
Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied 
Beemte-Vaassen



Status  ontwerp

Datum  augustus 2011

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
2



Inhoudsopgave

Toelichting          5

1  Inleiding         7
1.1  Aanleiding        7
1.2  Plangebied        7
1.3  Geldende bestemmingsplannen     8
1.4  Leeswijzer        8

2  Geformuleerd beleid        11
2.1  Europees beleid en rijksbeleid      11
2.2  Provinciaal beleid       11
2.3  Gemeentelijk beleid       12

3  Functionele analyse        13
3.1  Landschap, cultuurhistorie en archeologie    13
3.2  Natuur         17
3.3  Water         18
3.4  Landbouw         20
3.5  Burgerwoningen       23
3.6  Overige functies       24
3.7  Infrastructuur        24

4  Uitvoerbaarheidsaspecten       27
4.1  Ammoniak en Natura 2000      27
4.2  Flora en fauna        28
4.3  Geur         32
4.4  Verkeer        33
4.5  Luchtkwaliteit (Fijn stof)      33
4.6  Bodem/Water        34
4.7  Geluid         34
4.8  Externe veiligheid       35
4.9  Gezondheid        35
4.10  Conclusie planMER       37
4.11  Uitvoerbaarheidsonderzoeken inplaatsers    37

5  Gebiedsvisie         41
5.1  Ruimtelijke visie LOG       41
5.2  Inrichtingsvisie gebied nieuwvestiging     42
5.3  Beeldkwaliteitsplan       45

6  Juridische planopzet        47
6.1  Inleiding        47
6.2  Opzet planregels       47
6.3  Bestemmingen        48

7  Uitvoerbaarheid en proces       51
7.1  Handhaving        51
7.2  Economische uitvoerbaarheid      51
7.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid     52

Bijlagen bij de toelichting        53
Bijlage 1  PlanMER       55

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
3



Bijlage 2  Passende beoordeling      161
Bijlage 3  Quickscan LOG Beemte - Vaassen    191
Bijlage 4  Nota inspraak en overleg     223
Bijlage 5  Ontwerp-vaststellingsbesluit     307
Bijlage 6  Procedureschema      313

Regels          315

HOOFDSTUK 1  Inleidende regels      317
Artikel 1  Begrippen       317
Artikel 2  Wijze van meten      323

HOOFDSTUK 2  Bestemmingsregels      325
Artikel 3  Agrarisch       325
Artikel 4  Natuur        330
Artikel 5  Verkeer       331
Artikel 6  Water        331
Artikel 7  Wonen        332
Artikel 8  Leiding - Hoogspanningsverbinding    335
Artikel 9  Waarde - Archeologie Middelhoog    335

HOOFDSTUK 3  Algemene regels      337
Artikel 10  Anti-dubbeltelbepaling      337
Artikel 11  Algemene bouwregels      337
Artikel 12  Algemene gebruiksregels     338
Artikel 13  Algemene aanduidingsregels     339
Artikel 14  Algemene afwijkingsregels     340
Artikel 15   Algemene wijzigingsregels     341
Artikel 16  Algemene procedureregels     341
Artikel 17  Verwijzing naar andere wettelijke regelingen   342
Artikel 18  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden     342

HOOFDSTUK 4  Overgangs- en slotregels     345
Artikel 19  Overgangsrecht bouwwerken     345
Artikel 20  Overgangsrecht gebruik     345
Artikel 21  Slotregel       346

Bijlagen bij de regels         347
Bijlage 1  Lijst van toegelaten nevenactiviteiten    349
Bijlage 2  Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis  351
Bijlage 3  Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten    353
Bijlage 4  Beeldkwaliteitsplan      359

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
4



Toelichting

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
5



Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
6



1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het gebied tussen Beemte en Vaassen is in het Reconstructieplan Veluwe aangewezen 
als landbouwontwikkelingsgebied, kortweg LOG. Het Reconstructieplan is in 2005 door 
de provincie Gelderland vastgesteld. 
De ontwikkeling van een duurzame intensieve veehouderij staat in het LOG centraal. Het 
LOG is zo gekozen dat er ruimte is voor de ontwikkeling van grootschalige intensieve 
veehouderijen, waarbij nieuwvestiging, hervestiging en uitbreiding van en omschakeling 
naar intensieve veehouderij in beginsel is toegestaan. Overname van een intensieve 
veehouderij is altijd mogelijk. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is binnen het 
LOG alleen mogelijk als het volwaardige bedrijven betreft. 

Het gebied ligt op grondgebied van de gemeenten Epe en Apeldoorn. Beide gemeenten 
vinden het belangrijk dat de aanpak zorgvuldig gebeurt. Daarom hebben zij samen met 
de provincie een Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen opgesteld. Hierin is onder andere 
bepaald dat acht bedrijven kunnen uitgroeien tot 3 ha. Het betreft hier zowel 
nieuwvestiging op 'maagdelijke' grond als hervestiging op bestaande woon- en 
bedrijfslocaties. Het gebiedsplan is in september 2009 door de gemeenteraden van 
Apeldoorn en Epe vastgesteld. 

De vervolgstap is de vertaling van het gebiedsplan in een bestemmingsplan. De 
gemeente Apeldoorn en Epe hebben besloten dit te doen in de vorm van een 
intergemeentelijk voorbereid bestemmingsplan LOG Beemte-Vaassen. Toelichting en 
regels zijn daarbij grotendeels gelijkluidend voor de beide gemeenten. Vanzelfsprekend is 
er per gemeente een afzonderlijke verbeelding opgesteld. 

Gelet op de verplichtingen van de Wet milieubeheer (Wm) is er tegelijk met het 
bestemmingsplan ook een plan-m.e.r. (Milieueffectrapportage) opgesteld. Daarin staan 
de milieueffecten van het LOG op het plangebied zelf en de omgeving ervan. 

De vergroting van de agrarische bedrijven in dit gebied kan grote landschappelijke 
gevolgen hebben. Daarom is in samenhang met het bestemmingsplan een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt samen met het 
bestemmingsplan door de gemeenteraden vastgesteld. Daarnaast wordt het als 
welstandsbeleid vastgesteld door de beide gemeenten, waardoor het tevens 
toetsingskader wordt voor de welstandscommissie c.q. de commissie ruimtelijke 
kwaliteit bij het beoordelen van bouw- en inrichtingsplannen. 

Om de vertaalslag in het bestemmingsplan goed te laten verlopen is er voor gekozen om 
eerst een Nota van Uitgangspunten op te stellen. In de Nota van Uitgangspunten is de 
inrichtingsvisie voor het gebied nader beschreven en zijn de uitgangspunten vastgelegd 
voor de juridische opzet van het bestemmingsplan en voor het beeldkwaliteitsplan. 

Het gebiedsplan en de Nota van Uitgangspunten zijn belangrijke bronnen voor dit 
bestemmingsplan. De toelichting van dit bestemmingsplan is grotendeels hierop 
gebaseerd en mede gebaseerd op het opgestelde PlanMER (Milieueffectrapportage).

1.2  Plangebied

Het LOG ligt aan de oostzijde van de snelweg A50 (Apeldoorn-Zwolle) ter hoogte van 
Vaassen. Het noordelijke deel van het LOG ligt in de gemeente Epe. Het zuidelijke deel 
ligt in de gemeente Apeldoorn. In totaal is het gebied 420 ha groot. Op de kaart is de 
begrenzing van het LOG aangegeven.

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
7



1.3  Geldende bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan zal de volgende plannen vervangen: 

Epe: bestemmingsplan 'Buitengebied Epe', vastgesteld 23 juni 2005. De agrarische 
gronden in het LOG alsmede enkele ontwikkelingsregelingen zijn echter buiten 
goedkeuring gebleven. Daarvoor is het bestemmingsplan Agrarisch gebied (1976) 
nog vigerend;
Apeldoorn: bestemmingsplan Broekland-Woudhuis (1983).

1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het beleidskader van het Rijk, de provincie, de regio 
en de gemeentes. Dit betreft onder meer de Nota Ruimte, het Streekplan en het 
Reconstructieplan. Tevens wordt het ruimtelijk relevante beleidskader op een kaart in 
beeld gebracht. 
Per beleidsnota zijn de uitgangspunten voor het bestemmingsplan weergegeven. Tevens 
is een functionele analyse weegegeven in hoofdstuk 3. Hierin is informatie over natuur 
en ecologie, water, landschap, cultuurhistorie, archeologie, landbouw, verkeer, wonen 
en overige voorzieningen inzichtelijk gemaakt. Voor elk te onderscheiden thema is 
aangegeven welke afwegingen ten behoeve van het bestemmingsplan zijn gemaakt.

Overigens zijn voor elk thema de ontwikkelingsmogelijkheden benoemd. 
Flexibiliteitsbepalingen (afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden) zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan om voornoemde ontwikkelingen in gang te zetten.

In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksgegevens op het gebied van milieu opgenomen. 
Vervolgens is de visie op het plangebied uitgewerkt in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat 
de juridische beschrijving van het plan.
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2  Geformuleerd beleid
Relevante beleidsuitgangspunten uit de nota's van het Rijk, de provincie, de regio en de 
gemeenten zijn samengevat op de nevenstaande beleidskaart. In dit hoofdstuk wordt 
nader op de integrale beleidsnota's ingegaan. Het sectoraal beleid komt zoveel mogelijk 
in hoofdstuk 3 'Functionele analyse' aan de orde.

2.1  Europees beleid en rijksbeleid

Nota Ruimte

In de Nota Ruimte van het Rijk richt het beleid met betrekking tot het buitengebied zich 
op het behouden van de vitaliteit en de draagkracht van het buitengebied. Provincies 
stellen specifiek ruimtelijk beleid op in het kader van de Reconstructiewet 
Concentratiegebieden. Prioritaire rijksthema's binnen de reconstructie zijn onder meer 
duurzame landbouw, EHS en water.

Onderdelen van het plangebied zijn aangewezen als (rijks)ecologische hoofdstructuur. 
Voor beschermde natuurgebieden, zoals de EHS en Natuurbeschermingswetgebieden, 
geldt een 'nee-tenzij'-regime. Als bouwen in die gebieden van groot openbaar belang is 
en onvermijdelijk blijkt, komt er alleen toestemming als vervangende natuur wordt 
gerealiseerd of wordt in het uiterste geval een financiële compensatie geëist. 

De Kleine Wetering langs de Bokkerijweg is aangewezen als ecologische 
verbindingszone. Een gebied ingesloten door het LOG en de A50 maakt onderdeel uit 
van de EHS-natuur.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is de planologische bescherming van de 
gebieden die in de EHS liggen. De gebieden die vallen onder de EHS kennen een 
'nee-tenzij'-regime. 

2.2  Provinciaal beleid

Het plangebied is in het provinciale Streekplan 2005 aangewezen als concentratiegebied 
voor intensieve teelten. Deze aanwijzing komt overeen met de aanduiding als 
Landbouwontwikkelingsgebied in het Reconstructieplan Veluwe.

Reconstructieplan

In een landbouwontwikkelingsgebied ligt het primaat bij de landbouw. Een 
landbouwontwikke- lingsgebied voorziet geheel of gedeeltelijk in de mogelijkheid tot 
uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij.

Intensieve veehouderij wordt als volgt gedefinieerd in het Reconstructieplan. Een 
intensieve veehouderij is een 'agrarisch bedrijf' òf deel van een agrarisch bedrijf, waar 
ten minste 250 m² aan bedrijfsvloeroppervlakte aanwezig is, dat gebruikt wordt als 
veehouderij volgens de Wm voor het houden van vee, pluimvee en nertsen, waarbij dit 
houden van vee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen. 

In de paragraaf Landbouw (hoofdstuk 3.4) worden de consequenties die voortkomen uit 
het Reconstructieplan besproken.

Streekplan

Naast de aanwijzing als landbouwontwikkelingsgebied is het volgende beleid uit het 
Streekplan relevant.
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Ecologische Hoofdstructuur

Binnen de EHS geldt dat ingrepen die wezenlijke kenmerken van het gebied kunnen 
aantasten, niet zijn toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn en sprake is van 
redenen van groot openbaar belang. Er dienen dan wel compenserende maatregelen te 
worden genomen. 

Nationaal landschap

Op 3 juli 2007 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) de 
Streek-planuitwerking Waardevol Landschap definitief vastgesteld. Het LOG maakt in het 
streekplan onderdeel uit van het rode raamwerk; er is sprake van een min of meer 
stedelijke opgave en het LOG is daarom niet in het Nationaal Landschap opgenomen. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

geen aantasting van wezenlijke waarden/kenmerken van de EHS bij wijzigingen, 
tenzij geen reëel alternatief en redenen van groot openbaar belang;
toepassing reconstructiezonering met betrekking tot de intensieve veehouderij.

2.3  Gemeentelijk beleid

Nota I-cultuur (Apeldoorn)

Apeldoorn wil meer dan 'behoud door conserveren' en richt zich daarom op 'behoud 
door ontwikkeling'. Cultuurhistorie dient als inspiratiebron voor bijvoorbeeld de 
reconstructie van een historische laan, het realiseren van een nieuw dorpsplein, het 
inrichten van een voormalig kazerneterrein, of de woningbouw in één van de 
stadswijken. Onderdeel van deze nota zijn de archeologische beleidskaart (opgenomen in 
de paragraaf Archeologie) en de cultuurhistorische beleidskaart (opgenomen in de 
paragraaf Cultuurhistorie).

Cultuurhistorisch Beleidskader 'Epe, historisch centrum van de Veluwe' (Epe)

Het beleidskader beschrijft hoe de gemeente Epe de komende jaren wil omgaan met het 
cultuurhistorisch erfgoed. Cultuurhistorie in brede zin, behouden, beschermen, 
ontwikkelen en beleefbaar maken door beleidsmatige verankering binnen de 
gemeentelijke organisatie zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Het beleidskader 
gaat in op de wettelijk verplichtingen en de ambities voor de komende jaren. Om de 
beleiduitgangspunten concreter te maken is een uitvoeringparagraaf opgenomen met 
voorbeelden van projecten voor de komende vijf jaar. Met het cultuurhistorisch 
beleidskader bepaalt gemeente Epe de richting voor de komende jaren.
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3  Functionele analyse

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de functies, de waarden en de belangen die in 
het plangebied aanwezig zijn. Het gaat om de functies landschap en cultuurhistorie, 
natuur, water, landbouw, wonen, overige functies en infrastructuur. Niet alleen is de 
huidige situatie beschreven, ook is aangegeven wat de belangrijkste ontwikkelingen van 
bepaalde functies zijn en welke perspectieven er voor deze functies in het plangebied 
aanwezig zijn. Voor elk thema zijn de uitgangspunten voor verwerking in het 
bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied afzonderlijk beschreven.

3.1  Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Het landschap is het resultaat van een voortdurende wisselwerking tussen de 
ondergrond, de waterhuishouding, flora en fauna en menselijke ingrepen in de loop der 
eeuwen. De ondergrond was in eerste instantie bepalend voor de opbouw van het 
landschap. Later drukte de mens steeds meer zijn stempel op het landschap.

De beschrijving en de analyse in deze paragraaf is als volgt onderverdeeld:

het landschap;
cultuurhistorie;
archeologie.

3.1.1  Het huidige landschap

Het LOG ligt geomorfologisch gezien tussen het Veluwemassief en de IJsselvallei in.1 
Door deze ligging is een aantal karakteristieke landschapsverschillen aanwezig. Ten 
westen van het LOG zijn lage zandheuvels en -ruggen aanwezig, zichtbaar door 
glooiingen in het landschap. Ten oosten van het LOG zijn afzettingen van de IJssel te 
vinden. Het grootste deel van het LOG bestaat uit sneeuwsmeltwaterafzettingen, 
oftewel relatieve vlakke gronden tussen Veluwe en IJsselvallei. Centraal in het LOG ligt 
een ontgonnen veenvlakte die zich in het ruimtelijk beeld niet erg onderscheidt van de 
overige open gronden. 

Het LOG kan landschappelijk gezien in vier delen worden onderverdeeld.

1. Het noordelijke puntje van het gebied kenmerkt zich doordat het eigenlijk 'los' ligt 
van de overige delen van het LOG. Er is veel bebouwing en een rationele verkaveling.

2. Het noordelijke deel tot aan de Geerstraat kenmerkt zich door de openheid en de 
rechtlijnige verkaveling ontstaan door de veenontginningen. De bebouwing bevindt 
zich op de hogere delen langs de Gatherweg en aan het zuidpuntje van de 
Bokkerijweg.

3. Het middengebied ligt deels buiten de grenzen van het LOG, maar speelt een 
belangrijke rol doordat het middenin het LOG ligt. Het gebied bestaat uit een 
ontgonnen veenvlakte en is daardoor erg laag en nat. Mede hierdoor is het 
middengedeelte minder geschikt voor landbouwkundig gebruik. In het gebied liggen 
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enkele kleine (natte) bosjes.
4. De zuidkant kenmerkt zich door het kleinschalige landschap met mo-zaïekpatroon, 

een open es, een natte komvlakte, oude boerderijen en kronkelende wegen.

Opvallende elementen

In het landschap is een aantal elementen duidelijk zichtbaar en aanwezig in het 
landschap. De hoogspanningskabels met bijbehorende masten zijn duidelijk aanwezig. 
Daarnaast is de snelweg A50, Apeldoorn - Zwolle, duidelijk aanwezig. De weg is 
grotendeels onbeplant, zodat er wel visuele relaties zijn tussen de oost- en westzijde van 
de weg. 

Open landschap, lanen en bossen

Wat opvalt in het landschap zijn de beplantingen. Het centrale deel van het LOG is 
grotendeels een open landschap. Behalve wanneer maïsgewassen boven ooghoogte 
uitsteken. De massa in het LOG wordt gevormd door onder meer laanbeplanting en 
kleine (broek)bossen. Op de meeste erven, is naast de boerderij en schuren, 
erfbeplanting aanwezig. De kleine bossen en erven vormen de meeste massa in het 
landschap.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

ter bescherming van het reliëf in het plangebied wordt een 
omgevingsvergunningplicht opgenomen voor ophogen en afgraven van gronden;
behoud van open doorzichten in het gebied.

3.1.2  Cultuurhistorie

Behoud, herkenbaarheid of versterking van de volgende aspecten is vanuit 
cultuurhistorisch perspectief van essentieel belang voor de identiteit van het 
buitengebied Beemte Broekland.2 

Ruimtelijke structuur

de historische hoofdstructuur: Broeklanderweg - Beemterweg - Oude Beemterweg - 
Weg langs Apeldoorns kanaal, waarlangs een onregelmatige verkaveling;
de historische substructuur: parallelle rechte wegen tussen Broeklanderweg - 
Beemterweg, waaraan een regelmatige verkaveling ligt.

Openbare ruimte en inrichting

restanten van enken en kleinschalige landschapselementen op de hogere gronden;
op de lager gelegen gronden een meer ruim opgezette 'open' agrarische inrichting 
met restanten van beplantingselementen langs graslandpercelen aan weerszijden 
haaks op de Nieuwe Wetering, tussen Verbindingskanaal en Beemterweg. 
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ruimtelijke structuren Beemte, (gemeente Apeldoorn)

(Bron: gemeente Apeldoorn)

In het plangebied komt een tweetal (gemeentelijke) monumenten voor. Dit zijn de 
Bokkerijweg 11 en Broeklanderweg 21 en betreffen respectievelijk een boerderij en een 
schuurberg.

Op basis van de Cultuurhistorische beleidskaart (Nota I-cultuur, gemeente Apeldoorn) 
geldt in delen van het plangebied een hoge attentiewaarde. Hier is bij ruimtelijke 
ontwikkelingen cultuurhistorisch onderzoek verplicht. Centraal staat het streven naar 
behoud, herstel en versterking van cultuurhistorische waarden. Voor het overgrote deel 
van het plangebied geldt een gemiddelde attentiewaarde. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is 
cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht. Afhankelijk van de resultaten kan volledig 
onderzoek worden verplicht. Centraal staat het streven naar behoud, herstel en 
versterking van cultuurhistorische waarden.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

behoud cultuurhistorische waarden, lanenstructuur en verkaveling. Voor ingrepen 
die deze specifieke waarden aantasten is een omgevingsvergunning nodig;
onder de SVBP2008 kunnen monumenten niet meer worden opgenomen op de 
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verbeelding. Eventueel kunnen ze op een toelichtend kaartje worden opgenomen.

3.1.3  Archeologie

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met 
zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor de onbekende 
waarden heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden (IKAW) opgesteld. Voor de bekende waarden is de 
Archeologische Monumentenkaart (AMK) opgesteld. 

Overigens heeft de gemeente Apeldoorn de beleidskaart 'Archeologie' vastgesteld. Op 
deze kaart zijn de verwachtingswaarden weergegeven, evenals gegevens over 
bijvoorbeeld aanwezigheid van essen. Afhankelijk van de afzonderlijke trefkansen is 
bepaald welk beleid van toepassing is bij bodemingrepen. 
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Uitsnede archeologische beleidskaart, gemeente Apeldoorn

Wettelijk beschermde archeologische monumenten (op grond van de Monumentenwet 
1988) komen in het plangebied niet voor. Dit zijn terreinen van zeer hoge archeologische 
waarde.

Terreinen met te beschermen archeologische waarden dienen in het bestemmingsplan te 
worden gekoppeld aan een beschermingsregeling die erin voorziet dat de waarden in 
acht worden genomen. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

bescherming van de archeologische waarden in de planregels (dubbelbestemming 
Waarde - Archeologie Middelhoog).

3.2  Natuur

Huidige situatie

Het gebied zelf kent geen grote actuele natuurwaarden.3 De vegetatiekartering laat 
volgens de Atlas Groen Gelderland lage en middelhoge natuurwaarden zien. In het 
gebied worden enige rode lijstsoorten aangetroffen, vooral in de lage delen. Dezelfde 
atlas geeft aan dat in het noordelijk deel van het LOG de dichtheden aan grutto's laag 
zijn. Het gebied wordt aangeduid als een redelijk weidevogelgebied. Uit de gegevens van 
het Natuurloket blijkt dat het gebied voor de meeste soortgroepen niet of slecht bezocht 
is. Alleen de soortgroepen broedende watervogels zijn goed onderzocht. Van deze 
soortgroepen zijn enkele zwaar beschermde soorten aanwezig in de betreffende 
km-hokken (dus niet per se binnen het plangebied). De aanwezige bosjes in het gebied 
zijn niet aangemerkt als verzuringgevoelig.

Gebiedsbescherming

Tussen het LOG en de A50 is ruim 10 ha aangewezen als nieuwe natuur (EHS). Dit 
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gedeelte valt buiten het plangebied. In het noordelijke deel van deze nieuwe natuur 
wordt de ontwikkeling van bloemrijk grasland nagestreefd. Dit deel van circa 8 ha is in 
bezit van Staatsbosbeheer. Het zuidelijke deel van het nieuwe natuurgebied van circa 2 
ha heeft als natuurdoel: broekbos. Langs de Kleine Wetering is een zone aangewezen als 
zoekgebied nieuwe natuur. De aangewezen nieuwe natuur wordt niet als 
verzuringgevoelig aan gemerkt in het kader van de WAV (Wet ammoniak en veehouderij). 
Er liggen in de directe omgeving van het LOG geen EHS-gebieden, welke een beperking 
voor het LOG opleveren. 

De nabijheid van het LOG bevinden zich de Natura 2000-gebieden Veluwe en 
Uiterwaarden IJssel. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat de uitbreiding van 
veehouderijbedrijven significant negatieve effecten heeft op deze Natura 2000-gebieden. 
In het kader van het PlanMER is er daarom een zogenaamde passende beoordeling te 
worden uitgevoerd. Deze passende beoordeling geeft inzicht in de mogelijke gevolgen 
voor de Natura 2000-gebieden en in hoeverre kritische depositiewaarden van stikstof 
worden overschreden. Zie hoofdstuk 4.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Bij de ontwikkeling van het LOG behoeft geen rekening te worden gehouden met 
actuele natuurwaarden of de EHS.
Nieuwvestiging of vergroting van agrarische bedrijven dient getoetst te worden aan 
de soortbescherming conform de Flora- en faunawet.
In het kader van het PlanMER worden de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden 
nader beoordeeld.

3.3  Water

Het Rijksbeleid ten aanzien van water is neergelegd in de Vierde Nota Waterhuishouding 
(1998).4 Hierin is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland moet zijn gericht op een 
veilig en goed bewoonbaar land met gezonde duurzame watersystemen. Om dit te 
bereiken moet zoveel mogelijk worden uitgegaan van een watersysteembenadering en 
integraal waterbeheer. In de nota is onder meer aangegeven dat stedelijk water meer 
aandacht moet krijgen. Volgens de nota Waterbeheer in de 21e eeuw (2000) moet aan 
het watersysteem meer aandacht worden gegeven om de natuurlijke veerkracht te 
benutten. Voorkomen van afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie 
"vasthouden-bergen-afvoeren" staat hierbij centraal. Ook in stedelijke uitbreidingen dient 
daarom het overtollige hemelwater beter te worden vastgehouden. Het vroegtijdig 
betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang is, door middel 
van de Watertoets, per 1 juli 2008 verankerd in art. 3.1.6 lid 1 sub b van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro).

De watertoets is een overlegverplichting tussen initiatiefnemer en waterbeheerder(s) en 
geldt onder andere voor het vaststellen van een bestemmingsplan, of een wijzigings- en 
uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub a en b Wro. De watertoets omvat het 
hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen 
van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de 
watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op even 
wichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige 
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. 

Watersysteem

Het landbouwontwikkelingsgebied watert via een intensief slotenstelsel af op een drietal 
weteringen, de Nieuwe Wetering, de Kleine Wetering en de Grote Wetering. De 
weteringen wateren in noordelijke richting af en lozen hun water op de IJssel. In het 
gebied treedt kwelwater vanuit de Veluwe uit. Dit blijkt uit de vele ijzerhoudende sloten, 
vooral in het westelijk deel en in een strook van oost naar west door het gebied. De 
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gemiddelde variatie in grondwaterstanden wordt aangeduid met zogenaamde 
grondwatertrappen. De grondwatertrappen in het gebied variëren van zeer natte Gt II's 
tot droge Gt VII's. De natte gronden zijn veelal venig van karakter. Een Gemiddeld 
Hoogste Grondwaterstanden ondieper dan 40 cm-mv is slecht geschikt voor 
bebouwing. Optimaal is een GHG groter dan 70 cm-mv.

De Nieuwe Wetering is aangewezen als Waterlichaam (Kader Richtlijn Water). In het 
Stroomgebied uitwerkingsplan Noordelijke IJsselvallei (SUP) is aangegeven wat dit 
betekent: 50% van de oever wordt heringericht met een 5-10 m brede plas-draszone, 
met per 1 km watergang een stapsteen van 1 ha. In het SUP Noordelijke IJsselvallei is 
tevens aangegeven dat de Nieuwe Wetering wordt gebaggerd. De Kleine Wetering is in 
het provinciale beleid aangewezen als ecologische verbindingszone model 'winde'. 
Volgens het SUP krijgt dit invulling door 25% van de oever her in te richten als 
plas-draszone met om de maximaal 3 km watergang een stapsteen van 1-2 ha.

Eisen Waterschap

Het waterschap stelt eisen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de vestiging van 
nieuwe bedrijven moet hiermee in het ontwerp rekening worden gehouden. Deze zijn 
hiernaast beknopt weergegeven.

1. De afvoer mag niet toenemen als gevolg van de ruimtelijke ingreep;
2. Inundatie vanuit oppervlaktewater niet vaker dan de werknorm;
3. Kwantiteitstrits 'Vasthouden - bergen - afvoeren';
4. Kwaliteitstrits 'schoon houden - scheiden - schoon maken';
5. (Geo)hydrologische situatie.

In het kader van het PlanMER is onderzoek gedaan naar de geschikte locaties voor 
nieuwvestiging in relatie tot bodem en waterhuishoudkundige aspecten, zie hiervoor 
paragraaf 4.6.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

ecologische verbindingzone en extensief recreatief gebruik in, op en aan het water 
mogelijk maken;
de weteringen als zodanig vastleggen in het bestemmingsplan;
het plan zal voorts een regeling bevatten teneinde flexibel medewerking te kunnen 
verlenen aan de herinrichting van de ecologische verbindingszones en het 
gebiedseigen water beter vast te houden, met behoud van de rechtszekerheid van 
de grondeigenaren;
bij vergroting van het verharde oppervlakte, zoals bij de nieuwvestiging en vergroting 
van agrarische bedrijven, dient te worden voorzien in voldoende waterberging ter 
compensatie. 
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Inventarisatie plangebied

3.4  Landbouw 

3.4.1  Beschrijving bestaande situatie

Boerderijen en bebouwing is voornamelijk te vinden op de hoger gelegen gebieden van 
het LOG.5 De bedrijven zijn over het algemeen op de essen en dekzandruggen gebouwd. 
De lager gelegen delen zijn in gebruik voor melkveehouderij. Deze liggen met name in het 
middengedeelte rond de Bokkerijweg.

Bedrijven langs de Broeklanderweg en de Gartherweg zijn klein. Er is slechts een van de 
elf bedrijven groter dan 50 nge. Langs de Broeklanderweg zijn ook veel burgerwoningen 
aanwezig. Ook langs de Bokkerijweg is een groot deel van de agrarische bedrijven kleiner 
dan 50 nge. De grotere bedrijven in het noordelijk deel van het LOG bevinden zich allen 
ten noorden van de Geerstraat, langs de Weteringdijk. Hier bevinden zichtwee grotere 
gespecialiseerde varkens- en pluimveehouderij bedrijven.

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
20



Overeenkomstig de bestanden van de gemeentelijke milieuvergunningen zijn er in het 
LOG 14 bestaande intensieve veehouderijen, waarvan 5 in Epe en 9 in Apeldoorn. 
Daarnaast zijn er ook 14 overige agrarische bedrijven, zoals melkveehouderijen en 
paardenfokkerijen (3 in Apeldoorn en 11 in Epe).

Overigens kan de situatie, zoals vergund in de milieuvergunning natuurlijk afwijken van 
de bestaande situatie.

3.4.2  Reconstructiebeleid

Het LOG Beemte Vaassen is het enige LOG binnen het Reconstructieplan Veluwe en 
daarmee regionaal van groot belang. Voor het welslagen van de reconstructie is een 
succesvolle verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven uit de extensiveringszone 
naar het LOG essentieel. De toename van intensieve veehouderij in het LOG betekent 
onder meer het ontzien van kwetsbare natuur en het oplossen van geurhinder elders in 
de regio. In het reconstructieplan zijn de volgende uitgangspunten van belang voor het 
bestemmingsplan.

de begrenzing van het LOG overeenkomstig het Reconstructieplan Veluwe 
overnemen in het bestemmingsplan;
voor bedrijven die deels in het LOG liggen geldt het beleid voor die zone;
ontwikkeling van een duurzame intensieve veehouderij staat in het LOG centraal;
ruimte bieden voor grootschalige intensieve veehouderij, waarbij nieuwvestiging, 
hervestiging en uitbreiding van en omschakeling naar intensieve veehouderij in 
beginsel is toegestaan;
het clusteren van bedrijven is mogelijk omdat deze samenwerking schaalvoordelen 
biedt;
overname van een intensieve veehouderij is altijd mogelijk;
nieuwvestiging binnen een LOG is alleen mogelijk als het een volwaardig bedrijf 
betreft;
hervestiging van bedrijven, die van elders verplaatst (moeten) worden, vindt bij 
voorkeur in dit LOG plaats;
binnen het LOG is het wenselijk dat individuele bedrijven worden samengevoegd in 
verband met schaalvoordelen;
bouwvlakken kunnen uitgroeien tot 1,5 ha, een groter bouwvlak is mogelijk;
de maat van het bouwvlak wordt bepaald door de feitelijk, ruimtelijke en 
milieutechnische situatie ter plaatse;
voor het toekennen van een groter bouwvlak dan 1,5 ha geldt dat er voldoende 
ruimte gereserveerd moet worden voor een goede landschappelijke inpassing van 
zowel bestaande als de nieuw op te richten bebouwing;
voor grondgebonden bedrijven zonder intensieve veehouderij tak, stelt het 
reconstructieplan geen beperkingen aan de omvang van het bouwvlak. Hiervoor 
geldt het vigerende ruimtelijke en milieubeleid;
oprichten van windmolens, anders dan bij individueel bedrijven, is mogelijk als blijkt 
dat de locatie geen strijdigheden opwerpt met de doelstellingen van het gebied. 
Molens bij individuele bedrijven blijven ter toetsing aan het vigerende beleid;
ruimtelijke randvoorwaarden die uit het geldende streekplan zijn gesteld aan de 
landbouw, alsmede de beperkingen uit het generieke milieubeleid en andere wet- en 
regelgeving binnen het LOG blijven onverkort van toepassing op de ontwikkeling van 
de intensieve veehouderij;
voorkom ontwikkelingen in het LOG voor niet-agrarische functies die een 
belemmering kunnen vormen voor de landbouw in het algemeen en de intensieve 
veehouderij in het bijzonder. Het stichten van nieuwe woningbouwlocaties, 
bedrijfsterreinen, verblijfsrecreatieterreinen e.d. zijn daarom uitgesloten;
uitbreiding van niet-agrarische functies, eventueel mogelijk via wijzigingsplannen, 
kan doorgaan mits de uitbreiding de intensieve veehouderij niet nadelig beïnvloedt.
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3.4.3  Ontwikkelingen

Binnen de intensieve veehouderij is een aantal ontwikkelingen gaande die specifiek 
gelden voor de LOG's.6 In een LOG hebben agrarische ondernemers de mogelijkheid om 
zich te her- of nieuw te vestigen en om uit te breiden op huidige locaties binnen het 
LOG. Deze uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging moet wel passen binnen de 
grenzen en randvoorwaarden van de gemeente en provincie (met name de 
Milieuwetgeving en reconstructieplan). De provincie Gelderland heeft als streven dat van 
alle nieuwkomers in een LOG 50% gebruikmaakt van een bestaande locatie (dus 
hervestiging op een bestaande locatie). Globaal gezien kan onderscheid worden gemaakt 
in drie soorten ontwikkelingen binnen het LOG:

1. Nieuw- of hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven die gebruikmaken van de 
regeling Verplaatsing Intensieve Veehouderij Gelderland (VIV-regeling);

2. Nieuw- en of hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven die geen 
gebruikmaken van de VIV-regeling;

3. Uitbreiding van bestaande bedrijven in het LOG.

Verplaatsers die gebruikmaken van de VIV-regeling Gelderland

Voor het realiseren van de reconstructieplannen in Gelderland heeft de provincie een 
subsidieregeling vastgesteld die het mogelijk maakt intensieve veehouderijen in 
extensiveringgebieden (uit reconstructieplannen) te verplaatsen naar 
Landbouwontwikke- lingsgebieden. 

Momenteel zijn er vier intensieve veehouderijen voornemens naar het LOG 
Beemte-Vaassen te verplaatsen.

Verplaatsers buiten de VIV-regeling

Specifiek voor het LOG zijn er ook verplaatsers die geen gebruikmaken van de 
VIV-regeling. Dit zijn intensieve veehouderijen die zich momenteel bevinden in een 
verwevingsgebied (en daarom niet mee mogen doen met VIV-regeling), maar wel in de 
knel zijn geraakt op hun huidige locatie. Er wordt verwacht dat de komende tien jaar 
ongeveer 15 à 30 intensieve veehouderijen buiten de VIV-regeling om een verzoek 
indienen tot inplaatsing in een LOG in Gelderland. 

Op het moment is één inplaatser bezig in het LOG Beemte-Vaassen buiten de 
VIV-regeling om.

3.4.4  Functieverandering en nevenactiviteiten

Beleidskader functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen (Apeldoorn)

De Regio Stedendriehoek heeft het Beleidskader functieverandering van vrijkomende 
agrarische gebouwen opgesteld. Het is vastgesteld door de vijf gemeenteraden op 21 en 
24 april 2008. Op 1 juli 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland grotendeels 
ingestemd met dit beleidskader. Met het besluit van Gedeputeerde Staten treedt dit 
beleidskader in de plaats van het generieke streekplanbeleid voor functieverandering. 
Gedeputeerde Staten geven aan dat de gemeenten hun bestemmingsplannen 
buitengebied dienen aan te passen aan dit beleidskader of afzonderlijke 
bestemmingsplannen dienen op te stellen voor de verschillende plannen tot 
functieverandering. 

De landbouwontwikkelingsgebieden zijn op basis van de reconstructieplannen primair 
bedoeld voor ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Versterken van de 
woonfunctie in de landbouwontwikkelingsgebieden is belemmerend voor de 
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ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij. Wel is het mogelijk om te 
slopen oppervlaktestallen op meerdere erven op te tellen (te clusteren) ten behoeve van 
het bouwen van een woning of woningen op één erf waar wel functieverandering naar 
wonen mogelijk is. 

Streekplanuitwerking Functieverandering (Epe)

De regio Noord-Veluwe heeft de streekplanuitwerking Functieverandering opgesteld. 
Doelstelling van deze streekplanuitwerking is om via hergebruik en/of functieverandering 
van vrijgekomen of vrij te komen agrarische bedrijfsgebouwen de leefbaarheid in het 
landelijk gebied te verhogen. Er wordt een onderscheid gemaakt in functieverandering 
naar wonen en naar werken.

Het Landbouwontwikkelingsgebied nabij Vaassen is hierin opgenomen. Gemeenten 
kunnen ervoor kiezen de gebieden nader te begrenzen (voor wat betreft de 
grondgebonden veehouderij) en hiervoor specifiek beleid te ontwikkelen. Doordat deze 
gebieden primair agrarisch zijn, kunnen gemeenten ervoor kiezen hier zeer terughoudend 
met functieverandering om te gaan (of dit uit te sluiten). In deze streekplanuitwerking is 
voor deze gebieden echter geen specifiek beleid opgenomen.

Kleinschalige nevenactiviteiten

Het streekplan biedt gemeenten de mogelijkheid kleinschalige nevenactiviteiten bij 
agrarische bedrijven in bestemmingsplannen te regelen. De nevenactiviteit mag 
maximaal 25% van het bebouwd oppervlak tot een maximum van 350 m² van de 
bedrijfsgebouwen omvatten. Voorts dient de nevenfunctie qua oppervlak ondergeschikt 
te blijven aan de hoofdfunctie.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

op de locaties waar de ontwikkeling van intensieve veehouderij plaatsvindt, dient in 
verband met het tegengaan van verspreiding van dierziekten voldoende afstand tussen 
de bouwvlakken te worden aangehouden. Voor specialistische bedrijven die aan de SPF 
norm moeten voldoen is een afstand van 300-400 m nodig. Bij de ontwikkeling van dit 
LOG wordt uitgegaan van een minimale afstand van 100 m tussen de afzonderlijke 
bouwvlakken;

op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient een afstand van 25 m 
tussen de bouwvlakken en 50 m tussen het emissiepunt en de naastgelegen 
bedrijfswoning (van naastgelegen bedrijf) te worden aangehouden;
alle agrarische bedrijfsbestemmingen in het gebied zijn in principe beschikbaar voor 
hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven. Ruimtelijke ordening 
is hierbij niet de beperkende factor, maar milieu;
bij hervesting op een bestaande locatie kan het ook gaan om een bestaande 
woonlocatie (burgerwoning) die wordt omgezet in dienstwoning en waaraan een 
agrarisch bouwvlak wordt toegevoegd (conform Staten Notitie d.d. 10 juli 2007);
het lijkt niet bezwaarlijk om nevenactiviteiten toe te staan bij de agrarische bedrijven 
in het LOG;
functieverandering naar wonen of niet-agrarische bedrijvigheid wordt niet 
toegestaan in het LOG.

3.5  Burgerwoningen

Verspreid in het plangebied komen burgerwoningen voor. Het gaat om circa 40 
woningen. Bijna de helft had in het vigerende bestemmingsplan een agrarische 
bestemming. De meeste woonbebouwing concentreert zich langs de Broeklanderweg. 
Voor het overige komt de bebouwing verspreid in het plangebied voor.

De aanwezigheid van deze burgerwoningen heeft een grote invloed op de beschikbare 
milieuruimte voor uitbreiding van intensieve veehouderijen. Langs de Gatherweg en 
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langs de Broeklanderweg is daardoor de uitbreidingsruimte beperkt.

De woningen worden gekenmerkt door een in het algemeen lage gootlijn, dat wil zeggen 
één bouwlaag met kap en komen voor in voornamelijk vrijstaande woningen. Naast de 
gebruikelijke burgerwoningen wordt gewoond in voormalige boerderijen, voormalige 
schuren en dergelijke. 

Met de beëindiging van agrarische bedrijven hebben ook veel voormalige 
dienstwoningen een woonfunctie gekregen. De toename van de mobiliteit en de 
behoefte aan rust en ruimte maken deze vrijkomende (dienst)woningen tot gewilde 
objecten.

De maatvoering van de burgerwoningen is eveneens zeer divers. De bebouwing varieert 
van kleinschalige woningen tot en met forse boerderijen.

De algemene beleidslijn is dat in beginsel nieuwbouw ten behoeve van het wonen in het 
plangebied wordt geweerd, teneinde te voorkomen dat meer woningen in het 
plangebied worden gebouwd die geen functionele binding met het landelijk gebied 
hebben. Het gemeentelijke, regionale en provinciale beleid richt zich op bundeling van 
stedelijke functies, waaronder wonen, in de kernen en op beperking van de mobiliteit en 
de aantasting van het landelijk gebied.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

bestaande woningen worden als zondanig bestemd;
de bouw van nieuwe burgerwoningen wordt niet toegestaan, ook niet in het kader 
van functieverandering;
het splitsen van een woning in twee zelfstandige woonruimten is onder 
voorwaarden mogelijk (overeenkomstig de standaard regels voor het landelijk gebied 
Apeldoorn);
het plan zal onder voorwaarden een regeling bevatten voor het bieden van 
mogelijkheden voor kleinschalige aan huis verbonden activiteiten (standaard regels 
voor het landelijk gebied Apeldoorn).

3.6  Overige functies

Aan de Geerstraat 14 bevindt zich een basisschool. Deze blijft binnen het LOG 
gehandhaafd en krijgt een passende bestemming.

3.7  Infrastructuur

De westgrens van het LOG wordt bepaald door de snelweg A 50 waarvan één van de 
afslagen in het gebied ligt.7 De afslag komt uit op de enige N-weg in het gebied, de 
Geerstraat (N972). Via deze afslag en de Geerstraat komt het grootste deel van het 
(landbouw)verkeer het gebied in. De andere manieren om het gebied te bereiken zijn via 
de lange route door Voorst over smalle wegen of over de Broeklanderweg, ook via 
smalle wegen en vormen geen goed alternatief. De overige wegen in het gebied zijn erg 
smal en soms zelfs nog onverhard. In het Epese deel zijn de wegen recht en veelal 
doodlopend. In het Apeldoornse deel zijn de wegen doorgaand maar met veel bochten.
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Huidige situatie infrastructuur (bron: gemeente Apeldoorn)

De smalle, kronkelige en doodlopende wegen zijn ook van invloed op de 
verkeersveiligheid in het gebied en de bereikbaarheid van het gebied voor fietsers. Zeker 
gezien het feit dat in de noordelijke punt van het LOG een lagere school ligt. Vanuit het 
gehele LOG en daarbuiten komen fietsers naar deze school. Bij de ontwikkeling van het 
LOG is het wenselijk om met de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het gebied 
voor fietsers rekening te houden. 

Dwars door het gebied van zuid naar noord loopt een hoogspanningsleiding. Binnen een 
zone van 2x71 m aan weerszijde van een hoogspanningsleiding mogen geen nieuwe 
gevoelige bestemmingen (lees woningen, scholen et cetera) worden opgericht. Stallen 
en andere bedrijfsgebouwen kunnen wel. Hiervoor is de zakelijk rechtstrook van 2x22,5 
aan weerszijde van de leiding relevant, daarbinnen mogen in principe geen gebouwen 
worden opgericht.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

er dient rekening te worden gehouden met de zonering van de 
hoogspanningsleiding. 
de bestaande wegen worden als zodanig bestemd.
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4  Uitvoerbaarheidsaspecten

Voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderrijen in het LOG is voorliggende 
herziening van de bestemmingsplannen buitengebied van beide gemeenten nodig. 
Omdat er sprake is van een besluit (het intergemeentelijke bestemmingsplan) dat het 
kader vormt voor toekomstig m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten én omdat er een 
passende beoordeling ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 aan de orde is, is er 
voor dit gebied een PlanMER (milieueffectrapport voor plannen) opgesteld. Dit is 
verplicht op grond van de Wm. Middels het uitgevoerde PlanMER zijn de (milieu)gevolgen 
vanuit het LOG in een vroegtijdig stadium inzichtelijk gemaakt. 

Naar aanleiding van het vastgestelde gebiedsplan, de bestuurlijke keuze voor het aantal 
nieuw- en hervestigingen inclusief de verdeling ervan binnen het LOG en de ambtelijke 
behandeling die is uitgekristalliseerd in de Nota van Uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan zijn er voor het PlanMER nog drie relevante varianten gedefinieerd 
voor inrichting van het LOG Beemte-Vaassen met nieuw en her te vestigen intensieve 
veehouderijen.

a. Geconcentreerd langs de Bokkerijweg;
b. Geconcentreerd langs de Weteringdijk;
c. Deels langs Bokkerijweg, deels langs Weteringdijk.

Uitgangspunt is dat het aantal in te plaatsen intensieve veehouderijbedrijven is 
vastgelegd op 8. Dit betreft nieuwvestigingen (op een nieuwe locatie waar nu nog geen 
bouwvlak aanwezig is) en hervestigingen (op een bestaand bouwvlak waar nu nog geen 
intensieve veehouderij gevestigd is). 

