewaarborgd te zijn
(Streekplan).

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits op een goede manier rekening wordt gehouden met
de genoemde randvoorwaarden. Indien dit het geval is, is de invloed van uitbreiding van
bestaande intensieve veehouderijbedrijven op weidevogels beperkt. Daarom worden de
ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande intensieve veehouderijbedrijven zoveel
mogelijk gerespecteerd. Bij uitbreiding en omschakeling dient nadrukkelijk aandacht te
zijn voor behoud van de genoemde randvoorwaarden en de hier volgende uitwerking:
- De ligging van het bouwblok. De effecten van uitbreiding of omschakeling zijn bij

ligging midden in het leefgebied weidevogels veelal groter dan bij de ligging aan de
rand van het leefgebied.

- De richting van uitbreiding. Uitbreiding dient zo veel mogelijk niet plaats te vinden in
de richting van de kern van het leefgebied weidevogels.

- De mate van uitbreiding. Bij een substantiële vergroting van het bouwblok (meer dan
25%) zal er veelal eerder sprake zijn van onaanvaardbare aantasting van de
aanwezige waarden.
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Streekplan-

subzone

Randvoorwaarde Uitwerking

GHS-
Land-
bouw

Leefgebied
Struweelvogels

De handhaving van een
besloten of halfopen
landschapsstructuur met een
kleinschalige percelering,
houtwallen, ruige
perceelsranden en
slootkanten, overhoekjes,
solitaire bomen, dijken en
onverharde wegen en paden
dient gewaarborgd te zijn
(Streekplan)

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits op een goede manier rekening wordt gehouden met
de genoemde randvoorwaarden. Indien dit het geval is, is de invloed van uitbreiding van
bestaande intensieve veehouderijbedrijven op struweelvogels beperkt. Daarom worden de
ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande intensieve veehouderijbedrijven zoveel
mogelijk gerespecteerd. Bij uitbreiding en omschakeling dient nadrukkelijk aandacht te
zijn voor behoud van de genoemde randvoorwaarden en de hier volgende uitwerking:
- Het totaal aan groenstructuren en waardevolle landschapselementen binnen het

desbetreffende leefgebied dient gelijk te blijven. Bij aantasting van bestaande
groenstructuren of andere waardevolle elementen dient deze aantasting
gecompenseerd te worden. Bij compensatie dient het om behoud en versterking van
de aanwezige groenstructuren en andere waardevolle elementen te gaan.

- Bij uitbreiding dient een ruime verplichte, functioneel groene inpassing van het
bouwblok plaats te vinden.

De aanleg en het beheer van groenstructuren wordt gestimuleerd (via de
stimuleringsregeling SNBL en eventuele aanvullende regelingen). Uitgangspunt bij de
versterking van groenstructuren is dat nieuw groen, vrij groen is (er komen dus geen
verdere beleidsbeperkingen uit voort).
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Streekplan-

subzone

Randvoorwaarde Uitwerking

Leefgebied
Dassen

De handhaving van
bestaansvoorwaarden van de
das dient gewaarborgd te zijn.
Dit betekent dat burchten met
rust worden gelaten, de dassen
kunnen fourageren en er
voldoende landschappelijke
structuren als houtwallen,
begroeide slootkanten,
vochtige graslanden en
dergelijke aanwezig zijn
(Streekplan).

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits op een goede manier rekening wordt gehouden
met de genoemde randvoorwaarden. Indien dit het geval is, is de invloed van
uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijbedrijven op dassen beperkt.
Daarom worden de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande intensieve
veehouderijbedrijven zoveel mogelijk gerespecteerd. Bij uitbreiding en omschakeling
dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor behoud van de genoemde randvoorwaarden
en de hier volgende uitwerking:

- De locatie mag  geen burcht en geen specifieke fourageergebieden (bijvoorbeeld een
boomgaard of een vochtig grasland) nadelig beïnvloeden.

- Het totaal aan groenstructuren en waardevolle landschapselementen binnen het
desbetreffende leefgebied dient gelijk te blijven, Bij aantasting van bestaande
groenstructuren en landschapselementen dient deze aantasting gecompenseerd te
worden. Bij compensatie dient het om  behoud en versterking van de aanwezige
groen-  en landschapsstructuren te gaan.

- Bij uitbreiding dient een ruime, verplichte, functionele groene inpassing van het
bouwblok plaats te vinden.

De aanleg en het beheer van groenstructuren wordt gestimuleerd (via de
stimuleringsregeling SNBL en eventuele aanvullende regelingen). Uitgangspunt bij de
versterking van groenstructuren is dat nieuw groen, vrij groen is (er komen dus geen
verdere beleidsbeperkingen uit voort).

AHS-
Land-
schap

Waterpotentie-
gebied

De geschiktheid voor
mogelijke natuurontwikkeling
(kwel-natuur) in de verre
toekomst moet behouden
blijven (Streekplan)

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits op een goede manier rekening wordt gehouden met
de kwelpotentie. In de praktijk zal de invloed van de uitbreiding van intensieve
veehouderijbedrijven op de kwelpotentie gering zijn. Indien sprake is van een structurele
ingreep in de waterhuishouding, welke tot gevolg heeft dat de kwelpotentie
onomkeerbaar verminderd, is een duurzame locatie niet toegestaan.
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Streekplan-

subzone

Randvoorwaarde Uitwerking

RNLE-
landschapsdeel

Ontwikkeling van natuur en
landschap in de RNLE als
geheel dient te worden
ondersteund (Streekplan)

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits op een goede manier rekening wordt gehouden met
de genoemde randvoorwaarde. De ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande agrarische
bedrijven worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Bij uitbreiding en omschakeling dient
nadrukkelijk aandacht te zijn voor behoud van de genoemde randvoorwaarde en de hier
volgende uitwerking:
- Het totaal aan groenstructuren en waardevolle lansschapselementen binnen de

desbetreffende RNLE dient gelijk te blijven. Bij aantasting van bestaande
groenstructuren en waardevolle landschapselementen dient deze aantasting
gecompenseerd te worden. Bij compensatie dient het om behoud en versterking van
de aanwezige groenstructuren en waardevolle landschapselementen te gaan.

- Bij uitbreiding dient een ruime verplichte functioneel groene inpassing van het
bouwblok plaats te vinden.

De aanleg en het beheer van groenstructuren wordt gestimuleerd (via de
stimuleringsregeling SNBL en eventuele aanvullende regelingen). Uitgangspunt bij de
versterking van groenstructuren is dat nieuw groen, vrij groen is (er komen dus geen
verdere beleidsbeperkingen uit voort).

