
 

 

RAPPORT 

PlanMER bestemmingsplannen 

Beemte Noord en De Bokkerij 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Klant: Gemeenten Apeldoorn en Epe 

  

Referentie: P&SR001D01 

Versie: 02/Finale versie 

Datum: 5-1-2016 



 
O p e n  

 

5-1-2016   P&SR001D01 i  

 

 

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

 

 

 Koggelaan 21

8017 JN Zwolle

Netherlands

Industry & Buildings

Trade register number: 56515154

 

+31 88 348 65 00

info@rhdhv.com

royalhaskoningdhv.com

T 

E 

W 
 

Titel document: PlanMER bestemmingsplannen Beemte Noord en De Bokkerij  
 

Ondertitel:    
Referentie: P&SR001D01  

Versie: 02/Finale versie  
Datum: 5-1-2016  

Projectnaam:    
Projectnummer: BE1934  

Auteur(s): Stef Kampkuiper  
 

Opgesteld door:  Stef Kampkuiper   

Gecontroleerd door: Caroline Winkelhorst/Jan Bakker   

Datum/Initialen: 05-01/CLHW   

Goedgekeurd door: Caroline Winkelhorst   

Datum/Initialen: 05-01/CLHW   

    

Classificatie 

Open 
 

 

  

 

Disclaimer 
No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by 
any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used, 

without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland 
B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by 

whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The quality management system of 

HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. 



 
O p e n  

 

5-1-2016   P&SR001D01 ii  

 

Inhoud 

1 Inleiding 1 

1.1 Aanleiding en context: bestemmingsplannen voormalig LOG Beemte-Vaassen 1 

1.2 Waarom een MER? 2 

1.3 Procedure en planning 3 

1.4 Leeswijzer 5 

2 Voornemen en alternatieven 6 

2.1 Vertrekpunt: 2 notities van uitgangspunten 6 

2.2 Voornemen 6 

2.3 Alternatieven 8 

2.3.1 Referentiesituatie (nulalternatief) 8 

2.3.2 Alternatief 1 9 

2.3.3 Alternatief 2 10 

2.3.4 Aanbeveling richting bestemmingsplannen 10 

3 Milieuonderzoek: wat en hoe 11 

3.1 Plangebied, studiegebied en tijdshorizon 11 

3.2 Detailniveau planm.e.r. 11 

3.3 Beoordelingskader 11 

 

 

 



 
O p e n  

 

5-1-2016   P&SR001D01 1  

 

1 Inleiding  

1.1 Aanleiding en context: bestemmingsplannen voormalig LOG 

Beemte-Vaassen 

Het gebied Beemte-Vaassen (gemeente Apeldoorn en gemeente Epe) is indertijd aangewezen als gebied 

dat als vestigingsgebied zou kunnen dienen voor agrarische bedrijven die in kwetsbare gebieden 

gevestigd waren (reconstructiezonering). De bedrijven die in deze zogenoemde extensiveringsgebieden 

een probleem vormden voor de natuur en daarom geen uitbreidingsmogelijkheden meer hadden, hadden 

de mogelijkheid om zich in landbouwontwikkelingsgebieden te vestigen. Het doel was daarmee tweeledig: 

beperkte uitbreiding bieden aan bedrijven en kwetsbare gebieden beschermen. 

 

Beemte-Vaassen is aangewezen als gebied waar bedrijven zich kunnen vestigen en uitbreiden. 

Beide gemeenten hebben via een bestemmingsplan aangegeven op basis van welke voorwaarden en op 

welke manier de bedrijven zich konden vestigen. De bestemmingsplannen die dit mogelijk maakten zijn 

door de Raad van State vernietigd, zodat er nu nieuwe bestemmingsplannen moeten worden opgesteld. 

Omdat de visie op deze ontwikkelingsgebieden inmiddels is veranderd en er - afgezien van één inplaatser 

in Epe die door een provinciaal bestemmingsplan (inpassingsplan) is ingepast - geen bedrijven zich meer 

meldden voor vestiging in dit gebied, is het uitgangspunt nu gewijzigd. De provincie is van plan om deze 

reconstructiezonering die nu nog in haar verordening is opgenomen, te laten vervallen.  

 

Op basis van deze nieuwe inzichten bereiden de gemeenten een nieuw bestemmingsplan voor: 

� De Bokkerij – gemeente Epe 

� Beemte-Noord – gemeente Apeldoorn 

 

Deze plannen sluiten grotendeels aan bij de bestemmingsplannen die al voor de buitengebieden gelden. 

Nieuwvestiging voor intensieve veehouderijen wordt niet mogelijk gemaakt.  

 

In afbeelding 1 zijn de plangebieden van de bestemmingsplannen weergegeven. De twee plangebieden 

vormen samen het plangebied voor het MER (zie hierna voor toelichting MER-plicht ) en is circa 2 

kilometer breed en 4 kilometer lang.  

In de afbeelding is te zien dat enkele gronden niet tot het plangebied behoren (zie rode labels in de 

afbeelding). Dit betreft het hiervoor genoemde provinciale bestemmingsplan (inpassingsplan), een 

agrarisch perceel inclusief benodigde ontsluiting van het perceel en een smalle strook voor verbeterde 

ontsluiting in het westen van het plangebied (richting aansluiting N792 op A50. 

 

In het zuidoosten ligt een perceel dat deels in gemeente Epe en deels in gemeente Apeldoorn ligt 

(Gatherweg). Het Eper gedeelte (de oostelijke helft van het perceel) hoort bij het plangebied van 

bestemmingsplan De Bokkerij, zoals ook aangegeven in de afbeelding. 

In de afbeelding aan de rechterkant is de ligging van het plangebied in de wijdere omgeving aangegeven. 