Op basis van een inschatting van de begeleidingsgroep en de inbreng van LTO Noord 
Gelderland is een mix van te vestigen pluimvee-, varkens- en kalvermestbedrijven 
aangenomen en fictief volgens de drie varianten ingeplaatst. Het gaat hierbij om een 
bepaald formaat bedrijven, met een bepaald aantal dieren. De eisen zijn dat deze 
voldoende groot zijn voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering en dat deze voldoen aan 
de nieuwe emissie-eisen.

De bouwvlakken voor de nieuwvestigingen en hervestigingen zullen worden 
gemaximeerd op 3 ha met een bebouwingspercentage van 60%. Op grond van 
algemeen bekende verhoudingsgetallen is de verdeling over het type bedrijven als volgt: 
vijf varkensbedrijven, twee pluimveebedrijven en een kalverhouderij.

In het PlanMER zijn de volgende milieu en planologische aspecten beoordeeld: ammoniak 
en Natura 2000-gebieden, geurhinder, landschap, cultuurhistorie en archeologie, natuur 
en beschermde soorten, verkeer, fijn stof, geluid, water/bodem en gezondheid. 

Op deze plaats wordt voor de gevolgen van de geboden mogelijkheden ten aanzien van 
de diverse milieuaspecten verwezen naar de afzonderlijke PlanMER. Wel zijn hierna de 
belangrijkste conclusies en aspecten uit het PlanMER opgenomen.

4.1  Ammoniak en Natura 2000

De realisatie van het LOG heeft een toename van de stikstofdepositie tot gevolg. Gezien 
de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn hiervoor de effecten in beeld gebracht door 
het uitvoeren van een passende beoordeling in het kader van het PlanMER. (rapport als 
bijlage 2 Passende beoordeling toegevoegd)

Door de invulling van het LOG zullen meer veehouderijen zich in het gebied gaan 
vestigen, dan wel zullen enkele IV-bedrijven uit gaan breiden. De stikstofdepositie vanuit 
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het LOG op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en Veluwe neemt hierdoor 
toe. Dit geldt voor alle onderzochte varianten. De toename in stikstofdepositie is relatief 
gering gezien de afstand van het LOG ten opzichte van de Natura 2000-gebieden. De 
toename is echter in alle varianten meer dan 0.5% van de kritische depositiewaarde. Bij 
de plaatsing van de veehouderijen in het LOG is daardoor een vergunning in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist. Hierbij is echter nog geen rekening 
gehouden met saldering. Veehouderijen die zich in het LOG willen plaatsen liggen 
momenteel dichter bij de Natura 2000-gebieden. Door de verplaatsing zal de afstand van 
de betreffende veehouderij ten opzichte van het Natura 2000-gebied worden vergroot. 
Hierdoor valt relatief gezien een afname van de stikstofdepositie op de Natura 
2000-gebieden te verwachten. 

Per intensieve veehouderij moet echter worden aangetoond dat er per saldo sprake is 
van een afname van de stikstofdepositie. Hierbij is van belang dat voor uitbreiding van 
veehouderijen de provincie Gelderland een Verordening stikstof en Natura 2000 op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 in voorbereiding heeft. Onderdeel hiervan is 
een depositiebank. De bouw van stallen is dan alleen mogelijk indien dat past binnen de 
spelregels van de depositiebank. Die spelregels zien erop dat er sprake is van een 
afname van de stikstof-depositie in de Natura 2000-gebieden. 

Door de werking van deze verordening hebben de ontwikkelingen in het plangebied geen 
significant negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden.

Daarnaast kan nog worden vermeld dat bij de berekeningen van de stikstofdepositie 
geen rekening gehouden met mitigerende maatregelen zoals het toepassen van 
luchtwassers, waarmee de stikstofdepositie vanuit het LOG kan worden verminderd.

4.2  Flora en fauna

De effecten op de Natura 2000-gebieden is aan bod gekomen in de effectbeschrijving 
van ammoniak. De onderstaande effectbeschrijving richt zich op de effecten op de 
omliggende natuurgebieden en op de aanwezige beschermde soorten. 

Effect beschermde natuurgebieden

In de nadere uitwerking van het EHS-gebied bij het LOG zijn vijf verschillende 
deelgebieden onderscheiden. De provincie heeft voor de EHS-gebieden wezenlijke 
kenmerken geformuleerd. Wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied mogen niet 
significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van 
redenen van groot openbaar belang.

De ecologische kernkwaliteiten van een bepaald gebied zijn gelijk aan de door 
Gedeputeerde Staten geformuleerde natuurdoelstellingen voor dat gebied. 
Gedeputeerde Staten beschouwen een ruimtelijke ingreep waarvoor een 
bestemmingsplan moet worden aangepast als een significante aantasting van 
kernkwaliteiten en omgevingscondities wanneer deze kan leiden tot de volgende 
effecten:

Een vermindering van areaal en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en 
landschapselementen en gebieden die aangewezen voor nieuwe natuur en 
agrarische natuur;
Een vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren in 
verbindingszones en tussen de verschillende leefgebieden in de overige delen van de 
EHS. In het bijzonder de vrije verplaatsing van herten en wilde zwijnen binnen het 
gehele bos- en natuurgebied van de Veluwe;
Een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor 
conform de Flora en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing vereist is 
en als zodanig worden genoemd in de AMvB Vrijstelling beschermde dier- en 
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plantensoorten Flora en faunawet;
Een vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden 
(aaneengeslotenheid);
Een belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden;
Een verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en 
verbondenheid met het landschap van HEN-wateren;
Een verandering van de grond- en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en 
kwantiteit) die de voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en oppervlaktewater 
situatie (verder) aantast;
Een verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting in stiltebeleidsgebieden en 
stiltegebieden (in geval de norm van 40 decibel wordt overschreden).

Door de invulling van het LOG valt met name effect te verwachten door de toename in 
de depositie van stikstof. Vergeleken met Natura 2000-gebieden is de depositie van het 
LOG op de EHS veel groter aangezien de gebieden dicht bij het LOG gelegen zijn. Dit 
betekent dat het LOG negatief werkt op de kwaliteit van de EHS gebieden.

Niet alle deelgebieden van de EHS zijn verzuringgevoelig. Wanneer naar de 
ammoniakdepositie wordt gekeken zal de depositie op deelgebied 1 het hoogst zijn. In 
alle varianten bedraagt dit tussen 600 en 800 mol per ha per jaar. In deelgebied 2 en 3 
bedraagt de depositie 400 tot 500 mol per ha per jaar. Door de invulling van het LOG zal 
de ammoniakdepositie toenemen. Negatieve effecten voor de natuurwaarden worden 
echter niet verwacht.

Ook op het Wav-gebied ten westen van het LOG zal de depositie van ammoniak door de 
invulling van het LOG waarschijnlijk toenemen. Er zijn geen kritische waarden van het 
Wav-gebied bekend. Omdat de ammoniakdepositie in alle varianten toeneemt, is de 
beoordeling voor zowel de basisvarianten als de plusvarianten negatief.

Effect beschermde soorten

Een onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. In het rapport 
wordt beschreven welke beschermde soorten voorkomen in het gebied en welke 
effecten er kunnen optreden. Het rapport is in bijlage 3 Quickscan LOG Beemte - 
Vaassen toegevoegd.

Door de veranderingen in het landschap door de inrichting van het LOG kunnen er 
invloeden optreden op planten en dieren. De belangrijkste veranderingen met mogelijke 
gevolgen voor beschermde soorten zijn:

verlies aan leefruimte door het ruimtebeslag;
verstoring en verlies van verblijfplaatsen;
verwijderen van vegetatie;
geen kap van bomen of sloop van bestaande gebouwen.

Algemeen

Door grond- en graafwerkzaamheden kunnen holen en/of schuilplaatsen worden 
verstoord of vernietigd, individuele dieren kunnen daarbij worden verstoord of 
omkomen. De bouw van nieuwe erven kan voor extra verstoring door licht en geluid 
zorgen. Ook vindt door de bouw van woningen ruimtebeslag op leefgebied van soorten 
plaats. Met het toenemen van de verharding van het terrein kan biotoop van 
grondgebonden dieren verdwijnen. Tijdens de uitvoering kan de fysieke aanwezigheid 
van machines en mensen leiden tot verstoring van dieren. Ook de ingebruikname van het 
terrein als woonlocatie kan hiertoe leiden.

Vaatplanten

Met de aanleg van wegen en erven worden waarschijnlijk geen beschermde vaatplanten 
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beschadigd of verdwijnen er geen standplaatsen. De mogelijke standplaats van 
beschermde vaatplanten zijn te verwachten in en rondom de watergangen, in de 
bosschages of in de randen van erven, weiden en akkers. Er worden geen zwaarder 
beschermde vaatplanten verwacht in het gebied. Effecten bij de aanleg van de nieuwe 
erven zijn bij voorbaat echter niet geheel uit te sluiten, doordat de precieze locatie van de 
erven en het voorkomen van beschermde vaatplanten in het gebied nog niet bekend zijn. 
Deze mogelijke effecten zijn op lokaal niveau te mitigeren, door de planten te verplaatsen 
naar een andere geschikte standplaats.

Zoogdieren

Met de ontwikkeling van het LOG worden de zoogdieren in het gebied tijdelijk verstoord 
door de activiteiten, echter zal er in verloop van tijd gewenning optreden. Voor de 
algemene zoogdieren heeft de aanleg van erven geen effecten. Met betrekking tot de 
zwaarder beschermde vleermuizen zijn er mogelijke effecten bij veranderingen van 
bestaande erven. Door de uitbreiding van de erven en het slopen van gebouwen kan er 
(potentieel) leefgebied c.q. verblijfplaatsen verloren gaan. Deze effecten moeten vooraf 
gemitigeerd worden voordat de bestaande erven kunnen uitbreiden. Deze voorafgaande 
mitigatie is te realiseren door de nieuwe erven een vleermuisvriendelijke inrichting te 
geven. Door het toepassen van een vleermuisvriendelijke inrichting op de nieuwe erven 
wordt de draagkracht voor vleermuizen in het LOG vergroot. Over de tijdsperiode en de 
afstand tussen bestaande, uit te breiden erven en nieuwe erven waarvoor de mitigatie 
geldig is, moet vooraf doorgesproken met Dienst Regelingen van LNV. Met de aanleg 
van de nieuwe erven op de bestaande wei- en bouwlanden zijn geen effecten te 
verwachten op het foerageergebied en vliegroutes in het LOG. Bij de aanleg van de 
nieuwe erven wordt de openheid van het gebied behouden en de lijnstructuren in het 
landschap worden gehandhaafd. Mochten bij de aanleg van de nieuwe erven toch 
bomen worden gekapt, dan moet gekeken worden of deze geen verblijfplaatsen bezitten 
of onderdeel uitmaken van een vliegroute.

Met betrekking tot de das zal er foerageergebied verdwijnen door de aanleg van de 
nieuwe erven. Deze effecten zijn te mitigeren door voor de aanleg van de erven binnen 
het foerageergebied van de das de kwaliteit van het foerageergebied te verbeteren. Het 
foerageergebied van de das is te verbeteren door de aanleg van heggen en houtwallen 
met bomen en struiken met bessen en noten. Eén van de erven is langs de bosrand 
gepland met de dassenburcht. Deze locatie geeft teveel verstoring waarop op den duur 
de locatie van de dassenburcht ongeschikt wordt. Met name honden geven een grote 
verstoring.

Broed(vogels)

Met de ontwikkelingen in het LOG zijn er effecten mogelijk op weidevogels en vogels die 
afhankelijk zijn van erven. Door veranderingen van bestaande erven, door uitbreiding, 
gaat er (potentieel) leefgebied verloren. Met de komst van nieuwe erven neemt het areaal 
aan akkers en weilanden af, waardoor er (potentieel) geschikte broedlocaties van 
weidevogels verdwijnen. Voor de weidevogels zijn de effecten minimaal omdat het in 
totaal om vijf nieuwe locaties gaat van maximaal 3 hectare. Het totale LOG bestaat uit 
meer dan 300 hectare aan weiden en akkers. De effecten op bestaande bedrijven zijn te 
mitigeren door bij de uitbreiding en ook op de nieuwe erven een vogelvriendelijke 
inrichting toe te passen. Met name de soorten, huismus, steenuil, zwarte roodstaart en 
huis- en boerenzwaluw zijn kritische soorten met specifieke eisen. Door het toepassen 
van een vogelvriendelijke inrichting op de nieuwe erven wordt de draagkracht voor 
erfbewonende vogels in het LOG vergroot. 

Verwijderen van vegetatie

Bij verwijdering van vegetatie kunnen broedende vogels verstoord en nesten vernietigd 
worden wanneer de werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden. In dit plan 

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
30



worden geen bomen gekapt

Amfibieën

Met de ontwikkeling in het LOG zijn er geen effecten te verwachten op populatieniveau 
van amfibieën. Lokale, individuele effecten bij de aanleg en uitbreiding van de erven zijn 
bij voorbaat niet uit te sluiten, doordat de precieze locatie van de erven en het 
voorkomen van beschermde amfibieën in het gebied nog niet bekend zijn. Deze 
mogelijke effecten zijn op lokaal niveau te mitigeren.

Vissen

Met de ontwikkeling in het LOG zijn er geen effecten te verwachten op populatieniveau 
van vissen, wanneer bestaande watergangen niet worden gedempt of anders worden 
ingericht. In onderstaande tabel zijn de effecten van de inrichting van het LOG op 
beschermde soorten kort samengevat. De mogelijke effecten die kunnen voorkomen op 
lokaal niveau zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze door de initiatiefnemer van 
een erf zelf gemitigeerd dienen te worden.

Toetsing van effecten aan de flora- en faunawet

Niet alle effecten op (beschermde) planten en dieren zijn in strijd met de Flora- en 
faunawet. Alleen wanneer de effecten vallen binnen de algemene verbodsbepalingen van 
artikel 8 tot en met 12 is sprake van een dreigende overtreding. In onderstaande tabel is 
aangegeven voor welke soorten de negatieve effecten, zoals hierboven beschreven, 
strijdig zijn met de algemene verbodsbepalingen.

Mitigerende maatregelen

Bij alle werkzaamheden in het gebied dient zorgvuldig gewerkt te worden. Wanneer bij 
de inrichting en de uitvoer van de werkzaamheden gewerkt wordt met behulp van de 
volgende mitigerende maatregelen kan schade aan wilde planten en dieren en hun 
leefgebieden tot een minimum beperkt worden. Dit kan door middel van een goede 
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fasering van werkzaamheden, kleine aanpassingen in werkwijzen en inrichting. Deze 
maatregelen zijn er o.a. op gericht om het (potentieel) leefgebied van beschermde 
erfbewonende dieren en de das te behouden. Voor de tabel 3-soorten, en tabel 2 zonder 
gedragscode, geldt ook dat moet worden aangetoond dat er geen sprake is van 
achteruitgang van het functioneren van het leefgebied in de omgeving van een vaste 
verblijfplaats.

Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen dienen de volgende 
maatregelen in acht te worden genomen:

Nieuwe erven worden vleermuis- en vogelvriendelijk ingericht.
Uitbreiding van erven worden vleermuis- en vogelvriendelijk uitgevoerd. Mitigatie 
vindt vooraf plaats.
Het foerageergebied van de das wordt in kwaliteit verbeterd voordat de nieuwe 
erven worden aangelegd, door de aanleg van heggen en houtwallen met struiken en 
bomen met bossen en noten.
Voor het nieuwe erf direct ten noorden van het bosgebied met de dassenburcht is 
een ontheffing aangevraagd van de Flora- en faunawet, door middel van het 
uitvoeren van mitigerende maatregelen. Deze maatregelen betreffen het aanbrengen 
van gaas tussen het bos en het erf en het aanbrengen van een dassentunnel.

4.3  Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) stelt eisen aan de maximale geurbelasting die 
de veehouderij mag veroorzaken op een gevoelig object zoals een woning. Deze is in de 
plaats gekomen van de Stankwet voor reconstructiegebieden en de drie stankrichtlijnen: 
de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, de Veehouderij en Hinderwet 1985 en het 
Cumulatierapport. 

In de Wgv wordt de geurbelasting berekend in OU (Odour Units). De geuremissie wordt 
uitgedrukt in OU/s. Normen (geurimmissie) die gehanteerd dienen te worden in de 
reconstructiegebieden zijn 14 OU/m³ voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde 
kom en 3 OU/m³ voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom (dit bij 98% 
percentiel). De gemeenten Epe en Apeldoorn hebben geen eigen geurbeleid 
geformuleerd, zodat de wettelijke geurnormen van toepassing zijn.

Om de effecten van geur voor de drie verschillende varianten te kunnen bepalen, is 
gekeken naar de achtergrondbelasting/leefklimaat in vergelijking tot de huidige en 
autonome situatie. Het leefklimaat is beoordeeld voor de geurgevoelige objecten 
(woningen) door de achtergrondbelasting te relateren aan de kans op geurhinder. 

Het leefklimaat qua geur gaat in alle drie de varianten achteruit gaat in vergelijking met 
de referentiesituatie. Dit is onvermijdelijk gezien de toename van het aantal IV-bedrijven, 
alsmede de uitbreidingen, in het LOG. Tussen de verschillende varianten zijn de 
verschillen minimaal. 

Naast de berekening van geurbelasting op geurgevoelige objecten dient vanuit de Wet 
geurhinder en veehouderij altijd een afstand van 25 m tussen de bouwvlakken en 50 m 
tussen het emissiepunt en de naastgelegen bedrijfswoning (van naastgelegen bedrijf) te 
worden aangehouden.
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4.4  Verkeer

De toename van het aantal verkeersbewegingen (vrachtwagens en personenauto's) 
veroorzaakt ten opzichte van de referentiesituatie is in het zuidelijke gedeelte van het 
LOG gering. De wegen zijn kronkelig en gericht op het bestaande gebruik. De toename 
van het aantal verkeersbewegingen is gering waardoor effecten op de 
verkeersafwikkeling voor alle drie de varianten niet te verwachten zijn. 

In het noorden van het LOG (het gebied voor de nieuwvestigingen) zijn de wegen niet 
ingericht op de komst van de intensieve veehouderijen. Met uitzondering van de 
Geerstraat, zijn de wegen smal en gedeeltelijk onverhard. Bij nieuwvestiging neemt het 
aantal vervoersbewegingen over de wegen vooral rond de Geerstraat (als aansluiting op 
de A50) behoorlijk toe. In variant a worden de veehouderijen gevestigd langs de 
Bokkerijweg. Deze weg is smal en op een dergelijke toename van verkeerbewegingen 
niet berekend. In zowel variant b als c, worden veehouderijen gesitueerd langs de 
Weteringdijk. Deze weg is momenteel onverhard en daardoor ongeschikt voor de 
toename van de verkeersbewegingen.

De nieuwvestigingen en de uitbreiding van de bestaande bedrijven zorgen voor een 
toename van het verkeer. Een belangrijk deel hiervan is vrachtverkeer. Het grootste 
probleem met dit zware verkeer zijn de te verwachten potentiële conflicten (kruispunten 
en wegvlakken) met andere weggebruikers, in het bijzonder het kwetsbare langzame 
verkeer, zoals schoolgaande jeugd, recreatie(fietsers) en wandelaars. Het noordelijke 
gedeelte van het LOG is hiervoor het kwetsbaarst door de komst van nieuwe bedrijven 
en de niet hierop ingestelde infrastructuur. Dit mede in relatie tot het op de school 
georiënteerde langzaam verkeer. Een te verwachten knelpunt in alle varianten is de 
kruising van de Geerstraat met de Weteringdijk, waarover het vrachtverkeer in alle 
varianten wordt afgewikkeld. In nabijheid van deze kruising is een basisschool gelegen. 
Veel fietsverkeer maakt van de naastgelegen ventweg gebruik. Ter hoogte van deze 
kruising moeten de fietsers oversteken. Voor de verkeersveiligheid is aanpassing van dit 
kruispunt gewenst, ook in de huidige situatie. Omdat de toename van vrachtverkeer ten 
opzichte van de reguliere intensiteiten niet groot zijn, maar er wel sprake is van toename, 
scoren alle varianten op dit punt licht negatief.

4.5  Luchtkwaliteit (Fijn stof)

In de huidige situatie wordt de grenswaardes van fijn stof niet overschreden. 
Overschrijdingen in de toekomst kunnen niet plaatsvinden aangezien er geen vergunning 
in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) wordt afgegeven als de norm voor fijn stof 
wordt overschreden. De noodzaak om nabehandelingstechnieken toe te passen kan 
hierbij voorgeschreven worden. Om een nieuwvestiging of uitbreiding t.a.v. ammoniak, 
geur en/of luchtkwaliteit in te passen is over het algemeen een nabehandelingstechniek 
noodzakelijk. Met een dergelijke techniek wordt het mogelijk de effecten op 
luchtkwaliteit ook vlak bij de inrichting beperkt te houden en, indien van toepassing, 
meerdere bronnen dicht bij elkaar te plaatsen. Een aanvraag voor een nieuwe stal of 
uitbreiding van een bestaande stal moet dus altijd voldoen aan de grenswaarden. De 
varianten zijn dus bij voorbaat al niet onderscheidend voor fijn stof. Wel is het van 
belang om te bepalen of er wel inplaatsing van nieuwe bedrijven en uitbreiding plaats 
kan vinden in het gebied.

Uit de 'Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij', blijkt dat het houden van kippen de 
meeste fijn stof emissie oplevert. Er is bekeken op welke afstand een kippenbedrijf zich 
kan vestigen opdat geen overschrijdingen van de grenswaarde van fijn stof plaatsvindt 
tegen de huidige achtergrondconcentratie.
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Een kippenhouderij (100.000 kippen, stalsysteem E.2.9) dient indicatief 200 m van een 
gevoelig object vandaan te liggen in verband met fijn stof. Binnen het LOG en de 
varianten zijn hiervoor voldoende mogelijkheden. De fijn stof emissies verschillen per 
bedrijf. Het maakt dus uit welke type bedrijf zich waar vestigt. Maatwerk bij de inpassing 
van de veehouderijen is noodzakelijk.

Naast fijn stof van veehouderijen is fijn stof afkomstig van verkeer. De invulling van het 
LOG heeft slechts een geringe toename van het aantal verkeersbewegingen tot gevolg. 
Effecten van de verkeersaantrekkende werking ten aanzien van fijn stof zijn te 
verwaarlozen.

4.6  Bodem/Water

In het LOG bevindt zich (vrijwel) geen bijzondere functies of kwaliteiten. Er is geen 
bodembeschermingsgebied, grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied of 
boringsvrije zones grondwater, anti-verdrogingsgebied en dergelijke aangewezen in of in 
de omgeving van het LOG. 

Aangenomen wordt dat 'bodem' geen onderscheidend aspect is. Dit omdat de bodem 
niet zwaar vergraven dient te worden en de in te plaatsen dan wel uit te breiden 
intensieve veehouderijbedrijven vloeistofdichte vloeren of andere voorzieningen dienen te 
realiseren, zodat eventuele ontwikkelingen niet leiden tot aantasting van de bodem.

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een 
eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe 
bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of 
geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel 
van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het 
bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar 
is. Bodemonderzoeken mogen niet meer dan vijf jaar oud zijn. Indien er sprake is van 
bouwactiviteiten, is ook in het kader van de omgevingsvergunning onderzoek naar de 
kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak 
gecombineerd.

In de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart wordt de gemiddelde bodemkwaliteit van de 
gemeente Apeldoorn beschreven. Het betreft hier de bodemkwaliteit die niet is 
beïnvloed door lokale verontreinigingen (puntbronnen) of andere bijzondere 
omstandigheden. Dit wordt de diffuse bodemkwaliteit genoemd. Uit de kaarten blijkt dat 
de bodem in het plangebied schoon is te noemen.

Conclusie

Voor de ontwikkelingslocaties zijn specifieke onderzoeken uitgevoerd. (zie paragraaf 
4.11) Indien een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt via een wijzigingsbevoegdheid dient in 
dat kader bodemonderzoek plaats te vinden.

4.7  Geluid

Wegverkeerslawaai

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs alle wegen zones, met 
uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en 
wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

Bij het inplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven moet rekening gehouden worden 
met de geluidsnormen zoals deze gelden voor de wegen in en nabij het plangebied. 
Binnen een zone van 400 m langs de snelweg A-50 en 200 m langs de overige wegen 
dient voor een nieuw gevoelig object onderzocht te worden of het te verwachten 
geluidsniveau aan de gevel voldoet aan de normen.

Voor de opgenomen nieuwe bouwvlakken is waar nodig akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. (zie paragraaf 4.11)
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Bedrijven

De geluidsbelasting van de agrarische bedrijven (vooral ventilatoren, laden en lossen) 
wordt gereguleerd met de Wm-vergunning. Hierdoor wordt voorkomen dat op gevoelige 
objecten en terreinen (woningen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen 
en woonwagenstandplaatsen) geluidhinder boven de gestelde (voorkeurs-)grenswaarde 
komt. Volgens de kennissite Bedrijven en Milieuzonering, Handreiking voor maatwerk in 
de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, (editie 2009, VNG; voorheen 'Groene 
Boekje') bedraagt de hinderafstand voor geluid tot een rustige woonwijk voor bedrijven 
waar varkens gefokt of gehouden worden 30 m en voor kippenbedrijven 50 m. 
Nieuwvestigingslocaties liggen minimaal op 100 m rondom vrij van omliggende 
bouwvlakken respectievelijk de voorgevel van woningen of andere kwetsbare objecten. 
Dit betekent dat aangenomen mag worden dat hierop geen geluidhinder plaatsvindt. De 
werkelijke geluidsbelasting per bedrijf is niet van te voren in te schatten. Maatwerk per 
bedrijf is noodzakelijk. Het type geluidsbron en de locaties ervan binnen het bedrijf is 
zeer variabel en bepaald in belangrijke mate de geluidshinder.

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 wordt het externe veiligheidsbeleid verwoord. Dit 
beleid houdt een bewuster en, in de richting van de burger, opener omgaan met externe 
veiligheid in.

4.8  Externe veiligheid

Het beleid is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het besluit 
geeft grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien van het 
plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke stoffen worden 
gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Het besluit kent daarnaast het zogenaamde 
groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans dat per jaar een groep mensen van minimaal 
een bepaalde omvang slachtoffer wordt van een ongeval. Voor het groepsrisico gelden, 
anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen grenswaarden, maar slechts 
oriënterende waarden. Het gaat om een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de 
hand van het risico. 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare 
objecten.

De gemeente Apeldoorn heeft de Beleidsvisie Externe Veiligheid Apeldoorn, Kaders voor 
externe veiligheid in milieuvergunning en bestemmingsplan, in 2008 vastgesteld. In Epe 
is de Beleidsregel externe veiligheid op 1 september 2009 in werking getreden.

In de Beleidsvisie en de Beleidsregel is aangegeven dat er geen risicobronnen in het 
plangebied gevestigd zijn of bedrijven die een contour hebben over het plangebied. 

Het transport van gevaarlijke stoffen over de lokale en provinciale wegen is dusdanig 
beperkt dat hiervan geen externe risico's zijn te verwachten. Op grond van de risicoatlas 
bedraagt de plaatsgebonden risicoafstand 0 m uit de A50. In de Beleidsvisie Externe 
Veiligheid is opgenomen dat ten aanzien van het transport over de weg en door 
buisleidingen geen risicovolle aandachts- of knelpunten bestaan.

4.9  Gezondheid

De gemeenten realiseren zich dat er veel discussies spelen met betrekking tot de 
gezondheidsrisico's van intensieve veehouderijen.

De gemeenten hebben zich vooral gebaseerd op de geldende regelgeving, bijvoorbeeld 
op het gebied van geurhinder en fijn stof. De plannen voldoen daaraan. Daarbij is ook 
van belang om te benadrukken dat het in dit stadium gaat om het bestemmingsplan en 
het daaraan gekoppelde beeldkwaliteitsplan en PlanMER. Dat betekent dat beoordeeld 
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moet worden of het plan voldoet aan alle ruimtelijk relevante eisen. Het 
gezondheidsaspect speelt hierin maar een beperkte rol.

Het gezondheidsaspect komt op bedrijfsniveau in de milieuvergunning (inmiddels 
omgevingsvergunning genoemd) uitgebreider aan de orde. Daarin worden enkele 
onderdelen die te maken hebben met gezondheidsaspecten nader geregeld, zoals de 
emissie van de nieuwe bedrijven voor wat betreft geur, stof en geluid. Daarbij kan per 
bedrijf op die onderdelen preciezer worden beoordeeld welke milieueffecten er bij dat 
bedrijf optreden. Deze aspecten hebben ook invloed op de volksgezondheid in en om het 
gebied. Hierbij zullen de bedrijven moeten voldoen aan de nieuwste technische eisen 
voor stalsystemen op basis van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
(Besluit huisvesting), waardoor onder andere alle uitgaande lucht wordt bewerkt 
(gewassen) in verband met stankpreventie en vermindering van andere ongewenste 
emissies. Afhankelijk van het type luchtwasser wordt hierdoor in sommige gevallen het 
risico op verspreiding van ziekteverwekkers door de lucht verminderd.

Bovendien zal voor enkele grote intensieve veehouderijen ook nog een zogenaamde MER 
(voor projecten) voor dat specifieke bedrijf moeten worden opgesteld, waarin deze 
aspecten aan de orde kunnen komen.

Niettemin blijven er veel onzekere factoren bestaan met betrekking tot gezondheid, 
waarvoor (nog) geen regelgeving bestaat. Onder andere voor de componenten 
endotoxinen, influenza en MRSA is het nog onvoldoende bekend of mensen die in de 
nabijheid van intensieve veehouderijen wonen een verhoogde kans op 
gezondheidsklachten hebben door blootstelling aan deze stoffen. Om die mogelijke 
effecten voor omwonenden beter te kunnen beoordelen is in 2010 een landelijk 
onderzoek gestart. De gemeenten zullen de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet 
volgen. Mocht dit onderzoek tot nieuwe inzichten leiden, dan zullen de gemeenten nader 
bezien welke consequenties dit heeft voor het bestemmingsplan LOG Beemte-Vaassen.

Wel is bekend dat het ter beperking van gezondheidsrisico's van belang is om kippen- en 
varkensbedrijven niet te dicht bij elkaar te situeren, met name om verspreiding van 
Aviaire Influenza tegen te gaan. Zie hiervoor het advies van de Raad voor 
Dierenaangelegenheden aan de Tweede Kamer 'Dierenwelzijn en diergezondheid op 
Megabedrijven in Nederland' (2008). Bij de inrichting van het gebied wordt hiermee 
rekening gehouden. Overigens is gebleken dat ook de agrarische ondernemers hiermee 
rekening houden, aangezien ook zij geen belang hebben bij verhoogde 
gezondheidsrisico's en risico's van dierziekten.

Overigens hebben de ondernemers de mogelijkheid om op bedrijfsniveau het 
gezondheidsrisico te beperken door goede hygiënemaatregelen (bijvoorbeeld een goede 
ontsmettingssluis en mogelijkheden om vrachtwagens te ontsmetten), minimaal 
antibioticagebruik, deskundig personeel en eventuele vaccinatie tegen influenza. Dit 
betreft echter geen zaken die geregeld kunnen worden in een bestemmingsplan of 
beeldkwaliteitsplan.

Daarnaast merken de gemeenten op dat in het PlanMER naar verschillende aspecten 
betreffende de gezondheid is gekeken, met name geur en fijn stof. Blijkens het 
informatieblad "Intensieve veehouderij en gezondheid" van de GGD'en Brabant en 
Zeeland (januari 2009) zijn voor de componenten geur, fijn stof en Q-koorts een effect 
op het gezondheidsrisico te verwachten in de algemene leefomgeving. Uit het PlanMER 
blijkt dat op deze onderdelen de plannen voldoen aan de regelgeving. Niettemin wordt in 
het PlanMER geconstateerd dat er een groot hiaat in kennis is over de 
gezondheidsrisico's van intensieve veehouderijen, waardoor een beoordeling van de 
gezondheidseffecten niet goed mogelijk is.
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4.10  Conclusie planMER

De belangrijkste conclusies van dit PlanMER zijn dat de vier beoogde nieuwvestigingen 
en de beoogde hervestigingen en eventuele doorgroeiers mogelijk zijn en dat voldaan 
kan worden aan de wettelijke vereisten. Hierbij dient een kanttekening gemaakt te 
worden ten aanzien van de stikstofdepositie. Hoewel relatieve afname is te verwachten 
zal ten aanzien van de huidige situatie de stikstofdepositie vanuit het LOG bij alle 
alternatieven significant toenemen. De exacte invulling aan de hand van concrete 
initiatieven biedt meer gedetailleerde informatie.

Tussen de beschouwde varianten zit weinig verschil in effect. Bij de plusvarianten is wel 
sprake van een lokale toename van geurhinder. Er zijn vanuit de beschouwde aspecten 
geen doorslaggevende scores die betekenen dat een bepaalde variant moet afvallen of 
dat een bepaalde variant moet worden gekozen. Aspecten als grondposities en kosten 
kunnen daarom ook een doorslaggevende rol spelen in de keuze van de variant.

Er is een aantal leemten in kennis aangetroffen, die echter geen belemmering behoeven 
te zijn voor de verdere besluitvorming. Er is voldoende informatie voorhanden om het 
bestemmingsplan op te baseren.

4.11  Uitvoerbaarheidsonderzoeken inplaatsers

Voor de in te plaatsen bedrijven (en het vergrote bouwvlak Weteringdijk 113 te Vaassen) 
zijn in aanvulling op het PlanMER waar nodig specifieke onderzoeken uitgevoerd. Dit 
betreft met name bodemonderzoek. 

Een archeologisch onderzoek is voor de locaties niet nodig. De locaties liggen in een 
gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. 

Een akoestisch onderzoek is alleen nodig voor het nieuwe perceel Weteringdijk (Van de 
Wekken). De overige locaties liggen buiten de geluidszone van 400 m van de snelweg en 
van 200 m van de Geerstraat. De verkeersintensiteit op de Bokkerijweg is zodanig laag 
dat in redelijkheid kan worden aangenomen dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt 
overschreden. Ook het nieuwe bouwvlak in Apeldoorn aan de Bloemenkamp ligt buiten 
de geluidszone van doorgaande wegen. 

Een nader onderzoek naar luchtkwaliteit wordt niet noodzakelijk geacht, omdat op basis 
van het PlanMER blijkt dat de normen op het gebied van fijn stof niet worden 
overschreden. Gelet op de ligging nabij de snelweg is echter voor de locatie van het 
nieuwe bouwvlak aan de Weteringdijk wel een onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek op het gebied van natuurwaarden is voor het gehele plangebied (zie 
paragraaf 4.2 van deze toelichting) uitgevoerd en behoeft dus niet per bedrijf te worden 
gedaan.

De specifieke onderzoeken zijn als separate in bijlage 1 PlanMER bij deze toelichting 
opgenomen. Onderstaand is een kort overzicht weergegeven met de belangrijkste 
conclusies.

Vergroting bouwvlak Weteringdijk 113, Vaassen

Bodemonderzoek

Om het bestemmingsplan te kunnen vaststellen, moet er inzicht zijn in de 
bodemkwaliteit om te kunnen bepalen of de bodem geschikt is voor de toekomstige 
functie. Voor de vaststelling wordt een dergelijk bodemonderzoek uitgevoerd.

Nieuw bouwvlak Weteringdijk, Vaassen
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Bodemonderzoek

Op deze locatie van het perceel sectie A nummer 1552 is een vooronderzoek volgens 
NEN 5725 uitgevoerd door Combinatie Landelijke Gebied. Datum 27 oktober 2008 en 
kenmerk CLGOOST08214.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijken geen bijzonderheden. Bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan moeten de resultaten van een bodemonderzoek uitgevoerd 
conform NEN 5740, bekend zijn. 

Voor het andere gedeelte van de locatie (sectie A nummer 1283) is een vooronderzoek 
volgens NEN 5725 uitgevoerd door Tauw. Datum 17 december 2003 en kenmerk 
4320851.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijken geen bijzonderheden. Wel is het 
vooronderzoek redelijk gedateerd. Voordat het bodemonderzoek volgens NEN 5740 
wordt uitgevoerd moet het vooronderzoek worden geactualiseerd. Bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan moeten de resultaten van een bodemonderzoek uitgevoerd 
conform NEN 5740, bekend zijn. 

Akoestisch onderzoek

Uit het uitgevoerde onderzoek (d.d. 30 augustus 2010) blijkt dat de geluidsbelasting ten 
gevolge van de Rijksweg A50 de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Wei wordt voldaan 
aan de maximale grenswaarde van 58 dB, met toepassing van aftrek ex art. 110g Wgh.

De geluidsbelasting op oostgevel is minder dan 48 dB. De oostgevel kan daarom als 
geluidsluw beschouwd worden.

Bronmaatregelen zijn reeds getroffen (in de vorm zoab). Overdrachtsmaatregelen zijn 
gezien de grote afstand en verhoogde ligging van de rijksweg niet haalbaar. 
Geluidsreductie tot de voorkeursgrenswaarde zou alleen kunnen middels een lang 
scherm langs de A50. Met hoge schermen langs de grenzen van het plangebied is de 
geluidsbelasting niet te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde.

Omdat het hier maar om een enkele woning gaat, zijn de kosten van de maatregelen niet 
in verhouding tot de planomvang. De Wet geluidhinder biedt voor dit soort situaties de 
mogelijkheid hogere waarden (vanwege de Rijksweg A50) vast te stellen.

Luchtkwaliteit

Uit de beoordeling luchtkwaliteit d.d. 30 september 2010 komt naar voren dat de 
luchtkwaliteit ten gevolge van het wegverkeer geen belemmering vormt voor het plan. 
Uit de berekeningen volgt dat, vanwege de Rijksweg A50, overal op het perceel voldaan 
wordt aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit conform de Wet milieubeheer. 

Nieuw bouwvlak ter hoogte van Bokkerijweg 6, Vaassen

Bodemonderzoek

Om het bestemmingsplan te kunnen vaststellen, moet er inzicht zijn in de 
bodemkwaliteit om te kunnen bepalen of de bodem geschikt is voor de toekomstige 
functie. Voor de vaststelling wordt een dergelijk bodemonderzoek uitgevoerd.

Nieuw bouwvlak ten westen van de Bokkerijweg, Vaassen

Bodemonderzoek

Om het bestemmingsplan te kunnen vaststellen, moet er inzicht zijn in de 
bodemkwaliteit om te kunnen bepalen of de bodem geschikt is voor de toekomstige 
functie. Voor de vaststelling wordt een dergelijk bodemonderzoek uitgevoerd.

Nieuw bouwvlak ten oosten van de Bokkerijweg, Vaassen
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Bodemonderzoek

Op twee percelen (sectie A nummers 1498 en 1419) is een vooronderzoek volgens NEN 
5725 uitgevoerd door ATKB adviesbureau. Datum 18 augustus 2010, kenmerk 
20100002-046/rap01.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijken geen bijzonderheden. Bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan moeten de resultaten van een bodemonderzoek uitgevoerd 
conform NEN 5740, bekend zijn. 

Nieuw bouwvlak Bloemenkamp, Beemte Broekland

Bodemonderzoek

Om het bestemmingsplan te kunnen vaststellen, moet er inzicht zijn in de 
bodemkwaliteit om te kunnen bepalen of de bodem geschikt is voor de toekomstige 
functie. Voor de vaststelling wordt een dergelijk bodemonderzoek uitgevoerd.

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
39



Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
40



5  Gebiedsvisie

Om te komen tot een inrichtingsvisie voor het LOG is een uitgebreid ontwerpproces 
gevolgd. Tijdens een zogenoemde 'schetsschuit' is gedurende twee dagen in het najaar 
van 2007 met provincie, gemeenten, belangengroeperingen en DLG de inrichtingsvisie 
voorbereid.

De inrichtingsvisie is vervolgens in het Gebiedsplan uitgewerkt in de vorm van een 
ruimtelijke visie. Deze wordt onderstaand in paragraaf 5.1 beschreven.

De ruimte voor nieuwvestiging ligt voor een groot deel in het noordwestelijke gedeelte 
van het LOG-gebied (tussen Geerstraat, Gatherweg, de snelweg A50 en de 
gemeentegrens). Voor dit gedeelte zijn in het Gebiedsplan twee varianten uitgewerkt: 

1. Bundeling langs Bokkerijweg en Weteringdijk, en 
2. Bundeling langs Weteringdijk. 

Daarbij is in het Gebiedsplan uiteindelijk variant 1 als voorkeursvariant aangewezen. 
Niettemin zijn beide varianten meegenomen in het PlanMER.

Aangezien de gemeenteraden variant 1 hebben gekozen, is deze nader uitgewerkt in 
paragraaf 5.2.

5.1  Ruimtelijke visie LOG

Uitbreiding en hervestiging op bestaande locaties heeft prioriteit
Voor het hele LOG geldt dat het de voorkeur heeft om bestaande bedrijven te gebruiken 
voor hervestiging van nieuwe bedrijven van buiten. Op deze manier worden zo min 
mogelijk nieuwe locaties toegevoegd in het open landschap en gebruikgemaakt van 
bestaande infrastructuur en voorzieningen. Hervestiging op bestaande locaties is echter 
niet altijd mogelijk vanwege de milieugebruiksruimte, de investeringen die gedaan 
moeten worden en omdat het lastig is te voorspellen welke locaties vrijkomen voor 
hervestiging. De intentie is er om hervestiging op bestaande locaties zo veel mogelijk te 
stimuleren en faciliteren.

Ruimte voor nieuwvestiging

De ruimte voor nieuwvestiging ligt voor een groot deel in het noordwestelijke gedeelte 
van het LOG-gebied. Deze ruimte is in belangrijke mate bepaald door de 
milieugebruiksruimte vanuit geur. De mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in deze 
zone is afhankelijk van de geluidsnormen en de normen voor fijn stof. 

De gedetailleerde invulling van dit noordwestelijke gedeelte wordt in de volgende 
paragraaf nader beschreven.

In het zuidelijk gebied van het LOG is vanwege het kleinschalige landschap (met open es 
en natte vlakte rond de wetering) en de beschikbare milieugebruiksruimte maximaal 
ruimte voor twee nieuwe bedrijven. 

De vestiging van deze nieuwe bedrijven kan alleen plaatsvinden met een goede 
onderbouwing en een goed ruimtelijk plan. Nieuwvestiging kan niet plaatsvinden boven 
op de aanwezige es of in de aanwezige natte vlakte rond de wetering. Deze gebieden zijn 
cultuurhistorisch waardevol. De bedrijven moeten voldoende afstand hebben tot 
bestaande bedrijven zodat zichtlijnen aanwezig blijven naar het achterliggende 
landschap.

Open houden 'Groene Wig'

Deze wig is zowel vanuit het gebied als vanaf de snelweg zichtbaar en wordt 
gekenmerkt als een open en groen gebied. Dit gebied sluit aan op het aangewezen 
natuurontwikkelingsgebied en bovendien is in dit gebied weinig infrastructuur aanwezig. 
Daarnaast zijn er in dit gebied lange zichtlijnen waarneembaar richting de Veluwe. Het 
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open houden van dit gebied staat in de inrichtingsvisie centraal en daarom is er geen 
ruimte voor nieuwvestiging.

Versterken cultuurhistorisch landschap

Uitgangspunt is het versterken van het cultuurhistorisch landschap. Er zijn duidelijke 
landschappelijke verschillen aanwezig, die zijn ontstaan door verschillen in gebruik van 
het landschap. Aan de noord- en zuidkant van het gebied liggen twee meer kleinschalige 
landschappen met kronkelende wegen, verspreide erven en beplantingselementen. Het 
middengebied heeft een meer open karakter en de wegen, erven en beplantingen zijn 
meer rechtlijnig van opzet. Deze landschappelijke verschillen vormen het vertrekpunt 
voor nieuwe ontwikkelingen en worden waar mogelijk versterkt. 

Verbeteren infrastructuur

De hoofdontsluiting van het gebied vindt plaats via de snelweg A50 en de Geerstraat. 
Per variant voor nieuwvestiging in het noordwestelijke deel wordt de ontsluiting van de 
nieuwe bedrijven op een andere manier ingevuld. In het zuidelijk deel moet, afhankelijk 
van de hoeveelheid hervestiging en de groei van de bedrijven in het gebied, de 
infrastructuur opgewaardeerd worden door het verzwaren van de wegen en het 
aanleggen van passeerplaatsen voor vrachtauto's. Om de toename van het verkeer en de 
veiligheid van de fietsers te waarborgen worden landbouwkundig verkeer en recreatief 
verkeer zoveel mogelijk gescheiden.

Natuurlijke inrichting van de weteringen

De Nieuwe Wetering en Kleine Wetering worden in het kader van de KRW en 
Ecologische verbindingszones heringericht met brede plas-draszones en stapstenen.

5.2  Inrichtingsvisie gebied nieuwvestiging

Variant 1 uit het Gebiedsplan

Langs de Bokkerijweg en de Weteringdijk is ruimte voor bundeling van nieuwe bedrijven. 
De dichtheid van bedrijven is afhankelijk van de beschikbare milieuruimte. Met de stand 
van de techniek op dit moment is langs de Bokkerijweg meer ruimte voor nieuwvestiging 
dan langs de Weteringdijk. In verband met geluid is het noodzakelijk dat langs de 
Weteringdijk de stallen worden gesitueerd aan de kant van de weg en de 
bedrijfswoningen daar als het ware achter liggen. 