Zoekgebied
veeverdichtings-
gebieden

Geen specifieke
randvoorwaarden voor
duurzame locaties

AHS-
Land-
bouw

Vestigingsgebied
glastuinbouw

Ontwikkeling intensieve
veehouderij dient
ontwikkeling van deze
gebieden voor de
glastuinbouw niet te frustreren
(Streekplan)

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits de uitbreiding van of omschakeling naar intensieve
veehouderij de huidige en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de glastuinbouw
niet belemmert. Dat betekent dat niet alleen rekening dient te worden gehouden met
bestaande glastuinbouwbedrijven en hun uitbreidingsmogelijkheden, maar ook met
toekomstige nieuwvestigingen.  Pas als voldoende duidelijk de benodigde ruimte en
locaties voor de glastuinbouw binnen het vestigingsgebied in beeld zijn, kan worden
bezien in hoeverre en waar er nog mogelijkheden voor duurzame locaties zijn.
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Streekplan-

subzone

Randvoorwaarde Uitwerking

Mogelijk
doorgroeigebied
glastuinbouw

ontwikkeling intensieve
veehouderij dient
ontwikkeling van deze
gebieden voor de
glastuinbouw niet te frustreren

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits de uitbreiding van of omschakeling naar intensieve
veehouderij de huidige en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de in het gebied
aanwezige glastuinbouw niet belemmert. Dat betekent dat rekening dient te worden
gehouden met de hier liggende glastuinbouwbedrijven en hun
ontwikkelingsmogelijkheden.

Glasboomteelt-
gebied

ontwikkeling intensieve
veehouderij dient
ontwikkeling van dit gebied
voor de glasboomteelt niet te
frustreren

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits de uitbreiding van of omschakeling naar intensieve
veehouderij de huidige en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de
glasboomteelt niet belemmert. Dat betekent dat rekening dient te worden gehouden met
de hier liggende glasboomteeltbedrijven en hun ontwikkelingsmogelijkheden.

AHS-overig Geen specifieke
randvoorwaarden voor
duurzame locaties

6.2 Overige randvoorwaarden

Naast de specifieke randvoorwaarden per subzone uit het streekplan kunnen er randvoorwaarden van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische water-
en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische aard aanwezig zijn. Hieronder staan de thema’s genoemd waarmee en op welke wijze rekening dient te
worden gehouden bij de beoordeling of een locatie al dan niet duurzaam is.

Thema Randvoorwaarde Uitwerking

Stankgevoelige
objecten

In kernrandzones zijn
duurzame locaties niet
mogelijk (streekplan)

Het streekplan definieert een kernrandzone als volgt: Een gedeelte van het buitengebied dat grenst aan
de bebouwde kom, met daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar. In de praktijk wordt
in de provinciale plantoetsing vooralsnog een zone van 250 meter rondom de kern als kernrandzone
beschouwd. Afgesproken is dat in de reconstructie- en gebiedsplannen uiteindelijk wordt aangegeven
waar rond de bebouwde kommen vanuit stankoogpunt  extensiveringsgebieden zijn gelegen, alwaar
geen duurzame locaties mogelijk zijn.
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De ontwikkeling moet
passen binnen de wet- en
regelgeving voor stank
(stankwet en -regelgeving)

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits er voldoende afstand tot stankgevoelige objecten wordt
aangehouden. De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van stank is hierbij het kader voor de
minimaal noodzakelijke afstanden. Momenteel is de regelgeving op basis van de brochure “Veehouderij
en Hinderwet 1985” en de Richtlijn “Veehouderij en stankhinder 1996” met inbegrip van de daarover
gevormde jurisprudentie bepalend. Zodra voor de gebieden die vallen onder het regime van de
Reconstructiewet  het Reconstructieplan is vastgesteld, zal voor de daarin aangewezen verwevings- en
landbouwontwikkelingsgebieden de “Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebieden”  van kracht worden. Verschil met de huidige regelgeving is, dat cumulatie (totale
effect van meerdere bedrijven op het stankgevoelige object) van geurhinder niet wordt meegenomen in
de vergunningverlening voor die bedrijven die zijn gelegen in landbouwontwikkelings- of
verwevingsgebied.
De wet- en regelgeving geeft aan welk aantal dieren maximaal gehouden mag worden afhankelijk van
de afstand tot verschillende categorieën stankgevoelige objecten.  Zonder rekening te houden met
cumulatie moet op basis van de wet- en regelgeving (zowel huidig als toekomstig) worden gedacht aan
de volgende te hanteren afstanden tot de verschillende categorieën (indeling in categorieën conform de
nieuwe stankwetgeving):

- Afstand tot cat. 1 > 400 respectievelijk 600 meter
- Afstand tot cat. 2 > 300 respectievelijk 450 meter
- Afstand tot cat. 3 > 200 respectievelijk 300 meter
- Afstand tot cat. 4 > 150 respectievelijk 200 meter
- Afstand tot cat. 5 >   50 meter

Bovengenoemde afstanden zijn indicaties (afgerond op 50 meter) op basis van een bedrijf van 2500
respectievelijk 5000 mestvarken-eenheden (mve). De te hanteren afstand is afhankelijk van de omvang
van het bedrijf en het type stalsysteem. De afstanden zijn dan ook puur indicatief.
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voor verzuring
gevoelige
gebieden
(ammoniak)

In een zone van 250 meter
rondom de zeer kwetsbare
bos- en natuurgebieden
zijn duurzame locaties niet
mogelijk. (Streekplan).

De ontwikkeling moet
passen binnen de wet- en
regelgeving voor
ammoniak (Wet ammoniak
en veehouderij, MER,
IPPC, Natuur-
beschermingswetgebieden,
Habitatrichtlijngebieden,
Vogelrichtlijngebieden)

De voor verzuring gevoelige gebieden worden bepaald door de Wet ammoniak en veehouderij (Wav).
Hierbinnen maken GS onderscheid in kwetsbare (B-) en zeer kwetsbare (A-)gebieden. Zeer kwetsbare
gebieden zijn de voor verzuring gevoelige bos- en natuurgebieden, waarvoor GS een natuurdoeltype
hebben vastgesteld met een kritische depositiewaarde kleiner dan 1400 mol stikstof per hectare per jaar.
In een zone van 250 meter, nader aan te wijzen als extensiveringsgebied, rondom deze zeer kwetsbare
gebieden zijn duurzame locaties niet mogelijk.

Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav)
Binnen 250 meter van de kwetsbare bos- en natuurgebieden hebben intensieve veehouderijbedrijven
ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun bedrijfsemissieplafond, welke voortkomt uit de Wav.
Inmiddels is door het kabinet (Balkenende II) een wijziging van de Wav aangekondigd en zal het Rijk
een voorstel doen voor de invulling van de vereisten die voortvloeien uit de Vogel-, Habitat- en  IPPC-
richtlijn. Na vaststelling van een nieuwe Wav en de duidelijkheid over de Europese richtlijnen zullen de
reconstructie- en gebiedsplannen aangepast worden aan deze nieuwe wet en zal ook de beoordeling van
duurzame locaties voor de intensieve veehouderij vanuit het beoordelingsaspect “verzuring” nog kunnen
veranderen.