Het gebied ligt ten oosten van de A50, ter hoogte van Vaassen. Tussen Epe en Apeldoorn. 
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Afbeelding 1 Plangebied Bestemmingsplannen: samen plangebied planMER; rechts: ligging plangebied in wijdere omgeving 

 

 
 

 

1.2 Waarom een MER? 

In Nederland (en EU) is het verplicht voor ontwikkelingen met mogelijk belangrijke milieugevolgen een 

zogenaamde milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen en een milieueffectrapport (MER) op te stellen. . 

De belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheden die de bestemmingsplannen bieden zijn in hoofdstuk 2 

aangegeven. Een aantal van deze ontwikkelingsmogelijkheden zorgt er voor dat de plannen m.e.r-plichtig 

zijn. Bij de bestemmingsplannen wordt dan ook een milieueffectrapport voor plannen (planMER) 

opgesteld. In navolgende wordt kort ingegaan op het doel van het MER en op de planm.e.r.-plicht. De 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is één van de eerste stappen om te komen tot een planMER. De 

procedure is verder beschreven in paragraaf 1,3.  

 

Toelichting gebruikte  termen milieueffectrapportage 

m.e.r. 

MER 

Planm.e.r. 

 

PlanMER 

= de milieueffectrapportage (de procedure)  

= het milieueffectrapport (het product)  

= milieueffectrapportage voor een plan dat een kader vormt voor een besluit over één of meerdere 

m.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteiten 

= het milieueffectrapport dat het resultaat is van de planm.e.r. 
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Doel Milieueffectrapportage  

Het doel van een m.e.r. is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te 

betrekken en zo inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving en in 

mogelijke maatregelen om eventuele effecten op de omgeving te verminderen en/of te compenseren. De 

m.e.r. draagt bij aan het maken van goed afgewogen, verantwoorde keuzes: welke milieueffecten worden 

(maximaal) verwacht wanneer een bepaalde keuze wordt gemaakt? 

 

Doel Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

De NRD vormt een kader voor het op te stellen planMER. De NRD is onderdeel van de startfase van de 

m.e.r.-procedure. Doel van de notitie is aan te geven welke informatie in het planMER zal worden 

opgenomen.  

 

Planm.e.r.-plicht 

De bestemmingsplannen zijn Planm.e.r.-plichtig aangezien: 

� De plannen kaders scheppen voor latere m.e.r.(beoordelings)-plichtige besluiten of plannen.  

Een besluit of plan is m.e.r.(beoordelings)-plichtig wanneer het activiteiten mogelijk maakt die 

(indicatieve) drempelwaarden uit onderdeel C of D van besluit m.e.r. overschrijden. In dit geval gaat 

het om de mogelijke overschrijding van de drempelwaarde bij activiteit C14 uit besluit m.e.r. (‘De 

oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee 

of varkens’) en daarmee ook van de drempelwaarde bij activiteit D14 (‘De oprichting, wijziging of 

uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren). Of een overschrijding 

van drempelwaarden ook daadwerkelijk plaatsvindt, is afhankelijk van individuele initiatieven in de 

toekomst. Deze worden niet rechtstreeks mogelijk gemaakt. De bestemmingsplannen scheppen alleen 

een kader voor dergelijke ontwikkelingen. 

� Significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. 

Er moet daarom een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet worden 

uitgevoerd (zie paragraaf 3.3 voor nadere toelichting). Ook via deze weg zijn de bestemmingsplannen 

planm.e.r.-plichtig. 

 

1.3 Procedure en planning 

De m.e.r.-procedure bestaat uit een aantal stappen. Deze zijn hieronder toegelicht (planning indicatief).  

 

Openbare kennisgeving m.e.r.-procedure door bevoegd gezag (januari 2016). 

De procedure start met een bekendmaking van de m.e.r.-procedure via een openbare kennisgeving. Het 

voornemen van het opstellen van twee nieuwe bestemmingsplannen is eerder al bekend gemaakt. 

De bekendmaking vindt plaats via de website www.officielebekendmakingen.nl en voor de gemeente Epe 

ook nog via de website van de gemeente (www.epe.nl) en in het huis- aan-huisblad Veluws Nieuws. 

De NRD kan iedereen downloaden van de gemeentelijke website om deze in te zien. De gemeenten 

hebben er voor gekozen om iedereen de mogelijkheid te bieden om zienswijzen in te dienen op de NRD 

(zie navolgende). Direct na de bekendmaking start ook de ter inzage termijn voor de NRD. 

 

Raadplegen betrokken instanties en inspraak over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 

en vaststellen Reikwijdte en Detailniveau (januari-maart 2016). 

Tijdens het opstellen van de NRD is een klankbordgroep geraadpleegd, bestaande uit Stichting 

Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en omgeving en LTO.  

Met de NRD worden ook andere betrokken bestuursorganen en instanties geraadpleegd voor advies over 

de reikwijdte en aanpak van de milieubeoordeling van het op te stellen MER. Ook burgers kunnen een 
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reactie geven. De volgende bestuursorganen en instanties zijn of worden geraadpleegd over de inhoud 

van de NRD (zij hebben de NRD digitaal ontvangen): 

� Provincie Gelderland 

� Gemeente Voorst (grenst aan plangebied) 

� Waterschap Vallei en Veluwe 

� LTO Noord; 

� Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en omgeving 

� Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) 

� Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) 

� GGD 

 

De ontvangen opmerkingen worden meegenomen in het op te stellen MER. Bij het MER wordt een 

reactienota toegevoegd met antwoorden op de ingebrachte reacties. Er komt geen aangepaste versie van 

de NRD.  

 

Er is geen vrijwillig advies van de commissie m.e.r. gevraagd in deze fase van het proces. Zij zal haar 

advies wel uitbrengen op het MER (zie hierna).  