In eerste instantie wordt gestreefd naar bundeling van nieuwe bedrijven langs de 
Bokkerijweg en spreiding van bedrijven langs de Weteringdijk. De ruimte langs de 
Bokkerijweg wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt, om zoveel mogelijk ruimte te bieden 
aan nieuwe bedrijven.
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Verbeteren infrastructuur

Om de toename van het verkeer en de veiligheid van de fietsers te waarborgen worden 
landbouwkundig verkeer en recreatief verkeer zoveel mogelijk gescheiden.

Verder worden de Bokkerijweg en (eventueel) de Weteringdijk heringericht. Hierbij wordt 
gedacht aan een nieuw (iets verbreed) en goed verhard wegprofiel met voldoende ruimte 
voor een vrijliggend fietspad in groen profiel langs de wetering en een enkele bomenrij 
aan de 'niet-weteringkant'. Bij de Bokkerijweg worden aan beide zijden nieuwe locaties 
ontwikkeld. Indien de erftoegangsweg over de wetering ligt wordt dit versterkt met een 
simpele, maar fraaie brug. De Bokkerijweg en de Weteringdijk zijn doodlopende wegen, 
het keren van de vrachtwagens vindt plaats op de erven. Daarnaast wordt een fietspad 
aangelegd vanaf de Bokkerijweg naar het zuidelijke deel van het LOG. Op deze manier 
ontstaat een betere fietsontsluiting tussen het noordelijke en zuidelijke gebied, zowel 
voor recreatie als voor schoolfietsverkeer. 

Natuurlijke inrichting van de weteringen

De Nieuwe Wetering en Kleine Wetering worden in het kader van de KRW en 
Ecologische verbindingszones door het waterschap heringericht met brede 
plas-draszones en stapstenen. Dit wordt langs de Bokkerijweg en de Weteringdijk 
gecombineerd met de herinrichting van de weg en de aanleg van nieuwe locaties.

Aantal nieuwe bedrijven

Binnen het LOG Beemte-Vaassen krijgen acht locaties voor intensieve veehouderij, 
evenredig verdeeld over het grondgebied van beide gemeenten, de mogelijkheid om door 
te groeien tot 3 ha, met een bebouwingspercentage van 60%. Het betreft hier zowel 
nieuwvestiging op 'maagdelijke' grond als hervestiging op bestaande woon- en 
bedrijfslocaties. Binnen dit bouwvlak moet naast de benodigde gebouwen en verharding 
(inclusief bijvoorbeeld silo's en kuilvoerplaten), ook de landschappelijke inpassing 
worden gerealiseerd. 

De overige bestaande, functionerende, agrarische bedrijven in het LOG Beemte Vaassen 
mogen, afhankelijk van de landschappelijke inpassing en milieuruimte ter plaatse, 
doorgroeien en doorontwikkelen tot intensieve veehouderijbedrijven van 1,5 ha. 

Gelet op de ruimtelijke visie uit paragraaf 5.1 zal het bovenstaande betekenen dat er in 
Apeldoorn ruimte is voor drie doorgroeiers tot 3 ha op bestaande locaties. 

Op het grondgebied van Epe is ruimte voor vijf bedrijven van 3 ha. Deze bedrijven krijgen 
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zoveel mogelijk in het gebied nieuwvestiging een plek.

Er zijn twee redenen om acht intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid te geven te 
ontwikkelen tot 3 ha. Allereerst is het doel van een LOG om ontwikkelingsruimte te 
bieden aan de intensieve veehouderij, hiermee onderscheidt een LOG zich van een 
verwevingsgebied.

In het verwevingsgebied kan, onder voorwaarden, ook al een bouwvlak van 1,5 ha 
worden gerealiseerd. Door in het LOG een groter bouwvlak voor acht locaties als 
uitgangspunt te stellen biedt het LOG daadwerkelijk meer ontwikkelingsruimte aan de 
intensieve veehouderij. Ten tweede is een bouwvlak van 3 ha voor deze locaties 
wenselijk om naast de noodzakelijk bebouwing voldoende ruimte te hebben voor een 
goed op het landschap afgestemde ruimtelijke inpassing (beeldkwaliteit en 
erfbeplanting). Indien meer dan respectievelijk 3 of 1,5 ha is gewenst, kan dit met een 
onderbouwd bedrijfsplan en inrichtingsplan na goedkeuring door de raad en een 
herziening van het bestemmingsplan.

De minimale afstand tussen het bouwvlak van een hervestigend en doorgroeiend bedrijf 
en de bouwvlakken van andere agrarische bedrijven of burgerbestemmingen is 100 m 
vanuit het oogpunt van de verspreiding van dierziekten en om voldoende zichtlijnen te 
houden.

Nadere uitwerking gebied nieuwvestiging

Hoe het gebied nieuwvestiging (langs de Weteringdijk en Bokkerijweg) ingericht zou 
moeten worden is eind 2009 breed bediscussieerd aan de hand van een 
discussiedocument beeldkwaliteit. Het resultaat daarvan was dat de bestaande 
grondposities van vier potentiële inplaatsers in het gebied bepalend moeten zijn. De 
betreffende bedrijven zitten onder grote tijdsdruk om hun bedrijven verplaatst te krijgen. 
Voor het zoeken naar andere grondposities ontbreekt de tijd, waarbij de verwachting is 
dat andere gronden ook heel lastig te verwerven zullen zijn. Bovendien zijn de vier 
locaties nu zodanig gekozen dat zijn in milieuhygiënisch en veterinair opzicht inpasbaar 
zijn. Veel ruimte om daarin te schuiven is er niet. Daarbij speelt ook de in het 
Gebiedsplan aangegeven minimale tussenruimte van 100 m (tussen bouwvlakken en ten 
opzichte van burgerwoningen) een belangrijke rol. 

Voor de ontsluiting van de nieuwe bedrijven zijn in een technische uitwerking enkele 
modellen beoordeeld. De inrichting van de Bokkerijweg en Weteringdijk voldoen nu niet 
om nieuwe ontwikkelingen in het LOG te kunnen faciliteren. Vanwege uitbreiding van 
bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven zal het vrachtverkeer toenemen. Daarom 
dient te wegenstructuur aangepast te worden. Uiteindelijk is daarbij gekozen voor een 
model waarbij er een nieuwe parallelweg wordt aangelegd aan de westzijde van de 
Kleine Wetering. De nieuwe bedrijven aan de westzijde van de Bokkerijweg kunnen 
rechtstreeks op deze nieuwe parallelweg worden ontsloten. De bestaande en nieuwe 
bedrijven aan de oostzijde van de Bokkerijweg worden zo nodig ontsloten door middel 
van eenvoudige bruggen over de Kleine Wetering. Minder zwaar verkeer en 
personenverkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de bestaande Bokkerijweg.

Voor het fietsverkeer wordt een nieuwe vrijliggende fietsroute aan de oostzijde van de 
Kleine Wetering aangelegd.

Deze oplossing is kostentechnisch gunstig en leidt tot behoud van het bestaande profiel 
van de Bokkerijweg als cultuurhistorische landschappelijke lijn. De nieuwe ontwikkeling 
als landbouwontwikkelingsgebied krijgt hierdoor een eigen ontsluitingsweg en wordt 
daarmee ervaarbaar als nieuwe landschappelijke laag.

De op de afbeelding aangeven erfinrichtingen zijn indicatief. Er vindt nog nader overleg 
plaats met de betreffende ondernemers over de definitieve erfinrichting. Om de aanleg 
en onderhoud van de landschappelijke inpassing te garanderen worden per bedrijf 
privaatrechtelijke overeenkomsten afgesloten met de gemeenten.
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5.3  Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan wordt samen met het bestemmingsplan door de gemeenteraden 
vastgesteld. Daarnaast wordt het als welstandsbeleid vastgesteld door de beide 
gemeenten, waardoor het tevens toetsingskader wordt voor de welstandscommissie 
c.q. de commissie ruimtelijke kwaliteit bij het beoordelen van bouw- en 
inrichtingsplannen.

In het beeldkwaliteitsplan zijn richtlijnen opgenomen voor de landschappelijke inpassing 
van nieuwe erven en nieuwe bebouwing op drie schaalniveaus: landschap, erf en 
bebouwing. 

Voor de richtlijnen op het gebied van landschap en erfinrichting verschillen deze per 
(landschappelijk) deelgebied (gebiedsspecifieke criteria), teneinde bij ontwikkelingen aan 
te sluiten bij de landschappelijke karakteristieken van deze deelgebieden. In het 
landbouwontwikkelingsgebied zijn daartoe twee deelgebieden onderscheiden.

1. Het broekontginningenlandschap; 
2. Het kampenlandschap. 

Voor het broekontginningenlandschap zijn onder andere de volgende criteria in het 
beeldkwaliteitsplan opgenomen:

behouden van oost-west geörienteerde verkavelingsstructuur;
behouden/versterken van waardevolle zichtlijnen;
minimaal één zijde van het erf dient volledig te worden aangeplant met gebiedseigen 
beplanting, in de vorm van een houtsingel of boscomplex.

Voor het kampenlandschap zijn o.a. de volgende criteria van toepassing:

respecteren van de openheid van de es en van de weteringzone;
de woonzone dient aan minimaal één zijde het aanzicht van het erf te vormen;
minimaal 40% van de totale lengte van het erf (woonzone en bedrijfskavel) dient 
aangeplant te worden met gebiedseigen beplanting.

Daarnaast gelden algemene criteria, die vooral over het bebouwingsniveau gaan. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn:
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op het erf dient een herkenbare woonzone aanwezig te zijn met een groene 
uitstraling, zo mogelijk direct langs de weg gelegen;
het dakvlak van bedrijfsgebouwen dient beeldbepalend te zijn;
er worden terughoudende kleuren in de gebouwen en stallen gebruikt.
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6  Juridische planopzet

6.1  Inleiding

Voor de opzet van de planregels is aangesloten bij het bestemmingsplan Buitengebied 
Noord-Oost en de Standaard Landelijk gebied van de gemeente Apeldoorn. Dat 
plangebied sluit aan de zuidzijde aan bij het landbouwontwikkelingsgebied.

In afwijking daarvan is in de Nota van Uitgangspunten afgesproken om voor de wegen 
en waterlopen in dit bestemmingsplan bestemmingen op te nemen in plaats van 
aanduidingen.

Voor de inhoud van de regels is afstemming gezocht met de nu geldende 
bestemmingsplannen voor het plangebied. Aangezien er daarbij verschillen optreden 
tussen de plannen van Epe en Apeldoorn zijn in de Nota van Uitgangspunten afspraken 
gemaakt over de hoofdlijnen van de op te nemen regels.

Vanzelfsprekend is het bestemmingsplan opgesteld volgens de meest recente 
RO-standaarden, zoals IMRO2008, STRI2008 en SVBP2008.

6.2  Opzet planregels

Een bestemmingsplan kent aan gronden een bestemming toe en verbindt regels aan 
deze bestemming. Deze regels betreffen het gebruik van de gronden, maar onder meer 
ook de bouwmogelijkheden. De regels zijn nader onder te verdelen in:

inleidende regels;
bestemmingsregels;
algemene regels;
overgangs- en slotregels.

Inleidende regels

In deze regels staan de begrippen verklaard die in de planregels voorkomen en die om 
een nadere omschrijving vragen. Verder wordt aangegeven op welke wijze gemeten 
moet worden om bijvoorbeeld een goot- of bouwhoogte te bepalen.

Bestemmingsregels

Deze regels betreffen het hart van het bestemmingsplan. In de bestemmingsregels 
wordt aangegeven waarvoor en - zo nodig - hoe de betreffende gronden mogen worden 
gebruikt en bebouwd. In dit bestemmingsplan komen de volgende bestemmingen voor:

agrarisch;
natuur;
verkeer;
water;
wonen.

Tevens zijn dubbelbestemmingen opgenomen voor de hoogspanningsleiding en de 
archeologisch waardevolle gebieden.

De bestemmingsregels kennen een vaste opbouw in bestemmingsomschrijving 
(toegestaan gebruik), bouwregels, nadere eisen, afwijken van de bouwregels, specifieke 
gebruiksregels, afwijken van de gebruiksregels, omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden en 
wijzigingsbevoegdheid.

Algemene regels

Het gaat hier om algemene regels die betrekking hebben op alle bestemmingen in het 
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plan. In plaats van bij elke bestemming dezelfde regel te plaatsen, kan gebruik worden 
gemaakt van een algemene regel. Zo zijn er algemene bouwregels, gebruiksregels, 
aanduidingsregels, afwijkingsregels en wijzigingsregels. 

Verder is de anti-dubbeltelbepaling onder de algemene regels opgenomen. Hiermee 
blijven gronden die eenmaal in aanmerking zijn genomen bij het toestaan van een 
bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, buiten 
beschouwing bij de beoordeling van latere bouwplannen. 

Overgangs- en slotregels

Hieronder zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen. Deze laatste regel geeft 
aan op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald. 

6.3  Bestemmingen

Agrarisch 

Toekennen bouwvlakken

De bestaande agrarische bedrijven die beschikken over een milieuvergunning of vallen 
onder een AMvB hebben op de verbeelding een bouwvlak gekregen. Daarbij is in 
beginsel het bouwvlak uit het geldende bestemmingsplan overgenomen. Voor deze 
bouwvlakken geldt geen bebouwingspercentage.

De agrarische bedrijven zijn bestemd voor zowel grondgebonden landbouw als voor 
intensieve veehouderij. Het landbouwontwikkelingsgebied is primair bedoeld voor de 
ontwikkeling van de intensieve veehouderij, maar dat sluit niet uit dat ook de bestaande 
grondgebonden bedrijven zich in dit gebied moeten kunnen ontwikkelen. 

Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten zijn toegestaan tot maximaal 25% van het bebouwde oppervlakte met 
een maximum van 350 m². Verblijfsfuncties worden niet toegestaan gelet op het 
potentieel beperkende karakter daarvan voor omliggende agrarische bedrijven (Wet 
geurhinder en veehouderij).

Bedrijfswoningen

Per agrarisch bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan. Daar waar er twee agrarische 
bedrijfswoningen zijn toegestaan, is dit aangegeven door middel van de aanduiding 
"maximum aantal wooneenheden": 2.

In de gemeente Apeldoorn is op een aantal plaatsen sprake van bewoning van een 
bedrijfswoning door twee gezinnen. In die gevallen zijn hiervoor gedoogbesluiten 
genomen op basis van de Nota selectief pardon uit juni 1993. De betreffende situaties 
zijn op de verbeelding aangeduid als 'specifieke vorm van wonen - dependance'. De 
inwoningssituatie wordt daarmee toegestaan, maar formele splitsing is niet toegestaan. 
In planologisch opzicht blijft er sprake van één woning. Ook leidt de aanduiding niet tot 
extra bouwmogelijkheden. De dependance blijft dus juridisch onderdeel van de 
hoofdwoning.

Woningsplitsing (splitsing van de bedrijfswoning in twee zelfstandige wooneenheden is 
onder voorwaarden mogelijk. Hiervoor is een algemene bouwregel in de planregels 
opgenomen (art. 11.3).

In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een tweede agrarische 
bedrijfswoning, hoewel de huidige moderne bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf een 
tweede bedrijfswoning steeds minder noodzakelijk maakt. Een belangrijke voorwaarde 
zal zijn, dat moet worden aangetoond dat de tweede woning noodzakelijk is voor het 
toezicht om de aanwezige levende have. 
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Nieuwvestiging en vergroting tot 3 ha

Overeenkomstig het Gebiedsplan worden er in het bestemmingsplan op acht locaties de 
mogelijkheid geboden om uit te kunnen groeien tot 3 ha (met een 
bebouwingspercentage van 60%). Dit kunnen locaties op maagdelijke grond zijn, maar 
ook doorgroei- of hervestigingslocaties (dat wil zeggen ter plaatse van bestaande 
agrarische bedrijven of bestaande woningen). Vijf locaties kunnen liggen in de gemeente 
Epe en drie in de gemeente Apeldoorn.

Op vier locaties langs de Bokkerijweg en Weteringdijk zijn daarvoor alle concrete 
bedrijven in beeld (zie § 5.2). Daarom zijn op deze locaties bouwvlakken van 3 ha op de 
verbeelding opgenomen. Op één perceel aan de Bokkerijweg is een bouwvlak van minder 
dan 3 ha opgenomen. Het bouwvlak moet in omvang worden beperkt door de 
aanwezigheid van een dassenburcht op een naastgelegen perceel. De 
bebouwingsmogelijkheid komt overeen met de bebouwingsmogelijkheden op de 
overige, op de verbeelding opgenomen locaties.

Daarnaast heeft het bestaande bedrijf aan de Weteringdijk 113 aangegeven te willen 
uitgroeien tot een 3 ha-bedrijf. Dit is daarmee het vijfde bedrijf in de gemeente Epe.

Verder is er één bedrijf, die zijn bedrijfsactiviteiten wil verplaatsen naar twee locaties aan 
de Bloemenkamp in de gemeente Apeldoorn. Binnen het kader van het Gebiedsplan zijn 
daartoe twee bouwvlakken op de verbeelding opgenomen (één van 1,5 ha en één van 3 
ha).

Er kunnen derhalve nog twee 3 ha bedrijven in Apeldoorn worden toegevoegd. In lijn 
met het Gebiedsplan mag dit in Apeldoorn maximaal één bedrijf op maagdelijke grond 
zijn. 

Hiertoe is in het bestemmingsplan voor Apeldoorn een wijzigingsbevoegdheid in de 
planregels opgenomen voor het leggen van een nieuw bouwvlak of vergroting van 
bestaande bouwvlakken (of omzetting van een woonbestemming in een agrarisch 
bouwvlak) tot 3 ha. Daarbij is als criterium opgenomen dat het totaal aantal van "3 ha - 
bouwvlakken" in Apeldoorn niet groter mag zijn dan drie. Dit aantal is te motiveren 
vanuit de ruimtelijke impact van deze ontwikkeling. Een groter aantal is op een ruimtelijk 
verantwoorde manier niet meer in te passen in dit gebied.

Daarnaast is in de wijzigingsbevoegdheid de eis opgenomen dat minimaal 100 m afstand 
moet worden aangehouden tot omliggende bestemmingen. Dat wil zeggen dat de 
afstand tussen het nieuwe bouwvlak en de grens van omliggende bestemmingen (ofwel 
een bouwvlak of de bestemmingsgrens van een woonbestemming) minimaal 100 m 
moet bedragen. 

Tevens zal het nieuwe bedrijf zorgvuldig landschappelijk ingepast moeten worden. 
Hierbij vindt toetsing plaats aan het beeldkwaliteitsplan.

Wijziging vergroting agrarische bouwvlakken

Voor het vergroten van de bestaande agrarische bedrijven is een wijzigingsbevoegdheid 
in het plan opgenomen waarbij een bouwvlak kan worden vergroot tot maximaal 1,5 ha 
(voor zowel een intensieve veehouderij als een grondgebonden bedrijf). Voorwaarden 
zijn onder meer dat het vergrote gedeelte van het bouwvlak zorgvuldig landschappelijk 
moet worden ingepast (toetsing aan beeldkwaliteitsplan) en een aan te houden minimale 
afstand tot omliggende bestemmingen van 100 m.

Functieverandering

Gelet op de doelstelling van het LOG is functieverandering naar wonen of niet-agrarische 
bedrijvigheid niet toegestaan in het LOG.

Wonen 
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Burgerwoningen krijgen een bestemming Wonen met een bestemmingsvlak. In een 
aantal gevallen betreft dit voormalige agrarische bedrijven, die geen milieuvergunning 
(meer) hebben of niet meer vallen onder een AMvB. Woningen dienen binnen het 
bestemmingsvlak te worden gebouwd. 

De bestemmingsvlakken zijn op maat toegekend. De geldende bestemmingsvlakken, 
alsmede de huidige situatie op basis van de meest recente luchtfoto zijn hiervoor 
maatgevend. 

Woningsplitsing (splitsing van de woning in twee zelfstandige wooneenheden is onder 
voorwaarden mogelijk. Hiervoor is een algemene bouwregel in de planregels opgenomen 
(art. 11.3).

Verkeer en Water

De bestaande wegen in het gebied hebben de bestemming Verkeer gekregen. Om 
eventueel noodzakelijke verbreding van de Bokkerijweg en (eventueel) Geerstraat en/of 
Weteringdijk met een vrijliggend fietspad of passeerhavens waar nodig mogelijk te 
maken, is in de agrarische bestemming geregeld dat de gronden binnen afstand van 5 m 
tot de bestemming Verkeer mede zijn bestemd voor wegen, fietspaden en daarbij 
behorende voorzieningen. 

Voor de nieuwe parallelweg langs de Bokkerijweg is een bestemming Verkeer op de 
verbeelding opgenomen. Aangezien het gebied tussen de oude Bokkerijweg en de 
nieuwe ontsluitingsweg wordt ingericht als natuurvriendelijke oever, is hiervoor de 
bestemming Natuur opgenomen.

Aan de belangrijke watergangen zoals de Nieuwe Wetering en Kleine Wetering is de 
bestemming Water toegekend. Om de inrichting als ecologische verbindingszone zonder 
meer mogelijk te maken, is binnen de agrarische bestemmingen geregeld dat de 
naastgelegen gronden (maximaal 10 m vanaf de bestemming Water) mede zijn bestemd 
voor waterretentie, natuurvriendelijke oevers en dergelijke. Dit schept de gewenste 
mogelijkheden voor natuurontwikkeling, aanleg van natte ecologische verbindingszones 
of plannen tot een herinrichting met een meer natuurlijk meanderend verloop met 
kleinschalige retentieplekken.

Gebiedsbestemmingen

In het plangebied is een aantal waarden te onderscheiden. Deze waarden zijn als 
gebiedsaanduidingen opgenomen in de regels en de verbeelding. Het gaat om de 
volgende waarden:

landschapswaarden: openheid van het landschap. Dit betreft de open enk ten 
noorden van de Broeklanderweg (omgeving Werler).
archeologische waarden: de middelhoge archeologische verwachtingswaarde zijn op 
de verbeelding opgenomen als dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 
Middelhoog'.

Uitgangspunt is, dat uitsluitend die waarden zijn opgenomen waarvoor daadwerkelijk 
beschermingsmaatregelen nodig worden geacht in de vorm van bijzondere 
bebouwings-/gebruiksbepalingen en/of een omgevingsvergunningenplicht. Dit is dan 
ook gekoppeld aan de genoemde waarden. De waarden zijn zo specifiek mogelijk 
aanduid, om tot een zo gericht mogelijke bescherming te komen en te voorkomen dat 
gebieden onnodig worden belast met regelgeving (daarmee ook gerichter toezicht in het 
kader van handhaving mogelijk). De omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden is in hoofdzaak gekoppeld aan de 
waarden.
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7  Uitvoerbaarheid en proces

7.1  Handhaving

Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor het buitengebied speelt handhaving een 
belangrijke rol. Een goed bestemmingsplan kenmerkt zich niet alleen door middel van 
een goede beheerslaag en ontwikkelingsmogelijkheden maar ook door middel van 
heldere planregels en concreet gemeentelijk handhavingsbeleid. 

Handhaving van bestaande regels is ook van steeds groter belang. Hierbij wordt de 
praktijk van gedogen steeds vaker omgezet naar minder regels met een betere 
handhaving. Om deze reden is het noodzakelijk de bestaande situatie in het plangebied 
goed te inventariseren. Deze gegevens zijn, naast de geldende rechten op grond van 
vigerende bestemmingsplannen een belangrijke onderlegger geweest voor het 
bestemmingsplan.

Het strikt handhaven van vergunningen, regels en procedures geeft duidelijkheid en 
maakt de samenleving veiliger. Het gedogen moet worden tegengegaan. Overbodige 
regels en onduidelijke regelgeving zijn daarom getracht zoveel mogelijk achterwege te 
laten.

7.2  Economische uitvoerbaarheid

De gemeenten Apeldoorn en Epe maken ieder voor hun eigen deel een bestemmingsplan 
voor de vestiging dan wel uitbreiding van een aantal bedrijven die bezig zijn met 
intensieve veehouderij. 

Vanuit het blikveld van ieder van de beide gemeenten is sprake van 
bouwgrondproductie. Vanuit de insteek van beide is tevens sprake van een combinatie 
van het voeren van regie op de gebiedsontwikkeling op basis waarvan de gewenste 
gebiedsontwikkeling tot stand kan komen. Tegelijkertijd beoefenen de beide gemeenten 
een facilitaire productierol. De grondproductie geschiedt door zelfrealisatoren. De beide 
gemeenten accommoderen de ontwikkeling via de lijn van het kostenverhaal.

De gemeenten maken kosten die genoemd staan in de artikelen 6.2.4 en 6.2.5 van het 
Besluit ruimtelijke ordening. Het gaat bijvoorbeeld om: 

onderzoek in het kader van grondmechanica, milieutechniek (geluid, stof, bodem), 
archeologie en cultureel erfgoed;
bodemsanering, demping van water, grondwerk m.i.v. ophogen, egaliseren en 
afgraven;
voorzieningen, zoals wegen, riolering, infrastructuur, groen, openbare verlichting, 
maatregelen, zoals beperken hindercontouren, stankcirkels en externe 
veiligheidscontouren;
kosten buiten het exploitatiegebied ten behoeve van het exploitatiegebied; 
verwerving van gronden voor de openbare ruimte;
voorbereiding en toezicht uitvoering;
planontwikkeling;
andere apparaatskosten, die verband houdend met te verrichten werkzaamheden, 
die direct het gevolg zijn van de te verrichten activiteiten ten behoeve van een juiste 
en optimale ontwikkeling van het betreffende plangebied;
planschade/ planschaderisicoanalyse.

Het gaat bij de voorzieningen, zoals wegen, riolering, infrastructuur, groen, openbare 
verlichting in dit plangebied onder meer over:

de aanleg van pompput plus persleiding;
de reconstructie en afwerking van de wegen Broeklanderweg, de Bloemenkamp, De 
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Gaete;
de aanleg Bokkerijweg inclusief de afwerking van de bijbehorende bermen;
het aanpassen van kruispunten inclusief het plaatsen van lichtmasten;
de realisatie van erf ontsluitingen en het aanbrengen van drempels en 
passeerhavens;
het plaatsen van betonnen bruggen;
het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen met het oog op veiligheid;
de afwerking van bermsloten en aansluiting Kanaal Noord;
de aanplant van populieren en de realisatie van een landschappelijke invulling van 
beplanting inclusief de te verwachten inboet;
de aanleg van een dassentunnel plus de benodigde beplanting.

De gemaakte en nog te maken kosten tellen op tot in totaal € 5.050.000. 

De beide gemeenten ontvangen een subsidie van € 5.050.000 van de provincie 
Gelderland ter dekking van deze kosten. De economische uitvoerbaarheid van dit 
plangebied is daarmee verzekerd. De noodzaak om in een anterieure 
grondexploitatieovereenkomst ex art. 6.24 lid 1 Wro dan wel via een exploitatieplan over 
te gaan tot kostenverhaal komt hiermee te vervallen. Ook om andere redenen – 
bijvoorbeeld – de noodzaak om locatie-eisen veilig te stellen is vaststelling van een 
exploitatieplan niet opportuun.

7.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan “Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen” 
inclusief het bijbehorende PlanMER en het beeldkwaliteitsplan, hebben met ingang van 
20 mei 2010 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. 
Daarnaast is het bestemmingsplan toegezonden aan diverse instanties in het kader van 
het vooroverleg. 

De binnengekomen reacties zijn in een afzonderlijke Nota inspraak en overleg 
samengevat en van een reactie voorzien. De Nota is als bijlage 4 Nota inspraak en 
overleg bij deze toelichting opgenomen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  PlanMER
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Samenvatting

Concept-PlanMER voor intergemeentelijk bestemmingsplan

In het Reconstructieplan Veluwe staat dat intensieve veehouderijen (bedrijven die varkens, 

kippen, kalveren e.d. houden) geconcentreerd moeten worden in landbouwontwikkelings-

gebieden. Beemte-Vaassen is één van die landbouwontwikkelingsgebieden, ook wel 

afgekort tot LOG. Het LOG Beemte-Vaassen ligt ten oosten van de A50. Het ligt gedeeltelijk 

op gronden van de gemeente Epe en gedeeltelijk op gronden van de gemeente Apeldoorn. 

Het is de bedoeling hier nieuwe intensieve veehouderijen te laten starten op nieuwe locaties 

en doorgroei mogelijk te maken van dit soort bedrijven op bestaande locaties. Beide 

gemeenten willen dit regelen in een intergemeentelijk bestemmingsplan. Een planMER 

levert de onderbouwing voor dat plan. PlanMER staat voor ‘milieueffectrapport voor een 

plan’. Hierin staan relevante milieueffecten van het plan op een rij.

Wetgeving en Beleidskaders
Aan welke wettelijke eisen en beleidskaders (bestuurlijke afspraken) moet worden voldaan? 

Hieronder staan de belangrijkste eisen.

In het al genoemde Reconstructieplan Veluwe staat dat de overheid een ruimtelijke 

scheiding wil aanbrengen. Intensieve veehouderijen zouden weg moeten waar zij niet goed 

samengaan met andere functies zoals natuur en bebouwing. Voor de intensieve 

veehouderijen worden gebieden aangewezen waar zij naartoe kunnen. In deze gebieden 

kunnen zij zich tot duurzame bedrijven ontwikkelen. Dit zijn de LOG’s. Daarnaast zijn er 

locaties in de verwevingsgebieden, die ook staan in het reconstructieplan. De 

extensiveringsgebieden zijn de gebieden langs de randen van natuur en bebouwing, waar 

de intensieve veehouderijen dus bij voorkeur verdwijnen.

Afbeelding 0.1 

Begrenzing van het LOG 

Beemte-Vaassen
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Er zijn nog andere belangrijke beleidskaders voor het LOG. In het streekplan is de 

ecologische hoofdstructuur (EHS) aangegeven, gebieden waar natuur voorrang heeft op 

andere functies. Beide gemeenten zijn momenteel ook bezig met het opstellen van een 

bestemmingsplan buitengebied en het waterschap stelt eisen aan nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen. In het LOG geldt de regel dat geen functieverandering naar andere vormen 

van werken of wonen is toegestaan, bijvoorbeeld daar waar een boer stopt met zijn 

bedrijfsvoering. Nevenfuncties zijn wel toegestaan. Met dit alles moet rekening worden 

gehouden.

Er lopen hoogspanningskabels door het LOG Beemte-Vaassen. Er mag niet gebouwd 

worden binnen een afstand van 22,5 meter aan weerszijden van de hoogspanningskabels. 

Daarnaast mogen binnen een afstand van 71 meter geen gevoelige objecten (zoals woningen 

en scholen) gebouwd worden.

Het wettelijke kader voor het LOG Beemte-Vaassen bestaat uit verschillende wetten voor 

milieu, voor uitstoot van ammoniak, geluid en stankstoffen, voor natuurbescherming en 

voor de ruimtelijke ordening (planologie). Voor veehouders is ook van belang dat er eisen 

worden gesteld aan de leefomstandigheden van de dieren.

Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

Om de effecten van de ontwikkeling van intensieve veehouderijen in het LOG te kunnen 

inschatten, moeten we eerst weten hoe het er nu bijligt en hoe het zich zou ontwikkelen, 

zonder de voorgenomen inplaatsing en doorgroei van intensieve veehouderijen in het 

plangebied. 

De bodem bestaat uit vlakke gronden van sneeuwsmeltwaterafzettingen. In het midden ligt 

een ontgonnen veenvlakte. Het landschap in het LOG Beemte-Vaassen is als volgt te 

kenmerken:

- In het deel ten noorden van de Geerstraat staan veel panden (huizen, boerderijen 

en een school) en de verkaveling van de percelen is rechttoe rechtaan. 

- Het gebied direct ten zuiden van de Geerstraat is open en heeft grote, rechte 

landbouwpercelen.

- In het middengebied (dat voornamelijk buiten het LOG valt) is het voornamelijk 

laag en nat omdat het een ontgonnen veenvlakte betreft. 

- Het zuidelijke deel bestaat uit natte komvlakten, kronkelende wegen en een open 

mozaïekpatroon.

Op een aantal plekken in het LOG Beemte-Vaassen is een middelhoge kans op het 

aantreffen van archeologische vondsten. De natuur in het LOG is beperkt interessant. In het 

gebied worden wel enkele zeldzame dieren aangetroffen, vooral in lage delen. Langs het 

LOG is een stuk EHS is aangewezen. Op de plek van dit stuk EHS is nu ook al bos 

aanwezig.

In het LOG zijn twee prominente wegen aanwezig, namelijk de snelweg (A50) en de 

provinciale weg (N972 = Geerstraat). In het noordelijke puntje van het LOG ligt een lagere 

school. 
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De luchtsituatie is als volgt:

- Uit de stallen die al in het LOG liggen treedt beperkte geuroverlast op. Dit wordt 

in de toekomst in ieder geval minder, doordat regelgeving de boeren verplicht om 

stalmaatregelen te treffen die de uitstoot van verzurend ammoniak verminderen. 

Geurveroorzakende stoffen nemen daarmee ook af. 

- De snelweg en de veehouderijen zijn een belangrijke bron van fijn stof, dat slecht 

is voor de gezondheid. De maximale waarde voor fijn stof mag de 40 µg/m³ niet 

overschrijden, en daar is geen sprake van in het LOG. In het LOG komen 

concentraties fijn stof voor die onder de 26 µg/m³ blijven. Dit fijn stof komt dus 

niet alleen van de veehouderijen, maar ook van het verkeer. Verwacht mag 

worden dat de concentratie fijn stof in de lucht in de toekomst af gaat nemen door 

stalaanpassingen en verbeterde automotoren.

- Geluidshinder is in het LOG vooral te wijten aan de A50 en de Geerstraat. Geluid 

wordt uitgedrukt in decibel (dB). De contour voor 55-59 dB ligt op 400 meter van 

de snelweg en voor 60-64 dB 200 meter afstand. Voor woningen geldt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij het inplaatsen van veehouderijen met 

woningen erbij moet dus rekening gehouden worden met deze contouren. er is 

weinig extra geluidshinder vanuit de bedrijven te verwachten. 

Varianten

Het is zinvol om te onderzoeken welke variatiemogelijkheden er zijn voordat overheden een 

plan uitvoeren. Hier gaat het om inplaatsing van nieuwe intensieve veehouderijen en 

doorgroei van enkele intensieve veehouderijen op bestaande locaties. Er zijn echter oneindig 

veel opties mogelijk in aantal, type en ligging van bedrijven. Daarom is eerst gekeken hoe 

vanuit verschillende invalshoeken tegen de ontwikkeling wordt aangekeken, om een 

beperkt aantal zinvolle varianten te kunnen maken. Als basis hiervoor dienden het 

gebiedsplan en de reacties vanuit de politiek, vanuit de omgeving (bewoners, boeren, 

natuurbelangen e.d.) en vanuit een onafhankelijke adviescommissie: de Commissie voor de 

milieueffectrapportage.

Er is vervolgens een drietal basisvarianten en een drietal plusvarianten gekozen die een 

goed beeld geven van de kansen en mogelijkheden. Deze varianten zijn uitgewerkt in het

planMER. Uitgangspunt is in totaal 8 locaties van 3 hectare die evenredig worden verdeeld 

over de gemeenten. Dit betekent 5 locaties van 3 hectare in Epe en 3 locaties van 3 hectare in 

Apeldoorn. De locaties kunnen gerealiseerd worden op bestaande bedrijfslocaties of op 

maagdelijke gronden. Het heeft de voorkeur dat zoveel mogelijk locaties ingepast worden 

op bestaande bedrijfslocaties.

In de plusvarianten is naast de 8 locaties van 3 hectare eveneens rekening gehouden met de 

doorgroei van bestaande bedrijven naar 1,5 hectare.

In onderstaande tabel staan de varianten kort op een rij. 

Variant Kenmerken nieuwvestiging Kenmerken hervestiging*

a Concentratie nieuwvestiging langs de 

Bokkerijweg

1 ten noorden van de Geerstraat, 3 in 

Apeldoornse deel van het LOG

b Concentratie nieuwvestiging langs de 

Weteringdijk 

Idem

c Nieuwvestiging deels langs Bokkerijweg, 

deels langs Weteringdijk

Idem

Tabel 0.1

Overzicht varianten voor het 

planMER LOG Beemte-

Vaassen. 
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* Hiermee wordt gedoeld op het doorstarten van of omschakelen naar IV-bedrijf van een bepaald 

formaat op een bestaand agrarisch bouwblok.

Variant Kenmerken 

a plus Conform variant a inclusief mogelijke doorgroeiers

b plus Conform variant b inclusief mogelijke doorgroeiers

c plus Conform variant c inclusief mogelijke doorgroeiers

Afbeelding 0.2

Variant a

Afbeelding 0.3 

Variant b
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Afbeelding 0.4

Variant c

Afbeelding 0.5 

Variant a plus
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Afbeelding 0.6 

Variant b plus

Afbeelding 0.7 

Variant c plus
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Effecten

Voor iedere variant is bekeken wat de effecten zijn. In de onderstaande tabel staan de scores 

voor ieder thema weergegeven. De referentie, waartegen de varianten gescoord zijn, is de 

situatie die in de toekomst zou ontstaan zonder uitvoering van de bewuste variant. Omdat 

de score van de referentie steeds neutraal (0) is, staat deze niet in de tabel.

Parameters en score
Variant 

a

Variant 

b

Variant 

c

Variant 

a plus

Variant 

b plus

Variant  

c plus

Ammoniak en Natura 2000 Gebieden

Stikstof/Ammoniakdepositie 

op de Natura 2000-gebieden

+ + + 0/+ 0/+ 0/+

Geurhinder

Geur/leefklimaat 0/- 0/- 0/- - - -

Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie

Beïnvloeding zichtlijnen - - 0/- - - 0/-

Beïnvloeding ruimtelijke 

structuur

0 0 0 0 0 0

Beïnvloeding herkenbaarheid 

cultuurhistorische 

monumenten

- 0 0/- - 0 0/-

Verstoring historisch 

geografische gebieden

- - - - - -

Verwachte verstoring 

archeologische waarden

0 0 0 0 0 0

Natuur en Beschermde soorten

Beschermde natuurgebieden 

(excl. Natura 2000-gebied)

- - - - - -

Beschermde soorten 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Verkeer

Verkeersafwikkeling - -- -- - -- --

Verkeersveiligheid 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Fijn stof

Knelpunten fijn stof 0 0 0 0 0 0

Geluid

Geluidsbelasting (extra) 

bedrijven

0 0 0 0 0 0

Geluidsbelasting extra verkeer 0 0 0 0 0 0

Water/Bodem

Ligging ten opzichte van 

bestemde watergebieden

0 0 0 0 0 0

Verstoring bodem 0 0 0 0 0 0

Score : ++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; 

- -=zeer negatief, * niet in te vullen.

Tabel 0.2

Totaaloverzicht effectscores
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Conclusies & Aanbevelingen

Op basis van de effectbeoordelingen kan worden gezegd dat de beoogde inplaatsingen en 

doorgroei van de intensieve veehouderijbedrijven wettelijk gezien mogelijk zijn. Een 

belangrijke voorwaarde is dat er veehouderijen langs natuurranden verdwijnen, zodat per 

saldo de natuurgebieden erop vooruit gaan. 

De effecten van de varianten verschillen weinig van elkaar. Wel is het zo dat de 

plusvarianten extra geurbelasting met zich brengen in het LOG. Aangeraden wordt om het 

overleg met omwonenden en belanghebbenden over de plannen te continueren. In de 

uitwerking moeten gemeenten aandacht besteden aan de verkeerssituatie in het noordelijke 

gedeelte van het LOG en het is zaak de milieuvergunningen goed te controleren en te 

handhaven.
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HOOFDSTUK1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de achtergronden voor dit PlanMER. Het gaat in op de 

milieueffectrapportage-plicht en geeft een indruk van het stadium van de procedure.

1.1 AANLEIDING VOOR MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De gemeenten Apeldoorn en Epe zijn voornemens een intergemeentelijk bestemmingsplan 

op te stellen voor het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen. In het 

Reconstructieplan Veluwe (provincie Gelderland, maart 2005) is het LOG aangewezen voor 

de verdere ontwikkeling van de intensieve veehouderij.

Voor de besluitvorming omtrent het bestemmingsplan is dit PlanMER opgesteld om milieu-

informatie te bieden ter onderbouwing van deze besluitvorming.

Bestemmingsplan

Ter voorbereiding van het intergemeentelijke bestemmingsplan is in juli 2009 het

Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen vastgesteld. Het plan brengt de ruimte en 

randvoorwaarden in beeld voor intensieve veehouderijen in het gebied en geeft zoneringen 

aan voor de ontwikkelmogelijkheden van nieuwe bedrijven.

Het gebiedsplan voor het LOG is door beide gemeenten vastgesteld. In het verlengde 

hiervan verzorgen beide gemeenten de planologische vastlegging er van in een 

intergemeentelijk bestemmingsplan. Naast het gebiedsplan hebben de gemeenten reeds een 

Nota van uitgangspunten opgesteld voor het bestemmingsplan. Zowel het gebiedsplan als 

de Nota van uitgangspunten vormen belangrijke kaders voor dit PlanMER.

M.e.r.-plicht

Omdat er sprake is van een besluit (het intergemeentelijke bestemmingsplan) dat het kader 

vormt voor toekomstig m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten én omdat er een passende 

beoordeling ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 aan de orde is, is er voor dit gebied 

een PlanMER (milieueffectrapport voor plannen) opgesteld. Dit is verplicht op grond van de 

Wet milieubeheer.

M.E.R.-PLICHTIGE ACTIVITEITEN

Er is sprake van een m.e.r.-plichtige activiteit als bijvoorbeeld toekomstige initiatieven bestaan 

uit "het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een inrichting met > 85.000 plaatsen voor 

mesthoenders, > 60.000 plaatsen voor hennen, > 3.000 plaatsen voor mestvarkens of > 900 

plaatsen voor zeugen”. Hiervoor moet een besluit-m.e.r. worden opgesteld conform artikel 7.2 

Wet milieubeheer en de categorieën C14 en D14 van het Besluit m.e.r. 1994.
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PASSENDE BEOORDELING

Plannen met mogelijk significante gevolgen op Natura 2000-gebieden zijn niet zonder meer 

toegestaan op grond van de Natuurbeschermingswet. Wanneer de achtergronddepositie in de 

referentiesituatie op Natura 2000-gebieden hoger is dan de kritische depositie is er sprake van 

een overbelaste situatie.  Wanneer een toename aan ammoniakemissie vanuit de LOG’s  leidt tot 

een toename aan ammoniakdepositie  op een overbelast Natura 2000-gebied, bestaat de kans 

op significant negatieve effecten en moet een passende beoordeling worden uitgevoerd

In onderstaand kader staat uitleg over de termen die bij milieueffectrapportage worden 

gebruikt:

Het daadwerkelijke op te stellen bestemmingsplan wordt gevoed vanuit de resultaten van 

dit PlanMER.

BESLUIT-M.E.R.-PLICHT BLIJFT GEHANDHAAFD

Een misverstand dat wel eens bestaat is dat – na het doorlopen van plan-m.e.r – voor m.e.r.-

plichtige activiteiten geen MER meer nodig zou zijn. Dit is niet het geval: de besluit-m.e.r.-plicht 

blijft onverkort van kracht. Als bijvoorbeeld een nieuwvestiging of uitbreiding van veehouderij 

aan de orde is bij een aanvraag voor een nieuwe vergunning, dan zal getoetst moeten worden 

of deze van zodanige omvang is dat deze m.e.r.-plichtig is. Basis daarvoor is het Besluit m.e.r. In 

dit besluit staan twee lijsten: de zogenaamde C-lijst met m.e.r.-plichtige activiteiten en de 

zogenaamde D-lijst voor activiteiten waarbij het bevoegd gezag dient te beoordelen of er een 

MER moet worden gemaakt. Mocht er inderdaad sprake zijn van een m.e.r.-plicht, gekoppeld 

aan de vergunningaanvraag, dan kan er natuurlijk wel gebruik worden gemaakt van de 

resultaten van het PlanMER, gekoppeld aan het bestemmingsplan voor het 

landbouwontwikkelingsgebied.

1.2 LIGGING PLANGEBIED

Het landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen is aangewezen in het Reconstructieplan 

Veluwe. De begrenzing van het LOG is in de onderstaande figuur opgenomen. 

m.e.r. = milieueffectrapportage = de procedure

MER = milieueffectrapport = het product 

Plan-m.e.r. = procedure voor plannen die een kader stellen voor m.e.r.-plichtige activiteiten, zoals 

een structuurvisie of een bestemmingsplan waarin keuzes worden gemaakt over de aard en 

omvang van nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen

Besluit-m.e.r. = m.e.r.-procedure voor projecten die bij wet m.e.r.-plichtig zijn, zoals een 

vergunningaanvraag voor een grote intensieve veehouderij
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1.3 PROCEDURE PLANMER

Voor u ligt het PlanMER. De gemeenten Apeldoorn en Epe hebben een eerste stap in de 

plan-m.e.r.-procedure gezet door een Notitie reikwijdte en detailniveau op te stellen en ter 

visie te leggen. Met die notitie hebben de gemeenten aangegeven hoe zij het 

milieuonderzoek willen aanpakken. De Notitie reikwijdte en detailniveau is voorgelegd aan 

andere overheden (o.a. buurgemeenten, waterschap, provincie en relevante ministeries), de 

Commissie voor de m.e.r. en aan maatschappelijke organisaties. De resultaten van die 

consultatie voor dit PlanMER staan in bijlage 2. 

Dit PlanMER zal samen met het voorontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd. 

Opmerkingen kunnen gericht worden aan de gemeenten Apeldoorn en Epe.