Natuurbeschermingswet- en Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
Er dient te worden getoetst of door omschakeling of uitbreiding van een intensieve veehouderij geen
significante gevolgen optreden voor de te beschermen Natuurbeschermingswet- en Vogelrichtlijn- en
Habitatrichtlijngebieden. Depositie van ammoniak op Natuurbeschermingswetgebieden en
Habitatrichtlijngebieden is hierbij het belangrijkste item. Dat betekent dat een aanvullende toetsing,
naast de toetsing in het kader van de Wav, noodzakelijk kan zijn. Indien omschakeling of uitbreiding
significante gevolgen voor het gebied heeft,  en deze gevolgen niet middels passende maatregelen zijn
weg te nemen, moet de milieuvergunning worden geweigerd en zijn duurzame locaties dus niet
mogelijk. Indien het bedrijf MER-plichtig is, dient in het MER een eventuele toets ten aanzien van de
Natuurbeschermingswet- en Habitatrichtlijn te worden opgenomen.
Voor Natuurbeschermingswetgebieden zal het ministerie van LNV in gevallen waar dat speelt een
Natuurbeschermingswetvergunning moeten afgeven. De provincie brengt hierover advies uit. Voor de
beoordeling of sprake is van schadelijke handelingen (in de zin van de Natuurbeschermingswet) wordt
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door de provincie momenteel gebruikt gemaakt van de systematiek uit de inmiddels vervallen
Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij.

Voor Habitatrichtlijngebieden gaat het om een rechtstreekse toepassing van deze richtlijn. Dat betekent
dat het bevoegd gezag (de gemeente) in het kader van de milieuvergunning een passende beoordeling
zal moeten maken, Daarbij dient rekening te worden gehouden met de cumulatieve gevolgen van het
voorgenomen initiatief.  De EU heeft in een handleiding uiteen gezet wat wordt verstaan onder een
passende beoordeling en significante gevolgen. Deze handleiding heeft echter geen juridische status.

In bijzondere gevallen kan een aanvullende toetsing ook noodzakelijk zijn voor Vogelrichtlijngebieden.
Over het algemeen leidt depositie van ammoniak in deze gebieden niet tot significante gevolgen voor
het gebied en de daarin aanwezige vogelsoorten. Er dient evenwel in concrete gevallen wel te worden
beoordeeld of mogelijke andere gevolgen kunnen optreden.
In de nieuwe Natuurbeschermingswet, welke mogelijk in 2003 door de Tweede Kamer zal worden
behandeld, zal door het Rijk worden aangegeven op welke wijze deze beoordeling (procedureel) zal
moeten plaatsvinden.

MER / IPPC
Bij grote uitbreidingen of oprichtingen (in geval van omschakeling) dient rekening te worden gehouden
met een omgevingstoets vanuit de MER of  IPPC. Gemeenten moeten zeker stellen dat de
vergunningaanvraag aan de IPPC- en MER-richtlijn voldoet. Als uit de omgevingstoets blijkt dat
omschakeling of uitbreiding tot ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu leidt en deze gevolgen
niet middels passende maatregelen zijn weg te nemen,  moet de milieuvergunning worden geweigerd en
zijn duurzame locaties dus niet mogelijk. Deze omgevingstoets heeft onder meer betrekking op de
aspecten verzuring (ammoniak) en stankhinder.
In bijlage1 is aangegeven vanaf welke omvang van bedrijven een dergelijke omgevingstoets vanuit de
MER of IPPC van toepassing is.
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Ecologische
verbindings-
zone’s

De breedte en inrichting
van de ecologische
vebindingszone dient
gehandhaafd te worden.

Duurzame locaties zijn mogelijk,  mits de uitbreiding van het bouwblok de breedte en inrichting van een
bestaande of toekomstig te realiseren ecologische verbindingszone niet aantast;  het functioneren van de
ecologische verbinding dient voorop te staan. De uitbreiding van het bouwblok dient in principe gepaard
te gaan met de inrichting van een aangrenzende ecologische verbindingszone.

Cultuur-
historisch
waardevolle
gebieden

In de historisch
landschappelijke vlakken
met hoge en zeer hoge
waarden, zoals
weergegeven op de
Cultuurhistorische
Waardenkaart zijn alleen
ruimtelijke ingrepen
toelaatbaar die gericht zijn
op de voortzetting of het
herstel van de historische
functie en die leiden tot
behoud of versterking van
de cultuurhistorische
(landschaps)waarden
(Streekplan).

Duurzame locaties zijn in principe niet mogelijk, tenzij wordt aangetoond dat uitbreidingen van
bestaande bedrijven de cultuurhistorische waarden (hieronder worden ook historische groenstructuren
en de historische bouwkunst verstaan) niet aantasten . Een beeldkwaliteitsplan moet in deze situaties
duidelijk maken hoe de cultuurhistorische waarden worden behouden en waar mogelijk versterkt. De
mogelijkheid om aan de genoemde randvoorwaarde te voldoen verschilt per type gebied. Zo zal
bijvoorbeeld in jonge heide-ontginningen eerder aan deze randvoorwaarde kunnen worden voldaan dan
in bijvoorbeeld oude cultuurlandschappen.

Openheid Instandhouding van
openheid in de zee- en
rivierkleigebieden
(Streekplan).

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits rekening wordt gehouden met de volgende randvoorwaarden:
- uitbreiding van het bouwblok leidt niet tot verstoring van belangrijke zichtrelaties;
- de openheid op provinciale schaal blijft herkenbaar;
- er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande bebouwing(sconcentraties).
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Archeologische
waarden

In gebieden met een hoge
of middelhoge
archeologische
verwachtingswaarde, zoals
deze is weergegeven op de
Cultuurhistorische
Waardenkaart (CHW)
dienen door middel van
vooronderzoek de
archeologische waarden in
beeld te worden gebracht
(streekplan)

Duurzame locaties zijn mogelijk, mits door middel van archeologisch vooronderzoek in beeld wordt
gebracht of daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig en er voldoende garanties zijn dat
eventuele archeologische waarden ter plekke behouden zullen blijven (behoud in situ). Dit betekent dat
uitbreiding van bestaande vestigingen alleen kan geschieden wanneer rekening wordt gehouden met de
archeologische waarden. Bij uitbreiding van het bouwblok geldt voor archeologische waarden dat deze
geconsolideerd dienen te worden. Het archeologisch waardevol terrein wordt ingericht, ingepast of
ingesloten als groenstructuur binnen het plangebied of archeologie-vriendelijk overbouwd.
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Aardkundig
waardevolle
gebieden

Aardkundig waardevolle
gebieden zoals beekdalen,
kreekgebieden, stuifzand-
en landduinen dienen
behouden te blijven
(Streekplan, Aardkundige
Waardenkaart Noord-
Brabant; zie ook het thema
”ruimte voor beek-en
kreekherstel”  in het
Integraal Hydrologisch
Streefbeeld)

In aardkundig waardevolle gebieden gelegen in de GHS of in de AHS-landschap zijn duurzame locaties
in principe niet mogelijk, tenzij wordt aangetoond dat dit geen fysieke aantasting (van reliëf en
bodemopbouw) en visuele aantasting (zichtbaarheid en herkenbaarheid van deze gebieden in het
landschap) met zich meebrengt, alsmede geen verstoring van landschappelijke samenhangen (bijv.
overgangen van hoog naar laag of overgangen tussen en binnen landschapstypen) veroorzaakt. Hierbij
zal altijd een goede hoogwaardige inpassing vereist zijn.

In aardkundig waardevolle gebieden gelegen in de AHS-landbouw zijn duurzame locaties mogelijk,
mits wordt gezorgd  voor een goede hoogwaardige inpassing en de zichtbaarheid van het aanwezige
reliëf niet vermindert. Dit is met name het geval in het grote en gevarieerde gebied van de
Maasterrassen in Noordoost-Brabant.