 

Gemeente Apeldoorn  coördineert de m.e.r.–procedure namens de twee (Epe en Apeldoorn). 

 

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan:  

T.a.v.: J. Vermeij  

Postbus 9033 

7300 ES  APELDOORN 

 

E-mailadres: j.vermeij2@apeldoorn.nl  

 

Onder vermelding van ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER De Bokkerij en Beemte Noord. 

 

Opstellen MER (januari-mei 2016) 

De beoogde inhoud van de bestemmingsplannen wordt beoordeeld op milieueffecten. De milieueffecten 

worden beschreven in het MER. De resultaten vormen op hun beurt weer input voor de ontwerp 

bestemmingsplannen die ter inzage zullen gaan. 

 

Inhoud van het MER 

Het milieueffectrapport bevat onder meer: 

� een beschrijving van de voorgenomen activiteit (twee nieuwe bestemmingsplannen buitengebied voor 

plangebied (voormalig) LOG) en alternatieven die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden 

genomen; 

� een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit en alternatieven 

kunnen hebben ten opzichte van de referentiesituatie (huidige situatie plus autonome ontwikkelingen); 

� een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het 

milieueffectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 

activiteit. 
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Openbaar maken MER en ontwerp bestemmingsplannen, inspraak publiek en toetsingsadvies commissie 

MER (naar verwachting juni-augustus 2016). 

Het MER wordt samen met de ontwerp bestemmingsplannen minimaal 6 weken ter inzage gelegd. Een 

ieder wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. De Commissie m.e.r. toetst in deze 

periode de inhoud en kwaliteit van het MER en beoordeelt of de juiste (milieu)informatie aanwezig is om 

het besluit over de bestemmingsplannen te kunnen nemen. De ingekomen zienswijzen en het advies van 

de Commissie m.e.r. kunnen aanleiding geven tot bijstellen van het MER.  

 

De bekendmaking vindt plaats via de website www.officielebekendmakingen.nl en voor de gemeente Epe 

ook nog via de website van de gemeente (www.epe.nl) en in het huis- aan-huis Veluws Nieuws. 

 

Beantwoording en verwerking zienswijzen en vaststelling bestemmingsplannen (naar verwachting tweede 

helft 2016). 

Na beantwoording en verwerking van de zienswijzen beslissen de gemeenteraden omtrent de vaststelling 

van de bestemmingsplannen. Zij betrekken hierbij het, eventueel aangepaste, MER welke een bijlage is 

bij de bestemmingsplannen. 

 

1.4 Leeswijzer 

In het vervolg van deze NRD wordt ingegaan op de beoogde inhoud van het MER en de werkzaamheden 

om tot die inhoud te komen. 

In hoofdstuk 2 wordt de voor het milieu meest relevante inhoud van de bestemmingsplannen, zoals deze 

naar huidig inzicht zal zijn, beschreven. De exacte invulling is een resultaat van het proces waar het MER 

deel van is. Ook wordt ingegaan op de te beoordelen alternatieven in het MER. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de milieuaspecten die onderzocht worden in het MER en hoe dit onderzoek naar 

huidig inzicht gaat gebeuren. 
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2 Voornemen en alternatieven 

2.1 Vertrekpunt: 2 notities van uitgangspunten 

Voor beide bestemmingsplannen is een notitie met uitgangspunten/keuzes opgesteld
1
. Hierin zijn de 

belangrijkste inhoudelijke keuzes voor de bestemmingsplannen neergelegd. De notities sluiten 

grotendeels aan bij de vigerende plannen voor het buitengebied van Apeldoorn en bij het ontwerp 

bestemmingsplan voor het buitengebied van Epe. Bij de totstandkoming van de notities zijn diverse 

partijen betrokken geweest. De notitie voor Apeldoorn is vastgesteld door het college van B&W 

(gemeenteraad is gehoord) en die van Epe door de gemeenteraad. 

De notities vormen het vertrekpunt voor het MER. In de bestemmingsplannen (o.a. o.b.v. het MER) zullen 

uitgangspunten worden uitgewerkt en op basis van nader inzicht worden aangescherpt en/of aangepast. 

In de volgende paragraaf worden de uitgangspunten voor de bestemmingsplannen 

(ontwikkelingsmogelijkheden) behandeld die naar huidig inzicht relevant zijn qua milieueffecten. Deze 

vormen de basis voor het MER-onderzoek. Vervolgens worden de twee MER-alternatieven beschreven 

die worden onderzocht. 

 

2.2 Voornemen 

In deze paragraaf worden de ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven welke de gemeenten naar huidig 

inzicht op willen nemen in de nieuwe bestemmingsplannen. Daarbij is zoveel mogelijk gefocust op 

ontwikkelmogelijkheden die mogelijk relevant zijn ten aanzien van milieueffecten. 

 

De nieuwe plannen zullen grotendeels vergelijkbaar zijn met de bestemmingsplannen buitengebied voor 

het overige deel van het buitengebied van de gemeenten. Dat betekent een aantal belangrijke verschillen 

ten opzichte van het door de Raad van State vernietigde plan voor het LOG. De belangrijkste zijn: 

� Geen nieuwvestigingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. 

� Geen mogelijkheden om om te schakelen van een grondgebonden veehouderij naar een intensieve 

veehouderij; 

� Bouwvlakken kunnen in Epe niet uitgroeien tot 1,5 ha via een wijzigingsbevoegdheid. 

Daarnaast worden onder andere diverse veranderingen doorgevoerd op basis van de aangepaste 

Provinciale Omgevingsverordening. 