1.4 LEESWIJZER

In het volgende hoofdstuk 2 is het voornemen nader beschreven. Ook geeft dit hoofdstuk 

relevante informatie over de stappen die al gezet zijn en het beleids- en wettelijk kader. 

Hoofdstuk 3 beschrijft voor een aantal thema’s de huidige situatie en de autonome 

Figuur 1.1

Begrenzing van het LOG 

Beemte-Vaassen
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ontwikkelingen. Hoofdstuk 4 beschrijft welke varianten in het PlanMER in beeld zijn 

gebracht. In hoofdstuk 5 staan de effecten beschreven van de uitgewerkte varianten. 

Hoofdstuk 6 is verdere planning en procedure weergegeven. Hoofdstuk 7 geeft aan welke 

leemten in kennis resteren en of deze van invloed zijn op de besluitvorming. In hoofdstuk 8

staan conclusies en aanbevelingen voor de besluitvorming over het LOG.
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HOOFDSTUK2Voornemen, beleid en 
wetgeving, verkenningen

Dit hoofdstuk beschrijft de achtergronden vanuit de reconstructie en het voornemen om de 

intensieve veehouderij te concentreren in landbouwontwikkelingsgebieden. Vervolgens 

wordt het relevante beleids- en wettelijk kader voor dit voornemen toegelicht. Het 

hoofdstuk besluit met een korte beschrijving van het Gebiedsplan dat door de gemeenten is 

vastgesteld en de Nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Beide documenten 

vormen belangrijke uitgangspunten voor dit PlanMER.

2.1 VOORNEMEN

Principe reconstructie: verplaatsing naar LOG

In het Reconstructieplan Veluwe (provincie Gelderland, maart 2005) zijn bepaalde gebieden 

aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG) voor de verdere ontwikkeling van de 

intensieve veehouderij. Het LOG Beemte-Vaassen is het enige LOG binnen het 

Reconstructieplan Veluwe en is dus regionaal van groot belang. Voor het welslagen van de 

reconstructie is een succesvolle verplaatsing van intensieve veehouderijen uit de 

extensiveringszones naar het LOG essentieel (zie paragraaf 2.2.1 voor informatie over het 

provinciaal reconstructiebeleid). De toename van intensieve veehouderijen in het LOG 

betekent onder andere het ontzien van kwetsbare natuur en het oplossen van geurhinder 

elders in de regio.

LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIEDEN IN GELDERLAND

In een LOG hebben agrarische ondernemers de mogelijkheid om zich te hervestigen of nieuw te 

vestigen en om uit te breiden op huidige locaties binnen het LOG. Deze uitbreiding of her-

/nieuwvestiging moet wel passen binnen de grenzen en randvoorwaarden van de gemeente en 

provincie (met name de milieuwetgeving en Reconstructieplan). De provincie Gelderland heeft 

als streven dat van alle nieuwkomers in een LOG, 50% gebruik maakt van een bestaande locatie 

(dus hervestiging op een bestaande locatie). 

Rol gemeenten

De gemeenten Apeldoorn en Epe willen zich inzetten voor het realiseren van het LOG 

Beemte-Vaassen. Beide gemeenten zijn voor dit voornemen zowel initiatiefnemer als 

bevoegd gezag voor het op te stellen intergemeentelijk bestemmingsplan.
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Soorten ontwikkelingen binnen het voornemen

Het voornemen onderscheidt zich in drie soorten ontwikkelingen binnen het LOG Beemte-

Vaassen :

1. Nieuw- of hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven die gebruik maken van 

de regeling Verplaatsing Intensieve Veehouderij Gelderland (VIV-regeling).

2. Nieuw- of hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven die geen gebruik maken 

van de VIV-regeling.

3. Uitbreiding van bestaande bedrijven in het LOG.

(DUURZAME)ENERGIE

Energetisch gezien kent het project geen specifieke doelstellingen. In het bestemmingsplan 

zullen energiebesparingmogelijkheden, energiezuinige technieken (zoals zonnecollectoren op 

daken) en het toepassen van warmte-koudeopslag niet onmogelijk worden gemaakt. Voor het 

laatste zullen wel afzonderlijke vergunningen georganiseerd moeten worden.

Onderzoeken worden uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines 

langs de A50 . De komst van de veehouderijen staat mogelijke ontwikkeling van windmolens 

niet in de weg. 

Ontwikkelingen huidige bedrijven
Momenteel bevinden zich in het LOG 33 agrarische bedrijven. Daarvan zijn 20 intensieve

veehouderijen en 13 grondgebonden bedrijven. De ligging van deze bedrijven is terug te

vinden in onderstaande figuur. Er wordt verwacht dat een aantal van de huidige aanwezige 

agrarische bedrijven in het LOG Beemte-Vaassen wil uitbreiden en/of omvormen en dat een 

aantal agrarische bedrijven de komende jaren zal stoppen en daarmee ruimte creëert voor 

hervestiging. 
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Verplaatsingen door de VIV-regeling
De verplaatsingen naar LOG’s vanuit extensiveringsgebieden vinden in de provincie 

Gelderland gestimuleerd plaats in de vorm van de VIV-regeling. Er wordt verwacht dat 

tussen de 10% à 15% van de deelnemers aan de totale Gelderse VIV-regeling uiteindelijk in 

het LOG Beemte-Vaassen terecht zal komen, dus 6-10 bedrijven. Momenteel zijn al vier 

intensieve veehouderijondernemers binnen de VIV-regeling voornemens naar het LOG 

Beemte-Vaassen te verplaatsen.

Figuur 2.1

Ligging agrarische bedrijven in 

LOG Beemte-Vaassen. 



PLANMER LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED BEEMTE-VAASSEN

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 19

KORTE TOELICHTING VIV-REGELING

Voor de VIV-regeling heeft de provincie Gelderland een subsidieregeling vastgesteld die het 

mogelijk maakt intensieve veehouderijen in extensiveringgebieden (uit Gelderse 

reconstructieplannen) te verplaatsen naar Gelderse landbouwontwikkelingsgebieden. Er worden 

meerdere openstellingtranches gehouden in de loop van de tijd. Bij de eerste 

openstellingtranche, die reeds is gehouden, hebben zich 45 van de 65 potentiële bedrijven 

aangemeld en al een subsidiebeschikking ontvangen. Een tweede openstellingtranche volgt in 

het najaar van 2009.

Verplaatsers buiten de VIV-regeling

Specifiek voor het LOG zijn er ook verplaatsers die geen gebruik maken van de 

VIV-regeling. Dit zijn intensieve veehouderijen die zich momenteel bevinden in een 

verwevingsgebied (en dus niet mee mogen doen met VIV-regeling), maar wel in de knel zijn 

geraakt op hun huidige locatie. Er wordt verwacht dat de komende tien jaar ongeveer 

15 à 30 intensieve veehouderijen buiten de VIV-regeling om een verzoek indienen tot 

inplaatsing in een LOG in Gelderland. Op het moment is er al één inplaatser voornemens 

zich in het LOG Beemte-Vaassen te vestigen buiten de VIV-regeling om.

Op het moment van schrijven zijn voor het LOG vier aanvragen ingediend voor 

nieuwvestiging op ‘maagdelijke’ grond en één aanvraag voor een hervestiging op een 

bestaande locatie. Gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector in Gelderland zullen dit 

er nog meer worden. 

2.2 BELEIDSKADERS

Het voornemen dient te passen binnen een aantal beleidskaders en wettelijke kaders. Deze 

worden in de hier volgende paragrafen behandeld. Gestart wordt met het 

reconstructiebeleid, de directe aanleiding voor het voornemen. Daarna komen andere 

beleidskaders aan de orde en tot slot de wettelijke kaders.

2.2.1 RECONSTRUCTIEPLAN VELUWE (2005)

Het landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen is gelegen in het reconstructiegebied de 

Veluwe. Het doel van de reconstructie is het verbeteren van de omgevingskwaliteit en de 

sociaaleconomische vitaliteit van het buitengebied. Een belangrijk onderdeel van het 

Reconstructieplan is de integrale zonering intensieve veehouderij.

Kern van de problematiek in een groot deel van het reconstructiegebied is dat de functies 

intensieve veehouderij, wonen, werken, recreatie en natuur elkaar te vaak in de weg zitten. 

Het gevolg van deze problematiek is dat de intensieve veehouderij beperkt wordt in haar 

ontwikkelingsmogelijkheden, dat geuroverlast het woon- en leefklimaat in landelijke kernen 

vermindert of woningbouwmogelijkheden frustreert en dat de kwaliteit van natuur, 

landschap en water onder druk staat.

Om deze gestapelde problematiek rond de intensieve veehouderij op een samenhangende 

manier aan te pakken, wordt gestreefd naar:

§ ruimtelijke scheiding van intensieve veehouderij en conflicterende functies;
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§ ruimtelijke concentratie van de intensieve veehouderij op duurzame locaties met 

toekomstperspectief.

Het streven vanuit het Reconstructieplan is om de intensieve veehouderij zich dusdanig te 

laten ontwikkelen, dat steeds meer bedrijven op goede locaties en steeds minder bedrijven 

dicht bij natuurgebieden en woonkernen liggen. De intensieve veehouderij beweegt zich 

‘afwaarts’ van kwetsbare functies als natuur en wonen.

Deze afwaartse beweging is zowel in het voordeel van wonen, natuur en landschap, als van 

de intensieve veehouderij. Het voordeel voor natuur en landschap is vermindering van de 

ammoniakdepositie in de directe omgeving van het natuurgebied, versterking van het 

landschap, minder verstoring van de natuur door licht en geluid en minder 

verkeersbewegingen. Het voordeel voor wonen is vermindering van het aantal 

geurgehinderden en toename van geschikte woningbouwmogelijkheden.

Het voordeel voor de intensieve veehouderij is dat zij op een plek is of wordt gevestigd 

waar ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Om deze afwaartse beweging vorm te geven zijn in het Reconstructieplan de volgende 

zones opgenomen die onderdeel uitmaken van de integrale zonering Intensieve 

veehouderij.

§ Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s).

§ Verwevingsgebieden (met sterlocatie).

§ Extensiveringsgebieden (bos en natuur/landbouw)

§ Niet-reconstructiegebieden (veelal de bestaande bebouwde kom)

In de onderstaande kaart is de ligging van het LOG Beemte-Vaassen en de directe omgeving 

weergegeven. De bovengenoemde afwaartse beweging van intensieve veehouderij gaat dus 

vanuit de extensiveringsgebieden naar de landbouwontwikkelingsgebieden of naar goed 

gelegen locaties (zogenaamde duurzame locaties) in het verwevingsgebied.

VERPLAATSERS UIT EXTENSIVERINGSGEBIEDEN

Er zijn momenteel diverse veehouderijen in de extensiveringgebieden die zich willen 

(her)vestigen in het LOG Beemte-Vaassen. In de omgeving van het LOG hebben vier veehouders

reeds aangekondigd zich in het LOG Beemte-Vaassen nieuw te willen vestigen. Deze veehouders 

liggen momenteel in het extensiveringgebied. Exacte gegevens over deze veehouders zijn niet 

openbaar. Onderhandelingen worden gevoerd en mogelijkheden worden bekeken. Daarnaast 

zijn nog meer veehouderijen voornemens zich te verplaatsen naar LOG’s of verwevingsgebieden 

elders in Gelderland.

Naar verwachting zullen bij de opening van de tweede tranche in het najaar van 2009 meer 

veehouders aangeven zich te willen verplaatsen naar het LOG. 
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2.2.2 OVERIGE BELEIDSKADERS

Naast het Reconstructieplan zijn er nog andere beleidskaders waarmee rekening zal worden 

gehouden bij de invulling van het LOG. Het betreft onder andere:

1. Provinciaal Streekplan, alsmede de partiële herziening ervan;

2. Gemeentelijke Bestemmingsplannen buitengebied en Structuurvisie Voorlanden;

3. StroomGebiedsplan Noordelijke IJsselvallei;

Afbeelding 2.2

Reconstructiezonering bij 

LOG Beemte-Vaassen en 

directe omgeving (uitsnede 

plankaart Reconstructieplan 

Veluwe, 2005).
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4. Waterschapsbeleid ten aanzien van bebouwing;

5. Hoogspanningsleidingen;

6. Beleidskader functieverandering;

7. Landschapsontwikkelingsplan.

8. Archeologie en cultuurhistorie

1. Streekplan (Herziening) Gelderland

In Streekplan Gelderland 2005 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vastgelegd. 

De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit de volgende drie onderdelen.

§ EHS-natuur: bestaat uit natuur- en bosgebieden, daarin liggende verspreide bebouwing 

en waardevolle wateren en uit agrarische cultuurgrond die omgezet zal worden in 

natuur (ontwikkelingsgebieden voor nieuwe natuur). Voor de gebieden met een 

natuurontwikkelingsdoelstelling geldt dat regulier gebruik op basis van de vigerende 

bestemming kan worden gecontinueerd.

§ EHS-verweving: natuurwaarden verweven met andere functies zoals landbouw, recreatie 

en verspreide bebouwing. EHS-verweving bestaat grotendeels uit landgoederen, 

landbouwgebieden met natuurwaarden en landbouwgebieden met een hoge dichtheid 

aan natuur- en boselementen. Door natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer wordt 

de natuurwaarde van de EHS-verweving als geheel versterkt. Soorten binnen de EHS-

verweving zijn vaak gebonden aan een combinatie van natuur en cultuurgrond. Daarom 

is het geheel van natuur-, bos- en landschapselementen en het (agrarisch) 

cultuurlandschap waarin de elementen zijn ingebed, van belang voor de aanwezige en te 

ontwikkelen natuurwaarden. Binnen de EHS-verweving speelt grondgebonden 

landbouw blijvend een belangrijke rol in het beheer van de cultuurgrond en de daarmee 

verweven natuurwaarden.

§ EHS-verbindingszones: verbinden de verschillende delen van de EHS-natuur en EHS-

verweving met elkaar. Ecologische verbindingszones bestaan uit een schakeling van 

natuurelementen (stapstenen) gelegen in een landschapszone. Deze landschapszone is 

enerzijds een zoekzone waarbinnen kansen op versterking van de ecologische 

verbindingszone gegrepen kunnen worden. Maar de landschapszone is ook een 

multifunctioneel gebied waarin de aanwezigheid van landschapselementen het 

functioneren van de ecologische verbinding ondersteunt. Voor het functioneren van een 

verbindingszone is de inbedding van natuur-, bos- en landschapselementen in het 

omliggende landschap van belang. Beken of andere watergangen vormen veelal de as 

van de ecologische verbindingszone. Per ecologische verbindingszone zijn specifieke 

verbindingsdoelen aangegeven door het toekennen van modellen.

LOG Beemte-Vaassen en EHS
Het LOG Beemte-Vaassen omringt een gebied dat als EHS-natuur is aangewezen. In het 

noordelijke deel wordt de ontwikkeling van bloemrijk grasland nagestreefd. Dit deel van 

circa 8 ha is in bezit van Staatsbosbeheer. Het zuidelijke deel van het nieuwe natuurgebied 

van circa 2 ha heeft als natuurdoel: broekbos. Langs de Kleine Wetering is een zone 

aangewezen als zoekgebied nieuwe natuur. Voor het LOG Beemte-Vaassen is relevant dat 

de Kleine Wetering in het provinciale beleid is aangewezen als ecologische verbindingszone

model ‘winde’. In onderstaande figuur is de ligging van de EHS-gebieden in de omgeving 

van het LOG weergegeven. 
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Herbegrenzing EHS

Voor de Gelderse EHS is een streekplanherziening doorgevoerd. Op 1 juli 2009 zijn de 

nieuwe grenzen van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in het Streekplan definitief 

vastgesteld. De herbegrensde Ecologische Hoofdstructuur is een fractie (1,4%) kleiner, maar 

wel robuuster. In de EHS worden bestaande natuurgebieden uitgebreid en ontbrekende 

verbindingen tussen natuurgebieden gerealiseerd. In bovenstaande figuur is de begrenzing

van de EHS na de herziening van het Streekplan weergegeven. De herbegrenzing van de 

Ecologische Hoofdstructuur loopt gelijk op met het vaststellen van de kaart van kwetsbare 

gebieden in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), welke in mei 2007 is 

gewijzigd. Dit betreft bestaand bos en natuurterrein binnen de EHS, waar beperkingen 

gelden voor de uitbreiding van veehouderijen. In afbeelding 2.4 zijn de Wav-gebieden 

weergegeven zoals deze na de wijziging van de Wav zijn vastgesteld. In het LOG zijn geen 

Wav-gebieden gelegen.

2. Bestemmingsplannen buitengebied Apeldoorn en Epe en Structuurvisie Voorlanden

Apeldoorn

In september-oktober 2009 heeft het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied 

Noordoost ter visie gelegen. Voor het Apeldoornse gedeelte van het LOG geldt momenteel 

het bestemmingsplan Broekland-Woudhuis, vastgesteld in 1983. Om uitvoering te geven 

aan het Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen is het noodzakelijk het planologisch regime aan 

te passen. De vestiging van intensieve veehouderijen is namelijk binnen dit vigerende plan 

niet mogelijk.

Epe
Het bestemmingsplan buitengebied Epe is door de gemeenteraad vastgesteld in juni 2005. 

De provincie heeft het bestemmingsplan gedeeltelijk goedgekeurd. Door de provincie is 

gehele goedkeuring onthouden. De provincie geeft aan dat het bestemmingsplan geen 

goede invulling geeft van het reconstructiebeleid, omdat geen nieuwvestiging, hervestiging 

en uitbreiding van intensieve veehouderijen en omschakeling naar intensieve veehouderijen

mogelijk wordt gemaakt. 

Figuur 2.3

Ligging EHS na herziening 

streekplan

LEGENDA

: Natuur

: Verweven

: Ecologische 

Verbindingszone

: Wav- gebieden 



PLANMER LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED BEEMTE-VAASSEN

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 24

Een nieuw, intergemeentelijk, bestemmingsplan voor het LOG zal aan deze omissie deels 

invulling geven. Intussen is reeds de achtste herziening van het bestemmingsplan 

buitengebied van Epe in voorbereiding. In deze herziening wordt gekeken naar de 

mogelijkheden voor ontwikkeling van intensieve veehouderijen in het verwevingsgebied.

In voorbereiding voor deze herziening is eveneens een PlanMER opgesteld.

Het PlanMER voor het LOG Beemte-Vaassen is afgestemd op het PlanMER voor het 

bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Epe. Hierbij is de focus gelegd op het

thema ammoniak omdat de beide ontwikkelingen hier invloed op elkaar uitoefenen.

Structuurvisie Voorlanden

In het voorjaar van 2009 is de ontwerp-structuurvisie ‘De Voorlanden Stedendriehoek 2030’ 

betreffende het landelijk gebied van de Stedendriehoek opgesteld door Apeldoorn, 

Brummen, Voorst, Deventer, Zutphen en Lochem. Deze visie vormt een aanvulling op de 

structuurvisie voor het stedelijk gebied van de Stedendriehoek, welke een paar jaar geleden 

al is vastgesteld. In deze visie wordt gesteld dat het Reconstructieplan Veluwe voorlopig 

leidend is voor de ontwikkeling van de landbouw in deze regio, maar dat na 2015 

voorzichtig gedacht kan worden aan verdere schaalvergroting, maar dan meer gekoppeld 

aan infrastructuur en stedelijke netwerken. Structuurvisie, ‘De Voorlanden’ heeft daardoor 

geen directe invloed op de inrichting van het LOG.

3. StroomGebiedsplan Noordelijke IJsselvallei

In het StroomGebiedsplan Noordelijke IJsselvallei van het Waterschap Veluwe zijn 

maatregelen opgenomen voor de twee wateren die in (de omgeving van) het LOG Beemte-

Vaassen liggen. Het gaat hierbij om de Nieuwe Wetering en de Grote Wetering. Beide zijn 

als Waterlichaam (conform de Kader Richtlijn Water) aangewezen. In het

Stroomgebied uitwerkingsplan Noordelijke IJsselvallei (SUP) is aangegeven wat dit 

betekent: 50% van de oever wordt heringericht met een 5-10 meter brede plas-draszone, met 

per 1 kilometer watergang een stapsteen van 1 hectare. In het SUP Noordelijke IJsselvallei is 

tevens aangegeven dat de Nieuwe Wetering wordt gebaggerd.

De Kleine Wetering is in het provinciale beleid aangewezen als ecologische verbindingszone

model ‘winde’. Volgens het SUP krijgt dit invulling door 25% van de oever her in te richten 

als plasdraszone met om de maximaal 3 km watergang een stapsteen van 1-2 ha. 

4. Waterschapsbeleid t.a.v. bebouwing
Het waterschap stelt eisen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de vestiging van 

nieuwe bedrijven moet hiermee in het ontwerp rekening worden gehouden. De eisen zijn 

hieronder beknopt weergegeven.

1. De afvoer mag niet toenemen als gevolg van de ruimtelijke ingreep

2. Werknormen
Inundatie vanuit oppervlaktewater mag niet vaker plaatsvinden dan de werknorm. 

Het huidige oppervlaktewatersysteem is zodanig gedimensioneerd dat ter plaatse niet vaker 

dan 1x per 10 jaar inundatie optreedt (op basis van grondgebruik ‘grasland’). Indien de 

ruimtelijke ingreep er toe leidt dat een strengere werknorm moet gaan gelden (bijvoorbeeld

1x per 25, 50 of 100 jaar), dan dient dit in de ruimtelijke ontwikkeling betrokken te worden 

(kosten-veroorzaker-principe). Dus indien grote economische belangen in het gebied 

worden geïntroduceerd, met als gevolg dat deze een bescherming tegen inundatie nodig 

hebben strenger dan 1x10 per jaar, dan dient het oppervlaktewatersysteem ter plaatse te 
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worden verruimd, zodat aan de strengere werknorm wordt voldaan. Deze verruiming is 

dan onderdeel van- en voor rekening van - de ruimtelijke ontwikkeling.

3. Kwantiteitstrits ‘Vasthouden – bergen – afvoeren’

Hemelwater dient binnen het plangebied te worden vastgehouden en/of geborgen. Schoon 

hemelwater niet direct afvoeren (naar riool of oppervlaktewater) maar ter plaatse proberen 

te infiltreren. Als dit niet lukt oppervlakkig bergen in open water of maaivelddepressies. 

Voor nieuwe verharding gaat Waterschap Veluwe uit van 35 mm (neerslaggebeurtenis die 

eens per 10 jaar voorkomt) als opgave voor vasthouden en/of bergen. Dit is dus 35 liter per 

vierkante meter nieuwe verharding. 

4. Kwaliteitstrits ‘schoon houden – scheiden – schoon maken’
Bronmaatregelen om verontreiniging van waterstromen tegen te gaan (bijvoorbeeld 

toepassing van niet uitlogende bouwmaterialen) en een duurzame bedrijfsvoering (zoals het 

vermijden van chemische bestrijdingsmiddelen, bemestingvrije zones et cetera) kunnen

verontreiniging van grond- en oppervlaktewater voorkomen. Binnen de ruimtelijke 

ontwikkeling moet aangegeven worden welke maatregelen genomen worden om 

verontreiniging /vermesting van grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

5. (Geo)hydrologische situatie Respecteer de grondwaterdynamiek

Bepaal de benodigde ontwateringdiepte voor de geplande ruimtelijke ontwikkeling.

Voor de functie wonen wordt doorgaans 70-80 cm aangehouden. Bepaal of de toekomstig 

benodigde ontwateringdiepte conflicteert met de huidig aanwezige ontwateringdiepte (zie 

ook figuur 3.2 in het volgende hoofdstuk). Om dit conflict op te lossen moet onnodig 

afvoeren worden voorkomen (afvoernormen geven een beeld van ‘normale’ landelijke 

afvoer) en moet afwentelen van grondwateroverlast naar andere gebieden, andere 

onderdelen van de waterhuishouding of andere generaties voorkomen worden. Er dient 

gestreefd te worden naar een grondwaterneutraal ontwerp.

5. Hoogspanningsleidingen
Door het LOG-gebied Beemte-Vaassen loopt een 150 kV-hoogspanningsleiding. Daarbij 

hoort een zakelijk rechtstrook van 2 x 22,5 meter (aan weerszijden van de leiding)

waaronder geen bebouwing gesitueerd mag worden. Onder deze bebouwing vallen ook 

stallen en andere bedrijfsgebouwen. 

In 2004 heeft het ministerie van VROM besloten (aanvullend) beleid te maken voor 

bovengrondse hoogspanningslijnen. Dit beleid is op 3 oktober 2005 in de vorm van een 

beleidsadvies naar gemeenten, provincies en netbeheerders gestuurd.

Binnen de zone van 0,4 microtesla (magnetisch spanningsveld) mogen wettelijk gezien geen 

nieuwe gevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. De gemeenten Apeldoorn en Epe

hebben besloten om deze richtlijn in elk geval te respecteren voor projecten die vanaf 2007 

opgestart moeten worden. Dit betekent dat deze richtlijn wordt toegepast voor nieuwe

projecten die in dit landbouwontwikkelingsgebied opgestart worden. In het LOG kunnen 

geen gevoelige objecten (woningen, scholen e.d.) binnen een zone van 2 x 71 meter van de 

hoogspanningsleiding worden gerealiseerd. Stallen en andere bedrijfsgebouwen worden 

niet aangemerkt als gevoelige bestemmingen. In de brief van 4 november 2008 is een 

toelichting op het beleidsadvies door het ministerie van VROM opgesteld. Het begrip 

gevoelig object is hierin nader uitgelegd. In deze toelichting is gesteld dat ook boerderijen 

en het erf van de boerderijen aangemerkt zijn als gevoelig object. 
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6. Beleidskader functieverandering van vrijgekomen en vrijkomende agrarische 

gebouwen.
Het beleidskader functieverandering is opgesteld door de gemeenten in de regio Veluwe 

Noord. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Lochem, Epe, Voorst en Zutphen hebben het 

rapport Waar de stallen verdwijnen (15 juli 2008) gemaakt. In dit rapport is omschreven welke 

regels de gemeenten in de Stedendriehoek willen hanteren bij functieverandering van 

vrijgekomen en vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied.

In dit beleidskader is opgenomen dat het versterken van de woonfunctie in de 

landbouwontwikkelingsgebieden belemmerend is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 

de intensieve veehouderij. In het LOG is daarom geen functieverandering naar wonen 

toegestaan. Voor de landbouwontwikkelingsgebieden gelden afwijkende mogelijkheden 

voor functieverandering naar werken. De ontwikkelingmogelijkheden van het LOG mag 

niet worden beperkt door mogelijke nieuwe vormen van werken na functieverandering. 

Functieverandering naar andere vormen van werken wordt dan ook niet toegestaan. Het 

uitoefenen van kleinschalige nevenfuncties als  bijvoorbeeld het exploiteren van een 

Bed&Breakfast is wel toegestaan.

7. Nota Belvoir

Het cultuurhistorisch beleid van de provincie Gelderland staat in de nota ‘Belvoir’. Hierin is 

vastgelegd hoe de provincie omgaat met het cultuurhistorisch erfgoed. De provincie 

Gelderland wil dat historische landschappen, archeologische en bouwkundige waarden als 

een geheel worden gezien. En dat bij de ontwikkeling van ruimtelijke en economische 

plannen daarmee rekening wordt gehouden.

8. Landschapontwikkelingsplan
De gemeenten Voorst, Epe, en Heerde werken aan een gezamenlijk

landschapsontwikkelingsplan: het LOP IJsselvallei. Naar verwachting zal het LOP begin 

2010 worden vastgesteld. Het LOG wordt in het landschapsontwikkelingsplan niet als 

zodanig meegenomen.

De gemeente Apeldoorn is voornemens een eigen landschapsvisie op te stellen. 

2.3 WETTELIJKE KADERS

Voor het opstellen van het PlanMER zijn diverse wettelijke kaders relevant, zoals de Wet 

ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Reconstructiewet concentratiegebieden, de 

Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de AMvB-huisvesting, 

de Wet geluidhinder, de Natuurbeschermingswet, de Europese IPPC-Richtlijn en de 

regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen (opgenomen in de Wet milieubeheer). 

Deze Europese en landelijke wetten en regels stellen randvoorwaarden aan de ontwikkeling 

van intensieve veehouderijen en de procedures die moeten worden doorlopen bij 

besluitvormingstrajecten. Ook voor de gemeenten zijn dit randvoorwaarden bij de 

besluitvorming, zoals het opstellen van ruimtelijke plannen en het verlenen van 

vergunningen. De eigen beleidsvrijheid daarin is in de regel beperkt. Uitzonderingen zijn de 

Wet geluidhinder en de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wetten bieden de gemeenten 

de mogelijkheid om, binnen een bepaalde bandbreedte, eigen normen te stellen. Vooral de 

normstelling in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij is van direct belang voor 

de ontwikkelingsmogelijkheden van intensieve veehouderij.
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De relevante wettelijk kaders behelzen vooral:

1. de Wet milieubeheer (met name hoofdstuk 7 aangaande milieueffectrapportage):

2. ammoniakwetgeving, zoals de Wet ammoniak en veehouderij en de AMvB-Huisvesting;

3. natuurbeschermingswetgeving, m.n. de Natuurbeschermingswet 1998 en (in mindere 

mate) de Flora en faunawet;

4. de Wet geurhinder en veehouderij;

5. IPPC-richtlijn;

6. Wet luchtkwaliteit;

7. Wet ruimtelijke ordening (Wro);

8. Wet geluidhinder;

9. Dierwelzijnswetgeving, zoals het Varkensbesluit, het Legkippenbesluit 2003 en het 

Vleeskuikenbesluit.

Hieronder volgt een korte beschrijving van een aantal relevante wettelijke kaders. De kaders 

met betrekking tot ammoniak en natuur worden gezamenlijk behandeld. 

2.3.1 NATUUR & AMMONIAKDEPOSITIE

Het ammoniakbeleid kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland met 

daarnaast aanvullend beleid ter bescherming van kwetsbare gebieden. 

De emissiegerichte benadering heeft gestalte gekregen in het Besluit huisvesting 

ammoniakemissie veehouderij (AMvB-huisvesting). Hierin zijn eisen opgenomen ten 

aanzien van de (maximaal) toegestane ammoniakemissie per diercategorie. Grotere 

bedrijven moeten eerder aan die eisen voldoen en hebben een extra taakstelling met 

betrekking tot de inzet van emissiearme systemen (stalsystemen en/of luchtwassers).

Op nationaal niveau is de bescherming van de voor ammoniakdepositie gevoelige bos- en 

natuurgebieden geregeld in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze wet is recent 

gewijzigd en geeft de provincie de bevoegdheid om bepaalde afwegingen te maken ten 

aanzien van de te beschermen gebieden. 

Daarnaast zijn er nog gebieden die op basis van de Natuurbeschermingswet of de Europese 

Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd worden. Deze worden ook als Natura 2000-gebieden 

aangeduid. Indien ammoniakbelasting de instandhoudingdoelstellingen van de 

natuurwaarden van die gebieden bedreigt, kan dat leiden tot vergaande beperkingen ten 

aanzien van de uitbreiding van ammoniakdepositie op die gebieden en daarmee op de 

uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen nabij die gebieden.

 

De overheid heeft een landelijk toetsingskader opgesteld met betrekking tot de maximale 

ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden. Het uitgangspunt was dat een bedrijf 

maximaal 5% van de kritische depositie mocht veroorzaken. Dit toetsingskader bleek 

juridisch gezien niet houdbaar en is door een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State buiten werking gesteld. 

Bij elke toename van depositie van ammoniak op de Natura 2000-gebieden zal de vraag aan 

de orde zijn of er voldoende zekerheid is dat er per saldo sprake is van een afname van de 

totale ammoniakdepositie op die gebieden. Ervan uitgaande dat die zekerheid (vaak) niet 
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op het niveau van een individueel initiatief (zoals een nieuwvestiging of een uitbreiding van 

emissie van een bestaand bedrijf) is te geven, zal dat verkregen moeten worden door 

maatregelen die opgenomen zijn in de beheerplannen van die gebieden, danwel door een 

soort regionale ‘salderingsregeling’, aangevuld met een monitoringsysteem.

Op provinciaal en nationaal niveau wordt er gewerkt aan een nieuw “toetsingskader” of 

“handreiking voor een bestuurlijke afweging”. 

Verwacht wordt dat er pas na het vaststellen van de beheerplannen van de Natura 2000-

gebieden (zoals het beheerplan voor de Veluwe) of na de totstandkoming van een nieuwe 

landelijke regeling of handreiking (en de juridische toetsing daarvan), uitsluitsel is over de 

milieuruimte in relatie tot de Natura 2000-gebieden.

2.3.2 WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

De Wet geurhinder en veehouderij stelt eisen aan de maximale geurbelasting die de 

veehouderij mag veroorzaken op een gevoelig object zoals een woning. Deze is in de plaats 

gekomen van de Stankwet voor reconstructiegebieden en enkele stankrichtlijnen. 

Odour units

In de Wet geurhinder en veehouderij wordt de geurbelasting berekend in OU (Odour 

Units). De geuremissie wordt uitgedrukt in OU/s. De geuremissienormen die gehanteerd 

dienen te worden in de reconstructiegebieden zijn 14 OU/m³ voor geurgevoelige objecten 

buiten de bebouwde kom en 3 OU/m³ voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde 

kom (dit bij 98% percentiel). 

Gemeentelijk geurbeleid
De gemeenten kunnen, binnen de wettelijk vastgestelde bandbreedte, eigen normen 

vaststellen die afwijken van de vaste waarden uit de wet. Bij een versoepeling van de 

normen (hogere waarden) is er meer ruimte voor de ontwikkeling van veehouderij, maar 

kan ook de kans op geurhinder toenemen. Bij strengere normen worden de 

ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe intensieve veehouderijen kleiner, 

maar is er ook minder kans op geuroverlast. Met andere woorden: de gemeenten kunnen 

mede op basis van een eigen normstelling de gewenste ontwikkeling van veehouderij en 

andere functies ondersteunen of ongewenste ontwikkelingen beperken. In 

reconstructiegebieden kan voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom worden 

afgeweken tot 14 OU/m³ en voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom kan 

worden afgeweken tot 35 OU/m³.

De gemeenten Epe en Apeldoorn hebben geen eigen geurbeleid geformuleerd, zodat de 

wettelijke geurnormen van toepassing zijn.

Geurgevoelige objecten

Geurgevoelige objecten zijn gebouwen, bestemd voor en blijkens aard, indeling en 

inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die 

daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, worden gebruikt. 

Hierbij dient te worden vermeld dat voormalige agrarische bedrijfsgebouwen waarin nu 

wordt gewoond in de volgende gevallen geen geurgevoelig object zijn:

§ als de milieuvergunning niet is ingetrokken;

§ als de milieuvergunning van een voormalig agrarisch bedrijf pas op of na 19 maart 2000 

is ingetrokken;
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§ als het een woning betreft die gebouwd is conform de Rood voor Rood-regeling op een 

voormalig agrarisch bouwblok met een milieuvergunning.

GEURBEREKENINGEN

De geurberekeningen in dit PlanMER zijn uitgevoerd in een door ARCADIS ontworpen GIS-

module, Deze module maakt het mogelijk om de resultaten van het landelijke 

geurverspreidingsmodel V-stacks- gebied in beeld te brengen. Voor de modellering is uitgegaan 

van een ruwheid zoals opgenomen in landelijke beschikbaar gesteld verspreidingsmodel V-stacks 

en de zogenaamde default V-stacks parameters voor de staluitvoering.

2.3.3 IPPC-RICHTLIJN

De IPPC richtlijn (Integrated Pollution Prevention Control) is een Europese richtlijn inzake 

de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. De IPPC richtlijn verplicht de 

lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een 

integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Een gedeelte van 

de intensieve veehouderijbedrijven valt onder de werkingssfeer van de richtlijn. Het betreft 

bedrijven met dieraantallen hoger dan:

§ 40.000 plaatsen voor pluimvee;

§ 2.000 plaatsen voor mestvarkens;

§ 750 plaatsen voor zeugen. 

IPPC omgevingstoets ammoniak en veehouderij

Door het ministerie van VROM is de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij

ontwikkeld. 

Deze beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoets die op 

grond van de IPPC richtlijn voor ammoniakemissie dient te worden uitgevoerd. De 

beleidslijn geeft het volgende aan:

§ Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet méér 

bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar.

§ Bedraagt de ammoniakemissie meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar na uitbreiding, dan 

dient een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd op het uit te breiden 

gedeelte. De mate van reductie hangt af van de uitgangssituatie (de mate waarin BBT de 

ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de 

betreffende diercategorie (BBT+).

§ Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 

kg) en verdergaande technieken (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 kg, dan 

dient boven het meerdere een reductie van circa 85 % te worden gerealiseerd (BBT++). 

2.3.4 WET LUCHTKWALITEIT

De luchtkwaliteit is afhankelijk van de mate van verontreiniging door diverse 

luchtverontreinigende stoffen waarbij de voornaamste bronnen van luchtverontreiniging 

het wegverkeer, industriële bronnen en de landbouw zijn. Voor intensieve veehouderij is 

alleen fijn stof (PM10) een relevante stof. In de Wet luchtkwaliteit is de volgende 

grenswaarde voor fijn stof concentratie opgenomen:

§ 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie;



PLANMER LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED BEEMTE-VAASSEN

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 30

§ 50 µg/m3 als 24 uurgemiddelde concentratie waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal 

per kalenderjaar mag worden overschreden.

Het ministerie van VROM hanteert een twee sporen-beleid om de fijn stof-problematiek in 

de landbouw op te lossen. Deze zijn het saneren van bestaande overschrijdingen en het 

voorkómen van nieuwe overschrijdingen. Het voorkómen van nieuwe overschrijdingen is 

een belangrijk uitgangspunt bij de verdere invulling van de 

landbouwontwikkelingsgebieden. In het kader van vergunningverlening zullen de 

gemeenten rekening moeten houden met nieuwste wet- en regelgeving met betrekking tot 

fijn stof. Er wordt door VROM gewerkt aan het opstellen van een toetsingskader, 

verspreidingsmodel en handreiking “fijn stof in de landbouw”. Het is nog onduidelijk 

wanneer het toetsingskader en verspreidingsmodel voldoende zijn ontwikkeld om te 

worden gebruikt. 

In dit PlanMER wordt bekeken of de veehouderijen zonder nieuwe knelpunten ten aanzien 

van fijn stof en binnen de wettelijke normen kunnen worden ingepast in het LOG. 

2.3.5 WET RUIMTELIJKE ORDENING

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) draagt bij aan vereenvoudiging en versnelling van 

procedures en beroepsprocedures. Ook zal er scherpere handhaving zijn door betere 

toezichts- en handhavingmogelijkheden, uitbreiding van het instrumentarium, koppeling 

aan het strafrecht en door de mogelijkheid tot ingrijpen als gemeenten hun taak 

onvoldoende uitoefenen. Vooral door de mogelijkheid van het opnemen van milieunormen 

in het bestemmingsplan en het verordenend karakter van gebruiksregels worden (in 

tegenstelling tot de ‘oude WRO’ ) nieuwe wegen geopend voor de bescherming van het 

lokale milieu. De klassieke lijn dat er een sterke scheiding bestaat tussen het stelsel van 

milieubeheer en ruimtelijke ordening wordt hiermee enigszins doorbroken. 

Uitkomsten van dit PlanMER kunnen er toe leiden dat in het bestemmingsplan extra 

voorschriften ter bescherming van het milieu (die ten tijde van de ‘oude WRO’ niet konden 

worden gesteld) worden opgenomen.

2.3.6 WET GELUIDHINDER

De Wet geluidhinder gaat over geluid dat veroorzaakt wordt door wegen, spoorwegen en 

gezoneerde industrieterreinen. In de wet is aangegeven welke geluidsnormen er gelden 

voor o.a. de bouw van nieuwe woningen en het wijzigen van (spoor)wegen binnen de 

invloedssfeer van geluidsbronnen. 

De Wet geluidhinder kent een aantal begrippen, namelijk: 

§ voorkeursgrenswaarde; 

§ maximale ontheffingswaarde; 

§ geluidsgevoelige bestemmingen. 

De voorkeursgrenswaarde is de geluidsbelasting die altijd toelaatbaar is op de gevel van de 

geluidsgevoelige bestemming. De maximale ontheffingswaarde is de geluidsbelasting die na 

toestemming van het bevoegd gezag maximaal toelaatbaar is op de gevel. Een 

geluidsgevoelige bestemming is een functie die geschikt is voor woondoeleinden, 

zorgdoeleinden en onderwijsdoeleinden. 

In het PlanMER is gekeken naar de effecten op het geluid door wegverkeer. 
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2.3.7 DIERENGEZONDHEID

Op locaties waar vestiging en ontwikkeling van intensieve veehouderij plaatsvindt, dient in 

verband met het tegengaan van verspreiding van dierziekten voldoende afstand tussen

nieuwe bouwblokken en bestaande bouwblokken te worden aangehouden. Vanuit 

verschillende partijen worden hiervoor verschillende richtlijnen en adviezen gegeven:

§ De NVV (Nederlandse Vereniging van Varkenshouders) adviseert een afstand van

minimaal 100 meter tussen de bouwblokken;

§ De Gezondheidsdienst voor Dieren adviseert een zo groot mogelijke afstand (het liefst 

400 m) aan te houden tussen de bedrijven. Hoe groter de afstand, des te minder 

makkelijk de verspreiding van dierziekten verloopt. Echter voor varkensfokkerijen en 

vermeerderingsbedrijven met een SPF status is een minimale afstand van 400 m (300 m 

met filters) verplicht om deze status te verkrijgen. De SPF status is een keurmerk voor

bedrijven die een bepaald aantal ziektekiemen niet in hun bestand hebben. Ook voor 

grootouderbedrijven in de pluimveesector wordt deze afstand geadviseerd.

Aanvullend hierop dient vanuit het aspect geur (Wet Geurhinder en Veehouderij) een 

afstand van 25 meter tussen de bouwblokken en 50 meter tussen het emissiepunt en de 

naastgelegen bedrijfswoning (van naastgelegen bedrijf) te worden aangehouden.

Gezien de beperkte ruimte die beschikbaar is en de vraag naar ruimte vanuit de intensieve 

veehouderij is het in een LOG niet haalbaar om een afstand van minimaal 400 meter tussen 

de bouwblokken aan te houden en te garanderen. Een LOG is bedoeld voor de vestiging van 

intensieve veehouderijen die elders in de knel zitten en daar moet voldoende ruimte voor 

zijn. Bij de ontwikkeling van het LOG wordt dan ook uitgegaan van een minimale afstand 

van 100 meter tussen de afzonderlijke bouwblokken.

2.4 VERKENNINGEN LOG BEEMTE-VAASSEN: GEBIEDSPLAN

Onderstaand volgt een korte uiteenzetting over het gevolgde proces bij het opstellen van het 

Gebiedsplan.

Voorbereiding Gebiedsplan: Schetsschuit

Tijdens een zogenoemde ‘schetsschuit’ is gedurende twee dagen tijd met provincie, 

gemeenten, belangengroeperingen en DLG overlegd over de invulling van het LOG. 

De deelnemers hebben drie modellen voor het LOG gemaakt waarbij de ruimtelijke 

kwaliteit centraal staat. Deze modellen zijn:

1. spreiden;

2. bundelen in linten;

3. bundelen langs de Geerstraat.

Vanuit de schetsschuit heeft model 2 de voorkeur en dan met name ontwikkelingen langs de 

Bokkerijweg. 

Naar aanleiding van de schetsschuit heeft de gebiedsgroep nog een eigen variant 

ontwikkeld. Er is draagvlak voor ontwikkeling van intensieve veehouderij langs de 

Weteringdijk in plaats van de Bokkerijweg. 
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Het Gebiedsplan

Het Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen, opgesteld door DLG, is een bouwsteen voor het op 

te stellen bestemmingsplan en dient als ruimtelijke onderbouwing voor concrete aanvragen

voor uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging. B&W van de beide gemeenten hebben het 

Gebiedsplan vastgesteld. In het najaar van 2009 wordt het Gebiedsplan in de gemeenteraden 

besproken.

In aanvulling op de schetsschuit is in het Gebiedsplan specifiek de vraag vanuit de 

veehouderijsector gekoppeld aan het aanbod dat het LOG biedt. Er is in het Gebiedsplan een 

inrichtingsvisie voor het gebied opgesteld. 

De inrichtingsvisie bestaat uit de volgende elementen:

§ Voor het hele LOG geldt de voorkeur om bestaande bedrijven te gebruiken voor 

hervestiging van nieuwe bedrijven van buiten.

§ Ruimte voor nieuwvestiging ligt voor een groot deel in het noordwestelijke deel van het 

LOG. In het zuidelijke deel is vanwege het kleinschalige landschap en de beschikbare 

milieugebruiksruimte maximaal ruimte voor twee nieuwe bedrijven.

§ Het open houden van de ‘Groene Wig’ staat centraal, hier is geen ruimte voor 

nieuwvestiging. 

§ Uitgangspunt voor de inrichtingsvisie is het versterken van het cultuurhistorisch 

landschap.

§ Verbeteren van de infrastructuur: ontsluiting van de bedrijven moet specifiek worden 

ingevuld. In het zuiden van het LOG moet de infrastructuur afhankelijk van de 

hervestiging en groei van de bedrijven worden opgewaardeerd. Landbouwkundig 

verkeer en recreatief verkeer moeten zoveel mogelijk worden gescheiden.  