Onder een hoogwaardige inpassing verstaan we een inpassing waarbij geen schade wordt veroorzaakt
aan de fysieke en visuele aspecten van deze gebieden en hun samenhang met het omliggende landschap,
maar deze juist worden geaccentueerd.

Ook in de gebieden aangrenzend aan de aardkundig waardevolle gebieden dient rekening te worden
gehouden met de effecten van duurzame locaties op de zichtbaarheid van en de landschappelijke
samenhang met de aanwezige aardkundige waarden.

Grondwater-
beschermings-
gebieden

De risico’s voor de
kwaliteit van het
grondwater mogen niet
toenemen (Streekplan,
Provinciale Milieu-
Verordening)

Duurzame locaties zijn mogelijk in de 25-jaars(beschermings)zone van kwetsbare en in het gebied
tussen de 25- en 100-jaars-zonegrens van de zeer kwetsbare grondwaterwinningen, mits  bij de
uitbreiding van agrarische bedrijfsgebouwen en voorzieningen er aanvullende beschermende
maatregelen (conform de provinciale milieuverordening) worden getroffen om te voorkomen dat de
risico’s voor de kwaliteit van het grondwater toenemen. Een en ander moet blijken uit een watertoets,
waarbij het waterwinbedrijf wordt betrokken. Duurzame locaties zijn alleen mogelijk in de 25-jaarszone
rond zeer kwetsbare grondwaterwinningen voor zover er geen sprake is van “oprichten” van vormen van
intensieve veehouderij als omschreven in de PMV. Omschakeling van bijvoorbeeld een
akkerbouwbedrijf naar een intensieve veehouderij wordt als oprichten in de zin van de PMV
beschouwd!
Het verdient verder aanbeveling om naast de grondwaterwinningen ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening, zoals in het streekplan aangegeven, ook aan industriële winningen aandacht te
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besteden.

Regionale
waterberging

Geschiktheid van
zoekgebied voor regionale
waterberging dient niet
verloren te gaan
(Streekplan, Integraal
Hydrologisch streefbeeld)

Duurzame locaties zijn mogelijk , mits de capaciteit van waterberging of -afvoer of een efficiënte en
duurzame inrichting van een waterbergingsgebied hierdoor niet of nauwelijks wordt beperkt  De
zoekgebieden regionale waterberging houden geen beperking in voor de in het buitengebied
gebruikelijke bebouwing. De definitieve aanwijzing van de regionale waterbergingsgebieden vindt
plaats in één of meer uitwerkingsplannen “regionale waterberging”. De aangewezen
waterbergingsgebieden worden voorzien van een op de waterberging afgestemd planologisch regime.
Totdat deze uitwerkingsplannen zijn vastgesteld zijn duurzame locaties mogelijk, mits de capaciteit van
waterberging of –afvoer of een efficiënte en duurzame inrichting van een waterbergingsgebied  hierdoor
niet of nauwelijks wordt beperkt.

Ruimte voor de
rivier

Geschiktheid van
zoekgebied voor
rivierverruiming dient niet
verloren te gaan
(Streekplan, Integraal
Hydrologisch Streefbeeld)

Duurzame locaties zijn in principe mogelijk,  De zoekgebieden rivierverruiming houden geen beperking
in voor de in het buitengebied aanwezige bebouwing. Bestaande rechten worden gerespecteerd. Aan
uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen zal over het algemeen medewerking kunnen worden
verleend. Omschakeling naar een intensieve veehouderij is niet wenselijk vanuit de gedachte om in deze
zoekgebieden (grootschalige) kapitaalintensieve ontwikkelingen tegen te gaan; nieuwe intensieve
veehouderijen zijn dan ook in beginsel niet toegestaan.
De overstromingsfrequentie van de  uiteindelijk aan te wijzen gebieden is naar verwachting relatief
gering, maar de impact hiervan kan behoorlijk groot zijn. Bij definitieve aanwijzing/begrenzing van
deze gebieden zal hierover meer duidelijkheid bestaan. Dan zullen ook ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden nader worden vastgelegd. Wanneer een gebied feitelijk geschikt gemaakt
wordt voor inzet ten behoeve van rivierverruiming zullen passende maatregelen voor de hierbinnen
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gelegen bedrijven genomen moeten worden.

Potentieel natte
gebieden

Potentieel natte gebieden
zijn van nature niet of
minder geschikt voor
bebouwing (Streekplan)

Duurzame locaties zijn in principe mogelijk.  Alleen ten aanzien van nieuwe grootschalige
kapitaalintensieve functies gelden restricties.  Binnen het Integraal Hydrologisch Streefbeeld (IHS) geldt
dit regime met name voor de legenda-eenheden “landbouwgebied beperkt door op de EHS afgestemde
waterhuishouding”, “extra maatregelen nodig voor het herstellen van de gewenste kwel”,  “aanpassen
waterhuishouding hydrologische isolatie” en “herstel brongebied”, binnen welke gebieden maatregelen
gericht op het behoud en de versterking van de hydrologische “bufferwerking”, zoals het dichten en
verondiepen van waterlopen, waterconservering en het verhogen van het (grond)waterpeil, gewenst zijn.
Bij de inrichting van een duurzame locatie dient rekening te worden gehouden met  deze specifieke
waterdoelen en daarvoor benodigde maatregelen.

Varkensvrije
zones

Varkensvrije zones dienen
varkensvrij te worden
gemaakt
(Reconstructiewet)

Duurzame locaties voor de varkenshouderij zijn niet mogelijk. Duurzame locaties voor intensieve
veehouderijtakken, anders dan varkens, zijn wel mogelijk.

Beperken van
directe hinder

Er dient rekening te
worden gehouden met
andere (agrarische)
functies

Vanuit de praktijk zijn gevallen bekend waarbij sprake is van directe hinder vanuit intensieve
veehouderijbedrijven op andere (agrarische) functies. Te denken valt hierbij aan stofhinder vanuit met
name pluimveebedrijven voor de glastuinbouw (tuinbouwglas vervuilt extra) of directe
ammoniakschade op boomkwekerijen. Het is wenselijk om bij de beoordeling van duurzame locaties
met dit hinderaspect rekening te houden en te bezien of in dergelijke gevallen passende maatregelen
kunnen worden genomen.
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Naast de hierboven genoemde thema’s dient tevens te worden bezien hoe het voorgenomen initiatief past binnen de (komende) reconstructiezonering en
andere (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen.
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Reconstructie-
zonering

Duurzame locatie moet
passen binnen
doelstellingen
reconstructiezonering

Binnen de reconstructie vindt op gebiedsniveau een integrale afweging plaats tussen de diverse
belangen in het buitengebied. Er dient dan ook altijd te worden getoetst of de locatie past binnen de
(komende) reconstructiezonering; uitgangspunt is dat duurzame locaties gelegen zijn binnen de zones
“verwevingsgebied” en “landbouwontwikkelingsgebied” (zie verder par. 4.3. van deze handleiding).
Bij eventuele strijdigheden tussen de reconstructiezonering en het Streekplan prevaleert het uiteindelijk
vastgestelde Reconstructieplan. Tot die tijd is het Streekplan leidend; eventuele afwijkingen van het
streekplanbeleid vereisen dan ook een streekplanafwijkingsprocedure.