 

Ontwikkelmogelijkheden veehouderij 

De Bokkerij (Epe) Beemte Noord (Apeldoorn) 

Geen mogelijkheden nieuwvestiging agrarische bedrijven idem 

Onderscheid tussen grondgebonden en niet-

grondgebonden veehouderijen: omschakeling van 

grondgebonden naar niet-grondgebonden is niet 

toegestaan. Andersom wel. 

idem 

Vergroting agrarische bouwvlakken met max. 10%,  

waarbij voor niet grondgebonden veehouderijen een 

absoluut maximum geldt van 1 ha. 

Vergroting agrarische bouwvlakken tot max. 1,5 ha onder 

voorwaarden (zowel grondgebonden als niet 

grondgebonden veehouderijen). 

                                                   
1
 ‘Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied 2015: Keuzenotitie’ (BügelHajema i.o.v. Gemeente Apeldoorn, 2015) en 

‘Bestemmingsplan De Bokkerij: Nota van Uitgangspunten’ (BügelHajema i.o.v. Gemeente Epe, 2015) 
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De Bokkerij (Epe) Beemte Noord (Apeldoorn) 

Regels voor inperking van ammoniak-/stikstofemissie van 

agrarische bedrijven, zodat significante effecten op Natura 

2000-gebieden worden voorkomen. 

De exacte regels moeten nog gevormd worden. Hier levert 

het MER een bijdrage aan (zie par 2.3). 

idem 

Kuilvoerplaten en sleufsilo’s zijn uitsluitend binnen het 

bouwvlak of binnen een zone van 50 m rondom het 

bouwvlak toegestaan. 

Sleufsilo’s binnen bouwvlak (max. 2.500 m²); 

afwijkingsbevoegdheid om ook buiten bouwvlak toe te 

staan onder voorwaarden:  

noodzakelijk i.v.m. een doelmatige bedrijfsvoering, de 

bebouwing kan aantoonbaar niet binnen het bouwvlak zelf 

worden opgericht, het totaal toegestane oppervlak van 

2.500 m2 wordt niet overschreden, de gehele sleufsilo 

wordt binnen een afstand van 50 meter van het 

betreffende bouwvlak gesitueerd, er wordt voorzien in een 

kwalitatief zorgvuldige inpassing in het landschap en de 

belangen van de omliggende functies worden niet 

onevenredig geschaad. 

 

Ontwikkelmogelijkheden mestvergisting/verwerking 

 

De Bokkerij (Epe) Beemte Noord (Apeldoorn) 

Mestvergisting is alleen toegestaan binnen een agrarisch 

bouwvlak, voor zover dat voor eigen gebruik is. Dit 

betekent dat de invoer afkomstig is van eigen bedrijf en 

dat de opgewekte energie voor het overgrote deel benut 

wordt door het eigen bedrijf. 

Idem 

Mestverwerking is eveneens toegestaan (scheiding en 

raffinage) voor  zover dat voor eigen gebruik is. 

Idem 

 

Overige ontwikkelmogelijkheden 

De Bokkerij (Epe) Beemte Noord (Apeldoorn) 

Tunnelkassen zijn uitsluitend ter plaatse van de 

aanduidingen “overige zone-kampenontginningen”, 

“overige zone-oeverwal” en “overige zone-dekzandruggen 

en oude bouwlanden” toegestaan. Gezamenlijke 

oppervlakte mag niet meer bedragen dan 1.000 m². 

Buiten het bouwvlak oprichten van teeltondersteunende 

voorzieningen (max. 1,5 m) is uitsluitend toegestaan 

buiten de aanduiding 'open landschap' 

. 

De oppervlakte aan teeltondersteunende voorzieningen in 

de vorm van kassen bedraagt ten hoogste 200 m² kassen 

binnen bouwvlak (conform provinciale verordening). 

Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven toegestaan.  

Bij recht: nevenactiviteiten in de zin van natuur- en 

landschapsbeheer, natuureducatie en agrarisch verwante 

bedrijvigheid tot een maximale oppervlakte van 500 m2; 

en caravanstalling tot een maximale oppervlakte van 1000 

m². 

 

Via afwijkingsbevoegdheid:  

- nevenactiviteiten in de zin van recreatie en/of een 

kleinschalig kampeerterrein, max. 500 m², 

sanitairgebouwen uitsluitend binnen het 

Nevenactiviteiten in ‘categorie 1’ uit bijlage 1 van de 

bestemmingsplannen buitengebied van Apeldoorn zijn bij 

recht toegestaan (max. 75 m²). Dit zijn: Bed&Breakfast, 

Recreatief rustpunt, Natuurbeheer en Detailhandel 

(verkoop van op het betreffende agrarisch bedrijf 

vervaardigde agrarische producten). 

 

Nevenactiviteiten in ‘categorie 2’ uit bijlage 1 van de 

bestemmingsplannen buitengebied van Apeldoorn zijn via 

afwijking toegestaan. Dit is o.a. kamperen bij de boer en 

semi agrarische bedrijvigheid (25% vloeropp., met max. 
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De Bokkerij (Epe) Beemte Noord (Apeldoorn) 

bouwvlak; kampeermiddelen toegestaan buiten 

bouwvlak, waarbij de afstand tot het bouwvlak ten 

hoogste 25 m mag bedragen; ten hoogste 25 

kampeermiddelen gedurende de periode van 15 

maart tot en met 31 oktober. 

- het toestaan van intensief recreatief medegebruik 

(recreatief gebruik van gronden dat 

ondergeschikt is aan de functie van de 

bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is 

toegestaan en dat een potentieel aanzienlijke 

verkeersaantrekkende werking heeft, zoals 

paintball, boerengolf en een maïsdoolhof) 

de verkoop van niet op het eigen bedrijf geproduceerde 

streekgebonden producten; max. 50 m2. 