§ Het LOG watert via een intensief slotenstelsel af op een 3-tal weteringen, de Nieuwe 

Wetering, de Kleine Wetering en de Grote Wetering. De Nieuwe Wetering en de Kleine 

Wetering worden in het kader van de KRW (Kaderrichtlijn Water) en ecologische 

verbindingszones heringericht. 
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Figuur 2.4

Ruimtelijke visie concept 

gebiedsplan
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Twee varianten nieuwvestiging

Ten aanzien van de nieuwvestigingsmogelijkheden in het noordwestelijk deel van het LOG 

zijn in het Gebiedsplan twee varianten uitgewerkt. In variant 1 is nieuwvestiging 

geprojecteerd langs de Bokkerijweg en de Weteringdijk. In eerste instantie wordt in deze 

variant gestreefd naar bundeling van bedrijven langs de Bokkerijweg en spreiding van 

bedrijven langs de Weteringdijk. In de tweede variant is de nieuwvestiging van bedrijven 

geprojecteerd langs een nieuw aan te leggen weg tussen de Bokkerijweg en de Weteringdijk 

in. Langs beide zijden van deze nieuwe weg is ruimte voor de bundeling van bedrijven.

Figuur 2.5

Variant 1 nieuwvestiging
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Figuur 2.6

Variant 2 nieuwvestiging
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HOOFDSTUK3Huidige situatie en 
autonome ontwikkelingen

Dit hoofdstuk geeft voor de diverse thema’s een beeld van de situatie van het plangebied 

vóór uitvoering van het voornemen. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar bekende 

autonome ontwikkelingen. De huidige situatie inclusief de bekende autonome 

ontwikkelingen dienen als referentie voor de effectbeschrijving van (varianten van) het 

voornemen.

3.1 REFERENTIE

De huidige situatie in en om het plangebied en vaststaande autonome ontwikkelingen 

vormen de referentie voor het PlanMER. Varianten of scenario’s voor het voornemen dienen 

voor de verschillende milieuaspecten getoetst te worden aan deze referentie. In de volgende 

paragrafen wordt voor een aantal aspecten de huidige situatie beschreven, alsmede de 

bekende autonome ontwikkelingen. Dit in volgorde van de lagenbenadering, dus van 

onderste laag (bodem, water, landschap), naar tweede laag (infrastructuur) naar de derde 

laag (occupatie en milieusituatie t.a.v. ammoniak, geur, fijn stof en dergelijke).

3.2 GEOMORFOLOGIE

Huidige situatie
Het LOG ligt geomorfologisch gezien tussen het Veluwemassief en de IJsselvallei in. 

Door deze ligging is een aantal karakteristieke landschapsverschillen aanwezig. Ten westen 

van het LOG zijn lage zandheuvels en –ruggen aanwezig, zichtbaar door glooiingen in het 

landschap. Ten oosten van het LOG zijn afzettingen van de IJssel te vinden. Het grootste 

deel van het LOG bestaat uit sneeuwsmeltwaterafzettingen, oftewel relatieve vlakke 

gronden tussen Veluwe en IJsselvallei. Centraal in het LOG ligt een ontgonnen veenvlakte 

die zich in het ruimtelijk beeld niet erg onderscheidt van de overige open gronden.

Autonome ontwikkelingen
Er zijn geen autonome ontwikkelingen ten aanzien van geomorfologie voorzien, zoals grote 

ontgrondingen.
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3.3 WATER

Huidige situatie
De gemiddelde variatie in grondwaterstanden wordt aangeduid met zogenaamde 

grondwatertrappen. De  grondwatertrappen in het LOG Beemte-Vaassen variëren van zeer 

natte Gt II’s tot droge Gt VII’s. De natte gronden zijn veelal venig van karakter. Op de 

bijgevoegde kaart zijn de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden (GHG) aangegeven. 

Een GHG ondieper dan 40 cm –mv is slecht geschikt voor bebouwing. Optimaal is een GHG 

groter dan 70 cm-mv (zie eis 5 van het waterschap in hoofdstuk 2).

Figuur 3.1

Geomorfologie en 

ontginningsstructuur.
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Autonome ontwikkelingen
Er is geen autonome ontwikkeling voorzien.

3.4 LANDSCHAP

Huidige situatie
Het LOG kan landschappelijk gezien in vier delen worden onderverdeeld. 

1. Het noordelijke puntje van het gebied kenmerkt zich doordat het eigenlijk ‘los’ ligt van 

de overige delen van het LOG. Er is veel bebouwing en een rationele verkaveling.

2. Het noordelijke deel tot aan de Geerstraat kenmerkt zich door de openheid en de 

rechtlijnige verkaveling ontstaan door de veenontginningen. De bebouwing bevindt zich 

op de hogere delen langs de Gatherweg en aan het zuidpuntje van de Bokkerijweg.

3. Het middengebied ligt deels buiten de grenzen van het LOG maar speelt een belangrijk 

rol doordat het middenin het LOG ligt. Het gebied bestaat uit een ontgonnen veenvlakte 

en is daardoor erg laag en nat. Mede hierdoor is het middengedeelte minder geschikt 

voor landbouwkundig gebruik. In het gebied liggen enkele kleine (natte) bosjes.

Figuur 3.2

Gemiddeld hoogste 

grondwaterstand in LOG 

Beemte-Vaassen.
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4. De zuidkant kenmerkt zich door het kleinschalige landschap met mozaïekpatroon, een 

open es, een natte komvlakte, oude boerderijen en kronkelende wegen. 

De beplanting in het LOG wordt gevormd door kleine (broek)bossen, erfbeplanting en

laanbeplantingen (figuur 3.4). Zij vormen op dit moment voornamelijk de massa in het 

gebied. Deze beplantingen vormen een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van het 

LOG. Behalve in het najaar wanneer de maïsgewassen boven ooghoogte uitgroeien is de rest 

van het LOG voornamelijk open.

De kenmerkende ruimtelijke structuur wordt vooral bepaald door:

§ de historische hoofdstructuur: Broeklanderweg – Beemterweg – Oude Beemterweg –

Weg langs Apeldoorns kanaal, waarlangs een onregelmatige verkaveling;

§ de historische substructuur: parallelle rechte wegen tussen Broeklanderweg Beemterweg, 

waaraan een regelmatige verkaveling ligt.

§ restanten van enken en kleinschalige landschapselementen op de hogere gronden;

§ op de lager gelegen gronden een meer ruim opgezette ‘open’ agrarische inrichting met 

restanten van beplantingselementen langs graslandpercelen aan weerszijden haaks op de 

Nieuwe Wetering, tussen Verbindingskanaal en Beemterweg.

Figuur 3.3

Structuren en zichtlijnen in het 

LOG Beemte-Vaassen

Figuur 3.4

Foto-impressies.
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Autonome ontwikkelingen
Er is geen autonome landschapsontwikkeling voorzien.

3.5 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE

Voor archeologie is een tweetal kaarten van belang (die ook zijn opgenomen in het 

streekplan): de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Gelderland en de Indicatieve 

Kaart Archeologische Waarden (IKAW). De gemeente Apeldoorn heeft voor archeologie een 

eigen beleidskader opgesteld en de bovengenoemde kaarten daarin verder verfijnd. Bij 

eventuele bouw en andere activiteiten moet binnen de gemeente Apeldoorn met dit beleid 

rekening gehouden worden. De gemeente Epe heeft nog geen eigen beleidskader en kaart 

voor archeologie, voor deze gemeente is de IKAW-kaart van toepassing. Wanneer in de 

gebieden van deze kaart met een middelhoge of hoge verwachtingswaarde 

(bouw)activiteiten plaatsvinden is nader onderzoek naar de archeologische waarden 

noodzakelijk.

Figuur 3.5 

Ruimtelijke structuur in het 

zuidelijke gedeelte van het 

LOG

Figuur 3.6

Uitsnede IKAW-kaart Provincie 

Gelderland
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De IKAW-kaart toont aan dat de verwachting voor archeologische waarde middelhoog is 

langs de Geerstraat. Verdere zijn middelhoge archeologische verwachtingen in het 

zuidelijke gedeelte van het LOG. 

De historisch geografische waardering van een groot gedeelte van het LOG is hoog. Daar 

waar de waardering hoog en middenhoog is zal planbegelediging en plantoetsing nodig zijn 

voor nieuwe ontwikkelingen. 

De provincie Gelderland heeft in (de omgeving) van het LOG twee cultuurhistorische 

waarden aangewezen. Het gaat hier om twee monumenten met een agrarische functie. De 

één is gelegen aan de Bokkerijweg 11 (boerderij), de ander aan de Broeklanderweg 21

(schuurberg). Beide zijn als middelkwaliteit monument gewaardeerd en liggen beide net 

aan de rand van het LOG. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht. Afhankelijk 

van de resultaten kan volledig onderzoek worden verplicht. Centraal staat het streven naar 

behoud, herstel en versterking van cultuurhistorische waarden.

De gemeente Apeldoorn heeft een eigen Cultuurhistorische beleidskaart ontwikkeld (Nota 

I-cultuur, gemeente Apeldoorn). Ook in het zuidelijke gedeelte van het LOG geldt in delen 

van het plangebied een hoge attentiewaarde. Hier geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een 

cultuurhistorisch onderzoeksplicht. Centraal staat het streven naar behoud, herstel en 

versterking van cultuurhistorische waarden. 

Figuur 3.7 

Historisch geografische 

waardering provincie 

Gelderland
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Autonome ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen voorzien.

3.6 NATUUR

Huidige situatie

Het gebied zelf kent geen grote actuele natuurwaarden. De vegetatiekartering laat volgens 

de Atlas Groen Gelderland lage en middelhoge natuurwaarden zien. In het gebied worden 

enige rode lijstsoorten aangetroffen, vooral in de lage delen. Dezelfde atlas geeft aan dat in 

het noordelijk deel van het LOG de dichtheden aan grutto’s laag zijn. Het gebied wordt 

aangeduid als een redelijk weidevogelgebied. Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt 

dat het gebied voor de meeste soortgroepen niet of slecht onderzocht is. Alleen de 

soortgroepen broed- en watervogels zijn goed onderzocht. Van deze soortgroepen zijn 

enkele zwaar beschermde soorten aanwezig in de betreffende kilometerhokken (dus niet 

persé binnen het plangebied). De aanwezige bosjes in het gebied zijn niet aangemerkt als 

verzuringgevoelig. 

Bij de inpassing van de veehouderijen zijn er geen beperkingen vanuit de natuurlijke 

waarden. Elke individuele agrariër die wil bouwen moet wel een onderzoek naar flora en 

fauna doen in het kader van de Flora- en faunawet.

Autonome ontwikkelingen
Tussen het LOG en de A50 heeft de provincie een EHS-gebied aangewezen. In het Ontwerp 

Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland is de indeling van de EHS verder 

gespecificeerd.  Hierin is het gebied opgedeeld in 5 deelgebiedjes. In onderstaande figuur

zijn de verschillende deelgebieden opgenomen. Op basis vaan de vigerende begrenzing zijn 

geen EHS-gebieden gelegen binnen de begrenzing van het LOG. Ook in het ontwerp 

Natuurbeheerplan zijn er geen EHS-deelgebieden in het plangebied gelegen. Deelgebied 1 

ligt direct aan de begrenzing van het LOG. Ook in de huidige situatie is hier een bos 

gelegen. 

Figuur 3.8 

Utsnede Cultuurhistorische 

waardenkaart Apeldoorn vanuit 

ontwerpuitgangspunten 

bestemmingsplan (LOG Beeme-

Vaassen is rood omlijnd).
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De Kleine Wetering is in het provinciale beleid aangewezen als ecologische

verbindingszone model ‘winde’. Dit krijgt invulling door 25% van de oever her in te richten 

als plasdraszone met om de maximaal 3 km watergang een stapsteen van 1-2 ha. 

3.7 INFRASTRUCTUUR

Huidige situatie

Ontsluiting

De westgrens van het LOG wordt bepaald door de snelweg A50, waarvan één van de 

afslagen in het LOG ligt. De afslag komt uit op de enige N weg in het gebied, de Geerstraat 

(N972).

Via deze afslag en de Geerstraat komt het grootste deel van het (landbouw) verkeer het 

gebied in. De andere manieren om het gebied te bereiken lopen via de lange route door 

Voorst (over smalle wegen) of over de Broeklanderweg (ook via smalle wegen). Beide

vormen geen goed alternatief ten opzichte van de ontsluiting vanaf de snelweg. 

De overige wegen in het gebied zijn erg smal en soms onverhard. In het Epese deel zijn de 

wegen recht en veelal doodlopend. In het Apeldoornse deel zijn de wegen doorgaand maar 

met veel bochten.

Verkeersveiligheid

De smalle, kronkelige en doodlopende wegen zijn ook van invloed op de verkeersveiligheid 

in het gebied en de bereikbaarheid van het gebied voor fietsers. Zeker gezien het feit dat in 

de noordelijke punt van het LOG een lagere school ligt. Vanuit het gehele LOG en 

daarbuiten komen fietsers naar deze school. Bij de ontwikkeling van het LOG is het 

wenselijk om met de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het gebied voor fietsers 

Figuur 3.9 

Indeling EHS Ontwerp 

Natuurbeheerplan Gelderland 

2010

1

2

3

4 5

1. Denne, eiken- en beukenbos
2. Hoog- en laagveenbos
3. Hoog- en laagveenbos, nog om 

te vormen
4. Bossen met productiefunctie
5. Vochtig hakhout en middenbos
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rekening te houden. De huidige infrastructuur is duidelijk ingesteld op het huidige gebruik 

van het gebied. 

Autonome ontwikkelingen
Er zijn geen relevante autonome ontwikkelingen voor infrastructuur.

3.8 WONEN EN WERKEN

Huidige situatie

Wanneer intensieve veehouderijbedrijven worden ingeplaatst is het belangrijk om te weten 

waar in en rondom het LOG de huidige woningen, agrarische bedrijven en eventuele 

overige bedrijven zich bevinden. Dit is voornamelijk van belang vanuit het oogpunt van 

geur. Van oorsprong vindt men de boerderijen en woningen voornamelijk op de hoger 

Figuur 3.10

Infrastructuur met zones.
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gelegen gebieden van het LOG. De agrarische bedrijven zijn over het algemeen op de 

dekzandruggen gebouwd. De lager gelegen delen zijn in gebruik voor melkveehouderij. 

Deze liggen in het middengedeelte rond de Bokkerijweg. 

De landbouwbedrijven zijn veelal geen gespecialiseerde intensieve bedrijven, maar hebben 

een combinatie van intensieve en grondgebonden landbouw. In de door de gemeenten 

vergunde situatie zijn 20 bedrijven als intensief veehouderijbedrijf vergund. Er zijn 13 niet 

intensieve veehouderijbedrijven in het LOG actief. De vergunde situatie en gegevens uit de 

mei-telling (het GIAB) komen niet overal overeen. Vaak is de vergunde situatie anders dan 

de huidige, er is dus meer ruimte binnen de vergunning dan volledig is ingevuld.

De agrarische bedrijven langs de Broeklanderweg en de Gatherweg zijn klein. Slechts een 

van de 11 bedrijven is groter dan 50 nge. Ook langs de Bokkerijweg zijn drie van de vijf 

bedrijven kleiner dan 50 nge. De grotere bedrijven in het noordelijke deel van het LOG 

bevinden zich allen ten noorden van de Geerstraat, langs de Weteringdijk. Hier liggen ook 

twee grotere gespecialiseerde varkens en pluimveehouderijbedrijven.

WAT IS NGE?

De Nederlandse grootte-eenheid (nge) is een reële economische maatstaf die gebaseerd is op 

het brutostandaardsaldo (bss, opbrengsten minus bepaalde specifieke kosten). Het is een maat 

waarmee de economische omvang van agrarische activiteiten wordt weergegeven. Een nge staat 

bij prijsniveau 2002 (Landbouwtellingen 2005 en 2006) voor 1.400 euro aan saldo (bron: 

www.lei.wur.nl).

Naast de bewoning bij de agrarische bedrijven ligt er ook nog een aantal burgerwoningen 

binnen het LOG. Deze woningen liggen verspreid door het hele LOG maar er is een 

concentratie te zien langs de Geerstraat, Gatherweg en de Broeklanderweg. Buiten het LOG 

is vooral ten westen van de snelweg een grote concentratie aan bebouwing te zien. Net ten 

zuiden van het LOG ligt het dorpje De Vecht.

Het bedrijventerrein Eekterveld ligt ten westen van het LOG . Tussen het Eekterveld en het 

LOG, ten westen van de A50 ligt het Groene Bedrijvenpark Vaassen, een cluster van 

bedrijven die groenproducten verhandelen. 

Autonome ontwikkelingen
Er zijn geen relevante autonome ontwikkelingen voorzien ten aanzien van wonen en 

werken.

3.9 AMMONIAK EN STIKSTOF

Huidige situatie

Ammoniakdepositie op natuur is een belangrijk milieuthema dat samenhangt met de 

(intensieve) veehouderij. In veel natuurgebieden ligt de depositie van ammoniak en andere 

verzurende stoffen zo hoog, dat de natuurdoelen niet gehaald worden. Landelijk zijn de 

berekeningen en prognoses opgesteld door het RIVM (Bron: Nationale Milieuverkenning 5, 

2000 – 2030) en de doorlopende monitoring vindt momenteel plaats door het Milieu en 

Natuur Planbureau.
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In de onderstaande kaart is aangegeven wat de totale stikstofdepositie ter plaatse van LOG 

Beemte-Vaassen is. Deze ligt in de ordegrootte van 2500-3500 mol/ha, jaar.

In de huidige situatie is de achtergronddepositie aan stikstof, dat wil zeggen de depositie 

ten gevolge van de huidige luchtkwaliteit, ter plekke van alle beschreven Natura 2000-

gebieden, al hoger dan de kritische depositiewaarde van deze gebieden. Er is dus al sprake 

van een overbelaste situatie ten aanzien van stikstof.

In de onderstaande afbeelding is de depositie weergegeven vanuit de stalmissies uit de 

huidige veehouderijen in het LOG. Deze depositie maakt onderdeel uit van de depositie die 

afkomstig is van bronnen van buiten het LOG en draagt in totaal bij aan de belasting van 

natuur met ammoniak als onderdeel van de totale stikstofbelasting. 

Figuur 3.11

Verzurende depositie.

Figuur 3.12

Totale depositie van stikstof.
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In de onderstaande tabel is weergegeven wat de maximale bijdrage van het plangebied is 

aan depositie op de Natura 2000-gebieden op dit moment.

Natura 2000-gebied Maximum

Uiterwaarden IJssel VR 19

Uiterwaarden IJssel VR+HR 10

Uiterwaarden IJssel VR+BN 18

Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 13

Veluwe VR+HR 12

VR = Vogelrichtlijngebied

HR= Habitatrichtlijngebied

BN= Beschermd Natuurmonument

Een andere bron van stikstof vormt de uitstoot van verkeer. De nabijgelegen A50 is een 

grote verkeersader en dus een belangrijke stikstofbron. In de achtergrondconcentraties zijn 

de bijdragen van de A50 al opgenomen. 

Autonome ontwikkeling

Sinds 1980 is de emissie van ammoniak in Nederland vrijwel gehalveerd. De gerealiseerde 

daling in de emissies is een gevolg van het door Nederland gevoerde beleid ten aanzien van 

stalsystemen en de opslag en het gebruik van meststoffen zoals vastgelegd in de 

Meststoffenwet, het Besluit Mestbassins milieubeheer, Besluit Gebruik dierlijke meststoffen, 

de Wet ammoniak en veehouderij, het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij en 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij. 

De dalende trend ten aanzien van de ammoniakemissie zal naar verwachting doorzetten, 

door de komst van de AMvB-huisvesting. 

De onderstaande tabel en de passende beoordeling in bijlage 3 geven weer wat, door de 

AMvB-huisvesting, de verwachte depositie op de Natura 2000-gebieden is in de autonome 

situatie.

Figuur 3.13 

Depositie ammoniak van 

veehouderijbedrijven in het 

LOG in huidige situatie

Tabel 3.1

Berekende waarden aan 

depositie op de gebieden in de 

huidige situatie in mol/ha/jr
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Natura 2000-gebied

Maximum 

Huidige 

situatie

Maximum 

autonome 

ontwikkeling

Uiterwaarden IJssel VR 19 14

Uiterwaarden IJssel VR+HR 10 7

Uiterwaarden IJssel VR+BN 18 13

Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 13 9

Veluwe VR+HR 12 9

VR = Vogelrichtlijngebied

HR= Habitatrichtlijngebied

BN= Beschermd Natuurmonument

Uit de tabel blijkt dat door de AMvB-huisvesting de depositie in de autonome situatie voor 

de Intensieve Veehouderij lager ligt dan in de huidige situatie. Dit is exclusief de winst 

vanuit het stimuleringsbeleid voor luchtwassers.

Voor de A50 zijn er geen autonome ontwikkelingen voorzien. De huidige stikstofdepositie is 

meegenomen in de achtergrondbelasting. Er zijn voor de komende 10 jaar voor zover 

bekend geen uitbreidingen in dit gedeelte van de snelweg gepland. In algemene zin kan 

gesteld worden dat het gemotoriseerd verkeer in de toekomst waarschijnlijk toeneemt, maar 

dat dit gecompenseerd wordt door lagere emissies van verbeterde voertuigen.

3.10 GEUR

Huidige geursituatie

De geurhinder wordt bepaald op basis van de achtergrondbelasting en de 

voorgrondbelasting. Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van die 

veehouderij welke de meeste geurbelasting op een voor geurhinder gevoelig object 

veroorzaakt. De achtergrondbelasting wordt veroorzaakt door alle veehouderijen die 

Tabel 3.2

Berekende waarden aan 

depositie op de gebieden bij 

autonome ontwikkeling in 

mol/ha/jr

Figuur 3.14 

Depositie ammoniak van 

veehouderijbedrijven in het 

LOG bij autonome 

ontwikkeling
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rondom een geurgevoelig object zijn gelegen en betreft alleen de geurhinder door 

stalemissies (dus niet mestaanwending te velde). De achtergrondbelasting is een goede maat 

om de effecten van geurhinder op het woon- en leefmilieu te kunnen beoordelen.

Het RIVM hanteert voor haar milieukwaliteitrapportages en toekomstverkenningen voor 

het aspect geurhinder onderstaande ‘milieukwaliteitscriteria’. Deze geven de relatie weer 

tussen de achtergrondbelasting, de kans op geurhinder en een classificatie van het woon- en 

leefmilieu. Deze indeling wordt ook gebruikt in kaarten in dit PlanMER.

Achtergrondbelasting in ou Kans op geurhinder Beoordeling leefklimaat

0-3.0 <5% Zeer goed

3.1-7.4 5-10 % Goed

7.5-13.1 10-15 Redelijk goed

13.2-20.0 15-20 Matig

20.1-28.3 20-25 Tamelijk slecht

28.4-38.5 25-30 Slecht

38.6-50.7 30-35 Zeer slecht

>50.7 >35% Extreem slecht

Momenteel bevinden zich in het LOG 33 agrarische bedrijven. Daarvan zijn 20 intensieve

veehouderijen en 13 grondgebonden bedrijven. De achtergrondbelasting in het LOG die is 

toe te rekenen aan de veehouderijbedrijven in het LOG en in een schil eromheen is 

weergegeven in onderstaande afbeelding. In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel 

geurgevoelige objecten in het LOG binnen de verschillende geurklassen voor leefklimaat

zijn gelegen.

Kans op geurhinder

Beoordeling 

leefklimaat 

(VROM/RIVM)

Aantal adressen in de 

huidige situatie

<5% zeer goed 3

5-10% goed 73

Tabel 3.3

Milieukwaliteitscriteria voor 

geurhinder 

Figuur 3.15 

Achtergrondbelasting huidige 

situatie

Tabel 3.4 

Kwalificatie leefomgeving 

gevoelige objecten in het LOG

Huidige situatie
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10-15% redelijk goed 47

15-20% matig 6

20-25% tamelijk slecht 3

25-30% slecht 1

30-35% zeer slecht 0

>35% extreem slecht 1

Autonome ontwikkelingen

Bij uitblijven van wijzigingen in omvang van de veehouderijbedrijven mag toch verwacht 

worden dat de geursituatie verbetert. Dit doordat bedrijven emissiebeperkende maatregelen 

dienen te nemen vanwege de ammoniakwet- en -regelgeving, waarop de geuremissies als 

het ware ‘meeliften’. De bedrijven zullen moeten voldoen aan de emissie-eisen die 

voortkomen uit de AMvB-huisvesting. In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel 

gevoelige objecten in de diverse classificatie qua leefomgeving vallen bij de autonome 

ontwikkeling.

Kans op geurhinder

Beoordeling 

leefklimaat 

(VROM/RIVM)

Aantal adressen in de 

huidige situatie

Aantal adressen bij 

autonome 

ontwikkeling

<5% zeer goed 3 11

5-10% goed 73 72

10-15% redelijk goed 47 41

15-20% matig 6 6

20-25% tamelijk slecht 3 2

25-30% slecht 1 1

30-35% zeer slecht 0 0

>35% extreem slecht 1 1

Bij de autonome ontwikkeling is er door de invoering van de AMvB-huisvesting een lichte 

verbetering van de leefkwaliteit te verwachten. Wanneer een gevoelig object echter in de 

huidige situatie al in directe nabijheid van een veehouderij is gelegen, zal de kwaliteit van 

de leefomgeving van deze individuele woning nauwelijks verbeteren. Het betreffen dan

individueel “overbelaste” situaties. 

Tabel 3.5 

Kwalificatie leefomgeving 

gevoelige objecten in het LOG\

Huidige situatie en autonome 

ontwikkeling
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3.11 FIJN STOF

Naast fijn stof vanuit de veehouderijen vormt de A50 een belangrijke bron van fijn stof. 

De grenswaarden van fijn stof concentratie bedragen:

§ 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie;

§ 50 µg/m3 als 24 uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal 

per kalenderjaar mag worden overschreden. 

Huidige situatie

In en rondom het LOG Beemte-Vaassen zijn geen knelpunten ten aanzien van fijn stof. De 

Grootschalige Concentratiekaarten van het MNP (Milieu en Natuur Planbureau) geeft 

inzicht in de gemiddelde concentratie fijn stof over verschillende jaren. De berekende 

concentratie in 2008 in het LOG Beemte-Vaassen overschrijdt de 26 µg/m3 niet.  

In het gebiedsplan is met het CAR model versie 6.1.1 verder op de concentraties fijn stof 

veroorzaakt door het verkeer ingezoomd en zijn de jaargemiddelde concentraties bepaald. 

De waarden die daaruit voor het LOG Beemte-Vaassen naar voren komen zijn:

§ Zuiden 27,7 •g/m3

§ Midden 27,6 •g/m3

§ Noorden 27,4 •g/m3

Deze waarden zijn zodanig dat de grenswaarden van fijnstofconcentraties in het gebied niet 

worden overschreden. Op dit moment vormen deze waarden nog geen beperkende factor 

bij het vestigen van de beoogde bedrijfswoningen.

De waarden zijn echter wel zo hoog dat bij het vestigen van nieuwe bedrijven ook rekening 

moet worden gehouden met de invloed van deze intensieve veehouderijen (zeker vanuit de

pluimveesector) op de fijn stof concentratie. 

Figuur 3.16 

Achtergrondbelasting 

autonome ontwikkeling
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Autonome ontwikkelingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (voormalig MNP) houdt er rekening mee dat de 

concentratie van fijn stof in de komende jaren afneemt. De Grootschalige 

Concentratiekaarten van het MNP geven een gemiddelde concentratie van tussen de 20 en 

22 µg/m3 voor het LOG-gebied. 

3.12 GELUID

Huidige situatie

De huidige achtergrondwaarde van de snelweg is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Globaal ligt de 55-59 dba (24 uur) contour op 400 m afstand en de 60-64 contour op 200m 

afstand. De snelweg en de Geerstraat zijn met betrekking tot geluid in ieder geval 

maatgevend voor inplaatsingsmogelijkheden voor veehouderij. Bij inplaatsingen van 

woningen in het LOG dient rekening te worden gehouden met de voorkeursgrenswaarde 

voor geluid (48 dB).

Figuur 3.17

Fijnstofconcentratie rijksweg

(Bron: provincie Gelderland)
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Autonome ontwikkelingen
Er zijn geen autonome ontwikkelingen bekend die van invloed zijn op geluid.

Figuur 3.18

Geluidscontouren rijksweg
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HOOFDSTUK4Varianten

Dit hoofdstuk geeft aan welke ruimte er bestuurlijk wordt geboden aan nieuwvestiging,

hervestiging en doorgroei van intensieve veehouderijen, welke ruimte er vanuit geurhinder is

en hoe deze in een zestal varianten is in te vullen.

4.1 VARIANTEN NIEUWVESTIGING EN HERVESTIGING

4.1.1 BASISVARIANTEN

Naar aanleiding van het vastgestelde Gebiedsplan, de bestuurlijke keuze voor het aantal 

nieuw- en hervestigingen inclusief de verdeling ervan binnen het LOG en de ambtelijke 

behandeling die is uitgekristalliseerd in de Nota van Uitgangspunten voor het 

bestemmingsplan (BugelHajema, 15 juni 2009), zijn er voor het planMER drie relevante 

basisvarianten gedefinieerd voor inrichting van het LOG Beemte-Vaassen met nieuw en her 

te vestigen intensieve veehouderijen. Deze staan in onderstaande tabel.

Variant Kenmerken nieuwvestiging Kenmerken hervestiging*

a Concentratie nieuwvestiging langs de 

Bokkerijweg

1 ten noorden van de Geerstraat, 3 in 

Apeldoornse deel van het LOG

b Concentratie nieuwvestiging langs de 

Weteringdijk 

Idem

c Nieuwvestiging deels langs Bokkerijweg, 

deels langs Weteringdijk

Idem

* Hiermee wordt gedoeld op het doorstarten van of omschakelen naar IV-bedrijf van een bepaald 

formaat op een bestaand agrarisch bouwblok.

Tabel 4.1 

Overzicht basisvarianten voor 

het planMER LOG Beemte-

Vaassen. 
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Figuur 4.1 

Variant a

Figuur 4.2 

Variant b
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4.1.2 PLUSVARIANTEN VOOR DOORGROEIERS

De uitgangspunten van het bestemmingsplan geven naast de mogelijkheden voor 

nieuwvestiging en hervestiging tevens de mogelijkheid voor bestaande agrariërs om door te 

groeien naar 1,5 hectare bouwblok. In de praktijk zijn er niet veel veehouderijen die gebruik 

kunnen maken van deze gebruiksruimte omdat ze op slot zitten door dichtbij gelegen 

gevoelige objecten. In de plusvarianten zijn de doorgroeiers opgenomen welke 

mogelijkerwijs kunnen doorgroeien naar 1,5 hectare bouwblok.

Figuur 4.3 

Variant c

Tabel 4.2 

Overzicht plusvarianten voor 

het planMER LOG Beemte-

Vaassen. 

Variant Kenmerken 

a plus Conform variant a inclusief mogelijke doorgroeiers

b plus Conform variant b inclusief mogelijke doorgroeiers

c plus Conform variant c inclusief mogelijke doorgroeiers
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Figuur 4.4 

Variant a plus

Figuur 4.5 

Variant b plus
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4.1.3 BANDBREEDTE

In het PlanMER zijn de drie basisvarianten en drie plusvarianten gedefinieerd als de 

bandbreedte waarbinnen het LOG ontwikkeld zal gaan worden. Andere 

inrichtingsvarianten zijn afgevallen. In de volgende paragrafen staat de onderbouwing voor 

de keuze voor het aantal IV-bedrijven, de keuze voor de typen bedrijven en de kaders die 

gelden voor invulling van nieuwvestiging, hervestiging en doorgroei.

De varianten vormen een verdere uitwerking van de het Gebiedsplan, op basis van de 

beschikbare milieuruimte, rekening houdend met de uitgangspunten voor het 

bestemmingsplan.

4.2 MAXIMAAL AANTAL

Uitgangspunt is dat het aantal in te plaatsen intensieve veehouderijbedrijven is vastgelegd 

op 8. Dit betreft nieuwvestigingen (op een nieuwe locatie waar nu nog geen bouwblok 

aanwezig is) en hervestigingen (op een bestaand bouwblok waar nu nog geen intensieve 

veehouderij gevestigd is). Acht IV-bedrijven is het maximale aantal dat bij motie door de 

gemeenteraad van Epe is aangenomen en het minimale aantal waarop de provincie 

Gelderland koerst. Hiervan komen vier nieuwvestigingen in het noordelijke deel van het 

LOG (grondgebied gemeente Epe), 1 hervestiging ten noorden van de Geerstraat

(grondgebied gemeente Epe) en 3 hervestigingen in het zuidelijke deel van het plangebied

(grondgebied gemeente Apeldoorn). Daarnaast zijn er mogelijkheden voor veehouderijen 

om door te groeien naar maximaal 1,5 hectare. In de praktijk hebben slechts enkele bedrijven 

hiertoe de mogelijkheid. 

4.3 TYPEN IV-BEDRIJVEN

Op basis van een inschatting van de begeleidingsgroep en de inbreng van LTO Noord 

Gelderland is een mix van te vestigen pluimvee-, varkens- en kalvermestbedrijven 

Figuur 4.6 

Variant c plus
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aangenomen en fictief volgens de varianten ingeplaatst. Het gaat hierbij om een bepaald 

formaat bedrijven, met een bepaald aantal dieren. De eisen zijn dat deze voldoende groot 

zijn voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering en dat deze voldoen aan de nieuwe emissie-

eisen. Bij de doorgroeiers is uitgegaan van een doorgroei in combinatie met varkens. Hierbij 

is bij de varianten rekening gehouden met dezelfde aantal dieren als voor de nieuwvestigers 

en de hervestigers. 

TER INDICATIE: 

Bij andere PlanMERren en studies is uitgegaan van op de toekomst gerichte ‘gesloten’ 

varkenshouderijen. De bedrijven hebben een omvang van 500 zeugen met bijbehorende biggen, 

een aantal opfokzeugen (vervangingsdieren) en daarnaast ruim 3.000 á 4.000 vleesvarkens. 

Een dergelijk bedrijf is op een bouwblok van 3 hectare inpasbaar. Voor eventuele vestiging van 

pluimveehouderijbedrijven is berekend welke aantallen dieren gehouden moeten worden voor 

dezelfde economische omvang als het ‘gesloten’ varkensbedrijf van 500 zeugen en dan is

3 hectare bouwblok ook afdoende.

Alhoewel er reeds vier concrete aanvragen voor nieuwvestigingen bestaan, zijn deze dus 

niet beoordeeld in het planMER. Dit om in te kunnen spelen op toekomstige 

ontwikkelingen, dan wel op wijzigingen van de aanvragers zelf. De bouwblokken voor de 

nieuwvestigingen en hervestigingen zullen worden gemaximeerd op drie hectare met een 

bebouwingspercentage van 60%. Voor de doorgroeiers wordt het bouwblok gemaximeerd 

op 1,5 hectare (zie ook BugelHajema (15 juni 2009): Nota van Uitgangspunten).

Op grond van algemeen bekende verhoudingsgetallen is de verdeling over het type 

bedrijven als volgt: 5 varkensbedrijven, 2 pluimveebedrijven en 1 kalverhouderij.

Bij het type stalsysteem is rekening gehouden met de eisen van de AMvB-huisvesting. 

Daarbij is voor het stalsysteem gekozen met in verhouding de hoogste emissieconcentraties  

van ammoniak, geur en fijn stof per dier. Bij de aanduiding van het stalsysteem is 

aangesloten bij de codering van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Basisgetallen Aantal dieren
Ravcode/ 

stalsysteem

(voorbeeld)

Varkenshouderij (gesloten systeem)

- gespeende biggen 1800 D1.1.1.2

- kraamzeugen 100 D1.2.13

- guste/dragende zeugen 400 D1.3.10

- vleesvarkens 3500 D3.2.3.1

Legkippen

- legkippen grondhuisvesting (mestbeluchting via buizen 

onder de beun)

100.000 E2.9

Vleeskalveren 2000 A4.3

4.4 KADERS VOOR INVULLING

Voorts gelden beleids- en wettelijke kaders dan wel de in het gebiedsplan beschreven 

principes, zoals deze in hoofdstuk 2 van dit PlanMER. 

Tabel 4.3 

Kentallen van de gehanteerde 

fictieve IV-bedrijven in het 

planMER LOG Beemte-

Vaassen.
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Ruimte tussen IV-bedrijven

Zoals in de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan(BugelHajema, 15 juni 2009) is

aangegeven zal tussen de nieuwe IV-bedrijven een minimale afstand worden aangehouden 

van 100 meter. Voor de doorgroeiers geldt eveneens een minimale afstand van 100 meter tot 

andere intensieve veehouderijbedrijven.

Nieuwvestiging

Voor de nieuw te vestigen bedrijven blijken er vanuit geur- en fijnstof wet- en regelgeving 

nauwelijks belemmeringen te zijn. Dit omdat in de directe omgeving van Bokkerijweg en 

Weteringdijk relatief weinig woningen liggen. Onderstaande kaart illustreert dit voor het 

aspect geur.

Hervestiging
Voor de hervestiger ten noorden van de Geerstraat is maar één locatie geschikt, geredeneerd 

vanuit geur. Dit komt door een aantal verspreid gelegen woningen, die beperkingen ten 

aanzien van de milieuruimte opleggen. In bovenstaande figuur is goed te zien dat er in het 

noordoostelijke gedeelte van het LOG geurruimte is voor het hervestigen van een bedrijf.

In het zuidelijke deel van het LOG dienen drie locaties gevonden te worden voor 

hervestiging. Ook hier ligt een aantal woningen verspreid in het zoekgebied. De meest 

gunstige locatie voor hervestiging (met de meeste milieugebruiksruimte) valt af, omdat daar 

reeds een IV-bedrijf gevestigd is met omvang die minimaal wordt nagestreefd. Het betreft 

de veehouderij aan de oostkant van de Gatherweg. Drie locaties voor hervestiging in het 

zuiden blijven over.

Doorgroei bestaande bedrijven

In het LOG zullen niet alleen nieuwe veehouderijen zich (her)vestigen. Ook bestaande 

veehouderijen (zowel grondgebonden als niet grondgebonden) krijgen de mogelijkheid om 

te groeien. Hun bouwblok zal in het bestemmingsplan de mogelijkheid krijgen om uit te 

Figuur 4.7 

Indicatieve ruimte voor IV-

ontwikkeling voor geur, 

gebaseerd op de kentallen van 

de Wet geurhinder en 

veehouderij. 
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breiden naar 1,5 ha. Van te voren is het niet in te schatten of en op welke manier de 

bestaande bedrijven zullen groeien door deze mogelijke vergroting van het bouwblok.

Om een inschatting te maken is gekeken naar de beschikbare milieuruimte van de bedrijven 

en de huidige grootte van de bouwblokken. Wanneer een bestaand bedrijf voldoende 

milieuruimte beschikbaar heeft om te groeien en het bouwblok nog niet de maat van 1,5 ha

heeft bereikt, zijn deze bedrijven bestempeld als doorgroeiers.  Op basis hiervan  zijn in de 

plusvarianten 7 bedrijven in aanmerking gekomen om door te groeien. Drie in het zuidelijke 

gedeelte van het LOG, drie in het middelste gedeelte van het LOG en één ten noorden van 

de Geerstraat.
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HOOFDSTUK5 Effectbeoordeling

De effecten van de in het vorige hoofdstuk aangegeven varianten zijn in dit hoofdstuk 

beoordeeld voor een aantal aspecten. Aan het eind van dit hoofdstuk staat een

overzichtstabel die een vergelijking geeft van de varianten.

5.1 STUDIEGEBIED

Het PlanMER richt zich op de milieugevolgen door de ontwikkeling van het LOG. 

Dit betekent een focus op het LOG en directe omgeving. Het PlanMER gaat beknopt in op 

de ontwikkelingen in de verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden. 

5.2 PLANHORIZON: REFERENTIEJAAR

Omdat het bestemmingsplan een looptijd van minstens tien jaar zou moeten omvatten, geldt 

als planhorizon – en dus als referentiejaar – de situatie anno 2020.

5.3 RELEVANTE EFFECTEN

De intensieve veehouderij kenmerkt zich door een aantal prominente gevolgen voor de 

leefomgeving en het milieu, die in het PlanMER aan de orde zullen komen. Het betreft:

1. ammoniak en Natura 2000-gebieden;

2. geurhinder;

3. landschap, cultuurhistorie en archeologie;

4. natuur en beschermde soorten;

5. verkeer;

6. fijn stof;

7. geluid;

8. water/bodem;

9. gezondheid.

In het Gebiedsplan is over een aantal van deze thema’s al inzicht verkregen (zie ook de 

informatie in hoofdstuk 3 van dit planMER).

Naast bovenstaande thema’s is de ervaring dat op het niveau van het PlanMER thema’s als 

energie, luchtemissies e.d. veelal beperkt onderscheidend zijn voor de keuzes die gemaakt 

worden in het kader van het voornemen. Deze aspecten zullen niet of slechts globaal 

worden beschreven. 
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5.3.1 AMMONIAK EN NATURA 2000-GEBIEDEN

Toelichting

De toename van ammoniakemissies sec heeft een toename van de stikstofdepositie tot 

gevolg. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn hiervoor de effecten in beeld 

gebracht door het uitvoeren van een passende beoordeling. Deze is opgenomen in bijlage 3. 

WAAROM EEN PASSENDE BEOORDELING? 

Vanwege jurisprudentie is het nodig om een passende beoordeling uit te voeren. 

In de nabijheid (op 4-6 kilometer) van het LOG Beemte-Vaassen zijn enkele gronden aanwezig 

die behoren tot een Natura 2000-gebied. Het gaat om de Natura 2000-gebieden Veluwe en 

Uiterwaarden IJssel. Vestiging of uitbreiding van veehouderijbedrijven kan leiden tot een 

toename van stikstofdepositie. Deze depositie kan negatieve effecten hebben op de in de 

nabijheid gelegen Natura 2000-gebieden. Als er op voorhand geen significant negatieve 

effecten kunnen worden uitgesloten dient er een Passende beoordeling plaats te vinden op 

grond van de Natuurbeschermingswet (1998).

Om de effecten van stikstofdepositie op habitattypen te kunnen bepalen zijn zogenaamde 

kritische depositiewaarden vastgesteld. De passende beoordeling geeft inzicht in de mogelijke 

significante gevolgen op de Natura 2000-gebieden en in hoeverre de kritische depositiewaarden 

worden overschreden. In het PlanMER zal een globale beoordeling komen te staan, op basis van 

de mogelijkheden die het bestemmingsplan voor het LOG Beemte-Vaassen gaat bieden.

Beoordeling

Uitkomsten passende beoordeling
In bijlage 3 staat de passende beoordeling. Door de invulling van het LOG zullen meer 

veehouderijen zich in het gebied gaan vestigen, dan wel zullen enkele IV-bedrijven uit gaan 

breiden. De stikstofdepositie vanuit het LOG op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden 

IJssel en Veluwe neemt hierdoor toe. Dit geldt voor alle onderzochte varianten. De toename 

in stikstofdepositie is relatief gering gezien de afstand van het LOG ten opzichte van de 

Natura 2000-gebieden. De toename is echter in alle varianten meer dan 0.5% van de kritische 

depositiewaarde. Bij de plaatsing van de veehouderijen in het LOG is daardoor een 

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist. 

Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met saldering. Veehouderijen die zich in het 

LOG willen plaatsen liggen momenteel dichter bij de Natura 2000-gebieden. Door de 

verplaatsing zal de afstand van de betreffende veehouderij ten opzichte van het Natura 

2000-gebied worden vergroot. Hierdoor valt relatief gezien een afname van de 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden te verwachten. De onderhandelingen met de 

veehouderijen vinden nog plaats. Informatie over deze veehouderijen zijn daardoor nog niet 

beschikbaar. Daarnaast is bij de berekeningen van de stikstofdepositie geen rekening 

gehouden met mitigerende maatregelen zoals het toepassen van luchtwassers, waarmee de 

stikstofdepositie vanuit het LOG kan worden verminderd.
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Natura 2000-

gebied

Autonome 

ontwikkeling

mol/ha/jr

Variant 

a

mol/ha/jr

Variant 

b

mol/ha/jr

Variant 

c

mol/ha/jr

Variant 

a plus

mol/ha/jr

Variant 

b plus

mol/ha/jr

Variant c 

plus

mol/ha/jr

Uiterwaarden 

IJssel VR 14 37 36 36 48 47 47

Uiterwaarden 

IJssel VR+HR 7 21 21 21 27 27 27

Uiterwaarden 

IJssel VR+BN 13 36 35 36 47 46 47

Uiterwaarden 

IJssel 

VR+HR+BN

9

26 25 26 34 33 34

Veluwe 

VR+HR 9 24 24 24 32 32 32

VR = Vogelrichtlijngebied

HR= Habitatrichtlijngebied

BN= Beschermd Natuurmonument

Effectbeoordeling
De verschillen tussen de varianten a, b en c zijn verwaarloosbaar klein. Evenzo bij de plus 

varianten. In vergelijking met zowel de huidige situatie als autonome ontwikkeling neemt 

na realisatie van het LOG de depositie in Natura 2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden 

IJssel toe. 

Daarentegen gaat de toename van de ammoniakuitstoot vanuit het LOG gepaard met een 

afname elders. Een afname van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden valt te 

verwachten. Dit omdat de veehouderijen die zich in het LOG zullen vestigen zich per saldo 

verder van de Natura 2000-gebieden af vestigen dan in de huidige situatie, waardoor de 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in verhouding afneemt. Derhalve is de 

beoordeling per saldo positief. Bij de plusvarianten zal door de doorgroei van de bestaande 

bedrijven de positieve effect op de stikstofdepositie minder zijn. Immers zal er door de 

grotere toename van het aantal dieren meer stikstofdepositie vanuit het LOG worden 

verwacht. Naar verwachting zal het netto-effect echter positief blijven. Als kanttekening kan 

worden vermeld dat de productieruimte die is benodigd voor de doorgroeiers naar 

verwachting eveneens in de huidige situatie dichter bij de Natura-2000 gebieden zijn 

gelegen. Doorgroei van deze bedrijven in het LOG kan eveneens per saldo een positief effect 

hebben. Omdat echter de herkomst van de productieruimte die op de doorgroeilocaties 

minder goed te sturen is, is dit beperkter positief gewaardeerd dan bij de basisvarianten, 

dus licht positief (0/+).