(Toekomstige)
ruimtelijke
ontwikkelingen

Rekening houden met de
ontwikkeling van andere
functies.

Bij de beoordeling van duurzame locaties dient rekening te worden gehouden met de toekomstige
geplande en vastgestelde ontwikkeling van andere functies. Denk hierbij aan andere vormen van
(intensieve) landbouw,  recreatie, stadsuitbreiding en infrastructuur. Ontwikkeling van dergelijke
functies kan betekenen dat geen sprake meer kan zijn van een duurzame locatie.
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7 Beoordelingstabel duurzame projectlocaties

In de onderstaande tabel staan alle randvoorwaarden waarmee bij de beoordeling van duurzame projectlocaties minimaal rekening  dient te worden gehouden.

7.1 Randvoorwaarden vanuit de streekplanzonering  (AHS)

Streekplansubzone Randvoorwaarde Uitwerking

AHS-
Landschap

Leefgebied Dassen,
niet zijnde RNLE

De handhaving van
bestaansvoorwaarden van
de das dient gewaarborgd
te zijn. Dit betekent dat
burchten met rust worden
gelaten, de dassen
kunnen fourageren en er
voldoende
landschappelijke
structuren als houtwallen,
begroeide slootkanten,
vochtige graslanden en
dergelijke aanwezig zijn
(Streekplan).

Duurzame projectlocaties zijn in principe  mogelijk,  mits wordt aangetoond dat geen
afbreuk wordt gedaan aan de genoemde randvoorwaarden en mits de locatie
noodzakelijk is voor de opvang van te verplaatsen intensieve veehouderijen in het
kader van het project “Revitalisering Landelijk Gebied”. Realisatie van een
projectvestiging in een dassenleefgebied kan gezien de omvang en uitstraling een
behoorlijk effect hebben op de leefomstandigheden voor de das. Bij eventuele realisatie
dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor behoud van de genoemde randvoorwaarden en
de hier volgende uitwerking:
- De locatie mag geen burcht en geen specifieke fourageergebieden (bijvoorbeeld

een boomgaard of vochtig grasland) nadelig beïnvloeden.
- Het totaal aan groenstructuren en waardevolle landschapselementen binnen het

desbetreffende leefgebied dient gelijk te blijven, Bij aantasting van bestaande
groenstructuren en landschapselementen dient deze aantasting gecompenseerd te
worden . Bij compensatie dient het om behoud en versterking van de aanwezige
groen- en landschapsstructuren te gaan.

- Bij  nieuwvestiging en uitbreiding dient een ruime, verplichte, functioneel groene
inpassing van het bouwblok plaats te vinden.

De aanleg en het beheer van groenstructuren wordt gestimuleerd (via de
stimuleringsregeling SNBL en eventuele aanvullende regelingen). Uitgangspunt bij de
versterking van groenstructuren is dat nieuw groen, vrij groen is (er komen dus geen
verdere beleidsbeperkingen uit voort).
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Streekplansubzone Randvoorwaarde Uitwerking

Zoekgebied
veeverdichtings-
gebieden

Geen specifieke
randvoorwaarden voor
aanwijzing duurzame
projectlocaties

Vestigingsgebied
glastuinbouw

Ontwikkeling intensieve
veehouderij dient
ontwikkeling van deze
gebieden voor de
glastuinbouw niet te
frustreren
(Streekplan)

Duurzame projectlocaties zijn mogelijk, mits de aanwijzing van een duurzame
projectlocatie de huidige en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de
glastuinbouw niet belemmert. Dat betekent dat niet alleen rekening dient te worden
gehouden met bestaande glastuinbouwbedrijven en hun uitbreidingsmogelijkheden,
maar ook met toekomstige nieuwvestigingen. Pas als voldoende duidelijk de benodigde
ruimte en locaties voor de glastuinbouw binnen het vestigingsgebied in beeld zijn, kan
worden bezien in hoeverre en waar er nog mogelijkheden voor duurzame projectlocaties
zijn.

Mogelijk
doorgroeigebied
glastuinbouw

Ontwikkeling intensieve
veehouderij dient
ontwikkeling van deze
gebieden voor de
glastuinbouw niet te
frustreren

Duurzame projectlocaties zijn mogelijk, mits de aanwijzing van een duurzame
projectlocatie de huidige en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de in het
gebied aanwezige glastuinbouwbedrijven niet belemmert. Dat betekent dat rekening
dient te worden gehouden met de hier liggende glastuinbouwbedrijven en hun
ontwikkelingsmogelijkheden.

Glasboomteelt-
gebied

Ontwikkeling intensieve
veehouderij dient
ontwikkeling van dit
gebied voor de
glasboomteelt niet te
frustreren

Duurzame projectlocaties zijn mogelijk, mits de aanwijzing van een duurzame
projectlocatie de huidige en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de
glasboomteelt niet belemmert. Dat betekent dat rekening dient te worden gehouden met
de hier liggende (glas)boomteeltbedrijven en hun ontwikkelingsmogelijkheden.

AHS-
Landbouw

AHS-overig Geen specifieke
randvoorwaarden voor
aanwijzing duurzame
projectlocaties
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7.2 Overige randvoorwaarden
Naast de specifieke randvoorwaarden per gebiedscategorie uit het streekplan kunnen er randvoorwaarden van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische
water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische aard aanwezig zijn. Hieronder staan de thema’s genoemd waarmee en op welke wijze rekening dient
te worden gehouden bij de beoordeling of een projectlocatie al dan niet duurzaam is.
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Stank In kernrandzones zijn
duurzame projectlocaties niet
mogelijk
(Streekplan)

De ontwikkeling moet passen
binnen de wet- en regelgeving
voor stank
(stankwet en –regelgeving)

Het streekplan definieert een kernrandzone als volgt: Een gedeelte van het buitengebied dat grenst
aan de bebouwde kom,  met daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar. In de
praktijk wordt in de provinciale plantoetsing vooralsnog een zone van 250 meter rondom de kern
als kernrandzone beschouwd. Afgesproken is dat in de reconstructie- en gebiedsplannen
uiteindelijk wordt aangegeven waar rond de bebouwde kommem vanuit stankoogpunt
extensiveringsgebieden zijn gelegen, alwaar geen duurzame projectlocaties mogelijk zijn
(duurzame projectlocaties zijn alleen mogelijk in landbouwontwikkelingsgebieden).