350 m²). 

 

Wijzigingsbevoegdheid voor functieverandering naar 

recreatie. Geen functieverandering naar wonen; wel 

mogelijkheid om bestaande (bedrijfs)woningen te 

vergroten in ruil voor sloop bedrijfsgebouwen. 

n.v.t. 

 

2.3 Alternatieven 

De NRD geeft de opzet van de te onderzoeken MER-alternatieven aan. In het MER worden deze in detail 

uitgewerkt. De MER-alternatieven omvatten de maximaal denkbare bandbreedte van ontwikkelingen die 

mogelijk kunnen worden gemaakt in de bestemmingsplannen. Voordat de MER-alternatieven worden 

beschreven, wordt ingegaan op de referentiesituatie waarmee de alternatieven worden vergeleken op 

milieueffecten. Het nulalternatief is in het MER voor Beemte Noord en De Bokkerij gelijk aan de 

referentiesituatie en wordt dan ook niet beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. 

2.3.1 Referentiesituatie (nulalternatief) 

De referentiesituatie is de situatie waarin de bestemmingsplannen niet worden vastgesteld en de daarin 

opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden niet plaatsvinden (voor zover niet autonoom; zie hierna).  

Deze situatie bestaat uit de (daadwerkelijke) huidige situatie plus de situatie die op termijn ontstaat als 

gevolg van de toekomstig (bijna) zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied (bestemde en 

vergunde activiteiten die bijna zeker ingevuld worden op korte termijn). Dit laatste wordt de autonome 

ontwikkeling genoemd. Zie ook onderstaande schematische weergave van wat tot de referentiesituatie 

behoort en wat tot het voornemen (Commissie m.e.r., 2015).  

 

 
 

In de referentiesituatie wordt er van uitgegaan dat de nu vigerende bestemmingsplannen gehandhaafd 

blijven en dat alle aanwezige bedrijven en andere functies gelijk blijven, met uitzondering van de 

bestemde en vergunde activiteiten die binnenkort daadwerkelijk ingevuld worden.  
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Uitzondering hierop vormt de referentiesituatie voor het bepalen van effecten op Natura 2000-gebieden 

(dit wordt gedaan in de Passende beoordeling bij het MER). Dit is namelijk alleen de feitelijke, huidige 

situatie (van de natuur en alles wat daar invloed op heeft). Vaak wordt daarnaast echter ook voor effecten 

op Natura 2000-gebieden een vergelijking gegeven ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 

 

In het plangebied voor MER Beemte Noord en De Bokkerij spelen enkele ontwikkelingen waarvoor 

recentelijk een procedure (vergunning en RO) is afgerond en waarvoor de procedures in een 

vergevorderd stadium zijn. Deze worden op dit moment beschouwd als autonome ontwikkelingen. Het 

gaat om de volgende ontwikkelingen: 

 

Gemeente, adres Ontwikkeling 

Epe, Bokkerijweg 1 (Verbeek) 

 

Ontwikkeling pluimveehouderij. Het perceel van dit bedrijf valt onder de werking van 

een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan en ligt niet in het plangebied voor dit 

MER. 

Epe, Weteringdijk 119B (Vander 

Wekken) 

Ontwikkeling varkenshouderij. Dit perceel valt binnen het plangebied. Als het 

bestemmingsplan meer ruimte biedt (fysiek en in planregels) dan de ruimte die 

ingevuld wordt met de betreffende varkenshouderij, dan worden de effecten van 

deze resterende ruimte meegenomen in de effectbeschrijving. 

Overige ontwikkelingen Uitbreiding van enkele bestaande veehouderijen. In het MER wordt helder 

aangegeven welke van deze ontwikkelingen exact als autonome ontwikkeling 

meegenomen worden.  

Ook hiervoor geldt: als het bestemmingsplan meer ruimte biedt (fysiek en in 

planregels) dan alleen voor de autonome ontwikkeling is benodigd, dan worden de 

effecten van deze resterende ruimte meegenomen in de effectbeschrijving van de 

MER-alternatieven. 

 

Indien er tijdens het opstellen van het MER aanleiding is om één of meerdere van deze ontwikkelingen 

niet meer als autonoom te beschouwen (bij grote kans dat ontwikkeling niet doorgaat), worden deze 

ontwikkelingen uit de referentiesituatie gehaald. 

Enkele ontwikkelingen waarvoor eerder een Natuurbeschermingswetvergunning is verleend (zoals Zonne-

ei farm), gaan naar huidig inzicht niet meer door. Deze ontwikkelingen maken geen onderdeel uit van de 

autonome ontwikkeling en worden ook niet mogelijk gemaakt in de nieuwe bestemmingsplannen. 

 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie is een goede benadering van de feitelijke huidige situatie 

nodig. Uit de vergunningen van de veehouderijen zijn de gehouden diersoorten en stalsystemen (waar de 

emissies per dier van afhangen) af te lezen en tevens het vergunde aantal dieren. De vergunde 

veebezetting per bedrijf per stalsysteem is echter niet hetzelfde als de feitelijke veebezetting. Het 

vergunde aantal dieren moet dan ook worden gecorrigeerd naar een zo goed mogelijke inschatting van 

het feitelijke aantal aanwezige dieren per bedrijf per stalsysteem. Hiertoe worden bedrijfsbezoeken 

uitgevoerd. 

2.3.2 Alternatief 1 

Dit alternatief bevat de maximaal gewenste en denkbare ontwikkelingsmogelijkheden die de 

bestemmingsplannen ruimtelijk mogelijk maken zoals aangegeven in paragraaf 2.2. 