Parameters en score
Variant 

a

Variant 

b

Variant 

c

Variant 

a plus

Variant 

b plus

Variant 

c plus

Ammoniakdepositie op de 

Natura 2000-gebieden

+ + + 0/+ 0/+ 0/+

Score :++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief, * niet in te vullen.

Tabel 5.1 

Berekende waarden aan 

depositie op de 

gebieden(dichtstbijzijnde 

grenzen) per variant in 

mol/ha/jr en in autonome 

ontwikkeling.

Tabel 5.2 

Effectscores stikstof/ammoniak 

op basis depositie Natura 

2000-gebieden
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5.3.2 GEURHINDER

Toelichting

Om de effecten van geur voor de varianten te kunnen bepalen, is gekeken naar de 

achtergrondbelasting/leefklimaat in vergelijking tot de huidige en autonome situatie. Het 

leefklimaat is beoordeeld voor de geurgevoelige objecten (woningen) door de 

achtergrondbelasting te relateren aan de kans op geurhinder. De effectscores zijn bepaald op 

basis van expert judgement.

Beoordeling
In onderstaande tabel is af te lezen dat het leefklimaat qua geur voor de drie basisvarianten

achteruit gaat in vergelijking met de referentiesituatie. Dit is onvermijdelijk gezien de 

toename van het aantal IV-bedrijven, alsmede de uitbreidingen, in het LOG. Tussen de 

verschillende varianten zijn de verschillen minimaal. Dit is tevens te zien op de drie 

overzichtskaarten. 

Kans op 

geurhinder

Beoordeling 

leefklimaat 

(VROM/RIVM)

Aantal 

adressen  

huidige 

situatie

Aantal 

adressen  

referentie

Aantal 

adressen 

variant a 

Aantal 

adressen  

variant b

Aantal 

adressen  

variant c

<5% zeer goed 3 11 0 0 0

5-10% goed 72 71 40 22 27

10-15% redelijk goed 47 41 65 80 82

15-20% matig 6 6 23 26 20

20-25% tamelijk slecht 3 2 3 4 3

25-30% slecht 1 1 2 1 1

30-35% zeer slecht 0 0 0 0 0

>35% extreem slecht 1 1 1 1 1

Tabel 5.3 

Beoordeling leefklimaat

basisvarianten in aantal 

geurgevoelige objecten t.o.v. 

de referentiesituatie

Figuur 5.1

Achtergrondbelasting variant a
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Bij de plusvarianten is het leefklimaat qua geur eveneens verslechterd ten opzichte van de 

referentiesituatie. De verslechtering is groter dan die bij de basisvarianten. Door een 

toename van het aantal veehouderijen is deze verslechtering groter dan bij de 

basisvarianten. Ten opzichte van de basisvarianten ontstaan in de plusvarianten meer 

adressen met een matige leefkwaliteit qua geur.

Figuur 5.2

Achtergrondbelasting variant b

Figuur 5.3

Achtergrondbelasting variant c
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Kans op 

geurhinder

Beoordeling 

leefklimaat 

(VROM/RIVM)

Aantal 

adressen  

huidige 

situatie

Aantal 

adressen  

referentie

Aantal 

adressen 

variant 

a  plus

Aantal 

adressen  

variant 

b plus

Aantal 

adressen  

variant 

c plus

<5% zeer goed 3 11 0 0 0

5-10% goed 72 71 0 0 0

10-15% redelijk goed 47 41 75 66 74

15-20% matig 6 6 47 56 51

20-25% tamelijk slecht 3 2 9 9 7

25-30% slecht 1 1 2 2 1

30-35% zeer slecht 0 0 0 0 0

>35% extreem slecht 1 1 1 1 1

Tabel 5.4 

Beoordeling leefklimaat 

plusvarianten in aantal 

geurgevoelige objecten t.o.v. 

de referentiesituatie

Figuur 5.4

Achtergrondbelasting variant a 

plus
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De afname van het kwaliteit van het leefklimaat wordt (op basis van de verschuiving in  

leefomgeving kwalificatie van de gevoelige objecten, zie tabel) als licht negatief 

gewaardeerd voor varianten a, b en c. De plusvarianten zijn allemaal als negatief 

beoordeeld. Er is op lokaal niveau een verslechtering waar te nemen door een toename van 

de geuremissies. Een zeer negatieve situatie ontstaat echter niet: ruim de helft van de 

woonsituaties is voor leefklimaat/geur ‘redelijk goed’. Bijna de helft van de woonsituaties is 

voor leefklimaat/geur gekenmerkt als ‘matig’.

Parameters en score
Variant 

a

Variant 

b

Variant 

c

Variant 

a plus

Variant 

b plus

Variant 

c plus

Geur/leefklimaat 0/- 0/- 0/- - - -

Figuur 5.5

Achtergrondbelasting variant 

b-plus

Figuur 5.6

Achtergrondbelasting variant c 

plus

Tabel 5.5 

Effectscores geur/leefklimaat
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Score :++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief, * niet in te vullen.

5.3.3 LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

Toelichting

Landschap

De effecten van het voornemen voor de invulling van het LOG op het landschap zijn vooral 

visueel van aard. De ingreep betekent dat op bepaalde plaatsen, al of niet geclusterd, 

grootschalige agrarische bebouwing aan het landschap toegevoegd wordt. Afgaande op 

bestaande grote stallen kan gesteld worden dat deze zich wat betreft schaal en karakter 

redelijk in het landschap voegen. Hoog opgaande elementen, zoals silo’s, zijn mogelijk het 

meest nadrukkelijk aanwezig. 

De effecten van nieuwvestiging of uitbreiding (zowel hervestiging als doorgroei) zijn wel 

afhankelijk van het type landschap waarin de ontwikkeling plaatsvindt. In de meer besloten 

delen van de oude landschappen passen zeer grote bedrijven minder goed in schaal en 

karakter. De zichtbaarheid van de agrarische bebouwing is hier echter beperkt en bovendien 

zijn er ruime mogelijkheden voor inpassing en het bieden van groene tegenwichten in de 

vorm van kleine landschapselementen. Deze zorgen voor een verdere verdichting en 

versterking van het groene karakter van het landschap, zodat de bebouwing op een redelijk 

vanzelfsprekende manier in het landschap opgenomen wordt.

In de van oorsprong open delen van het oude landschap heeft bebouwing een grote impact. 

Een enkel nieuw bebouwingselement kan de landschappelijke karakteristiek al sterk 

beïnvloeden en bebouwingselementen zijn in een groot gebied zichtbaar. Bovendien zijn de 

mogelijkheden voor inpassing vaak zeer beperkt omdat bijvoorbeeld erfbeplanting de 

openheid nog sterker aantast dan de in te passen bebouwing zelf. 

In het gebiedsplan is gesteld dat de ruimtelijke verschillen tussen de vier deelgebieden (zie 

paragraaf 3.4) moeten worden gerespecteerd en eventueel worden versterkt. In het hele 

gebied dienen de belangrijke openheid en de zichtlijnen, zowel de zichtlijnen van noord 

naar zuid als het zicht van oost naar west naar het hoger gelegen Veluwe massief als 

uitgangspunt te worden gehanteerd. 

Daarnaast is het behoud van de ruimtelijke structuur van groot belang, zie paragraaf 3.4. 

EISEN BEELDKWALITEITPLAN

Voor de inpassing van de veehouderijen in het LOG wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. In 

de ontwerpuitgangspunten voor het bestemmingsplan zijn de volgende uitgangspunten ten 

aanzien van de beeldkwaliteit gesteld:

§ het beeldkwaliteitsplan wordt als onderdeel van het bestemmingsplan vastgesteld 

door de gemeenteraden. In Apeldoorn wordt het beeldkwaliteitsplan ook vastgesteld 

aan gebiedsgericht welstandsbeleid in het kader van de welstandsnota;

§ de bedrijfswoning wordt aan de wegzijde geplaatst, waardoor er een soort woonzone 

langs de weg ontstaat;

§ er worden terughoudende kleuren in de gebouwen en stallen gebruikt;
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§ de dakvlakken bepalen in belangrijke mate het landschappelijk beeld. Deze worden 

daarom rustig vorm gegeven;

§ in verband met de toename van het verharde oppervlakte dient er zorg gedragen te 

worden voor voldoende waterberging. Dit moet mee ontworpen worden met de hele 

erfinrichting, bijvoorbeeld in de vorm van een kavelsloot of als onderdeel van het 

aaneengesloten landschapselement;

§ zichtlijnen naar de achterliggende open ruimten blijven gerespecteerd;

§ de fraaie erven aan het eind van de Bokkerijweg dienen herkenbaar te blijven.

Bron: Ontwerp uitgangspunten bestemmingsplan

Cultuurhistorie
Met betrekking tot de cultuurhistorie is de ligging van de cultuurhistorische waarden 

(monumenten) en de historisch geografische waardering van belang. Omdat hervestiging en 

doorgroei op bestaande locaties plaats vindt, wordt hier geen negatieve effecten verwacht. 

Archeologie

De Monumentenwet 1988 streeft naar behoud van archeologie in situ. Nieuwvestiging kan 

invloed hebben op de archeologische waarden. 

Beoordeling

Landschap
Veel uitgangspunten voor de beeldkwaliteit hebben betrekking op de erfinrichting of de 

uitstraling van de bebouwing. Bij de invulling van het LOG dient vooral rekening gehouden 

te worden met de specifieke locaties voor de nieuwkomers, hervestigers en doorgroeiers. De 

impact op het landschap in het zuidelijke gedeelte van het LOG is beperkt. Het landschap is 

relatief minder open. De hervestigers en doorgroeiers komen op locaties waar (agrarische) 

bebouwing reeds aanwezig is. De effecten op het landschap zullen vooral in het noordelijke 

gedeelte van het LOG plaatsvinden, daar hier de nieuwvestigers in alle varianten zijn 

voorzien. 

De (ontwerp)uitgangspunten uit het gebiedsplan en voor het bestemmingsplan volgend, 

zijn de volgende landschappelijke kenmerken van belang:

§ Beïnvloeding van de zichtlijnen van noord naar zuid en oost naar west. 

§ Beïnvloeding ruimtelijke structuur

In het beeldkwaliteitplan vindt verdere uitwerking van de landschappelijk uitgangspunten, 

inclusief visualisaties, plaats. 

In alle varianten wordt de openheid van het LOG door de nieuwvestigers negatief 

beïnvloed. De invloed op de zichtlijnen is in variant c echter minder dan in variant a en b. In 

variant c liggen de kavels van de nieuwvestigers meer verspreid waardoor de openheid en 

zichtlijnen minder worden aangetast. De plusvarianten scoren identiek aan de 

basisvarianten. Doorgroei vindt plaats op bestaande bedrijven waardoor de bestaande 

zichtlijnen niet worden onderbroken.  

De kenmerkende elementen voor de ruimtelijke structuur van het LOG liggen conform de 

ontwerpuitgangspunten voor het bestemmingsplan voornamelijk in het zuidelijke deel van 

het LOG. Het noordelijke deel wordt gekenmerkt door een open structuur met een rechte 

verkaveling. Doordat hervestiging en doorgroei plaats vindt op reeds bestaande locaties

worden voor de ruimtelijke structuur geen negatieve effecten verwacht. Nieuwvestiging 
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vindt plaats in het noordelijke gedeelte van het LOG. De ruimtelijke structuur met zijn 

rechte verkaveling wordt hierdoor niet aangetast. Op dit punt scoort geen van de varianten

negatief. De plusvarianten scoren identiek aan de basisvarianten.

Cultuurhistorie
De volgende criteria worden voor cultuurhistorie gehanteerd:

§ Beïnvloeding van (de context van) historische bouwwerken.

§ Beïnvloeding van de gebieden met een hoge/ middelhoge historische geografische 

waarde

Aan het eind van de Bokkerijweg (nummer 11) ligt een cultuurhistorisch monument. In de 

ontwerpuitgangspunten voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de fraaie erven aan 

het einde van de Bokkerijweg zichtbaar dienen te blijven. In variant a zijn alle kavels voor 

de nieuwvestigers ingeplaatst langs de Bokkerijweg De herkenbaarheid van de fraaie erven 

aan het eind van de Bokkerijweg wordt hiermee negatief beïnvloed. In variant b is 

nieuwvestiging geconcentreerd langs de Weteringdijk, waardoor de Bokkerijweg 

ongemoeid wordt gelaten. Variant c is licht negatief beoordeeld aangezien een deel van de 

nieuwvestigers ingeplaatst worden langs de Bokkerijweg. De plusvarianten scoren identiek 

aan de basisvarianten. Doorgroei vindt plaats op bestaande bedrijven waardoor de 

cultuurhistorische waarden niet negatief worden beïnvloed.

In alle varianten worden de nieuwvestigers ingeplaatst in een gebied met een hoge 

historisch geografische waarde. Er is hierin geen onderscheid tussen de varianten. Op dit 

punt zijn alle varianten (zowel de basisvarianten als de plusvarianten) negatief beoordeeld.

Archeologie
De effecten ten aanzien van archeologie zijn beoordeeld op basis van de 

verwachtingswaarde voor het aantreffen van archeologische waarden. Aan de noordkant 

van het LOG zijn conform de IKAW-kaart (zie paragraaf 3.5) de verwachtingswaarde voor 

het aantreffen van archeologische resten middelhoog langs de Geerstraat. In alle varianten 

zijn de nieuwvestigingen gelegen op locaties met een lage verwachtingswaarde ten aanzien 

van archeologie. De varianten zijn op dit punt niet onderscheidend.

In het zuiden van het LOG liggen gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde voor 

het aantreffen van archeologische resten. Afhankelijk van de wijze waarop vorm gegeven 

wordt aan de hervestiging en doorgroei, dient hier rekening mee gehouden te worden. De 

plusvarianten scoren identiek aan de basisvarianten.

Parameters en score
Variant 

a

Variant 

b

Variant  

c

Variant 

a plus

Variant 

b plus

Variant c 

plus

Beïnvloeding zichtlijnen - - 0/- - - 0/-

Beïnvloeding ruimtelijke 

structuur

0 0 0 0 0 0

Beïnvloeding herkenbaarheid 

cultuurhistorische 

monumenten

- 0 0/- - 0 0/-

Verstoring historisch 

geografische gebieden

- - - - - -

Verwachte verstoring 

archeologische waarden

0 0 0 0 0 0

Tabel 5.6 

Effectscores landschap/ 

cultuurhistorie en archeologie
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Score :++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief, * niet in te vullen.

Mitigerende en compenserende maatregelen

Om de aanleg en onderhoud van de landschappelijke inpassing te garanderen worden per 

bedrijf privaatrechtelijke overeenkomsten afgesloten met de gemeenten. Voor de 

landschappelijke inpassing lijken de volgende uitgangspunten een interessante basis, maar 

deze zullen nog nader ontworpen en bediscussieerd moeten worden:

§ achter de bouwkavel wordt een aaneengesloten landschapselement of bosjes aangelegd;

§ aan één zijde van het bouwvlak wordt het erf landschappelijk ingepast door bijvoorbeeld 

een bomenrij;

§ Bij uitwerking in het bestemmingsplan wordt nog nader bezien of grotere 

landschapselementen of bosjes ook als bestemming Groen worden vastgelegd.

§ Archeologische waarden zullen in het bestemmingsplan worden beschermd in de 

planregels (dubbelbestemming Waarde-archeologie). 

(Bron: Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan, BugelHajema, 15 juni 2009)

5.3.4 NATUUR EN BESCHERMDE SOORTEN

Toelichting
De effecten op de Natura 2000-gebieden is aan bod gekomen in de effectbeschrijving van 

ammoniak. De onderstaande effectbeschrijving richt zich op de effecten op de omliggende 

natuurgebieden en op de aanwezige beschermde soorten. 

Beoordeling

Effect beschermde natuurgebieden
In de nadere uitwerking van het EHS-gebied bij het LOG zijn vijf verschillende 

deelgebieden onderscheiden, zie paragraaf 3.6. De provincie heeft voor de EHS-gebieden 

wezenlijke kenmerken geformuleerd. Wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied 

mogen niet significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake 

is van redenen van groot openbaar belang. 

De ecologische kernkwaliteiten van een bepaald gebied zijn gelijk aan de door 

Gedeputeerde Staten geformuleerde natuurdoelstellingen voor dat gebied. Gedeputeerde 

Staten beschouwen een ruimtelijke ingreep waarvoor een bestemmingsplan moet worden 

Figuur 5.7

Voorbeeld mogelijk indeling 

bouwvlakken zoals 

opgenomen in de 

ontwerpuitgangspunten van 

het bestemmingsplan 
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aangepast als een significante aantasting van kernkwaliteiten en omgevingscondities 

wanneer deze kan leiden tot de volgende effecten:

§ Een vermindering van areaal en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en 

landschapselementen en gebieden die aangewezen voor nieuwe natuur en agrarische 

natuur.

§ Een vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren in 

verbindingszones en tussen de verschillende leefgebieden in de overige delen van de 

EHS. In het bijzonder de vrije verplaatsing van herten en wilde zwijnen binnen het 

gehele bos- en natuurgebied van de Veluwe.

§ Een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor conform 

de Flora en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing vereist is en als 

zodanig worden genoemd in de AMvB Vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten 

Flora en faunawet.

§ Een vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden

(aaneengeslotenheid).

§ Een belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden.

§ Een verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en 

verbondenheid met het landschap van HEN-wateren.

§ Een verandering van de grond- en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en 

kwantiteit) die de voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en oppervlaktewater 

situatie (verder) aantast.

§ Een verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting in stiltebeleidsgebieden en

stiltegebieden (in geval de norm van 40 decibel wordt overschreden).

Door de invulling van het LOG valt met name effect te verwachten door de toename in de 

depositie van stikstof. Vergeleken met Natura 2000-gebieden is de depositie van het LOG op 

de EHS veel groter aangezien de gebieden dicht bij het LOG gelegen zijn. Dit betekent dat 

het LOG negatief werkt op de kwaliteit van de EHS gebieden. 

Niet alle deelgebieden van de EHS zijn verzuringgevoelig. 

Deelgebied

Kritische 

depositiewaarde per 

habitattype

Naam mol/ha/jr

1 Denne- eiken en beukenbos 1100-1400

2 Hoog- en Laagveenbos 1800

3
Hoog- en Laagveenbos nog om te 

vormen 1800

4 Bossen met productiefunctie -

5 Vochtig hakhout en middenbos -

Wanneer naar de ammoniakdepositie wordt gekeken (zie kaarten in de bijlage) zal de 

depositie op deelgebied 1 het hoogst zijn. In alle varianten bedraagt dit tussen 600 en 800 

mol per ha per jaar. In deelgebied 2 en 3 bedraagt de depositie 400 tot 500 mol per ha per

jaar. Door de invulling van het LOG zal de ammoniakdepositie toenemen. Negatieve 

effecten voor de natuurwaarden worden echter niet verwacht. 

Ook op het Wav-gebied ten westen van het LOG zal de depositie van ammoniak door de 

invulling van het LOG waarschijnlijk toenemen. Er zijn geen kritische waarden van het 

Wav-gebied bekend. 

Tabel 5.7 

Kritische depositiewaarden 

voor deelgebieden EHS
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Omdat de ammoniakdepositie in alle varianten toeneemt, is de beoordeling voor zowel de 

basisvarianten als de plusvarianten negatief.

Effect beschermde soorten

Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat het LOG voor de meeste soortgroepen niet of 

slecht onderzocht is. Alleen de soortgroepen broed- en watervogels zijn goed onderzocht. 

Van deze soorten zijn enkele zwaar beschermde soorten aanwezig in de betreffende

kilometerhokken (dus niet persé binnen het plangebied). 

In de verschillende varianten worden bouwblokken/zones aangewezen voor 

nieuwvestiging, hervestiging en doorgroei van IV-bedrijven. De bouwblokken worden 

zoveel mogelijk landschappelijk ingepast, met behoud van de aanwezige bermen, 

slootkanten en (erf-) beplantingen. 

Als op bouwblokken / zones voor her- en nieuwvestiging bijzondere of beschermde plant-

of diersoorten voorkomen, kan een negatief effect optreden. Het is niet waarschijnlijk dat dit 

aan de orde is, door het compacte agrarische gebruik en het feit dat bermen, slootkanten en 

(erf-) beplanting bij de inrichting van de bouwblokken zoveel mogelijk gespaard blijven. 

Het noordelijke deel van het LOG is aangeduid als redelijk weidevogelgebied (Atlas Groen 

Gelderland). Negatieve effecten door de inpassing van de nieuwvestigingen in dit gebied 

kan negatieve effecten hebben op deze soorten. 

Indien een negatief effect optreedt op bijzondere en of beschermde soorten, zullen als 

verzachtende maatregel natuurtechnische maatregelen genomen worden. Hierbij valt te 

denken aan ver- of terugplaatsing van de zode, slootkanten en (erf-) beplanting. Ook zal bij 

sloop- of bouwwerkzaamheden rekening worden gehouden met de kwetsbare periodes van 

beschermde soorten.

Score :++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief, * niet in te vullen.

5.3.5 VERKEER

Toelichting
Ten aanzien van de infrastructuur zijn de effecten in beeld gebracht die door het wegverkeer 

worden veroorzaakt. De ligging van de hoogspanningsleiding is niet onderscheidend voor 

de varianten. Alle nieuwvestigingen zijn te realiseren buiten de hindercontouren van de 

hoogspanningsleiding.

Bij de verschillende varianten voor vestiging van intensieve veehouderij zal een 

verschuiving plaatsvinden van vracht- en personenvervoer. Op basis van praktijkkentallen

voor vracht- en personenbewegingen voor (intensieve) veehouderij zijn inschattingen 

verkregen over (veranderingen in) verkeersbewegingen.

Tabel 5.8 

Effectscores Natuur en 

beschermde soorten 
Parameters en score

Variant 

a

Variant 

b

Variant  

c

Variant 

a plus

Variant 

b plus

Variant  

c plus

Beschermde natuurgebieden 

(excl. Natura 2000-gebied)

- - - - - -

Beschermde soorten 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-
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Een toekomstgericht gesloten varkensbedrijf (500 zeugen, 334 NGE) vormt het uitgangspunt 

voor de verkeersberekening van nieuwe bedrijven waar sprake is van nieuwvestiging. Een 

gesloten varkensbedrijf met 500 zeugen produceert circa 4 vrachtwagenbewegingen en circa 

3, 5 personenautoverplaatsingen per werkdag en per bedrijf. De aanvoer van voer, de afvoer 

van mest, aan- en afvoer van dieren en afvoer van kadavers is hierbij verspreid over de 

week (5 werkdagen) en verspreid over het jaar. De veronderstelde vrachtwagenbewegingen 

zijn gebaseerd op:

§ Voer: 3680 ton > 1 vracht is 32 ton, dus 115 vrachten per jaar.

§ Mest: 5300 m3 > 1 vracht is 37 m3, dus 144 vrachten per jaar.

§ Dieren: zeugenaanvoer 15 x per jaar, zeugenafvoer 28 x per jaar, slachtrijpe varkens 43 x 

per jaar, circa 130 vrachten per jaar.

§ Destructie: 174x per jaar.

Per jaar en per bedrijf zijn dit circa 563 vrachten. Per werkdag is dit ongeveer 2 vrachtauto’s 

per bedrijf met 4 vrachtwagenbewegingen per werkdag en per bedrijf. 

Voor de verkeersberekening van bestaande (zowel hervestiging als doorgroeiers) bedrijven 

waar sprake is van een uitbreiding, is uitgegaan van twee extra vrachtwagenbeweging per 

werkdag en per bedrijf. 

Beoordeling

Verkeersafwikkeling en wegaanpassing

De toename van het aantal verkeersbewegingen (vrachtwagens en personenauto’s), die 

wordt veroorzaakt ten opzichte van de referentiesituatie, is in het zuidelijke gedeelte van het 

LOG gering. De wegen zijn kronkelig en gericht op het bestaande gebruik. De toename van 

het aantal verkeersbewegingen is gering waardoor effecten op de verkeersafwikkeling voor 

alle varianten niet te verwachten zijn. 

Figuur 5.8

Namen van wegen en 

waterlopen in het LOG 

Beemte-Vaassen.
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In het noorden van het LOG (het gebied voor de nieuwvestigingen) zijn de wegen niet 

ingericht op de komst van de intensieve veehouderijen. Met uitzondering van de Geerstraat, 

zijn de wegen smal en gedeeltelijk onverhard. Bij nieuwvestiging neemt het aantal 

vervoersbewegingen over de wegen vooral rond de Geerstraat (als aansluiting op de A50) 

toe. 

In de varianten a en a plus worden de veehouderijen gevestigd langs de Bokkerijweg. Deze 

weg is smal en op een dergelijke toename van verkeerbewegingen niet berekend. In 

varianten b en b plus worden veehouderijen gesitueerd langs de Weteringdijk. Deze weg is 

momenteel onverhard en daardoor ongeschikt voor de toename van de verkeersbewegingen

en behoeft dus aanpassing. In varianten c en c plus zijn de nieuwvestigingen het meeste 

verspreid. Het verkeer zal wel over de Bokkerijweg moeten komen en er zal een nieuwe 

weg gelegd moeten worden naar de veehouderij aan de Weteringweg, of de Weteringweg 

zal aangepast moeten worden.

Variant a en a plus scoren negatief en varianten b, b plus, c en c plus scoren zeer negatief. De 

scores vloeien voort uit de mate van wegaanpassingen en de kosten die deze met zich 

brengen, in verhouding tot het faciliteren van nieuwvestiging van vier nieuwe IV-bedrijven.

Verkeersveiligheid

De nieuwvestigingen en de uitbreiding van de bestaande bedrijven zorgen voor een 

toename van het verkeer. Een belangrijk deel hiervan is vrachtverkeer. Het grootste 

probleem met dit zware verkeer zijn de te verwachten potentiële conflicten (kruispunten en 

wegvlakken) met andere weggebruikers, in het bijzonder het kwetsbare langzame verkeer, 

zoals schoolgaande jeugd, recreatie(fietsers) en wandelaars.

Het noordelijke gedeelte van het LOG is hiervoor het kwetsbaarst door de komst van 

nieuwe bedrijven en de niet hierop ingestelde infrastructuur. Dit mede in relatie tot het op 

de school (zie afbeelding) georiënteerde langzaam verkeer. Een te verwachten knelpunt in 

alle varianten is de kruising van de Geerstraat met de Weteringdijk, waarover het 

vrachtverkeer in alle varianten wordt afgewikkeld. In nabijheid van deze kruising is een 

basisschool gelegen. Veel fietsverkeer maakt van de naastgelegen ventweg gebruik. Ter 

hoogte van deze kruising moeten de fietsers oversteken. Voor de verkeersveiligheid is 

aanpassing van dit kruispunt gewenst, ook in de huidige situatie. Omdat de toename van 

vrachtverkeer ten opzichte van de reguliere intensiteiten niet groot zijn, maar er wel sprake 

is van toename, scoren alle varianten op dit punt licht negatief.

Figuur 5.9

Ligging school aan de 

Geerstraat.

Ligging school 
aan de Geerstraat 
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Parameters en score
Variant 

a

Variant 

b

Variant  

c

Variant 

a plus

Variant  

b plus

Variant  

c plus

Verkeersafwikkeling en 

wegaanpassing

- - - - - - -  - - -

Verkeersveiligheid 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Score :++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief, * niet in te vullen.

Mitigerende en compenserende maatregelen

De negatieve effecten ten aanzien van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling kunnen 

door aanpassing van weg en kruispunten worden verminderd. 

5.3.6 FIJN STOF

Toelichting
Toename van het aantal veehouderijen zal tevens een toename met zich mee brengen van de 

emissie van fijn stof. In de achtergrondconcentraties zijn de bijdrages van de bestaande 

intensieve veehouderijen al inbegrepen. In de huidige situatie worden de grenswaarden van 

fijn stof niet overschreden (zie paragraaf 3.10).

Uit de ‘Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij’1 blijkt dat het houden van kippen de 

meeste fijn stof-emissie oplevert. In onderstaande afbeelding is een indicatie gegeven van de 

effecten bij de inplaatsing van een kippenhouder in het noorden en in het zuiden van het 

LOG. 

Uit bovenstaande indicatieve figuur blijkt dat een kippenhouderij (100.000 kippen, 

stalsysteem E.2.9) 200 meter van een gevoelig object vandaan moet liggen om te voldoen aan 

de grenswaarden van 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie. Officieel bestaat er voor de 

veehouderijen nog geen toetsingskader ten aanzien van fijn stof. Naar verwachting zal het 

  
1 Bron: Lijst emissiefactoren fijn stof voor veehouderij. Ministerie van VROM, 2009.

Tabel 5.9 

Effectscores verkeer

Figuur 5.10

Indicatie fijn stof vanuit 

kippenbedrijven
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toetsingskader in de nabije toekomst gereed zijn en kan er geen vergunning in het kader van 

de Wet milieubeheer (Wm) worden afgegeven als de norm voor fijn stof wordt 

overschreden. De noodzaak om nabehandelingstechnieken toe te passen kan in de 

vergunning worden voorgeschreven. Om een nieuwvestiging of uitbreiding t.a.v. 

ammoniak, geur en/of luchtkwaliteit in te passen is over het algemeen een 

nabehandelingstechniek noodzakelijk. Met een dergelijke techniek wordt het mogelijk de 

effecten op luchtkwaliteit ook vlak bij de inrichting beperkt te houden en, indien van 

toepassing, meerdere bronnen dicht bij elkaar te plaatsen.

Beoordeling

Voor de emissie van fijn stof bestaat nog geen toetsingskader. Indicatief is ca. 200 meter 

afstand tot een gevoelig object nodig rond een kippenhouderij. Naar verwachting is deze 

afstand voor varkenshouderijen minder. Binnen het LOG en de varianten zijn voldoende 

mogelijkheden om deze afstand te waarborgen. 

De fijn stof-emissies verschillen per bedrijf. Het maakt dus uit welke type bedrijf zich waar 

vestigt. Maatwerk bij de inpassing van de veehouderijen is noodzakelijk. 

Naast fijn stof van veehouderijen is fijn stof afkomstig van verkeer. De invulling van het 

LOG heeft slechts een geringe toename van het aantal verkeersbewegingen tot gevolg. 

Effecten van de verkeersaantrekkende werking ten aanzien van fijn stof zijn te 

verwaarlozen.

Parameters en score
Variant 

a

Variant 

b

Variant 

c

Variant 

a plus

Variant 

b plus

Variant 

c plus

Knelpunten fijn stof 0 0 0 0 0 0

Score :++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief, * niet in te vullen.

Mitigerende en compenserende maatregelen

Voor beperking van fijn stofemissies uit de veehouderij bestaan desgewenst de volgende 

mogelijkheden:

§ Aanpak van de bron: voermaatregelen (coating) & huisvesting (strooisel, mest 

afdekken).

§ Aanpak luchtkwaliteit in de stal: vernevelen (olie/water), elektrostatisch filter.

§ Aanpak luchtkwaliteit bij de uitlaat: (combi-)wasser, watergordijn, filters, groensingels.

De uitstoot van fijn stof kan hiermee effectief worden beperkt. 

5.3.7 GELUID

Toelichting

In vergelijking met de referentiesituatie wordt er een toename van geluidsbelasting 

verwacht door de verandering in de agrarische bedrijven en de verkeerstoename. 

Bedrijven

De geluidsbelasting van de agrarische bedrijven (vooral ventilatoren, laden en lossen) wordt 

gereguleerd met de Wm-vergunning. Hierdoor wordt voorkomen dat op gevoelige objecten 

en terreinen (woningen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen en 

woonwagenstandplaatsen) geluidhinder boven de gestelde (voorkeurs-)grenswaarde komt.

Tabel 5.10

Effectscores fijn stof



PLANMER LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED BEEMTE-VAASSEN

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 79

Volgens de uitgave Bedrijven en Milieuzonering, Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke 

ruimtelijke ordeningspraktijk, (editie 2009, VNG; voorheen ‘Groene Boekje’) bedraagt de 

hinderafstand voor geluid tot een rustige woonwijk voor bedrijven waar varkens gefokt of 

gehouden worden 30 meter en voor kippenbedrijven 50 meter. Nieuwvestigingslocaties 

liggen minimaal op 100 meter rondom vrij van omliggende bouwblokken

(ontwerpuitgangspunten bestemmingsplan) respectievelijk de voorgevel van woningen of 

andere kwetsbare objecten. Naar verwachting zal er geen overschrijding plaatsvinden van 

de geluidsnormen. 

De hinderafstand van de uitgave Bedrijven en Milieuzonering is indicatief. De werkelijke 

geluidsbelasting per bedrijf is niet van te voren in te schatten. Maatwerk per bedrijf is 

noodzakelijk. Het type geluidsbron en de locaties ervan binnen het bedrijf is zeer variabel en 

bepaalt in belangrijke mate de geluidshinder.

Verkeer

Uit paragraaf 5.3.5 blijkt dat de toename van het aantal verkeersbewegingen bij de varianten

gering is, en daarmee de extra geluidsbelasting door verkeer naar verwachting 

verwaarloosbaar klein is.

Beoordeling
De varianten zijn wat geluidhinder betreft niet onderscheidend en scoren alle neutraal.

Parameters en score
Variant   

a

Variant   

b

Variant   

c

Variant   

a plus

Variant   

b plus

Variant   

c plus

Geluidsbelasting (extra) 

bedrijven

0 0 0 0 0 0

Geluidsbelasting extra verkeer 0 0 0 0 0 0

Score :++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief, * niet in te vullen.

5.3.8 WATER/BODEM

Toelichting

In het LOG bevinden zich (vrijwel) geen bijzondere functies of kwaliteiten. Er is geen sprake 

van bodembeschermingsgebied, grondwaterbeschermingsgebied, boringsvrije zones 

grondwater, anti-verdrogingsgebied e.d. in of in de omgeving van het LOG. Het waterschap 

stelt eisen ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen (zie paragraaf 2.2.2). Nieuwe 

bebouwing zal waterneutraal moeten worden uitgevoerd conform de eisen van het 

Waterschap. 

Aangenomen wordt dat ‘bodem’ geen onderscheidend aspect is. Dit omdat de bodem niet 

zwaar vergraven dient te worden en de in te plaatsen dan wel uit te breiden intensieve 

veehouderijbedrijven vloeistofdichte vloeren of andere voorzieningen dienen te realiseren, 

zodat eventuele ontwikkelingen niet leiden tot aantasting van de bodem.

Beoordeling
De varianten zijn geen van alle onderscheidend op de aspecten water en bodem en scoren 

neutraal.

Tabel 5.11 

Effectscores geluid
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Parameters en score

Variant 

a

Variant 

b

Variant 

c

Variant   

a plus

Variant   

b plus

Variant   

c plus

Ligging ten opzichte van 

bestemde watergebieden

0 0 0 0 0 0

Verstoring bodem 0 0 0 0 0 0

Score :++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; - -

=zeer negatief, * niet in te vullen.

5.3.9 GEZONDHEID

Toelichting
Het berekenen van de te verwachten effecten op de gezondheid op basis van “dosis-effect 

relaties” is niet zinvol omdat het bestemmingsplanbesluit een algemeen ontwikkelingskader 

biedt voor intensieve veehouderijen. Door de vele aannames waarop de varianten zijn 

gebaseerd wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er per bron (IV-bedrijf) voldoende 

betrouwbare blootstellinggegevens zijn.

Uit het informatieblad “Intensieve veehouderij en gezondheid” van de GGD’en Brabant en 

Zeeland (januari 2009) blijkt dat voor de componenten geur, fijn stof en Q-koorts een effect 

op het gezondheidsrisico te verwachten is in de algemene leefomgeving. Voor de 

componenten endotoxinen, influenza en MRSA is het onduidelijk of effect optreedt 

vanwege het ontbreken van blootstellinggegevens op leefomgevingniveau. In bijlage 4

wordt nader ingegaan op biologische agentia in relatie tot de intensieve veehouderij.

De gezondheidsaspecten voor geur en fijn stof worden behandeld in respectievelijk 

paragraaf 5.3.2 en 5.3.6. Onder het aspect geur wordt de leefkwaliteit behandeld en fijn stof 

blijft in alle gevallen onder de wettelijke normen.

Beoordeling
Door het grote hiaat in kennis over intensieve veehouderij en gezondheidsrisico’s zijn de 

varianten vooralsnog niet onderscheidend.

Mitigerende en compenserende maatregelen

De schaalvergroting in de intensieve veehouderij betekent niet alleen een verslechtering van 

de gezondheidsrisico’s. Bij nieuwbouw van veehouderijbedrijven kunnen maatregelen 

worden genomen die een aantal dreigingen voor de volksgezondheid kunnen beperken. 

Ook via de bedrijfsvoering kunnen risico’s worden beperkt (bron: brief van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede kamer; kenmerk: PG/ZP-2920705; 

d.d. 29 mei 2009).

Tabel 5.12 

Effectscores water en bodem
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5.4 VERGELIJKING VAN DE VARIANTEN

De in voorgaande paragrafen genoemde effectscores van elke variant zijn hieronder 

overzichtelijk, naast elkaar weergegeven zodat een compleet beeld ontstaat van de positieve 

en negatieve effecten van iedere variant op de verschillende thema’s.

Parameters en score
Variant 

a

Variant 

b

Variant 

c

Variant 

a plus

Variant 

b plus

Variant  

c plus

Ammoniak en Natura 2000 Gebieden

Stikstof/Ammoniakdepositie 

op de Natura 2000-gebieden

+ + + 0/+ 0/+ 0/+

Geurhinder

Geur/leefklimaat 0/- 0/- 0/- - - -

Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie

Beïnvloeding zichtlijnen - - 0/- - - 0/-

Beïnvloeding ruimtelijke 

structuur

0 0 0 0 0 0

Beïnvloeding herkenbaarheid 

cultuurhistorische 

monumenten

- 0 0/- - 0 0/-

Verstoring historisch 

geografische gebieden

- - - - - -

Verwachte verstoring 

archeologische waarden

0 0 0 0 0 0

Natuur en Beschermde soorten

Beschermde natuurgebieden 

(excl. Natura 2000-gebied)

- - - - - -

Beschermde soorten 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Verkeer

Verkeersafwikkeling - - - - - - - - - -

Verkeersveiligheid 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Fijn stof

Knelpunten fijn stof 0 0 0 0 0 0

Geluid

Geluidsbelasting (extra) 

bedrijven

0 0 0 0 0 0

Geluidsbelasting extra verkeer 0 0 0 0 0 0

Water/Bodem

Ligging ten opzichte van 

bestemde watergebieden

0 0 0 0 0 0

Verstoring bodem 0 0 0 0 0 0

Score : ++=zeer positief; +=positief; 0/+=licht positief; 0=neutraal; 0/-= licht negatief; -=negatief; 

- -=zeer negatief, * niet in te vullen.

In bovenstaande tabel is te zien dat varianten verschillend scoren voor geurhinder, 

landschap, cultuurhistorie en archeologie en verkeer. Op de andere vier aspecten zijn de

varianten niet onderscheidend. Doordat er in de plusvarianten uitgegaan wordt van een 

grotere toename van het aantal dieren, zijn de plusvarianten alleen onderscheidend van de 

basisvarianten op het gebied van geur en ammoniak. Bij vergelijking van basisvarianten en 

van plusvarianten onderling is er geen variant die gemiddeld genomen gunstiger of 

ongunstiger scoort dan de andere varianten. 

Tabel 5.13

Totaaloverzicht effectscores
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HOOFDSTUK6Verdere planning en
procedure

Dit hoofdstuk gaat nader in op de verdere planning en procedure voor zowel PlanMER als 

voor het bestemmingsplan.

6.1 PROCEDURE

Voor plan-m.e.r. dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 

1. Het opstellen van een notitie c.q. presentatie over de reikwijdte en het detailniveau van 

het PlanMER (het voorliggende document).

2. Raadplegen bestuursorganen met specifieke milieuverantwoordelijkheid over reikwijdte 

en detailniveau van het PlanMER. 

3. Opstellen van een PlanMER.

4. Ter inzage leggen van het PlanMER, waarbij inspraak mogelijk is. 

5. Verwerking inspraakreacties bij de verdere besluitvorming.

Het voorliggende PlanMER is de invulling van de vierde stap.

6.2 RAADPLEGING OVER HET PLANMER

Het bevoegd gezag voor het plan legt het PlanMER ter visie. Hierbij heeft eenieder de 

mogelijkheid zienswijzen naar voren te brengen. De raadpleging vindt gecombineerd plaats 

met het voorontwerp- bestemmingsplan. De Commissie voor milieueffectrapportage toetst 

de kwaliteit van de informatie in het PlanMER en brengt hierover een toetsingsadvies uit.

6.3 VERDERE PROCEDURE/ COMMUNICATIE

In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan voor het LOG zijn de volgende 

gremia ingericht/gebruikt die met regelmaat worden geconsulteerd. Bij de planmer-

procedure zal hiervan eveneens gebruik worden gemaakt:

§ Klankbordgroep: belangrijkste doel is dat er informatie wordt gedeeld met de 

klankbordgroepleden. Wat is hun reactie op de voorgenomen keuzes/ontwikkelingen? 

§ Colleges: De beide Colleges van B&W zijn opdrachtgever voor dit traject en brengen het 

PlanMER in procedure.

§ Raad/ Raden: In de raden vindt informatieoverdracht plaats. Definitieve besluitvorming 

zal in de individuele raden moeten plaatsvinden. 

§ Overige Overheden: Deze groep bestaat uit overheidsinstanties die geïnformeerd 

moeten worden. Dit betreft de diverse ministeries, de provincie, het waterschap en de 

omliggende gemeenten. 
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6.4 PLANNING

In het onderstaande schema is de planning voor het PlanMER opgenomen. In de maanden 

september, oktober en november worden de resultaten van het PlanMER verwerkt in het 

voorontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting zullen het voorontwerpbestemmingsplan

en het planMER eind 2009 tegelijk ter inspraak worden gelegd. 

Figuur 6.1 

Planning voor het PlanMER 

LOG Beemte-Vaassen in relatie 

tot de planologische 

procedure.
Notitie reikwijdte&detailniveau april 2009

Kennisgeving PlanMER mrt 2009

PlanMER jan 2010
Voorontwerpbestemmingsplan

Tervisielegging
feb 2010

Verdere bestemmingsplanprocedure
zomer 2010

Consultatie 
bestuursorganen & advies 
Commissie voor de m.e.r.
mei-juni 2009
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HOOFDSTUK7 Leemten in kennis en
aanzet tot evaluatieprogramma

Dit PlanMER is gebaseerd op de beschikbare informatie en er is een aantal aannamen 

gedaan voor de varianten van nieuwvestiging, hervestiging en doorgroei. In dit hoofdstuk 

staan de leemten in kennis die zijn aangetroffen en de betekenis ervan de besluitvorming die 

hierop zal volgen over het bestemmingsplan. Tevens wordt een voorzet gedaan voor een 

evaluatieprogramma.

7.1 LEEMTEN IN KENNIS

Veehouderijontwikkelingen

De belangrijkste leemte in kennis is de toekomstige ontwikkeling van de (intensieve)

veehouderij, als sector geheel, maar ook specifiek binnen het LOG Beemte-Vaassen. 

Hiermee is in dit planMER rekening gehouden door een – naar inschatting – voldoende 

grote bandbreedte te beschouwen en de effecten van een zestal varianten te bepalen. De 

aannamen staan uiteengezet in dit PlanMER. De verwachting is dat de gehanteerde IV-

bedrijven een goed beeld geven van de mogelijke ontwikkeling. Indien IV-bedrijven zich 

gaan vestigen of gaan doorontwikkelen is er kans dat een BesluitMER aan de orde is, zodat 

meer specifieke informatie over dat initiatief  beschikbaar komt.

Ammoniak 
Een cruciale beleidsontwikkeling die in het verschiet ligt betreft de normstelling t.a.v. 

Natura 2000-gebieden. Met name zijn van belang de normen die opgelegd gaan worden aan 

veehouderij vanwege de ammoniakdepositie die deze veroorzaakt. De gemeenten wordt 

aangeraden deze ontwikkelingen nauwgelet te blijven volgen. In dit PlanMER is, mede 

gebaseerd op het interim-beleid van de provincie, een passende beoordeling uitgevoerd. 

Naast uitbreiding van de emissies en deposities door het voornemen, zal sprake zijn van een 

afname elders, zodat qua saldo sprake zal zijn van een afname van depositie op de Natura

2000-gebieden. 

Fijn stof

Ten aanzien van de relatie veehouderij-fijn stof is nog weinig bekend. Dit is een recent in de 

aandacht gekomen thema. Voor de vergunningverlening nabij gevoelige functies wordt de 

gemeenten aangeraden de ontwikkelingen in kennis en wet- en regelgeving over dit 

onderwerp goed te blijven volgen. 
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Generieke normen en uitvoering conform vergund

Ondanks de beperkte verschillen tussen varianten moet niet uit het oog worden verloren dat 

de veehouderij in het mestoverschotgebied, waaronder in het LOG Beemte-Vaassen, een 

aanzienlijke bijdrage heeft in de milieuproblematiek. Uitgangspunt bij de modelleringen die 

in dit planMER zijn uitgevoerd is dat de inrichtingen in werking zijn volgens de vergunning 

en dat voldaan wordt aan generieke normen, zoals de AMvB-huisvesting en IPPC. Het is de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid om hierop toe te zien. 