Duurzame projectlocaties zijn mogelijk, mits er voldoende afstand tot stankgevoelige objecten
wordt aangehouden. De wet- en regelgeving ten aanzien van stank is hierbij het kader voor de
minimaal noodzakelijke afstanden. Momenteel is de regelgeving op basis van de brochure
“Veehouderij en Hinderwet 1985” en de Richtlijn “Veehouderij en stankhinder 1996” met inbegrip
van de daarover gevormde jurisprudentie bepalend. Zodra voor de gebieden die vallen onder het
regime van de Reconstructiewet het Reconstructieplan is vastgesteld, zal voor de daarin
aangewezen verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden de “Wet stankemissie veehouderijen
in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden” van kracht worden. Verschil met de huidige
regelgeving is, dat cumulatie (totale effect van meerdere bedrijven op het stankgevoelige object)
van geurhinder niet wordt meegenomen in de vergunningverlening voor die bedrijven die zijn
gelegen in landbouwontwikkelings- of verwevingsgebied.
De wet- en regelgeving geeft aan welk aantal dieren maximaal gehouden mag worden afhankelijk
van de afstand tot verschillende categorieën stankgevoelige objecten. Zonder rekening te houden
met cumulatie (totale effect van meerdere bedrijven op het stankgevoelige object) van stank van de
op de projectlocatie aanwezige bedrijven (3-5) kan worden uitgegaan van de indicatie-afstanden
zoals vermeld onder duurzame locaties (paragraaf 6.2).
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Voor verzuring
gevoelige
gebieden
(ammoniak)

In een zone van 250 meter
rondom de zeer kwetsbare
natuurgebieden zijn duurzame
projectlocaties niet mogelijk.
(streekplan).

De ontwikkeling moet passen
binnen de wet- en regelgeving
voor ammoniak (Wet
ammoniak en veehouderij,
MER, IPPC, Natuur-
beschermingswetgebieden,
Habitatrichtlijngebieden,
Vogelrichtlijngebieden)

De voor verzuring gevoelige gebieden worden bepaald door de Wet ammoniak en veehouderij
(Wav). Hierbinnen maken GS onderscheid in kwetsbare (B-) en zeer kwetsbare (A-)gebieden. Zeer
kwetsbare gebieden zijn de voor verzuring gevoelige natuurgebieden, waarvoor GS een
natuurdoeltype hebben vastgesteld met een kritische depositiewaarde kleiner dan 1400 mol stikstof
per hectare per jaar. In een zone van 250 meter rondom deze zeer kwetsbare gebieden zijn
duurzame projectlocaties niet mogelijk.

Wet ammoniak en veehouderij (Wav)
Binnen 250 meter van de kwetsbare natuurgebieden hebben intensieve veehouderijbedrijven
ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun bedrijfsemissieplafond, welke voortkomt uit de Wav.
Nieuwvestiging en daarmee duurzame projectlocaties zijn niet mogelijk.
Inmiddels is door het kabinet (Balkenende II) een wijziging van de Wav aangekondigd en zal het
Rijk een voorstel doen voor de invulling van de vereisten die voortvloeien uit de Vogel-, Habitat-
en IPPC-richtlijn. Na vaststelling van een nieuwe Wav en de duidelijkheid over de Europese
richtlijnen zullen de reconstructie- en gebiedsplannen aangepast worden en zal ook de beoordeling
van duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij vanuit het beoordelingsaspect
“verzuring” nog kunnen veranderen.

Natuurbeschermingswet- en Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
Er dient te worden getoetst of door nieuwvestiging (omschakeling of uitbreiding) van een
intensieve veehouderij geen significante gevolgen optreden voor de te beschermen
Natuurbeschermingswet- en Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Depositie van ammoniak
op Natuurbeschermingswetgebieden en Habitatrichtlijngebieden is hierbij het belangrijkste item.
Dat betekent dat een aanvullende toetsing, naast de toetsing in het kader van de Wav, noodzakelijk
kan zijn. Indien nieuwvestiging (omschakeling of uitbreiding) significante gevolgen voor het
gebied heeft en deze gevolgen niet middels passende maatregelen zijn weg te nemen,  moet de
milieuvergunning worden geweigerd en is een duurzame projectlocatie dus niet mogelijk. Indien
het bedrijf MER-plichtig is, dient in het MER een eventuele toets ten aanzien van de
Natuurbeschermingswet en Habitatrichtlijn te worden opgenomen.
Voor Natuurbeschermingswetgebieden zal het ministerie van LNV in gevallen waar dat speelt een
Natuurbeschermingswetvergunning moeten afgeven. De provincie brengt hierover advies uit. Voor
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de beoordeling of sprake is van schadelijke handelingen (in de zin van de Natuurbeschermingswet)
wordt door de provincie momenteel gebruikt gemaakt van de systematiek uit de inmiddels
vervallen Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij.

Voor Habitatrichtlijngebieden gaat het om een rechtstreekse toepassing van de richtlijn. Dat
betekent dat het bevoegd gezag (de gemeente) in het kader van de milieuvergunning een passende
beoordeling zal moeten maken. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de cumulatieve
gevolgen van het voorgenomen initiatief. De EU heeft in een handleiding uiteen gezet wat wordt
verstaan onder een passende beoordeling en significante gevolgen. Deze handleiding heeft echter
geen juridische status.

In bijzondere gevallen kan een aanvullende toetsing ook noodzakelijk zijn voor
vogelrichtlijngebieden. Over het algemeen leidt depositie van ammoniak in deze gebieden niet tot
significante gevolgen voor het gebied en de daarin aanwezige vogelwaarden. Er dient evenwel in
concrete gevallen wel te worden beoordeeld of mogelijk andere gevolgen kunnen optreden.
In de nieuwe Natuurbeschermingswet, welke mogelijk  in 2003 door de Tweede Kamer zal worden
behandeld, zal door het Rijk worden aangegeven op welke wijze deze beoordeling (procedureel)
zal moeten plaatsvinden.

MER / IPPC
Bij grote uitbreidingen of oprichtingen (in geval van nieuwvestiging of omschakeling) dient
rekening te worden gehouden met een omgevingstoets vanuit de MER of IPPC. Bij duurzame
projectlocaties zal altijd sprake zijn van zo’n omgevingstoets.  Gemeenten moeten zeker stellen dat
de vergunningaanvraag aan de IPPC- en MER-richtlijn voldoet.  Als uit de omgevingstoets blijkt
dat nieuwvestiging, omschakeling of uitbreiding tot ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het
milieu leidt en deze gevolgen niet middels passende maatregelen zijn weg te nemen,  moet de
milieuvergunning worden geweigerd en zijn duurzame projectlocaties dus niet mogelijk. Deze
omgevingstoets heeft onder meer betrekking op de aspecten verzuring (ammoniak) en stankhinder.
In bijlage1 is aangegeven vanaf welke omvang van bedrijven een dergelijke omgevingstoets vanuit
MER of  IPPC van toepassing is.
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Ecologische
verbindingszone'
s

De breedte en inrichting van
de ecologische
verbindingszone  dient
gehandhaafd te worden.

Duurzame projectlocaties zijn mogelijk, mits de nieuwvestiging cq  uitbreiding van het bouwblok
de breedte en inrichting van een bestaande of toekomstig te realiseren ecologische verbindingszone
niet aantast; het functioneren van de ecologische verbindingszone dient voorop te staan. Als een
duurzame projectlocatie in de onmiddelijke nabijheid ligt van een ecologische verbindingszone
dient de inrichting van de locatie gepaard te gaan met de inrichting van  deze (aangrenzende)
ecologische verbindingszone.

Landschap Bij de inrichting van een
duurzame projectlocatie dient
een ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie te worden
toegepast.