Daarbij wordt nog niet uitgegaan van mitigerende maatregelen op gebied van emissies uit veehouderijen 

(ammoniak/stikstof, geur, fijnstof. Wel zullen alle (uitbreidingen van) bedrijven moeten voldoen aan de 

wettelijke regels uit Besluit emissiearme huisvesting. Hierin zijn maximaal toegestane ammoniakemissies 

voor vee per dierplaats opgenomen. Voor pluimvee zijn ook maximaal toegestane fijnstofemissies 

opgenomen. 
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De effecten van de maximaal denkbare opvulling van de mogelijkheden die de bestemmingsplannen 

bieden worden bepaald. Dit is een worst case benadering die in de realiteit zeer waarschijnlijk niet zal 

optreden, maar volgens de MER-systematiek wel nodig is om de (in theorie) maximaal mogelijke effecten 

in beeld te brengen.  

Dit gebeurt door een (theoretisch) maximaal aantal dieren per ha bouwvlak te hanteren voor de diverse 

aanwezige diersoorten en dit maximale aantal te vermenigvuldigen met de oppervlakte van het bouwvlak 

van het bedrijf in het nieuwe bestemmingsplan (inclusief wijzigingsbevoegdheid tot uitbreiding naar 1,5 ha 

in Apeldoorn). Daarbij wordt er van uitgegaan dat het bedrijf dezelfde diercategorieën houdt in de 

toekomst als in de huidige situatie. Voorbeeld: Als een bedrijf heeft nu melkkoeien heeft, dan wordt er in 

de effectbepaling vanuit gegaan dat deze in de toekomst ook melkkoeien heeft. 

2.3.3 Alternatief 2 

In dit ‘meer milieuvriendelijke’ alternatief wordt gezocht naar mogelijkheden om effecten van het maximum 

alternatief te voorkomen, terug te brengen of op te heffen. Daarbij wordt gefocust op effecten die wettelijk 

noodzakelijk teruggedrongen moeten worden, maar kunnen ook andere maatregelen een plek krijgen die 

de effecten van alternatief 1 voorkomen, terugdringen of opheffen. Dit alternatief moet wel realistisch zijn, 

in die zin dat het denkbaar is dat de elementen van het alternatief in de bestemmingsplannen 

terechtkomen. Bovendien zou dit alternatief uitvoerbaar moeten zijn, dat wil zeggen dat het alternatief op 

grond van een realistische inschatting van de beschikbare milieuruimte in de looptijd van het 

bestemmingsplan niet tegen wettelijke grenzen aanloopt. 

Zoals aangegeven wordt op voorhand verwacht dat er maatregelen nodig zijn ten aanzien van 

stikstofemissie/-depositie. Hiervoor zullen regels worden opgenomen in de bestemmingsplannen. De 

exacte definitie van deze regels is onderdeel van het proces om tot een MER en de bestemmingsplannen 

te komen. 

De maatregelen ter beperking van stikstofemissie hebben vaak ook effect op andere beschreven 

milieuaspecten, zoals geur. Er kunnen bijvoorbeeld minder dieren worden gehouden en/of er moeten 

andere stalsystemen worden toegepast (met minder emissie) dan in alternatief 1. 

Daarnaast kunnen diverse andere maatregelen een plek krijgen in alternatief 2, zoals een minimaal aan te 

houden afstand tussen bouwvlakken wanneer deze uitbreiden en opties die voortkomen uit afstemming 

met de GGD. 

2.3.4 Aanbeveling richting bestemmingsplannen 

Na het beoordelen van de alternatieven worden aanbevelingen gedaan ten behoeve van de 

bestemmingsplannen. De keuzes in de bestemmingsplannen worden mede gemaakt op grond van de 

milieu-informatie uit het MER. De keuzes hangen af van optredende (on)mogelijkheden ten aanzien van 

het milieu en van (bestuurlijke en politieke) wensen.  
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3 Milieuonderzoek: wat en hoe 

3.1 Plangebied, studiegebied en tijdshorizon 

Het plangebied van de bestemmingsplannen Beemte Noord en De Bokkerij, en daarmee ook van het 

planMER, betreft het (straks) voormalige LOG Beemte-Vaassen, met uitzondering van het plangebied van 

het daarbinnen gelegen PIP (in 2015 onherroepelijk geworden) voor een pluimveehouderij en voor een 

weg/ontsluiting in het westen van het plangebied. Het plangebied is weergegeven in hoofdstuk 1. 

 

Het studiegebied voor de planm.e.r. kan voor bepaalde milieuaspecten de plangrenzen overschrijden 

aangezien effecten verder kunnen reiken dan de grenzen van het plangebied.  

Dit is onder andere het geval bij de beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden (Veluwe en Rijntakken; deelgebied Uiterwaarden IJssel). De dichtstbijzijnde gebieden liggen op 

circa 5 kilometer afstand, maar dat is nog wel binnen de ‘invloedssfeer’ van de activiteiten in het 

plangebied. 

 

De tijdshorizon van de bestemmingsplannen, en daarmee van het planMER, is gericht op 2026. 

3.2 Detailniveau planm.e.r. 

De kern van het planMER is dat de belangrijkste gevolgen van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de 

bestemmingsplannen op het milieu overzichtelijk in beeld worden gebracht. Het detailniveau van het 

planMER moet aansluiten op het detailniveau van de bestemmingsplannen.  

Voor alle aspecten geldt dat zij op voldoende niveau zullen worden onderzocht waarbij er verschil zal zijn 

in de mate van gedetailleerdheid per aspect. De onderdelen die als prioritair worden gezien (natuur en 

geur) zullen in meer detail worden onderzocht dan aspecten waar weinig of geen effecten voor worden 

verwacht.  

In de volgende paragraaf (beoordelingskader) is aangegeven welke aspecten worden onderzocht in het 

MER en op basis van welke criteria deze worden beoordeeld.  