Beschermde soorten

Er is geen inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van bijzondere en / of beschermde 

soorten in het LOG. Op basis van intensieve landbouwkundig gebruik en de geringe 

aanwezigheid van slootkanten, bermen en (erf-) beplantingen wordt verwacht dat deze 

soorten nauwelijks voorkomen ter plaatse van de bouwblokken/ zones voor her- en 

nieuwvestiging. Deze verwachting dient te worden geverifieerd in het kader van de m.e.r.-

procedures voor de Wm vergunning (BesluitMER) voor de afzonderlijke her- en nieuw te 

vestigen IV-bedrijven, die gedurende de looptijd van het bestemmingsplan zullen worden 

doorlopen. Bij deze vervolg m.e.r.-procedures dient op inrichtingsniveau (bouwblok) een 

inventarisatie te worden gemaakt van de eventueel voorkomende soorten. Het voordeel 

daarvan is dat de effecten kunnen worden bepaald op basis van een gericht en actuele 

inventarisatie van soorten. Deze informatie is ook nodig om te kunnen beoordelen of 

ontheffingsaanvragen in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Er is echter 

geen sprake van een kennisleemte die de oordeels- en besluitvorming over het 

bestemmingsplan beïnvloedt. 

Verkeerintensiteiten
De effectscores zijn bepaald op basis van een inschatting van het aantal verkeersbewegingen 

per bedrijf evenals een beeld van de bestaande wegen in het gebied. Er is niet gerekend met 

intensiteiten aangezien hier geen gegevens over bekend waren op de wegen in de LOG’s. 

Gezondheid

Er is nog een behoorlijk hiaat in de kennis over intensieve veehouderij en 

gezondheidsrisico’s, vooral wat betreft de uitstoot van grotere bedrijven en concentraties 

van bedrijven (bron: brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de 

Tweede kamer; kenmerk: PG/ZP-2920705; d.d. 29 mei 2009). De relatie tussen (intensieve)

veehouderij en gezondheid heeft volop de aandacht en wordt op nationaal niveau opgepakt. 

Dit zal op termijn leiden tot nieuwe informatie en inzichten. De indruk is dat de 

voorgenomen ontwikkelingen in het LOG verenigbaar zijn met de gezondheidseisen zoals 

die redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Voor geur en fijn stof wordt voldaan aan 

wettelijke normen, zoals blijkt uit dit PlanMER.

7.2 VOORZET EVALUATIEPROGRAMMA

Het voornemen als zodanig, zijnde het faciliteren van een bepaalde concentratie van 

intensieve veehouderij in het LOG om knelpunten elders op te lossen en hiermee invulling 

te geven aan de reconstructiedoelstellingen, verdient een monitoring. De gemeenten 

Apeldoorn en Epe wordt aangeraden hieraan invulling te geven. Aandachtspunten hierbij 
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zijn de bovengenoemde aspecten. Tevens wordt aangeraden om hier de omwonenden nauw 

bij te betrekken.

In geval er concrete initiatieven aan de orde zijn, dan is daarvoor in bepaalde gevallen ook 

m.e.r. aan de orde (Besluit-m.e.r.). De bij de vergunningverlening (en BesluitMER) vereiste 

concretere en specifiekere informatie, kan verifiëren of de in dit PlanMER gehanteerde 

uitgangspunten en uitkomsten correct zijn geweest. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, 

dan dient besproken te worden of dat nog moet leiden tot bijstellingen van beleid.
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HOOFDSTUK8Conclusies en 
aanbevelingen

8.1 CONCLUSIES

De belangrijkste conclusies van dit PlanMER zijn dat de vier beoogde nieuwvestigingen en 

de beoogde hervestigingen en eventuele doorgroeiers mogelijk zijn en dat voldaan kan 

worden aan de wettelijke vereisten. Hierbij dient een kanttekening gemaakt te worden ten 

aanzien van de stikstofdepositie. Hoewel relatieve afname is te verwachten zal ten aanzien 

van de huidige situatie de stikstofdepositie vanuit het LOG bij alle alternatieven significant 

toenemen. De exacte invulling aan de hand van concrete initiatieven biedt meer 

gedetailleerde informatie.

Tussen de de beschouwde varianten zit weinig verschil in effect. Bij de plusvarianten is wel 

sprake van een lokale toename van geurhinder. Er zijn vanuit de beschouwde aspecten geen 

doorslaggevende scores die betekenen dat een bepaalde variant moet afvallen of dat een 

bepaalde variant moet worden gekozen. Aspecten als grondposities en kosten kunnen 

daarom ook een doorslaggevende rol spelen in de keuze van de variant.

Er is een aantal leemten in kennis aangetroffen, die echter geen belemmering behoeven te 

zijn voor de verdere besluitvorming. Er is voldoende informatie voorhanden om het 

bestemmingsplan op te baseren.

8.2 AANBEVELINGEN

Omdat in en nabij het plangebied omwonenden op verschillende manieren extra hinder 

zullen ondervinden van de ontwikkelingen, wordt aangeraden om de plannen in goed 

overleg gestalte te geven. Derhalve dient overleg in bijvoorbeeld de klankbordgroep 

gecontinueerd te worden en dienen omwonenden tijdig betrokken te worden bij 

planvorming.

De verkeersafwikkeling aan met name de noordzijde van het LOG verdient aandacht. Dit 

omdat hier schoolgaande jeugd gebruik maakt van de wegen en omdat de kruising in de 

Geerstraat onoverzichtelijk is en extra zal worden belast. Voorkomen moet worden dat meer 

overlast op gaat treden. Dit door verkeersbeleid en eventueel wegaanpassingen, gericht op 

afwikkeling van het (vracht)verkeer van en naar het LOG via deze route.

De gemeenten kunnen toezien op een goede uitvoering van plannen en een goede 

leefomgeving door juist invulling te geven aan de controlerende en handhavende functie. 

Door controle en handhaving kan wellicht nog milieuwinst geboekt worden.
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Het beleid ten aanzien van ammoniak en Natura2000 krijgt nog gestalte. De gemeenten 

wordt aangeraden goed met de andere instanties (met name LNV en provincie) af te 

stemmen. Zo nodig kan het nodig zijn een vorm van saldering vast te leggen in het 

bestemmingsplan, dan wel een andere vorm van koppeling van planologie aan de 

natuurbeschermingswetgeving.
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BIJLAGE 2 Behandeling advies Commissie m.e.r. en zienswijzen

Tijdens de consultatie over reikwijdte en detailniveau zijn een advies van de Commissie 

voor de m.e.r. verkregen en een aantal zienswijzen gegeven. Onderstaande volgen kort de 

essenties van het advies en de zienswijzen, hoe hiermee is omgegaan en waar in het 

planMER de informatie is terug te vinden.

Essentie opmerking Hoe behandeld in het PlanMER
Hoofdstuk of 

paragraaf

De uit het gebiedsplan overgenomen 

uitgangspunten en afwegingen, 

ondersteund met kaartmateriaal.

Deze waren opgenomen in de 

notitie R&D. Het gebiedsplan is 

inmiddels vastgesteld.

2.4

Beleidskaders rondom cultuurhistorie en 

aardkundige waarden, de wetgeving op 

het gebied van dierwelzijn en Besluit 

huisvesting en de mogelijke ontwikke-

lingen voor de emissie van ammoniak.

Deze zijn opgenomen resp. nader 

uitgewerkt.

2.3.7

2.3.8

2.3.1

Mogelijkheden om aan te sluiten bij 

beleid duurzame ontwikkeling, bv. 

energiebesparing, energiezuinige 

technieken, duurzame energie-

opwekking als centrale mest- en 

covergisting, leveren van restwarmte aan 

woningen /bedrijven en warmte/koude 

opslag.

Duurzame energie  energie-

besparing zijn geen expliciete 

doelen, maar worden niet 

onmogelijk gemaakt. Windenergie 

en centrale mestverwerking zijn 

geen doelen en dienen apart 

geregeld te worden.

2.1

Relatie leggen tussen de toename van 

stikstof depositie vanuit het LOG in 

relatie tot afname stikstofdepositie 

elders. 

De beschikbare informatie is 

opgenomen

2.2.1

5.3.1

Bijlage 3

Eisen en randvoorwaarden die aan 

nieuw- en hervestiging worden gesteld 

en hoe worden deze gewaarborgd in het 

bestemmingsplan, tevens relatie met 

instandhoudingdoelen Natura 2000 

De ontwerpuitgangspunten voor 

het bestemmingsplan zijn leidend 

geweest bij het opstellen van dit 

PlanMER.

n.v.t.

Houd bij de stikstofdepositie rekening 

met de verwachte beëindiging, 

nieuwvestiging, groei van bedrijven, de 

verwachte ontwikkeling in stalsystemen

en opheffing melkquoteringen. 

Bij de berekeningen van de 

stikstofdepositie is rekening 

gehouden met de effecten van de 

AMvB-huisvesting. Verder zijn 

alleen de effecten vanuit het LOG 

meegenomen.

5.3.1

Bijlage 3

Betrek bij de achtergronddepositie 

overige bronnen van stikstof zoals de A 

50 en de ontwikkelingen uit het 

bestemmingsplan Epe

Hiermee is rekening gehouden 5.3.1

Werk de autonome ontwikkeling uit aan 

de hand van scenario’s die de 

bandbreedte van de verwachte 

ontwikkeling weergeven. 

Het uitwerken van verschillende 

scenario’s voor de autonome 

ontwikkeling biedt geen 

meerwaard voor het vergelijken 

van de verschillende varianten in 

dit PlanMER. 

n.v.t.

Beschrijf de mogelijkheid voor de 

ontwikkeling van de varianten

Opgenomen H4

Tabel B2.1

Verwerking advies Commissie 

voor de m.e.r. in het planMER 

LOG Beemte-Vaassen
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Ga voor natuur in op de gevolgen voor 

kenmerkende en beschermde soorten en 

beschermde gebieden. 

Op dit moment is het niet mogelijk 

de effecten op de soorten 

inzichtelijk te maken. Een en ander 

wordt in de nadere besluitvorming 

(Besluit-MER/ Wm-vergunning) 

specifiek bekeken. De nieuwe 

ontwikkelingen worden zoveel 

mogelijk met instandhouding van 

de natuurlijke waarden en behoud 

van beschermde soorten en 

gebieden uitgevoerd.

5.3.4

H7

Beschrijf in de passende beoordeling;

§ de instandhoudingdoelstellingen, de 

staat van instandhouding en de 

kritische depositiewaarden voor de 

habitattypen in de Natura 2000-

gebieden;

§ de achtergrondconcentraties van de 

stikstof in de natuurgebieden. Gebruik

voor de bepaling van de 

achtergronddeposities recente 

gegevens;

§ de mogelijke (verandering van) 

stikstofdepositie op de 

natuurgebieden van de verschillende 

alternatieven. Geef daarbij aan welk 

rekenmodel is gebruikt, welke 

aannames zijn gedaan en wat de

(on)nauwkeurigheid is van de

berekeningen

§ mitigerende maatregelen

De passende beoordeling is apart 

bijgevoegd in Bijlage 3.

Bijlage 3

Bepaal voor de EHS wat de effecten op 

de  ‘wezenlijke kenmerken en waarden 

zijn’

Opgenomen 5.3.4

Verwachting effect op beschermde 

soorten

Opgenomen 5.3.4

Samenhang effecten cultuurhistorisch, 

aardkundige en landschappelijke 

waarden

Opgenomen 3.4 en 3.5

Verdere uitwerking landschapsdelen Ten behoeve van het 

bestemmingsplan wordt een 

beeldkwaliteitplan opgesteld. 

Ligging archeologische waarden Opgenomen 2.3.7

Onderscheid verkeersbewegingen In de effectbeschrijving 

meegenomen

5.3.5

Geluidsproductie relevante bedrijven Effectbeschrijving opgenomen 5.3.7

Realiseerbaarheid binnen 

luchtkwaliteiteisen, berekeningen bij 

risico op overschrijdingen

Effectbeschrijving opgenomen 5.3.5

Inzicht aantal geurgehinderden Het aantal geurgehinderden en de 

kwaliteit van de leefomgeving is 

zowel voor de huidige en 

autonome situatie als de drie 

varianten inzichtelijk gemaakt

3.9

5.3.2

Gevolgen voor 

bodembeschermingsgebieden, 

Effectbeschrijving opgenomen 5.3.8



PLANMER LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED BEEMTE-VAASSEN

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 92

hydrologisch aandachtsgebied en 

verdroogd gebied. 

Overweging opname monitoring en 

evaluatie momenten

Opgenomen H8

Kaarten ligging veehouderijen en IV-

bedrijven in buitengebied, omvang en 

overzicht stoppende bedrijven

Opgenomen in de bijlagen Bijlage 5

Kaarten ligging Natura 2000-gebieden 

en andere kwetsbaren natuur nabij 

plangebied.

Opgenomen in de bijlagen Bijlage 5

Kaart gebruikte topografische 

aanduidingen

Opgenomen in de bijlagen Bijlage 5

Essentie opmerking Hoe behandeld in het PlanMER
Hoofdstuk of 

paragraaf 

De negatieve effecten van het LOG 

dienen in samenhang met de positieve 

effecten van de extensiveringsgebieden 

te worden gezien.

Deze positieve effecten komen 

beknopt aan de orde in het 

planMER.

2.2.1

PlanMER dient dusdanig detailniveau te 

krijgen, dat het ook volstaat voor het 

toestaan van de agrarische bedrijven 

zelf. 

De rol van het PlanMER is (milieu) 

informatie voor het besluit leveren, 

niet ontwikkelingen planologisch 

regelen. Hiervoor dient het 

bestemmingsplan. Voor individuele 

nieuw- of hervestiging kan m.e.r. 

opnieuw aan de orde zijn.

2.1

1.3

Voeg kalverhouderij toe als IV-tak. Deze suggestie is overgenomen. 4.1

Aan aspecten onder Bodem en water en 

onder Landschap minder gewicht 

toekennen.

In het PlanMER staat de feitelijke 

weergave van de verschillende 

aspecten. In de bestuurlijke 

afweging kan – indien gewenst –

gewicht worden toegekend.

n.v.t.

Essentie opmerking Hoe behandeld in het PlanMER
Hoofdstuk of 

paragraaf 

De notitie R&D blijkt bij toetsing aan de 

Wet milieubeheer niet volledig te zijn. 

Verwezen wordt naar enkele artikelen 

van de Wet milieubeheer.

De Wet milieubeheer (zie art. 7.11) 

stelt geen eis dat een notitie R&D

wordt opgesteld, laat staan over de 

inhoud ervan. Er is verwezen naar 

wetsartikelen die handelen over de 

vereisten voor een planMER. 

n.v.t.

Het begrip milieu dient ruimer 

gedefinieerd te worden dan in de notitie 

R&D staat. Meer aandacht voor de 

reconstructie-effecten (negatief en 

positief) en voor de mens als bewoner.

Het planMER besteedt op verzoek 

tevens aandacht aan de positieve 

effecten in de extensiverings-

gebieden. De mens als bewoner 

komt aan de orde bij verschillende 

aspecten.

3.7, 3.9, 3.10. 

3.11, 5.3.2, 

5.3.4, 5.3.5, 

5.3.6, 5.3.8

Onderscheidt: (a) wettelijk verplichte 

aspecten, (b) maatschappelijk gewenste 

aspecten, (c) specifieke invloeden van de 

reconstructie en (d) situatieve aspecten 

(sterlocaties, regelingen, handhaving, 

wijzigingsbevoegdheden). Toegelicht 

wordt de lagenbenadering.

De aspecten onder a-c komen aan 

de orde in het planMER. Aspecten 

onder d zijn verondersteld 

onderdeel uit te maken van de 

autonome ontwikkeling. De 

lagenbenadering is toegepast en 

leidde er toe dat het midden-

gedeelte van het LOG niet geschikt 

wordt geacht voor IV-ontwikkeling.

2.3, 5.3.1, 

5.3.2, 5.3.5

3 

3.2-3.5

Tabel B2.2 

Verwerking zienswijze LTO 

Noord Gelderland in het 

planMER LOG Beemte-

Vaassen.

Tabel B2.3

Verwerking zienswijze 

gebiedsgroep in het PlanMER 

LOG Beemte-Vaassen.
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Besteed aandacht aan de ingrijpende 

functieverandering die samenhangt met 

de keuze om hier een LOG te 

positioneren, in samenhang met de 

beperkingen die dit oplegt aan 

burgerbewoning.

Deze keuze is gemaakt in het 

Reconstructieplan Veluwe. Er zijn 

geen extra beperkingen voor 

burgerbewoning, anders dan elders 

in het buitengebied.

2.2.1

Beschrijf het voornemen en redelijke 

alternatieven. Gebruik o.a. de Nota van 

Uitgangspunten.

Deze suggesties zijn overgenomen. 

N.a.v. opmerkingen uit het 

plangebied over doorgroeiers tot 

1,5 hectare zijn tevens plusvarianten

met extra doorgroeiers opgenomen 

in het planMER.

4.1-4.4

De notitie R&D geeft slechts een aanzet 

voor normgrootte, die te laag is 

ingeschat. Normgroottes voor andere 

dan varkensbedrijven ontbreken.

In het planMER is dit verder 

uitgewerkt voor drie typen IV-

bedrijven: varkens, pluimvee en 

kalveren.

4.1-4.4

De afstandsmaat tussen bedrijven dient 

veel groter te zijn dan 100 meter. 

Gerefereerd wordt aan een afstand van 

1-2 km (GGD, RIVM).

Dit wordt niet reëel geacht in het 

licht van de bestuurlijke keuze om 

in het LOG 4 IV-bedrijven nieuw te 

vestigen en 4 te hervestigen.

n.v.t.

Houd rekening met een IV-bedrijf met 

uitloop en een met een megastal. 

In het planMER zijn enkele 

gemiddelde IV-bedrijven gemodel-

leerd met een toekomstgerichte 

omvang en invulling. De exacte 

keuze voor te modelleren IV-

bedrijven zal arbitrair blijven. Bij de 

vergunningverlening zal specifiek 

dienen te worden ingegaan op 

megastal of uitloop, mocht dat aan 

de orde zijn.

H4

Uitplaatsers uit extensiveringsgebieden 

hoeven als hervestigers niet naar LOG’s, 

maar kunnen ook terecht in het 

verwevingsgebied. Breng hiervoor 

scenario’s in beeld. Beschouw de 

afwaartse beweging van het 

Reconstructieplan kritisch.

De afwaartse beweging is een 

keuze in het Reconstructieplan. In 

dit planMER ligt de focus op het 

LOG en bij het in beeld krijgen van 

de effecten van 4 nieuwvestigingen 

en 4 hervestigingen. In de praktijk 

zal blijken of deze daadwerkelijk 

gerealiseerd worden.

2.2.1

De beleidskaders voor de gangbare 

leefomgeving en voor de specifieke 

planvorming zijn onvolledig. De invloed 

van de Nota Ruimte, duurzaamheid, 

dierenwelzijn en maatschappelijke 

bewegingen ontbreken.

De in het planMER beschreven 

beleidskaders gelden zowel voor de 

toestand als voor het plan. De 

reconstructiewet is een verbijzon-

dering van de Nota Ruimte en is 

behandeld. De invloed van maat-

schappelijke bewegingen is 

bestuurlijk van belang, maar leidt 

niet tot een andere insteek voor het 

planMER, gericht op objectieve 

informatie leveren.

2.2, 2.3

Er ontstaat druk op de grondgebonden 

veehouderij.

De nieuwe of uit te breiden bouw-

blokken betekenen ruimtebeslag 

van gronden die voor grond-

gebonden veehouderij aangewend 

hadden kunnen worden. Dit is als 

aspect ‘ruimtebeslag’ toegevoegd.

5.3.9

Aanbevolen wordt om diverse detail- Het gevraagde onderzoek is soms te 5
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onderzoeken uit te voeren: akoestisch 

onderzoek, belevingsonderzoek, 

gezondheidsonderzoek e.d. Er kan niet 

volstaan worden met genormeerde 

onderzoeksmiddelen. Voor diverse 

aspecten worden concrete methodische 

suggesties gedaan.

gedetailleerd voor planMER en 

komt aan de orde bij vergunning-

verlening. Voor enkele onder-

zoeken geldt dat deze te 

omvangrijk worden geacht ten 

opzichte van de ingreep. Enkele 

suggesties zijn geëffectueerd in het 

planMER.

Essentie opmerking Hoe behandeld in het PlanMER
Hoofdstuk of 

paragraaf 

De Monumentenwet 1988 streeft naar 

behoud van archeologie in situ. De 

aanwezige archeologische resten 

zouden daarom medebepalend moeten 

zijn bij de locatiekeuze voor 

nieuwvestigingen van agrarische 

bedrijven in het gebied.

Opgenomen 5.3.4

Nader onderzoek is niet alleen 

noodzakelijk in zones met een

middelhoge verwachtingswaarde maar 

ook in die met een hoge

verwachtingswaarde.

Opgenomen 2.3.7

Essentie opmerking Hoe behandeld in het PlanMER
Hoofdstuk of 

paragraaf 

Verzoek voor het hanteren van een 

maximale bouwblok van 1,5 ha conform 

het Reconstructieplan.

Hier is aangesloten bij de 

uitgangspunten voor het 

bestemmingsplan.

4.3 en 4.4

Indien megastallen worden toegelaten 

(groter dan 1,5 ha of > 7500 varkens ) is 

nader onderzoek naar de 

landschappelijk effecten, de effecten op 

de grote van de veestapel met alle 

gevolgen van dien en de mogelijkheden 

voor een geclusterde vestiging ver 

buiten de gevoelige functies. In geval 

dat voor een goede ontsloten 

geclusterde vestiging wordt gekozen, 

onder bovenstaande randvoorwaarden, 

kunnen wij ons voorstellen dat een 

maximale bouwblokgrootte van 2,5

ha wordt gehanteerd (maximaal 60% 

bebouwd inclusief woning[en] en 

landschappelijke inpassing).

Het planMER heeft alleen 

betrekking op de inplaatsing van 

veehouderijen in het LOG Beemte-

Vaassen. De mogelijke effecten van 

de inplaatsing zijn in beeld 

gebracht. Andere locaties dan het 

LOG zijn niet onderzocht.

H4

Er dient wel degelijk een passende 

beoordeling te worden uitgevoerd. 

Deze is opgenomen in bijlage 3 Bijlage 3

Aandacht geven aan het begrip 

"belangrijke verontreiniging" uit de

Wet Ammoniak en veehouderij.

De effecten op de EHS en de Wav 

gebieden zijn meegenomen

5.3.4

De effecten op de EHS, de aanwezige 

beschermde soorten conform de Flora en 

faunawet, de effecten op zowel 

waterkwaliteit als waterkwantiteit en 

effect op omliggende bodemkwaliteiten

dienen in dit stadium meegenomen te 

Is opgenomen in de 

effectbeschrijvingen

H5

Tabel B2.4 

Verwerking zienswijze 

Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed

Tabel B2.5 

Verwerking zienswijze Gelderse 

Milieufederatie
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worden

De (on)mogelijkheid van 

landschappelijke inpassing en de daarbij 

te hanteren criteria dienen onderzocht 

te worden. 

De landschappelijk effecten zijn 

opgenomen. Daarnaast wordt in 

het kader van het bestemmingsplan 

een beeldkwaliteitplan opgesteld. 

5.3.3

De mogelijke cumulatieve werking van 

de wijzigingen in het bestemmingsplan 

Epe en Apeldoorn dienen meegenomen 

te worden. 

Onder beleidskader is aandacht  

besteed aan andere 

bestemmingsplannen.

2.2.2

Essentie opmerking Hoe behandeld in het PlanMER
Hoofdstuk of 

paragraaf 

In de notitie R&D is opgenomen dat er 

uiteindelijk 6-10 bedrijven in het LOG 

Beemte-Vaassen zullen komen> 

Gemeente Epe heeft een maximum 

gesteld van 8 bedrijven, wordt dit 

uitgangspunt losgelaten?

Nee, in het MER is verder uitgegaan 

van de inplaatsing van maximaal 8 

veehouderijen

4.2

Het plaatsen van een achttal

megabedrijven op zo’n klein gebied is 

onverantwoord. 

Het PlanMER geeft inzicht in de 

gevolgen van het inplaatsen van 

een achttal bedrijven. Op basis 

hiervan worden keuzes gemaakt of 

inpassing verantwoord is. 

H4 en H5

De locaties in de omgeving van het LOG 

die bestemd kunnen worden voor grote 

intensieve veehouderijen dienen 

meegenomen te worden in het 

PlanMER.

Van te voren is onduidelijk welke 

locaties in het verwevingsgebied in 

de toekomst omgezet worden naar 

intensieve veehouderij. 

n.v.t.

De neerslag van ammoniak op het 

oppervlaktewater kan grote gevolgen 

met zich mee brengen voor de 

omgeving. 

In het PlanMER is rekening 

gehouden met de verzuring-

gevoelige gebieden. Daarnaast is de 

neerslag van ammoniak op 

oppervlaktewater in verhouding tot 

afstroming van de landen gering.  

5.3.1

5.3.8

De cumulatie effecten van fijnstof, 

ammoniak en stank dienen in dit MER te 

worden meegenomen. 

De effecten zijn voor al deze 

aspecten in beeld gebracht. In de 

alternatievenvergelijking worden al 

deze effecten integraal afgewogen. 

5.3.1

5.3.2

5.3.6

De gemeente moet de bedrijven 

dwingend voorschrijven alleen 

luchtwassers te gebruiken die voldoen 

aan het BBT en hierop moet streng 

handhavend worden toegezien.

Het PlanMER geeft alleen inzicht in 

de effecten van de ontwikkeling. 

Welke onder welke voorwaarden 

bedrijven gevestigd kunnen worden 

dient in een later stadium van 

besluitvorming te worden 

vastgesteld. 

H8

Hoe wordt omgegaan met de uitstoot 

van PM 2,5 en de vorming van 

ultrafijnstof door de uitstoot van 

ammoniak.

Er is nog geen wettelijke normering 

ten aanzien van PM 2,5 of 

ultrafijnstof geformuleerd. De 

eerste inzichten wijzen erop dat 

indien aan de normering van PM 10 

wordt voldaan, er geen knelpunten 

met PM 2,5 optreden.  

n.v.t.

100 meter afstand tussen bedrijven en 

woningen is beslist te weinig. 

Dit wordt niet reëel geacht in het 

licht van de bestuurlijke keuze om 

in het LOG 4 IV-bedrijven nieuw te 

vestigen en 4 te hervestigen.

H4

Tabel B2.6

Verwerking zienswijze Stichting 

Leefbaar LOG
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Waarom worden er geen 

vestigingsplaatsen in het zuidelijke deel 

van het LOG aangegeven?

In het zuidelijke deel vinden geen 

nieuwvestigingen plaats. Voor 

hervestiging zijn drie locaties vanuit 

het aspect geur geschikt. Omdat in 

het zuidelijke deel van het LOG 3 

hervestigingen zijn gepland, is 

hierin geen variatiemogelijkheid. 

De effecten voor hervestiging zijn 

binnen dit PlanMER meegenomen. 

4.4

Het gevaar voor de volksgezondheid 

dient de hoogste prioriteit te hebben en 

dient veel meer aandacht te krijgen.

De effecten voor de 

volksgezondheid zijn meegenomen.

5.3.10

Niet alleen de school aan de Geerstraat, 

maar ook alle woonbestemmingen zijn 

gevoelige bestemmingen.

Er is rekening gehouden met alle 

gevoelige bestemming conform de 

Wgv (ook burgerwoningen vallen 

hieronder)

2.3.2

Een goede ruimtelijke ordening dient 

een belangrijk aspect te zijn in het MER

Hiertoe wordt een 

intergemeentelijk bestemmingsplan 

opgesteld.

H1 en H2

Waarom staat DLG als opdrachtgever 

vermeld naast de twee gemeenten?

DLG is als begeleider en opsteller 

van het gebiedsplan nauw 

betrokken bij het PlanMER.

n.v.t.
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BIJLAGE 3 Passende beoordeling
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BIJLAGE 4 Gezondheid achtergrondinformatie

biologische agentia
Er zijn vele studies gedaan naar de gezondheidseffecten van werknemers van de intensieve 

veehouderij. Onder werknemers wordt vooral een hoge prevalentie van luchtwegklachten 

gevonden waaronder hoesten, slijm opgeven, kortademigheid en benauwdheid. Daarnaast 

heeft een deel van de werknemers systemische klachten zoals rillingen, transpireren, koorts 

en gewrichtspijnen. Allergie voor allergenen buiten de werksituatie, zoals graspollen 

(hooikoorts), huisstofmijt en huisdieren (katten en honden) komt echter juist minder voor bij 

agrariërs en hun kinderen. Als oorzaak van de werkgerelateerde klachten komt uit de 

literatuur voornamelijk de blootstelling aan endotoxinen naar voren. Het is mogelijk dat ook 

andere agentia afkomstig van micro-organismen samen met endotoxine deze effecten 

veroorzaken. Een veehouderij emitteert stoffen naar de omgeving afhankelijk van onder 

andere staltype, bedrijfsvoering en aantal en type dieren. De bijdrage van deze emissies aan 

de concentraties op leefniveau lijkt gering en leidt in elk geval niet tot overschrijding van 

normen of gezondheidkundige advieswaarden. De blootstelling van omwonenden van de 

intensieve veehouderij aan diverse stoffen is een ordegrootte 100-1000 lager dan van  

werknemers. Dit is één van de redenen waardoor uit de bij werknemers gevonden effecten 

niet direct conclusies kunnen worden getrokken aangaande het risico voor omwonenden. 

Verder is de concentratie endotoxine in huisstof verhoogd in woningen van agrariërs, maar 

niet in andere plattelandswoningen. Deze gegevens ondersteunen de conclusie dat 

blootstelling van omwonenden (niet-agrariërs) naar alle waarschijnlijkheid laag is en alleen 

in de directe nabijheid van agrarische activiteit is terug te vinden. Het is onduidelijk of de 

licht verhoogde concentraties rond agrarische bedrijven kunnen leiden tot effecten op de 

gezondheid. 

Een ander virus dat verband houdt met de intensieve veehouderij, is het influenzavirus 

(griep), maar dit komt zelden voor Infectie met het influenzavirus kan leiden tot acute 

klachten van de luchtwegen. Door praten, hoesten of niezen wordt het virus verspreid. 

Mensen kunnen besmet raken met varkensinfluenzavirus door beroepsmatig in contact te 

komen met varkens. Verder kunnen mensen geïnfecteerd raken met influenzavirussen door 

direct contact met geïnfecteerd pluimvee. 

Salmonella bij de mens is een belangrijke verwekker van voedselgerelateerde darminfecties 

bij de mens. Dieren zijn vaak de drager van de Salmonella bacterie zonder er zelf ziek van te 

worden; door mest besmetten zij elkaar. Door controle programma’s is het aantal 

besmettingen in de pluimveesector afgenomen, onder rundvee en varkens echter niet. 

Infecties bij de mens treden op door eten van besmet vlees en eieren of producten, die door 

vlees of eieren zijn besmet. 
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Ten slotte is toxoplasmose een van de meest voorkomende parasitaire infectieziekten. 

Mensen kunnen besmet raken door contact met besmette eitjes besmette aarde (die via 

katten uitgescheiden worden, welke het weer van muizen hebben of varkens en kippen die 

tussengastheren zijn) of door het eten van met eitjes besmette groente op het eten van niet 

(goed) doorbakken vlees. Mensen kunnen het niet overdragen op andere mensen en de 

meeste infecties verlopen zonder verschijnselen. 

Onder omwonenden van intensieve veehouderijen is minder onderzoek gedaan dan onder 

werknemers. Uit het beschikbare onderzoek blijkt dat omwonenden vaak meer symptomen 

rapporteren dan vergelijkingsgroepen. Het gaat vooral om klachten van de luchtwegen en 

verminderde kwaliteit van leven. Het is duidelijk dat rondom intensieve veehouderij vaak 

geurhinder optreedt. Omdat blootstellingschattingen in vrijwel alle studies ontbreken, is op 

grond van de beschikbare gegevens geen relatie te leggen tussen blootstelling aan specifieke 

componenten uit de intensieve veehouderij en de gezondheidsklachten.

Verspreidingsberekeningen en/of blootstellingsmetingen kunnen meer inzicht geven in de 

verspreiding van stoffen vanuit de grote intensieve veehouderijen (megastallen). Voor 

bedrijven van een dergelijke omvang zijn namelijk nog helemaal geen gegevens 

beschikbaar. Daar is wel behoefte aan, zeker gezien het grote aantal vragen dat de 

schaalvergroting oproept. 

Op het gebied van bacteriën is vooral MRSA een probleem. Ca. 40 % van Nederlandse 

slachtvarkens is drager van MRSA. Van deze bacterie worden mensen in de algemene 

bevolking gewoonlijk niet ziek. Een risico ontstaat wanneer deze bacterie wordt 

geïntroduceerd in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Patiënten met een MRSA-besmetting 

zijn moeilijker met antibiotica te behandelen, en vooral bij mensen met verminderde 

weerstand vormt dit een gezondheidsrisico. In de algemene bevolking is minder dan 0,1 % 

drager van de bacterie. Op grond van de huidige inzichten wordt de kans dat de bacterie via 

het milieu wordt overgedragen aan omwonenden gering geacht omdat in de buitenlucht 

een sterke verdunning plaatsvindt. 

Met name antibioticumresisistentie is een probleem. In de afgelopen 10 jaar is de

antibioticum resistentie met 50% toegenomen. De verspreiding van resistente micro-

organismen wordt vergemakkelijkt door een hoge dichtheid van dieren met nauw contact al 

dan niet in combinatie met slechte hygiënische omstandigheden

Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Deze bacterie komt voor bij 

vrijwel alle diersoorten. De twee grootste kringlopen waarbinnen deze bacterie circuleert 

zijn enerzijds wilde knaagdieren en anderzijds gedomesticeerde dieren, zoals rund, schaap 

en geit. Tussen de landbouwhuisdieren kan besmetting voornamelijk optreden door het 

inademen van stofdeeltjes met daarin bacteriën. Het inademen van besmette stofdeeltjes is 

ook de voornaamste oorzaak van besmetting bij de mens, afkomstig van de 

landbouwhuisdieren. In Nederland zijn in de periode 1998-2004 jaarlijks tussen de 11 en de 

41 humane gevallen gemeld van Q-koorts. Waarschijnlijk is het ware aantal gevallen hoger, 

enerzijds doordat een deel van de infecties symptoomloos verloopt en anderzijds doordat er 

door de vage klachten vaak niet aan Q-koorts gedacht wordt. In 2007 was er een uitbraak 

van Q-koorts in de provincie Brabant, waarbij ongeveer 140 mensen ziek geweest zijn. Het 

lijkt erop dat het uitzonderlijk droge en warme weer voor verspreiding door de lucht van de 

bacterie gezorgd heeft van geitenbedrijven met abortusproblemen. In 2008 zijn, in meerdere 

regio's, ook al relatief veel gevallen van Q-koorts gemeld. (bron: RIVM).
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Voor de meeste micro-organismen is de insleep via introductie van nieuwe dieren een van 

de belangrijkste factoren. Wanneer bedrijven dichter op elkaar zitten, is dit meer mogelijk 

maar doordat het weer dichter op elkaar zit, ook weer sneller beheersbaar. In een gesloten 

bedrijf komt die minder voor omdat dit bedrijf (vrijwel) alle schakels van de keten 

integreert. Vermindering van het risico bij open bedrijven kan wel door middel van 

desinfectie, tussentijdse reiniging en leegstand. Schaalvergroting maakt het integreren van 

een deel of de gehele productieketen op één bedrijf mogelijk. De introductie van micro-

organismen kan hierdoor gereduceerd worden. Verder kan er in een nieuwe stal gebruik 

worden gemaakt van de nieuwste technologieën zoals luchtwassers.

In de naaste omgeving van nieuwe bedrijven nemen milieuhinder door geur en fijn stof en 

ammoniakdepositie wel toe maar de voordelen zullen per saldo opwegen tegen de nadelen, 

mits de dierenaantallen gereguleerd blijven door beleid en oude stallen worden gesloopt.
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Megabedrijf dient te voldoen aan de laatste stand der techniek (nieuwste voorzieningen 

/innovatieve technieken) dus het toepassen van luchtwassers en in het stalontwerp risico’s 

voor introductie en verspreiding van micro-organismen mee te nemen. Verder dient 

personeel goed geschoold te zijn zodat ziektes snel worden ontdekt en dient het 

antibioticumgebruik af te nemen en personeel op varkens- en pluimveebedrijven worden 

geadviseerd gevaccineerd te worden tegen influenza. Daarnaast dient zoveel mogelijk een 

gesloten bedrijfsvoering plaats te vinden, bedrijven op tenminste 1-2 km van elkaar 

verwijderd zijn en te voorkomen dat varkens en kippen op 1 bedrijf worden gecombineerd. 

De relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheidsproblemen van omwonenden 

vereist nader onderzoek volgens het Ministerie van VWS. Het RIVM heeft recent onderzoek 

verricht naar de aanwezigheid van veegerelateerde MRSA bij omwonenden van intensieve 

varkenshouderijen en kwam daarbij tot de conclusie dat er geen verhoogd risico is voor 

omwonenden (bron: RIVM briefrapport 2151011002. Volksgezondheidsaspecten van 

veehouderijbedrijven in Nederland: zoönosen en antibioticumresistentie). Echter huisartsen 

in gebieden met intensieve veehouderij geven aan meer symptomen van de luchtwegen en 

respiratoire aandoeningen te vermoeden in hun praktijken. Symptomen en aandoeningen 

die overigens wel zijn aangetoond bij werknemers in de veehouderij.

Literatuur:

§ RIVM-report 50029001/2005 Trens in the environmental burden of disease in the 

Netherlands 1980-2020. AB Knol, BAM Staatsen.

§ GGD-Richtlijn Gezondheidsaspecten Besluit Luchtkwaliteit. Landelijk Centrum Medische 

Milieukunde. 8-12-2005.

§ GGD-Richtlijn Geurhinder. GGD Nederland. 2002.

§ Gezondheidseffectscreening Stad& Milieu 2006: Handboek voor een gezonde inrichting 

van de woonomgeving. GGD Nederland. Oktober 2006. 

§ RIVM briefrapport 60930006/2008. Intensieve Veehouderij en gezondheid: overzicht van 

kennis over werknemers en omwonenden. RIVM, Universiteit Utrecht en Institute for 

Risk Assessment Studies. Nationale MAC-lijst 2007". Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Sdu Uitgevers:2007.

RIVM briefrapport 2151011002. Volksgezondheidsaspecten van veehouder

§ bedrijven in Nederland: zoönosen en antibioticumresistentie.
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HOOFDSTUK1 Inleiding

1.1 AANLEIDING

De gemeenten Apeldoorn en Epe willen intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid 

bieden zich te vestigen in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen. 

Daartoe willen de gemeenten een intergemeentelijk bestemmingsplan opstellen. 

Om eventuele effecten op de Natura 2000-gebieden “Veluwe” en “Uiterwaarden IJssel” te 

beoordelen, dient gelijktijdig een passende beoordeling opgesteld te worden in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998. De voorliggende toetsing betreft een passende 

beoordeling zoals deze gesteld wordt voor een planMER.

Deze beoordeling is nodig om aan te geven of de te nemen inrichtingsmaatregelen leiden tot 

negatieve effecten op beschermde natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden. Het doel van 

deze toetsing is de mogelijk optredende effecten van de ruimtelijke ingreep op de bestaande 

natuurwaarden te inventariseren waarvoor het gebied is aangemeld. 

De centrale vraag bij deze beoordeling is of de plannen leiden tot significante effecten op de 

natuurwaarden waarvoor deze gebieden zijn aangewezen als Habitat- en 

Vogelrichtlijngebied. In het geval de plannen leiden tot significant negatieve effecten kan 

hiervoor alleen toestemming gegeven worden onder zeer strenge voorwaarden. 

Indien de activiteiten wel negatieve gevolgen hebben, maar niet significant blijken te zijn, is 

een vergunningaanvraag nodig via de Verslechteringstoets. Bij deze toets wordt nagegaan 

of activiteiten een kans met zich meebrengen op verslechtering van de habitattypen en/of -

soorten, dan wel dat deze een verstorend effect hebben op soorten. Bij de aanvraag brengt 

de initiatiefnemer gedetailleerd in kaart wat de effecten kunnen zijn van de activiteit op de 

natuurwaarde in het gebied en welke verzachtende (mitigerende) maatregelen hij van plan 

is te nemen. 

Het Bevoegd gezag geeft een vergunning af als de verslechtering of verstoring in het licht 

van de instandhoudingsdoelen aanvaardbaar is, dan wel in voldaan is aan de gestelde 

criteria van een passende beoordeling (ADC-criteria). Figuur 1.1 geeft een overzicht van de 

te volgen procedure. 
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1.2 DOELSTELLING

In deze toets draait het om de beantwoording van de volgende centrale vragen:

1. Tot welke effecten leidt het project?

2. Wat is de reikwijdte van de effecten?

3. Hoe beïnvloeden de effecten de natuurwaarden?

4. Zijn mogelijke negatieve effecten significant?

5. Op welke wijze kunnen negatieve effecten voorkomen of verminderd worden?

1.3 HET PROJECT

De gemeenten Apeldoorn en Epe willen intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid 

bieden zich te vestigen in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen. 

Daartoe willen de gemeenten een intergemeentelijk bestemmingsplan opstellen. Voor de 

besluitvorming hieromtrent is het planMER opgesteld om milieu-informatie te bieden ter 

onderbouwing van deze besluitvorming.

Er is een Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen vastgesteld. Het plan brengt de ruimte en 

randvoorwaarden in beeld voor intensieve veehouderijen in het gebied en geeft zoneringen 

aan voor de ontwikkelmogelijkheden van nieuwe bedrijven. Daarna streven beide 

gemeenten naar planologische vastlegging in een intergemeentelijk bestemmingsplan.

1.4 METHODE

In het kader van het PlanMER zijn varianten opgesteld om het LOG Beemte-Vaassen te 

realiseren. Deze mogelijkheden worden onderzocht in een Milieueffectrapport, afgekort 

MER. Omdat gevolgen zouden kunnen optreden op Natura 2000-gebieden “Veluwe” en 

“Uiterwaarden IJssel”, is een passende beoordeling noodzakelijk ingevolge de 

Figuur 1.1

Stroomschema 

vergunningverlening (bron: 

ministerie van LNV)
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Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw). Het enige effect dat verwacht wordt, gezien de 

afstand tot de Natura 2000-gebieden, betreft een toename van de stikstofdepositie als gevolg 

van realisatie van het LOG. In het planMER zijn drie basisvarianten en drie plusvarianten

opgesteld. Elke variant wordt beoordeeld op effecten op beide Natura 2000-gebieden.

1.5 AFBAKENING

Toetsing aan wetgeving dient op twee manieren plaats te vinden: gebiedsbescherming en 

soortenbescherming. Deze toetsing is gericht op gebiedsbescherming de 

Natuurbeschermingswet 1998. Het betreft een passende beoordeling zoals deze in een 

planMER wordt gesteld. Aangezien nadere uitwerkingen op perceelsniveau nog dienen 

plaats te vinden, betreft het geen passende beoordeling die voor bevoegd gezag voldoende 

is om een vergunning te kunnen verlenen. Om de gehele Nbw-procedure te kunnen 

doorlopen dient een gemotiveerde keuze in variant gemaakt te worden en dienen nadere 

bepalingen plaats te vinden van de haalbaarheid van zowel natuurdoelen als voorgenomen 

ruimtelijke ontwikkeling. 

De soortbeschermingstoets betreft de toets aan de Flora- en faunawet. Toetsing aan de Flora-

en faunawet is niet opgenomen in deze rapportage. 

1.6 LEESWIJZER

In Hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op het project “LOG Beemte-Vaassen” en de 

inrichtingsmaatregelen op hoofdlijnen. Hoofdstuk 3 beschrijft het wettelijk kader. De 

noodzaak van de huidige rapportage wordt daarmee aan de orde gesteld en welke 

instandhoudingsdoelen er voor het gebied zijn aangemeld en waaraan getoetst dient te 

worden. Hoofdstuk 4 beschrijft het beoordelingskader. Hierbij wordt aangegeven wanneer 

een gebruik beoordeeld wordt als significant negatief en welke aannames zijn gemaakt bij 

de beoordeling. De beoordeling vindt plaats in hoofdstuk 5. Tot slot worden in hoofdstuk 6

de conclusies en aanbevelingen gegeven.
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HOOFDSTUK2 Projectbeschrijving

2.1 ALGEMEEN

Het landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen is aangewezen in het Reconstructieplan 

Veluwe. De begrenzing van het LOG is in de onderstaande figuur opgenomen. 

2.2 BESCHRIJVING VARIANTEN

Naar aanleiding van het vastgestelde gebiedsplan, de bestuurlijke keuze voor het aantal 

nieuw- en hervestigingen inclusief de verdeling ervan binnen het LOG en de ambtelijke 

behandeling die is uitgekristalliseerd in de Nota van Uitgangspunten voor het 

Figuur 2.1

Begrenzing van het LOG 

Beemte-Vaassen
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bestemmingsplan (BugelHajema, 15 juni 2009) zijn er voor het PlanMER drie basisvarianten 

gedefinieerd voor inrichting van het LOG Beemte-Vaassen met nieuw en her te vestigen 

intensieve veehouderijen. Deze staan in onderstaande tabel.