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van een duurzame projectlocatie is dat daarbij
gestreefd wordt naar een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap, in combinatie
met een goed functionerende sociaal-economische structuur. De ruimtelijke kwaliteit is af  te lezen
aan een herkenbare identiteit en een hoge informatie- en belevingswaarde van het landschap. Over
het algemeen dient een goede architectonische en landschappelijke inpassing van bedrijven
gegarandeerd te zijn; een beeldkwaliteitsplan vormt hierbij een uitstekend hulpmiddel. In paragraaf
8.7.2 van het Koepelplan wordt nader aandacht besteed aan het  beleid  voor de ontwikkeling en het
behoud van de kwaliteit en diversiteit van het landschap. In de onderstaande thema’s wordt
aangegeven hoe met de specifieke aspecten cultuurhistorie, openheid en archeologische en
aardkundige waarden moet worden omgegaan.

Cultuurhistorie In de historisch-
landschappelijke vlakken met
hoge en zeer hoge waarden,
zoals weergegeven op de
Cultuurhistorische
Waardenkaart, zijn alleen
ruimtelijke ingrepen
toelaatbaar die gericht zijn op
de voortzetting of het herstel
van de historische functie en
die leiden tot behoud of
versterking van de
cultuurhistorische
(landschaps)waarden
(Streekplan).

Duurzame projectlocaties zijn in principe niet mogelijk, tenzij realisatie van een projectlocatie de
cultuurhistorische waarden (hieronder worden ook historische groenstructuren en de historische
bouwkunst verstaan) niet aantast. Een beeldkwaliteitsplan moet in deze situaties duidelijk maken
hoe de cultuurhistorische waarden worden behouden en waar mogelijk versterkt. Cultuurhistorische
waarden behoeven niet altijd een belemmering te zijn, maar kunnen ook als inspiratiebron dienen
bij het localiseren en inrichten van duurzame projectlocaties.
In een aantal typen gebieden zal gezien de aard van deze gebieden nieuwvestiging uitgesloten zijn.
Nieuwvestiging in gebieden met een historisch-landschappelijk hoge of zeer hoge waarde, die
getypeerd zijn als oude ontginningen is uitgesloten. Nieuwvestiging in gebieden met een hoge tot
zeer hoge waarde, die geclassificeerd zijn als jonge heide-ontginningen is in principe niet mogelijk,
tenzij wordt aangetoond dat aan de eerder genoemde randvoorwaarden is voldaan. In gebieden die
een andere classificatie hebben, zal per gebied moeten worden beoordeeld of nieuwvestiging op
voorhand is uitgesloten of dat dit in principe niet mogelijk is, tenzij wordt aangetoond dat aan de
eerder genoemde randvoorwaarden is voldaan.
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Openheid Instandhouding van openheid
in de zee- en
rivierkleigebieden
(Streekplan).

Duurzame projectlocaties zijn mogelijk, mits rekening wordt gehouden met de volgende
randvoorwaarden:
- Realisatie van de projectlocatie leidt niet tot verstoring van belangrijke zichtrelaties
- de openheid op provinciale schaal blijft herkenbaar
- Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande bebouwing(sconcentraties)

Archeologische
waarden

In gebieden met een hoge of
middelhoge archeologische
verwachtingswaarde (zie
Cultuurhistorische
Waardenkaart) dienen door
middel van vooronderzoek de
archeologische waarden in
beeld te worden gebracht
(Streekplan)

Duurzame projectlocaties zijn mogelijk, mits door middel van archeologisch vooronderzoek in
beeld wordt gebracht of daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig en er voldoende garanties
zijn dat eventuele archeologische waarden ter plekke behouden zullen blijven (behoud in situ). Dit
betekent dat uitbreiding van bestaande vestigingen en nieuwvestiging alleen kan geschieden
wanneer rekening wordt gehouden met de archeologische waarden. Bij nieuwvestiging of
uitbreiding van het bouwblok geldt voor archeologische waarden dat deze geconsolideerd dienen te
worden. Het archeologisch waardevol terrein wordt ingericht, ingepast of ingesloten als
groenstructuur binnen het plangebied of archeologie-vriendelijk overbouwd.

Aardkundig
waardevolle
gebieden

Aardkundig waardevolle
gebieden zoals beekdalen,
kreekgebieden, stuifzand- en
landduinen dienen behouden
te blijven (Streekplan,
Aardkundige Waardenkaart
Noord-Brabant; zie ook het
thema “ruimte voor beek- en
kreekherstel” in het Integraal
Hydrologisch Streefbeeld )

Duurzame projectlocaties zijn in principe niet mogelijk in aardkundig waardevolle gebieden, tenzij
sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en nadat onderzoek heeft aangetoond dat er
geen alternatieve locaties voorhanden zijn, of andere oplossingen waardoor aantasting van de hier
aanwezige waarden wordt voorkomen. In het geval van een dergelijke onontkoombaarheid moet
verzekerd zijn dat de aantasting van de aardkundige waarden en de daarmee samenhangende
natuur-  en  landschapswaarden tot het minimum wordt beperkt en wordt gecompenseerd.
Duurzame projectlocaties vallen namelijk onder het nee-tenzij principe uit het Streekplan. In het
Streekplan is aangegeven wat moet worden verstaan onder zwaarwegende maatschappelijke
belangen, alternatieve locaties of andere oplossingen en compensatie.
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Grondwater-
beschermings-
gebieden

De risico’s voor de kwaliteit
van het grondwater mogen
niet toenemen (Streekplan,
Provinciale Milieu-
Verordening)

Duurzame projectlocaties zijn niet mogelijk binnen de beschermimgszones van
grondwaterwinningen. Nieuwvestiging van agrarische bedrijven is conform het streekplan namelijk
uitgesloten in alle beschermingszones van kwetsbare (25-jaars zones) en zeer kwetsbare (100- en
25-jaars zones) grondwaterwinningen.
Het verdient aanbeveling om naast de grondwaterwinningen ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening, zoals in het streekplan aangegeven, ook aan industriële winningen aandacht
te besteden.

Regionale
Waterberging

Geschiktheid van zoekgebied
voor regionale waterberging
dient niet verloren te gaan
(Streekplan, Integraal
Hydrologisch Streefbeeld)

Duurzame projectlocaties zijn in principe niet toegestaan, tenzij uit de watertoets blijkt dat de
geschiktheid van het zoekgebied voor regionale waterberging niet verloren gaat. De impact van een
projectlocatie op bergings- en afvoercapaciteit kan behoorlijk zijn. Duurzame projectlocaties
worden volgens het streekplan gezien als grootschalige, kapitaalintensieve functies waarvoor een
watertoets verplicht is.

Ruimte voor de
rivier

Geschiktheid van zoekgebied
voor rivierverruiming dient
niet verloren te gaan
(Streekplan, Integraal
Hydrologisch Streefbeeld)

Duurzame projectlocaties zijn in principe niet toegestaan, tenzij uit de watertoets blijkt dat de
geschiktheid van het zoekgebied voor rivierverruiming niet verloren gaat en de investering vanuit
het oogpunt van veiligheid en schaderisico’s verantwoord is. Duurzame projectlocaties worden
volgens het streekplan gezien als grootschalige, kapitaalintensieve functies waarvoor een watertoets
verplicht is.
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Potentieel natte
gebieden

Potentieel natte gebieden zijn
van nature niet of minder
geschikt voor bebouwing
(Streekplan) .  Binnen het
Integraal Hydrologisch
Streefbeeld (IHS) geldt dit
regime met name voor de
legenda-eenheden
“landbouwgebied beperkt
door op de EHS afgestemde
waterhuishouding”, “extra
maatregelen nodig voor het
herstellen van de gewenste
kwel”,  “aanpassen
waterhuishouding
hydrologische isolatie” en
“herstel brongebied”.