Voor veel milieuaspecten kan de beoordeling niet aan kwantitatieve effecten worden gekoppeld of is dit 

niet wenselijk. Deze aspecten zullen aan een kwalitatieve effectbeschrijving worden onderworpen. De 

effecten ten opzichte van de referentiesituatie worden per criterium vertaald naar een kwalitatieve score 

op de volgende scoreschaal:  

 

Score Verklaring 

++ zeer positief effect 
+ positief effect 

0/+ licht positief effect 
0 geen effect 

0/- licht negatief effect 

- negatief effect 
-- zeer negatief effect 

 

3.3 Beoordelingskader 

Zoals hiervoor aangegeven wordt in het MER alleen getoetst op de milieuaspecten waarvoor redelijkerwijs 

effecten te verwachten zijn. In Tabel 1 zijn de te onderzoeken milieuaspecten met bijbehorende 

toetsingscriteria weergegeven. Daarna worden de te onderzoeken milieuaspecten nader toegelicht. 
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Tabel 1 Beoordelingskader 

Milieuaspect Criteria 

Natuur – Natura 2000-gebieden (Natuurbeschermingswet) 

– Gelders Natuurnetwerk (GNN; voormalig EHS) 

– Beschermde soorten (Flora en Faunawet) 

Landschap, cultuurhistorie 

en archeologie 
– Aantasting of verlies van landschappelijke waarden 

– Aantasting of verlies van cultuurhistorische waardevolle gebieden, structuren en 

elementen 

– Aantasting of verlies van archeologische waarden 

Bodem en water – Bodem- en (grond)waterkwaliteit 

– Grond- en oppervlaktewaterkwantiteit 

Geur – Geurbelasting op gevoelige bestemmingen (en daardoor toe/afname geurhinder) 

Verkeer – Verkeersveiligheid 

Luchtkwaliteit – Concentratie fijnstof (PM10 en PM2,5) i.r.t. gevoelige bestemmingen 

Geluid – Belasting op gevoelige bestemmingen 

Gezondheid – Cumulatieve effecten van geurbelasting, geluid en luchtkwaliteit 

– Risico’s ten aanzien van verspreiding van en besmetting met op mensen 

overdraagbare ziekten 

 

In het MER zal ook worden ingegaan op kansrijke maatregelen voor het thema duurzaamheid.  

 

Natuur 

De voorgenomen activiteiten kunnen negatieve gevolgen hebben op de beschermde natuurwaarden in en 

om het plangebied. Bij de beoordeling van de genoemde criteria wordt gekeken naar mogelijke effecten 

op ruimtebeslag (verlies van leef-, broed- of foerageergebied), hydrologische effecten, vermesting en 

verzuring door stikstofdepositie, verstoring en ecologische relaties (barrièrewerking, versnippering). 

 

Effecten op beschermde soorten en GNN worden beoordeeld op basis van beschikbare 

(inventarisatie)gegevens en kaartmateriaal. De nadruk zal liggen op ontwikkelingen die mogelijk strijdig 

zijn met het beleid en wetgeving en welke maatregelen getroffen kunnen worden om dit op te heffen.  

De effecten op Natura 2000-gebieden worden in een passende beoordeling onderzocht. De resultaten 

daarvan worden in het MER verwerkt. De passende beoordeling vormt tevens een (separate) bijlage bij 

het MER. Gezien het belang van de passende beoordeling wordt deze in het navolgende nader toegelicht. 

 

Passende beoordeling 

De passende beoordeling (PB) geeft een overzicht van de aard en omvang van de effecten van de 

ontwikkelingsmogelijkheden uit de bestemmingsplannen op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 

2000-gebieden binnen de invloedssfeer. De meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn:  

- Veluwe (stikstofgevoelige habitattypen >5,5 km afstand) 

- Rijntakken (deelgebied Uiterwaarden IJssel; stikstofgevoelige habitattypen < 5 km afstand)) 

 

Deze gebieden bevinden zich op vrij grote afstand van de plangrenzen. Wanneer tijdens de analyse blijkt 

dat relevante effecten op nog verder weg gelegen Natura 2000-gebieden kunnen optreden (effecten van 

stikstofdepositie kunnen in theorie zeer ver reiken), dan worden deze gebieden alsnog meegenomen in de 

analyse.  

 

Doel van de PB is om inzichtelijk te maken of de ontwikkelingen die in de bestemmingsplannen zijn 

voorzien, inpasbaar zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet.  
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Volgens de Natuurbeschermingswet moeten de bevoegd gezagen voor de besluitvorming over de 

bestemmingsplannen (de gemeenten) zich ervan verzekeren dat het bestemmingsplan noch afzonderlijk, 

noch in cumulatie de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden aantasten. Dat betekent dat de 

gemeente Apeldoorn zich voor het plan Beemte Noord hiervan moet verzekeren, evenals de gemeente 

Epe voor het plan de Bokkerij.  

 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 wordt eerst de maximaal mogelijke invulling van alternatief 1 

onderzocht. In de PB wordt kort stilgestaan bij alle mogelijke soorten effecten op Natura 2000-gebieden, 

maar de verwachting is dat het enige relevante effect op deze gebieden de toename van stikstofdepositie 

is, als gevolg van ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw (zowel grondgebonden als niet 

grondgebonden)
2
.  

 

Als de ontwikkelingen voor de bestemmingsplannen als geheel (alle ontwikkelingen samen) ontoelaatbaar 

zijn, dan wordt gekeken tot een uitvoerbaar alternatief kan worden gekomen. Dit kan bijvoorbeeld door 

verkenning van ontwikkelingsruimte van agrarische bedrijven door toepassing van stallen met minder 

stikstofemissie (interne saldering). Deze en mogelijke andere maatregelen krijgen een plaats in alternatief 

2 van het MER, zoals aangegeven in paragraaf 2.3.3. 