Duurzame projectlocaties zijn in principe niet mogelijk. Dit conform het streekplanbeleid ten
aanzien van de ontwikkeling van grootschalige, kapitaalintensieve functies in potentieel natte
gebieden, gelegen in de landelijke regio’s, zoals aangeduid in het Streekplan. Een uitzondering is
mogelijk als alternatieven voor de ontwikkeling van dit soort functies elders in de betreffende
landelijke regio ontbreken of de ontwikkeling hiervan duidelijke ruimtelijke voordelen oplevert.
Ruimtelijke voordelen zijn bijvoorbeeld het sparen van belangrijke natuurlijke, landschappelijke of
cultuurhistorische (landschaps)waarden. Wel moet in dat geval op basis van een watertoets worden
aangetoond, dat afdoende rekening wordt gehouden me de redelijkerwijs te verwachten opgaven
vanuit het waterbeheer. De schaderisico’s en het gebruik van ophoogzand moeten hierbij binnen
aanvaardbare grenzen blijven.

Watertoets Voor duurzame
projectlocaties is de
watertoets verplicht
(Streekplan).

Bij de locatiekeuze, de (her)inrichting en het beheer van nieuwe ruimtelijke functies, waaronder
duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij, dienen relevante waterhuishoudkundige
aspecten (rekening houden met natte gebieden, waterberging, kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater, tegengaan van verdroging) te worden meegenomen. Het is van belang om de
desbetreffende waterbeheerders in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming te betrekken,
om in gezamenlijk overleg met de initiatiefnemer te bepalen welke waterhuishoudkundig relevante
aspecten aan de orde zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan. Het advies van de
waterbeheerder weegt zwaar mee in de beoordeling van het plan.

Varkensvrije
zones

Varkensvrije zones dienen
varkensvrij te worden
gemaakt (Reconstructiewet).

Duurzame projectlocaties voor de varkenshouderij zijn niet mogelijk. Duurzame projectlocaties
voor intensieve veehouderijtakken, anders dan varkens, zijn in principe wel mogelijk.



38

Thema Randvoorwaarde Uitwerking

Meest geschikte
gronden voor de
grondgebonden
landbouw

Agrarisch belang van deze
gronden moet worden
meegewogen bij aanduiding
als duurzame projectlocatie
(Streekplan)

GS geven hiervoor geen nadere uitwerking

Beperken van
directe hinder

Er dient rekening te worden
gehouden met andere
(agrarische) functies

Vanuit de praktijk zijn gevallen bekend waarbij sprake is van directe hinder vanuit intensieve
veehouderijbedrijven op andere (agrarische) functies. Te denkenvalt hierbij aan stofhinder vanuit
met name pluimveebedrijven voor de glastuinbouw (tuinbouwglas vervuilt extra) of directe
ammoniakschade op boomkwekerijen. Het is wenselijk om bij de beoordeling van duurzame
projectlocaties met dit hinderaspect rekening te houden en te bezien of in dergelijke gevallen
passende maatregelen kunnen worden genomen.

Verkeer en
vervoer

Eventuele toename van
verkeersbewegingen moet
passen binnen algemene
randvoorwaarden gebied

Mobiliteitseffecten veroorzaakt door een duurzame projectlocatie (toename van relatief zwaar
transport) mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en
verkeersveiligheid. Bij de locatiekeuze dient hiermee rekening te worden gehouden en zonodig
dient de infrastructuur daarop te worden afgestemd.
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Naast de hierboven genoemde thema’s dient tevens te worden bezien hoe het voorgenomen initiatief past binnen de (komende) reconstructiezonering en
andere (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen.
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Reconstructie-
zonering

Duurzame projectlocatie moet
passen binnen doelstellingen
reconstructiezonering

Binnen de reconstructie vindt op gebiedsniveau een integrale afweging plaats tussen de diverse
belangen in het buitengebied. Er dient dan ook altijd te worden getoetst of de projectlocatie past
binnen de (komende) reconstructiezonering; uitgangspunt is dat projectlocaties deel uitmaken van
de zone ”landbouwontwikkelingsgebied”.  Bij eventuele strijdigheden tussen de
reconstructiezonering en het Streekplan prevaleert het uiteindelijk vastgestelde Reconstructieplan.
Tot die tijd is het Streekplan leidend; eventuele afwijkingen van het Streekplan vereisen een
streekplanafwijkingsprocedure.

(Toekomstige)
ruimtelijke
ontwikkelingen

Rekening houden met de
ontwikkeling van andere
functies.

Bij de beoordeling van  duurzame projectlocaties dient rekening te worden gehouden met de
toekomstige (geplande en vastgestelde) ontwikkeling van andere functies. Denk hierbij aan andere
vormen van (intensieve) landbouw,  recreatie, stadsuitbreiding en infrastructuur. Ontwikkeling van
dergelijke functies kan betekenen dat geen sprake meer kan zijn van een duurzame projectlocatie.





Bijlage 1   Omvang bedrijven in verband met MER en IPPC

Milieu Effect Rapportage (MER)
Voor een aantal diersoorten geldt vanaf een bepaalde omvang van de veestapel een MER-plicht of
een MER-beoordelingsplicht bij de aanvraag om een milieuvergunning. Bij een beoordelingsplicht
moet de gemeente beoordelen of deze bedrijven een MER moeten laten opstellen. Of dit het geval
is hangt af  van de omgeving van het bedrijf. Indien hier kwetsbare waarden op het gebied van
natuur, landschap, milieu, e.d. voorkomen kan een gemeente besluiten om een MER verplicht te
stellen. Tabel 1 geeft de ondergrens voor de beoordelings- en MER-plicht voor verschillende
diersoorten (Besluit milieu-effectrapportage 1994).

Tabel 1: ondergrens voor MER-plicht en MER-beoordelingsplicht
Diersoort MER verplicht vanaf

oprichting of uitbreiding
met meer dieren dan:

MER-beoordelingsplicht
bij oprichting of
uitbreiding met meer
dieren dan:

Mesthoenders 85.000 60.000
Hennen 60.000 45.000
Mestvarkens 3.000 2.200
Zeugen 900 350

International Pollution Prevention Control (IPPC)
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn die verplicht dat bedrijven die uitbreiden boven een
bepaalde omvang, de beste beschikbare emissie-beperkende technieken moeten toepassen.
Daarnaast geldt voor deze bedrijven een verplichte omgevingstoets. De richtlijn is van toepassing
op pluimveebedrijven vanaf 40.000 dierplaatsen, vleesvarkensbedrijven vanaf 2000 dieren en
fokzeugenbedrijven vanaf 750 zeugen.