 

De uitkomsten worden samengevat in een passende beoordeling die als bijlage bij de beide 

bestemmingspannen wordt gevoegd. 

 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

De effecten van de beoogde ontwikkelingen op de landschappelijke kwaliteit worden beoordeeld op basis 

van de invloed (aantasting of versterking) op kenmerkende landschappelijke elementen en structuren. 

Voor de effectbeoordeling wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens en (gemeentelijk) beleid zoals 

landschaps(ontwikkelings)plannen en –ontwerpen.  

De effecten op cultuurhistorie worden beoordeeld aan de hand van de mate waarin historisch waardevolle 

gebouwen en landschappelijke elementen, structuren en gebieden die een bepaalde historische waarde 

vertegenwoordigen worden aangetast.  

Voor archeologie worden de alternatieven (activiteiten die kunnen leiden tot bodemverstoring) getoetst 

aan de archeologische verwachtingswaarden binnen de gemeente. 

 

Bodem en water 

Onder dit aspect wordt beoordeeld wat de mogelijke effecten zijn van de beoogde ontwikkelingen op 

bodem- en (grond)waterkwaliteit en oppervlakte- en grondwaterkwantiteit.  

De gebieden die bekend zijn als bodembeschermingsgebied, (grond)waterbeschermingsgebied en 

eventueel andere bekende hydrologische aandachtsgebieden (zoals verdrogingsgevoelige 

natuurwaarden) worden in beeld gebracht. Vervolgens wordt aangegeven welke gevolgen de beoogde 

ontwikkelingen kunnen hebben voor deze gebieden en vice versa. Daarnaast worden de resultaten van de 

watertoets, die in het kader van de bestemmingsplannen wordt doorlopen, verwerkt indien deze resultaten 

beschikbaar zijn ten tijde van het opstellen van het MER. 

 

Geur 

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin geuremissies van relevante (agrarische) 

activiteiten toe- of afnemen nabij ‘geurgevoelige bestemmingen’ (zoals woningen). Een toename van 

geurbelasting op woningen leidt doorgaans tot meer geurhinder voor de bewoners. 

Het geuronderzoek wordt gedaan op basis van berekeningen.  

                                                   
2
 De aanwezige achtergronddepositie  ter hoogte van Natura 2000-gebieden overschrijdt op dit moment al de kritische 

depositiewaarde van diverse habitattypen die aanwezig zijn in de betreffende Natura 2000-gebieden . Dit betekent dat een toename 
van stikstofdepositie kan leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. 
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Verkeer 

Voor het aspect verkeer worden de mogelijke effecten onderzocht van het plan op de verkeersveiligheid 

op (smalle) buitenwegen als gevolg van toenemend en zwaarder landbouwverkeer (ten gevolge van de 

vergroting van bedrijven). De verkeersveiligheid wordt kwalitatief bepaald aan de hand van wijzigingen in 

verwachte verkeersintensiteiten en is afhankelijk van aanwezige ontsluitingsstructuren (vrijliggende 

fietspaden, samengaan van gaan verschillende vervoerswijzen e.d.). 

 

Luchtkwaliteit 

Ten aanzien van luchtkwaliteit worden effecten op de luchtconcentraties van fijn stof (PM10 en PM2,5) 

beschreven. Hierbij wordt op basis van berekeningen een inschatting gemaakt van de kans op een 

overschrijding van de wettelijke grenswaarden. Daarnaast kunnen ook concentraties onder de 

grenswaarden relevant zijn waar gevoelige objecten nabij hoge concentraties liggen. Een (forse) toename 

op gevoelige objecten wordt als een negatief effect beschouwd, ook als de grenswaarden niet 

overschreden worden. 

Indien lokale knelpunten kunnen optreden door een aanzienlijke verhoging van fijnstof (bijv. gevoelige 

objecten nabij pluimveehouderijen) wordt hier extra aandacht aan geschonken in de analyse. 

 

Geluid 

Het onderzoek naar geluidseffecten vindt kwalitatief plaats. Dit gebeurt onder andere op basis van 

standaard afstanden uit de VNG-handreiking 'Bedrijven en milieuzonering'. Relevante effecten van geluid 

als gevolg van extra verkeer worden niet verwacht. 

 

Gezondheid 

Onder het aspect gezondheid wordt enerzijds ingegaan op cumulatieve effecten als gevolg van 

veranderingen in geluid, geur en luchtkwaliteit (waar komen deze effecten samen). 

Daarnaast wordt ingegaan op de invloed van de plannen op de risico’s met betrekking tot verspreiding van 

dierziektes/ziekteverwekkers (van bedrijf tot bedrijf) en besmetting van mensen met 

(dier)ziektes/ziekteverwekkers (endotoxinen, zoönosen, mrsa bacterie.). Daarbij wordt indien nodig (en 

mogelijk) ook ingegaan op mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om gezondheidsrisico’s 

voor de omgeving te beperken. Helaas is de wetenschappelijke kennis over dit thema nog vrij beperkt. Dit 

neemt niet weg dat het thema aandacht verdient. Bij het voorkomen van risico’s gaat het vooral om het 

houden van afstand tussen (grote) groepen mensen en dieren en het volgen van protocollen om 

verspreiding van ziektes te voorkomen.  

Ten behoeve van de uitwerking van het aspect gezondheid in het MER wordt voorafgaand aan de 

opstelling van het MER afgestemd met de GGD. Hieruit komen mogelijk bouwstenen voor MER-alternatief 

2 en de wijze van effectbeoordeling op dit thema. 