Variant Kenmerken nieuwvestiging Kenmerken hervestiging*

a Geconcentreerd langs de Bokkerijweg, 

hier worden passerhavens aangelegd

1 ten noorden van de Geerweg, 3 in 

Apeldoornse deel van het LOG

b Geconcentreerd langs de Weteringsedijk, 

middels verbetering zandpad en extra 

weg parallel aan Weteringsedijk

Idem

c Deels langs Bokkerijweg, deels langs 

Weteringsedijk, nieuwe weg tussen deze 

beide wegen en eenrichtingsverkeer 

instellen.

Idem

* Hiermee wordt gedoeld op het doorstarten van of omschakelen naar IV-bedrijf van een bepaald 

formaat op een bestaand agrarisch bouwblok.

Uitgangspunt is dat het aantal in te plaatsen intensieve veehouderijbedrijven is vastgelegd 

op 8. Dit betreft vijf nieuwvestigingen (op een nieuwe locatie waar nu nog geen bouwblok 

aanwezig is) en drie hervestigingen (op een bestaand bouwblok waar nu nog geen 

intensieve veehouderij gevestigd is). 

Naast deze basisvarianten zijn tevens drie plusvarianten geformuleerd waarbij rekening 

wordt gehouden met de mogelijkheid van een aantal doorgroeiers. Er is een zevental 

doorgroeiers aangewezen die voldoende milieuruimte qua geur hebben om door te kunnen 

groeien.

Tabel 2.1

Overzicht varianten voor het 

planMER LOG Beemte-

Vaassen. 

Tabel 2.2

Overzicht plusvarianten voor 

het planMER LOG Beemte-

Vaassen. 

Variant Kenmerken 

a plus Conform variant a inclusief mogelijke doorgroeiers

b plus Conform variant b inclusief mogelijke doorgroeiers

c plus Conform variant c inclusief mogelijke doorgroeiers
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HOOFDSTUK3Wettelijk kader

In en rond Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten geldt voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de natuur een vergunningplicht. Natura-

2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de volgende EU-richtlijnen: de 

Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992). Beide richtlijnen zijn in Nederland 

opgenomen in de Natuurbeschermingswet. In de onderstaande paragrafen wordt de 

Habitat- en Vogelrichtlijn nader toegelicht en vervolgens de Natuurbeschermingswet 1998. 

Vervolgens worden de specifieke doelen voor de betreffende gebieden – Veluwe en 

Uiterwaarden IJssel – nader omschreven.

3.1 HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN

De Europese Unie heeft twee richtlijnen vastgesteld die moeten zorgdragen voor de 

bescherming van de belangrijkste Europese natuurwaarden: de Vogelrichtlijn uit 1979 en de 

Habitatrichtlijn uit 1992. Hoewel het om twee afzonderlijke richtlijnen gaat, worden ze 

vanwege hun overeenkomsten vaak in één adem genoemd. Men spreekt dan over de 

‘Habitat- en Vogelrichtlijn’. 

Het hoofddoel van de Vogelrichtlijn (VRL) is het in stand houden van alle natuurlijk in het 

wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de Lidstaten. De Vogelrichtlijn 

kent evenals de Habitatrichtlijn twee beschermingsdoelen: 1) de bescherming van gebieden 

waarin belangrijke vogelsoorten voorkomen en 2) de bescherming van de vogels zelf. 

De Habitatrichtlijn (HRL) heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 

(uitgezonderd vogels) op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn 

van toepassing is. De richtlijn onderscheidt daarbij te beschermen gebieden en te 

beschermen soorten.

Gebieden die beschermd moeten worden vanwege hun betekenis voor soorten of habitats 

zijn geselecteerd voor:

§ soorten uit bijlage I van de Vogelrichtlijn en trekkende watervogels;

§ habitats uit bijlage I en soorten uit bijlage II van de Habitatrichtlijn.

In oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. 

Hiermee zijn de beide Europese richtlijnen geïmplementeerd in de nationale wetgeving, 

voor wat betreft het onderdeel gebiedsbescherming. 

In de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn tevens bepalingen opgenomen ten behoeve van de 

bescherming van soorten. Het gaat om alle in Europa van nature voorkomende soorten 
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vogels en voor andere dieren om de soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn.

3.2 NATUURBESCHERMINGSWET 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 is in oktober 2005 in werking getreden. De internationale 

verplichtingen vanuit de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn met deze wet in de nationale 

wetgeving verankerd. 

Om schade aan beschermde gebieden te voorkomen is in de wet vastgelegd dat projecten of 

handelingen die een negatieve invloed kunnen hebben vergunningplichtig zijn. Dit geldt 

zowel voor beschermde natuurmonumenten als voor Natura 2000-gebieden. Door middel 

van een Habitattoets wordt vastgesteld of, en zo ja welke, effecten een project op een 

beschermd gebied kan hebben. De Habitattoets bestaat uit verschillende onderdelen: 

Voortoets (oriëntatiefase), Verslechteringstoets en Passende Beoordeling. De aanleg van 

kades en het gebruik als waterbergingsgebied kan leiden tot negatieve effecten op soorten 

en habitats binnen het Habitatrichtlijngebied. Belangrijke aandachtspunten tijdens een 

Habitattoets zijn mogelijke alternatieven en de achterliggende redenen voor het project en 

de mogelijkheid om invloeden te mitigeren of compenseren. 

3.2.1 NATURA 2000-GEBIEDEN “VELUWE” EN “UITERWAARDEN IJSSEL”

VELUWE

De Veluwe is op 24 maart 2000 door de minister van LNV aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de 

Europese commissie. Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde 

Natuurmonumenten het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn 

respectievelijk 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) bij besluit 

van de minister aangewezen als Beschermd Natuurmonument.

De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en

stuifzanden. In de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwden de ijslobben van het 

landijs enorme hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en

opzij en vormden zo de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en 

water zijn afgevlakt, reiken de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot 

1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal 

nog 1400 hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve 

stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij 

Staverden) of droge (o.a. Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, 

natte heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en 

Staverdense Beek worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe 

ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen 

voorkomen.

UITERWAARDEN IJSSEL

De Uiterwaarden IJssel zijn op 24 maart 2000 door de minister van LNV aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. 

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als

staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.
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Het gebied Uiterwaarden IJssel omvat het systeem van de rivier de IJssel, inclusief 

aanliggende oeverwallen en komgronden. Het karakteristieke rivierenlandschap is ontstaan 

in een periode dat de rivier een veel groter deel van de waterafvoer verzorgde en de 

monding nog een echte delta was. De IJssel is een zijtak van de Rijn en loopt van Arnhem tot 

aan het IJsselmeer. De IJssel neemt in perioden van hoge afvoer 1/6 deel van de Rijnafvoer 

voor haar rekening. In perioden met lage afvoer wordt het water op peil gehouden door de 

stuw in de Neder-Rijn. Vooral gedurende het winterhalfjaar zijn grote delen van de 

uiterwaarden geïnundeerd waarbij overstromingsduur en –frequentie sterk kunnen 

variëren.

Het karakter van de rivier verschilt sterk: in de bovenloop snijdt de rivier door de stuwwal 

en daarbij zijn in het verleden brede meanders (kronkelwaarden) gevormd, in het 

middendeel stroomt de rivier tussen relatief smalle, hoog gelegen uiterwaarden en in het 

benedendeel krijgt de rivier een deltakarakter, daterend uit de periode voor de afsluiting 

van het IJsselmeer. Er zijn grote verschillen in het buitendijkse gebied, verschillen in 

hoogteligging, afwisseling tussen smalle en brede delen en tussen dichte kleinschalige en 

grote open delen. Kenmerkend is de inbedding in en relaties met de omgeving: locaties met 

kwel, beken die in het IJsseldal uitmonden, landgoederen en de relaties in grondgebruik 

tussen binnen en buitendijks gebied.

De rivier vormt een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en 

menselijk ingrijpen. De voorkomende habitats en soorten zijn deels ontwikkeld als gevolg 

van de landschapsvormende processen die in het verleden hebben plaats gevonden en nu 

niet meer plaats vinden. Zandige kalkrijke oeverwallen en rivierduinen worden afgewisseld 

met kleiige, vlakke stroomdalen. Het landschap wordt gekenmerkt door veel grasland en 

daartussen een kleinschalige afwisseling van landschapselementen, zoals kolken, hanken of 

strangen, bosschages, verspreide bomen en heggen, moerasstroken en rietzomen, 

zandoevers en stroomrichels en plaatselijk zand- en kleiwinplassen. Hier en daar staan oude 

steenfabrieken. Een aantal vrijwel onvergraven en reliëfrijke uiterwaarden zoals 

Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, vormt een kleinschalig oud 

cultuurlandschap met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en 

glanshaverhooilanden. In andere reliëfrijke delen en gebieden die aansluiten op de 

zandgronden komt hardhoutooibos voor. Nieuw gegraven nevengeulen en bestaande 

strangen kunnen dienen als paai- , rust- en opgroeigebied voor riviervissen die 

hoofdzakelijk in de hoofdgeul voorkomen. De IJssel verbindt een aantal natuurgebieden met 

elkaar:

§ De natuurgebieden langs de rivieren, in de Gelderse Poort en bovenstrooms langs de Rijn 

in het zuiden; 

§ De laagveenmoerassen van Noordwest Overijssel in het noorden; 

§ De Randmeren en het Ketelmeer met aansluiting op het IJsselmeer in het westen.

3.2.2 INSTANDHOUDINGSDOELEN VELUWE EN UITERWAARDEN IJSSEL

Door de minister zijn voor alle aangewezen Natura 2000-gebieden algemene doelen en 

concept instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn 

opgenomen in ontwerp aanwijzingsbesluiten.

ALGEMENE DOELEN VELUWE (BRON: ONTWERPBESLUIT VELUWE)

§ Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan 

de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 

Europese Unie.
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§ Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van 

het Natura 2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

§ Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten 

behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende 

natuurlijke habitats en soorten.

§ Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van 

de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en 

soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.

§ Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame 

instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen 

zijn geformuleerd.

INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN (BRON: ONTWERPBESLUIT VELUWE)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingdoelstelling)

Habitattypen
Doelstelling

verspreiding

Doelstelling

oppervlakte

Doelstelling 

kwaliteit

H2310 Stuifzandheiden met struikhei = > >

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen = = =

H2330 Zandverstuivingen = > >

H3130 Zwakgebufferde vennen = = =

H3160 Zure vennen = = >

H3260A Beken en rivieren met waterplanten 

(waterranonkel)

> > >

H4010A Vochtige heiden op zandgronden = > >

H4030 Droge heiden = > >

H5130 Jeneverbesstruwelen = = >

H6230 Heischrale graslanden 1 = > >

H6410 Blauwgraslanden = > >

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 1 = > >

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen > >

H9120 Beuken-Eikenbossen met hulst > =

H9160A Eiken-Haagbeukenbossen > =

H9190 Oude eikenbossen > >

H91E0C Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) 1

> >

1 Prioritair habitattype

Soorten
Doelstelling

verspreiding

Doelstelling

Omvang 

leefgebied

Doelstelling 

Kwaliteit 

leefgebied

Doelstelling 

populatie

H1042 Gevlekte witsnuitlibel > > > >

H1083 Vliegend hert > > > >

H1096 Beekprik > > > >

H1163 Rivierdonderpad > = >

H1166 Kamsalamander = = = =

H1813 Meervleermuis = = =

H1831 Drijvende waterweegbree = = = =

Tabel 3.1

Instandhoudingsdoelstellingen 

voor Natura 2000-gebied 

Veluwe; Habitattypen, soorten 

en broedvogels
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Broedvogels

Doelstelling

omvang

leefgebied

Doelstelling

Kwaliteit 

leefgebied

Omvang 

populatie 

van “x” 

paren

A072 Wespendief = = 150

A224 Nachtzwaluw = = 610

A229 IJsvogel = = 30

A233 Draaihals > > 100

A236 Zwarte specht = = 430

A246 Boomleeuwerik = = 2400

A255 Duinpieper > > 40

A276 Roodborsttapuit = = 1000

A277 Tapuit > > 100

A338 Grauwe klauwier > > 40

ALGEMENE DOELEN UITERWAARDEN IJSSEL (BRON: ONTWERPBESLUIT UITERWWAARDEN IJSSEL)

Behoud en indien van toepassing herstel van:

§ de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 

zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;

§ de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 

staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, 

die zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de 

benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige 

staat van instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen;

§ de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de 

ecologische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het 

gebied is aangewezen;

§ de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en 

soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN (BRON: ONTWERPBESLUIT UITERWAARDEN IJSSEL)

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerpbesluit Uiterwaarden IJssel)

(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingdoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten 

gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling 

binnen het Vogelrichtlijngebied )

Habitattype
Doelstelling 

oppervlakte

Doelstelling

kwaliteit

H3150 Meren met krabbescheer en fonteinkruiden 1 > >

H3260B Beken en rivieren met waterplanten 

(grote fonteinkruiden)

= =

H3270 Slikkige rivieroevers 1 > = / >

H6120 Stroomdalgraslanden 1,2 > >

H6430A Ruigten en zomen (Moerasspirea) = =

H6430B Ruigten en zomen (Harig wilgenroosje) = =

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) > >

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (Glanshaver) > >

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 

(Grote vossenstaart)

> >

H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 1,2 > = / >

H91E0B Vochtige alluviale bossen (Essen-Iepenbossen) 1 > >

H91F0 Droge hardhoutooibossen 1 > >

Tabel 3.2

Instandhoudingsdoelstellingen 

Uiterwaarden IJssel; 

Habitattypen, soorten 

broedvogels en niet-

broedvogels 
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1 Voor dit habitattype is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend. 
2 Prioritair habitattype

Soorten
Doelstelling

verspreiding

Doelstelling

Omvang 

leefgebied

Doelstelling 

Kwaliteit 

leefgebied

Doelstelling

populatie

H1134 Bittervoorn = = = =

H1145 Grote modderkruiper 1 > > > >

H1149 Kleine modderkruiper = = = =

H1163 Rivierdonderpad = = = =

H1166 Kamsalamander 1 > > > >

H1337 Bever 1 > > >
1 Voor deze soort is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend

Broedvogels
Doelstelling

omvang leefgebied

Doelstelling

Kwaliteit leefgebied

Omvang populatie van 

“x” paren

A017 Aalscholver = = 280

A119 Porseleinhoen > > 20

A122 Kwartelkoning > > 60

A197 Zwarte stern = = 50

A229 IJsvogel = = 10

Niet-broedvogels
Doelstelling

omvang leefgebied

Doelstelling

Kwaliteit leefgebied

Omvang populatie van 

“x” paren

A005 Fuut = = 220

A017 Aalscholver = = 550

A037 Kleine zwaan = = 70

A038 Wilde zwaan = = 30

A041 Kolgans =(<) = 16.700

A043 Grauwe gans =(<) = 2.600

A050 Smient =(<) = 8.300

A051 Krakeend = = 100

A052 Wintertaling = = 380

A053 Wilde eend = = 2.600

A054 Pijlstaart = = 50

A056 Slobeend = = 90

A059 Tafeleend = = 450

A061 Kuifeend = = 690

A068 Nonnetje = = 20

A125 Meerkoet = = 3.600

A130 Scholekster = = 210

A142 Kievit = = 3.400

A156 Grutto = = 490

A160 Wulp = = 230

A162 Tureluur = = 30
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HOOFDSTUK4Beoordelingskader

In en rond Natura 2000-gebieden geldt voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor 

de natuur een vergunningplicht. Activiteiten uitvoeren zonder vergunning is strafbaar. In 

deze paragraaf wordt aangegeven welke criteria gehanteerd worden om de effecten te 

kunnen beoordelen. Het LOG Beemte-Vaassen is op enkele kilometers van de Natura 2000-

gebieden gelegen. Er is dus alleen sprake van een indirect effect. Het betreft de te verwachte 

uitstoot van ammoniak door de bedrijven en de depositie hiervan op het gebied en 

habitattypen. Andere effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten.

4.1 BEOORDELINGSKADER

Het beoordelingskader van zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn is gebaseerd op de Nbw. 

Deze gedragslijn is ook verwoord in het Nota Ruimte (vastgesteld 17 januari 2006, 

inwerking getreden op 27 februari 2006) en daarmee onderdeel van het rijksbeleid ten 

aanzien van flora en fauna. In de Natuurbeschermingswet 1998 speelt het begrip 'significant 

effect op de instandhoudingsdoelstelling' een hoofdrol. Het is van belang de definities van 

aantasting en significantie scherp te krijgen. 

Voor het bepalen van significant negatieve effecten is door de wetgever geen eenduidig 

toetsingskader beschikbaar gesteld. Voor het bepalen van effecten dient onderzocht te 

worden in hoeverre het plan of project van invloed is op habitats en soorten. De thema’s 

areaalverlies, verslechtering van de kwaliteit van het leefgebied, verstoring, versnippering, 

sterfte, verslechtering van de reproductie, tijdelijke en permanente effecten, 

regeneratievermogen en uitwijkmogelijkheden zijn thema’s die effecten op soorten bepalen. 

Het Europese hof van Justitie heeft bepaald dat effecten in ieder geval significant zijn 

wanneer deze in strijd zijn met instandhoudingsdoelstellingen.

Bij elke toename van depositie van ammoniak op de Natura 2000-gebieden zal de vraag aan 

de orde zijn of er voldoende zekerheid is dat er per saldo sprake is van een afname van de 

totale ammoniakdepositie op die gebieden. Ervan uitgaande dat die zekerheid (vaak) niet 

op het niveau van een individueel initiatief (zoals een nieuwvestiging of een uitbreiding van 

emissie van een bestaand bedrijf) is te geven, zal dat verkregen moeten worden door 

maatregelen die opgenomen zijn in de beheerplannen van die gebieden, danwel door een 

soort regionale ‘salderingsregeling’, aangevuld met een monitoringsysteem.

Op provinciaal en nationaal niveau wordt er gewerkt aan een nieuw “toetsingskader” of 

“handreiking voor een bestuurlijke afweging”. 

Verwacht wordt dat er pas na het vaststellen van de beheerplannen van de Natura 2000-

gebieden (zoals het beheerplan voor de Veluwe) of na de totstandkoming van een nieuwe 

landelijke regeling of handreiking (en de juridische toetsing daarvan), uitsluitsel is over de 

milieuruimte in relatie tot de Natura 2000-gebieden.
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4.2 HUIDIGE BELEIDSLIJN BEOORDELING AMMONIAK PROVINCIE GELDERLAND

Bij de effectbeschrijving op de Natura 2000-gebieden wordt gebruik gemaakt van de 

kritische depositiewaarden van de habitattypen binnen deze gebieden. Deze waarde is 

gedefinieerd als de grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het 

habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van 

de atmosferische stikstofdepositie’ (Van Dobben & Van Hinsberg, 2009). 

Habitattype
Kritische depositiewaarde per 

habitattype

Code Naam Kg N/ha/jr Mol/ha/jr

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 15 1100

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 15 1100

H2330 Zandverstuivingen 10.4 740

H3130 Zwakgebufferde vennen 5.8 410

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 30 2100

H3160 Zure vennen 5,8 410

H3260A Beken met waterplanten >34 >2400

H3260B Rivieren met waterplanten >34 >2400

H3270 Slikkige rivieroevers >34 >2400

H4010A Vochtige heiden op zandgronden 18 1300

H4030 Droge heiden 15 1100

H5130 Jeneverbesstruwelen 30.5 2180

H6120 Stroomdalgraslanden 17.5 1250

H6230 Heischrale graslanden 11.6 830

H6410 Blauwgraslanden 15 1100

H6430A Ruigten en zomen, nat zoet, laagdynamisch >34 >2400

H6430B Ruigten en zomen, nat en dynamisch >34 >2400

H6430C Ruigten en zomen, droog 26.2 1870

H6510A Glanshaverhooilanden 20 1400

H6510B Vossenstaartgrasland 21.5 1540

H7110 Actief hoogveen 5 400

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 22 1600

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 20 1400

H9160A Eiken-haagbeukenbossen 20 1400

H9190 Oude eikenbossen 15 1100

H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen 33.8 2410

H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen 28 2000

H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen 26.1 1860

H91F0 Droge hardhoutooibossen 29.1 2080

SIGNIFICANTE EFFECTEN

Voor alle Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd. Voor

habitattypen en soorten met een ongunstige staat van instandhouding geven de

instandhoudingsdoelstellingen aan dat gestreefd dient te worden naar verbetering van de

kwaliteit. Hierbij is niet aangegeven in hoeverre de kwaliteit dient te worden verbeterd. Ook 

is geen termijn verbonden aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. In het

beheerplan zal steeds voor een periode van 6 jaar worden aangegeven welke maatregelen

genomen en in hoeverre de achtergronddepositie dient te worden gereduceerd om de 

gewenste verbetering te bereiken.

Tabel 4.1

Kritische depositiewaarden 

voor relevante habitattypen 

Natura 2000-gebieden Veluwe 

en Uiterwaarden IJssel
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In de Leidraad bepaling significantie van het Steunpunt Natura 2000 welke op 7 juli 2009 is

vastgesteld door de Regiegroep Natura 2000 is aangegeven dat van significante gevolgen (of

een significant negatief effect) sprake is indien ten gevolge van menselijk handelen een

instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied niet gehaald zal worden. In de

Leidraad wordt het volgende gesteld over trends in ontwikkeling van kwaliteitsaspecten 

van habitattypen en leefgebieden.

Het kan voorkomen dat zich al een positieve trend richting verbetering heeft ingezet of met

bepaalde maatregelen daarin is voorzien. Het tempo van verbetering wordt door de wet en

richtlijnen echter niet voorgeschreven. Activiteiten die een vertragend effect op de 

verbetering hebben zijn niet per definitie activiteiten met significante gevolgen, zolang er 

maar verbetering is en blijft en het halen van de instandhoudingsdoelstellingen binnen 

redelijke termijn niet in de weg wordt gestaan.

Op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij dient bij intensieve

veehouderijbedrijven emissiearme huisvesting te worden toegepast. Hiermee is 

gegarandeerd dat de ammoniakemissie en daarmee ook de stikstofdepositie in Gelderland 

de komende jaren verder zal dalen. Op grond van dit toetsingskader kunnen bedrijven in 

beginsel groeien zolang de totale depositie van het bedrijf op de te beschermen habitattypen 

en leefgebieden lager is dan 0,5% van de kritische depositiewaarde. Indien rekening wordt 

gehouden met cumulatieve effecten en locale piekbelastingen kan worden uitgesloten dat de 

beperkte toename van de emissie die op grond van dit toetsingskader voor individuele 

bedrijven mogelijk is significante effecten zal hebben.
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HOOFDSTUK5 Effectbeoordeling

In dit hoofdstuk wordt globaal beoordeeld welke negatieve effecten op huidige habitattypen 

– en soorten kunnen optreden. Er zijn bij de verschillende varianten geen 

bouwblokken/zones voor her- en nieuwvestiging van bedrijven gepland in beschermde 

natuurgebieden. Er worden geen agrarische bedrijven in een Natura 2000-gebied 

gerealiseerd. Verstoring of vernietiging door realisatie van gebouwen is daarmee 

uitgesloten. Het effect van het LOG is indirect: door ammoniakemissie kan verzuring van 

natuurgebieden, specifiek de habitattypen, optreden. De mate waarin dit optreedt dient 

getoetst te worden.

Her-,  nieuwvestiging en doorgroei van bedrijven leidt echter wel tot een verandering van 

de ammoniakemissie vanuit de LOG’s ten opzichte van de referentiesituatie. Dit kan een 

indirect effect hebben op beschermde gebieden buiten de LOG’s als gevolg van (extra) 

depositie (neerslag) van stikstof.

De ammoniakemissie in de referentiesituatie zal veranderen ten opzichte van de huidige 

situatie. De ammoniakemissie neemt af omdat alle bedrijven naar verwachting in de 

planperiode aan de AMvB huisvesting moeten voldoen. Dit betekent dat de bedrijven een 

emissiearm huisvesting systeem moeten invoeren.

Tabel 5.1 geeft per diercategorie de stalemissies aan ammoniak weer in de huidige vergunde 

situatie en in de situatie waarin alle bedrijven voldoen aan de AMvB-Huisvesting voor LOG 

Beemte-Vaassen.

Huidige situatie ammoniak

(2008)

Autonome ontwikkeling

Ammoniak incl. AMvB huisvesting

kg NH3/jaar % Kg NH3/jaar %
Varkens 955.402 46% 563.145 35%

Pluimvee 209.622 10% 154.308 10%

Rundveebedrijven 850.126 41% 843.794 52%

Overig 58.976 3% 58.976 3%

Totaal LOG 2.074.126 100% 1.620.223 100%

Uit de tabel blijkt dat, door de AMvB huisvesting de emissie in de autonome situatie voor

de Intensieve Veehouderij lager ligt dan in de huidige situatie. Dit is exclusief de winst 

vanuit het stimuleringsbeleid voor luchtwassers.

De verandering in emissie bij de alternatieven leidt tot een verandering van de 

ammoniakdepositie in beschermde natuurgebieden buiten de LOG’s. De grootte hiervan is 

berekend met een computermodel specifiek voor ammoniakberekeningen (Ops-pro model 

Tabel 5.1

Stalemissies aan ammoniak in 

de huidige situatie (2008) en 

indien wordt voldaan aan de 

AMvB Huisvesting.
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of het Aagrostacks model). Deze gegevens zijn in GIS verwerkt tot depositiecontouren. In 

onderstaande tabel staan de berekeningsresultaten weergegeven voor de Natura 2000-

gebieden in de omgeving bij de verschillende alternatieven.

5.1 HUIDIGE SITUATIE

In de huidige situatie is de achtergronddepositie, dat wil zeggen de depositie ten gevolge 

van de huidige luchtkwaliteit, ter plekke van alle beschreven Natura 2000-gebieden, al 

hoger dan de kritische depositiewaarde van deze gebieden. Er is dus al sprake van een 

overbelaste situatie ten aanzien van stikstof.

In de onderstaande tabel is weergegeven wat de huidige bijdrage van het plangebied is aan 

depositie op de Natura 2000-gebieden.

Natura 2000-gebied mol/ha/jr

Uiterwaarden IJssel VR 19

Uiterwaarden IJssel VR+HR 10

Uiterwaarden IJssel VR+BN 18

Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 13

Veluwe VR+HR 12

VR = Vogelrichtlijngebied

HR= Habitatrichtlijngebied

BN= Beschermd Natuurmonument

Het plangebied draagt zeer beperkt bij aan de depositie. In het beleidskader wordt gesteld 

dat vergunning verleend kan worden aan bedrijven wanneer de bijdrage van het bedrijf aan 

de depositiewaarde van een habitattype waarvoor het gebied is aangewezen beneden de 

0,5% van de kritische depositiewaarde van het betreffende habitattype blijft.

Habitattype

Code Naam

Natura 

2000-gebied
Kritische 

depositiewaarde 

per habitattype

0,5% van de 

kritische 

depositiewaarde

H2310 Stuifzandheiden met struikhei Veluwe 1100 5,5

H2320

Binnenlandse 

kraaiheibegroeiingen

Veluwe

1100 5,5

H2330 Zandverstuivingen Veluwe 740 3,7

H3130 Zwakgebufferde vennen Veluwe 410 2,05

H3150

Meren met krabbenscheer en 

fonteinkruiden

IJssel

2100 10,5

H3160 Zure vennen Veluwe 410 2,05

H4010A

Vochtige heiden op 

zandgronden

Veluwe

1300 6,5

H4030 Droge heiden Veluwe 1100 5,5

H5130 Jeneverbesstruwelen Veluwe 2180 10,9

H6120 Stroomdalgraslanden IJssel 1250 6,25

H6230 Heischrale graslanden Veluwe 830 4,15

H6410 Blauwgraslanden Veluwe 1100 5,5

H6430C Ruigten en zomen, droog IJssel 1870 9,35

H6510A Glanshaverhooilanden IJssel 1400 7

H6510B Vossenstaartgrasland IJssel 1540 7,7

H7110 Actief hoogveen Veluwe 400 2

H7150 Pioniervegetaties met Veluwe 1600 8

Tabel 5.2

Berekende waarden aan 

depositie op de gebieden

(dichtstbijzijnde grenzen) in de 

huidige situatie in mol/ha/jr

Tabel 5.3

Overzichtgrenswaarden zoals 

weergegeven in het 

toetsingskader van de provincie 

Gelderland
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snavelbiezen

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst Veluwe 1400 7

H9160A Eiken-haagbeukenbossen Veluwe 1400 7

H9190 Oude eikenbossen Veluwe 1100 5,5

H91E0A

Rivierbegeleidende 

zachthoutooibossen

IJssel

2410 12,05

H91E0B

Rivierbegeleidende essen-

iepenbossen

IJssel

2000 10

H91E0C

Beekbegeleidende alluviale 

bossen

Veluwe

1860 9,3

H91F0 Droge hardhoutooibossen IJssel 2080 10,4

Habitattypen met een kritische waarde van >2400 mol/ha/jr zijn niet opgenomen aangezien 

deze niet gevoelig zijn ten aanzien van depositie van ammoniak.

Gezien de berekende waarden (tabel 5.2) kan het volgende geconcludeerd worden:

Uiterwaarden IJssel

§ De berekende depositie overstijgt de 0,5% grens van meerdere habitattypen.

Veluwe

§ De berekende depositie overschrijdt een aantal kritische grenswaarden van habitattypen 

te weten: Actief hoogveen, Zwakgebufferde vennen en Zure vennen.

§ De bijdrage aan depositie op de Veluwe in de huidige situatie overschrijdt meerdere 

kritische grenswaarden van habitattypen van de Veluwe.

Bij de bovenstaande conclusies is geen rekening gehouden met de ruimtelijk ligging van de 

habitattypen. Er is gekeken naar de depositie op de grens met het Natura 2000-gebied, wat 

betekend dat effecten van depositie verder het gebied in kleiner zullen zijn. De betreffende 

habitattypen zijn niet allen gelegen op de dichtstbijzijnde grens, wat inhoud dat de 

bovenstaande beoordeling een worst-case scenario betreft.

Er is geen piekbelasting in de huidige situatie. Dit betekend dat de bijdrage niet boven de 

50% van een kritische depositiewaarde van een habitattype komt.

5.2 AUTONOME ONTWIKKELING

Sinds 1980 is de emissie van ammoniak in Nederland vrijwel gehalveerd. In 1990 bedroeg 

de uitstoot van ammoniak nog 226 kton. In 2000 was de emissie gedaald tot 157 kton. 

(Effecten van ammoniak op de Nederlandse natuur, Alterra 2008). Voor 2010 is het op grond 

van de NEC-richtlijn vastgelegde emissieplafond voor ammoniak op 128 kton. In het NMP4 

is een lange termijndoelstelling voor 2030 aangegeven van 30-55 kton. Dit resulteert in een 

gemiddelde stikstofdepositie van 550-900 mol/ha/jaar. In 2007 bedroeg de gemiddelde 

stikstofdepositie 2200 mol/ha/jaar (Ammoniak in Nederland; Planbureau voor de 

Leefomgeving, 2008). Het planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat de depositie in 

2010 zal zijn gedaald tot 1900 mol/ha/jaar.

De gerealiseerde daling in de emissies is een gevolg van het door Nederland gevoerde 

beleid ten aanzien van stalsystemen en de opslag en het gebruik van meststoffen zoals 

vastgelegd in de Meststoffenwet, het Besluit Mestbassins milieubeheer, Besluit Gebruik 

dierlijke meststoffen, de Wet ammoniak en veehouderij, het Besluit ammoniakemissie 

huisvesting veehouderij en Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij. 

In Duitsland, waar geen wettelijke verplichtingen zijn opgelegd om de ammoniakemissie 
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terug te dringen, is van een daling in de emissie geen sprake. Duitsland zal naar 

verwachting dan ook niet kunnen voldoen aan het emissieplafond zoals vastgelegd op basis 

de NEC-richtlijn.

De effecten van de daling van de depositie zijn in de natuur zichtbaar. Zo is de hernieuwde 

vergrassing van heide, 10-15 jaar na het uitvoeren van effectgericht maatregelen opmerkelijk 

laag, en ook zijn de niveaus van beschikbaar sikstof in de bodem 10 jaar na plaggen zeer 

laag.

Onderzoek aan meer dan 100 permanente waarnemingspunten in de Gelderse Vallei in 2002 

laat een zeer duidelijke afname van stikstofminnende korstmossen (nitrofyten) zien. Deze 

resultaten laten zien dat in de Gelderse Vallei- met zijn hoge veedichtheid- de ammoniak

reducerende maatregelen duidelijk effect sorteren. Ook de stikstofconcentraties in de 

vennen zijn aan het dalen en het aantal vennen met karakteristiek soorten, zoals oeverkruid, 

neemt behoorlijk toe (Verzuring: oorzaken, effecten, kritische belastingen en monitoring van 

de gevolgen van ingezet beleid; Alterra, 2008).

De onderstaande tabel geeft weer wat, door de AMvB huisvesting, de verwachte emissie is 

in de autonome situatie voor de Intensieve Veehouderij.

Natura 2000-gebied mol/ha/jr

Uiterwaarden IJssel VR 14

Uiterwaarden IJssel VR+HR 7

Uiterwaarden IJssel VR+BN 13

Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 9

Veluwe VR+HR 9

VR = Vogelrichtlijngebied

HR= Habitatrichtlijngebied

BN= Beschermd Natuurmonument

5.3 VARIANTEN

In de onderstaande tabellen is weergegeven wat de verwachte depositie zal zijn op de 

Natura 2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden IJssel na realisatie van het LOG per variant.

Variant a
Natura 2000-gebied mol/ha/jr

Uiterwaarden IJssel VR 37

Uiterwaarden IJssel VR+HR 21

Uiterwaarden IJssel VR+BN 36

Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 26

Veluwe VR+HR 24

Variant b
Natura 2000-gebied mol/ha/jr

Uiterwaarden IJssel VR 36

Uiterwaarden IJssel VR+HR 21

Uiterwaarden IJssel VR+BN 35

Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 25

Veluwe VR+HR 24

Variant c
Natura 2000-gebied mol/ha/jr

Uiterwaarden IJssel VR 36

Tabel 5.3 

Berekende waarden (aan 

depositie op de gebieden 

(dichtstbijzijnde grenzen) bij 

autonome ontwikkeling in 

mol/ha/jr.

Tabel 5.4

Berekende waarden aan 

depositie op de 

gebieden(dichtstbijzijnde 

grenzen) per variant in 

mol/ha/jr.
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Uiterwaarden IJssel VR+HR 21
Uiterwaarden IJssel VR+BN 36
Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 26
Veluwe VR+HR 24

Variant a plus
Natura 2000-gebied mol/ha/jr

Uiterwaarden IJssel VR 48

Uiterwaarden IJssel VR+HR 27

Uiterwaarden IJssel VR+BN 47

Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 34

Veluwe VR+HR 32

Variant b plus
Natura 2000-gebied mol/ha/jr

Uiterwaarden IJssel VR 47

Uiterwaarden IJssel VR+HR 27

Uiterwaarden IJssel VR+BN 46

Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 33

Veluwe VR+HR 32

Variant c plus
Natura 2000-gebied mol/ha/jr

Uiterwaarden IJssel VR 47
Uiterwaarden IJssel VR+HR 27
Uiterwaarden IJssel VR+BN 47
Uiterwaarden IJssel VR+HR+BN 34
Veluwe VR+HR 32

VR = Vogelrichtlijngebied BN= Beschermd Natuurmonument

HR= Habitatrichtlijngebied

De verschillen tussen de varianten a b en c zijn zowel bij de plusvarianten als de varianten 

zonder doorgroeiers verwaarloosbaar klein. Vanwege de toename van het aantal dieren bij 

de doorgroeiers is de ammoniakdepositie logischerwijs in de plusvarianten hoger dan in de 

basisvarianten.

De berekende waarden overschrijden meerdere kritische grenswaarden zoals gesteld in het 

toetsingskader. Dit geldt zowel voor de Veluwe als Uiterwaarden IJssel.

In vergelijking met zowel de huidige situatie als autonome ontwikkeling neemt na realisatie 

van het LOG de depositie in Natura 2000-gebieden Veluwe en Uiterwaarden IJssel toe. Dit 

betekent dat het LOG negatief werkt op de trend. De toename is relatief gering gezien de 

afstand van het LOG ten opzichte van de Natura 2000-gebieden. Het betreft in dit geval dan 

ook geen piekbelasting. 

Wanneer het huidige toetsingskader wordt toegepast is een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 vereist. Er is immers een toename van de depositie die hoger 

is dan de 0.5% van de kritische depositiewaarde voor bijvoorbeeld blauwgrasland en 

stroomdalgrasland (voorkomend in respectievelijk Veluwe en Uiterwaarden IJssel). Hierbij 



PASSENDE BEOORDELING LOG BEEMTE-VAASSEN

110502.201763 ARCADIS 22

is echter nog geen rekening gehouden met saldering, verplaatsing van een bedrijf naar het 

LOG dat dichter bij één van de twee gebieden is gelegen of mitigatie in de vorm van 

luchtwassers.

SALDERING. 

Dit houdt in dat gekoppeld aan de groei van het ene bedrijf de depositie van een ander 

bedrijf op het Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument wordt beperkt. Indien 

een bedrijf wil uitbreiden kan deze de vergunde rechten van depositie van het bedrijf 

overnemen. Van de overgenomen rechten van uitstoot van ammoniak geldt echter dat 50% 

van de overgedragen hoeveelheid ammoniak niet mag worden benut om belasting op het 

gebied te verminderen (afromen). De depositie die ten gevolge van het overdragen van de 

emissierechten wordt verplaatst dient tevens te worden gehalveerd. Hiermee wordt een

bijdrage geleverd aan het verder terugdringen van de achtergronddepositie.

VERPLAATSING

Verplaatsing van een bedrijf dat gelegen is in of nabij Natura 2000-gebied Veluwe of 

Uiterwaarden IJssel naar het LOG kan per saldo juist leiden tot een afname van de 

stikstofdepositie op het gebied / de gebieden. Aangezien uit de berekening blijkt dat het 

LOG niet voor piekbelasting zorgt kan verplaatsing een oplossing zijn een vergunning te 

krijgen. Bij verplaatsing geldt geen regeling dat 50% van de vergunde depositie dient te 

worden gesaneerd.

MITIGATIE

Tot slot zijn er opties voor het reduceren van ammoniakemissie. Er zijn op dit moment 

verschillende pilots gaande waaronder het toepassen van luchtwassers.
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HOOFDSTUK6Conclusies en 
aanbevelingen

De ruimtelijke ingrepen hebben tot doel aan de uitbreidings- en behoudsopgave te voldoen 

die gesteld zijn in het kader van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. Ingrepen in het 

gebied zijn noodzakelijk om te voldoen aan de instandhoudings- en uitbreidingsopgaven. 

Uit de berekeningen blijkt dat de varianten allen leiden tot een toename van de 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden “Veluwe” en “Uiterwaarden IJssel”. Verwacht 

wordt dat er pas na het vaststellen van de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden 

(zoals het beheerplan voor de Veluwe) of na de totstandkoming van een nieuwe landelijke 

regeling of handreiking (en de juridische toetsing daarvan), uitsluitsel is over de 

milieuruimte in relatie tot de Natura 2000-gebieden.

Wanneer het huidige beleidskader van de provincie Gelderland wordt toegepast is een 

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist. Er is immers een 

toename van de depositie die hoger is dan de 0.5% van de kritische depositiewaarde voor 

bijvoorbeeld blauwgrasland en stroomdalgrasland (voorkomend in respectievelijk Veluwe 

en Uiterwaarden IJssel). 

Er is echter een aantal mogelijkheden om deze negatieve effecten te beperken of zelfs doen 

omkeren:

§ Saldering.

§ Verplaatsing van een bedrijf in of nabij een van de Natura 2000-gebieden naar het LOG.

§ Reduceren van ammoniakemissie.
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HOOFDSTUK1 Inleiding

1.1 ACHTERGROND

De gemeente Apeldoorn en Epe zijn initiatiefnemers en hebben het gebied Beemte – Vaassen 

aangewezen als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) in het kader van het 

Reconstructieplan Veluwe. Een LOG voorziet geheel of gedeeltelijk in de mogelijkheid tot 

uitbreiding, hervestiging en nieuwvestiging van intensieve veehouderij.

De Flora- en faunawet bepaalt dat, wanneer plannen worden ontwikkeld voor 

(her)inrichting van een gebied en daarbij het uitvoeren van werkzaamheden, het nodig is 

om vooraf te beoordelen of er mogelijk nadelige consequenties zijn voor beschermde 

inheemse planten- of diersoorten. De initiatiefnemer is hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer beschermde planten of dieren schade dreigen te ondervinden door de 

werkzaamheden, is mogelijk sprake van overtreding van de Flora- en faunawet. Voor 

verschillende soorten geldt een algemene vrijstelling en in sommige gevallen kan door te 

werken volgens een goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet een vrijstelling worden 

verkregen. Het is van belang om maatregelen te treffen om effecten op beschermde planten 

of dieren te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De gemeentes zijn hier wettelijk toe 

verplicht op grond van de Flora- en faunawet.

1.2 DOEL

Het doel van deze rapportage is om aan te geven hoe er voor gezorgd kan worden dat de 

plannen voor het LOG, gelegen in de gemeente Apeldoorn en Epe, voldoen aan de Flora- en 

faunawet. Het rapport beschrijft welke beschermde soorten voorkomen in het gebied en

welke effecten er kunnen optreden. Vervolgens worden oplossingsrichtingen aangedragen 

om optredende negatieve effecten te voorkomen.

1.3 LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze beschreven, die in dit onderzoek gehanteerd is. In 

hoofdstuk 3 wordt de Flora- en faunwet toegelicht, waarna in hoofdstuk 4 het plangebied

beschreven wordt. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het voorkomen van beschermde 

soorten in het LOG. In hoofdstuk 6 worden de juridische effecten behandeld. De conclusies 

en aanbevelingen in hoofdstuk 7 zijn een basis voor het natuurvriendelijk uitvoeren van de 

werkzaamheden en inrichting in het LOG. In dit hoofdstuk worden ook de mogelijke 

vervolgstappen verder beschreven.
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HOOFDSTUK2Werkwijze

2.1 INLEIDING

Het onderzoek naar de gevolgen voor beschermde soorten richt zich op de beantwoording 

van de vraag of door de gebiedsontwikkeling in het LOG en de aanleg van gemeentelijke 

voorzieningen algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden (dreigen 

te) worden en welke noodzakelijke maatregelen of procedurele stappen hieruit volgen.

In deze quickscan is nadrukkelijk gekeken naar het voorkomen van beschermde soorten 

waarvan oplossingsrichtingen niet of moeilijk haalbaar zijn op het niveau van een 

individueel bouwblok. Denk hierbij aan het inrichten van foerageergebied en 

nestgelegenheden voor steenuilen of de foerageerroutes van dassen en vleermuizen. Het 

voorkomen van beschermde soorten op bouwblokken waarvoor op zeer lokaal niveau 

oplossingsrichtingen mogelijk zijn, zijn niet meegenomen in deze rapportage. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de initiatiefnemer van het bouwblok. Denk hierbij aan 

het voorkomen van mussen op het erf of een standplaats van een beschermde plant.

Voor deze rapportage zijn de volgende stappen uitgevoerd die in het onderstaande worden 

toegelicht:

1. Inventarisatie;

2. Beoordeling en toetsing.

2.2 INVENTARISATIE

Bij de gemeenten Apeldoorn en Epe is nagegaan of er informatie beschikbaar is over het 

voorkomen van beschermde soorten in het LOG. Daarnaast zijn gegevens uit de 

verschillende verspreidingsatlassen en digitale databases gebruikt. Ook is er contact gezocht 

met de lokale veldwerkgroep Oost–Veluwe en de Steenuilenwerkgroep. Daarna heeft er een 

veldbezoek plaatsgevonden naar het voorkomen van beschermde flora en fauna in het 

plangebied. Tevens zijn er korte gesprekken geweest met enkele bewoners in het gebied 

over het voorkomen van uilen en vleermuizen op erven.
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2.3 BEOORDELING EN TOETSING

Bij de toetsing van het plan aan de Flora- en faunawet is op een systematische wijze in een 

aantal stappen beoordeeld, welke juridisch relevante gevolgen het plan heeft voor 

beschermde soorten en welke randvoorwaarden de wet hierdoor stelt aan de uitvoering van 

het plan.

1. Bij de beoordeling van de effecten van het plan op de aanwezige soorten is eerst gekeken 

naar de invloeden die het plan heeft op de aanwezige leefmilieus: welke veranderingen 

in kwaliteit en areaal treden op door de verschillende activiteiten die aan het plan 

verbonden zijn (paragraaf 6.2);

2. Vervolgens zijn zowel de negatieve als de positieve gevolgen van (uitvoering van) het 

plan op de beschermde planten- en diersoorten en hun groeiplaatsen c.q. vaste 

verblijfplaatsen beschreven. De soorten waarvoor geen effecten worden geconstateerd 

blijven in de volgende stappen buiten beschouwing (paragraaf 6.3);

3. Voor de geconstateerde (negatieve) gevolgen wordt onderzocht of ten aanzien van de in 

het gebied voorkomende beschermde soorten algemene verbodsbepalingen overtreden 

(dreigen te) worden (paragraaf 6.4);

4. Vervolgens wordt beschreven of er mogelijkheden zijn voor het vermijden of beperken 

van negatieve effecten, bijvoorbeeld door een goede planning, zorgvuldige uitvoering 

van werkzaamheden of het treffen van aanvullende beschermingsmaatregelen. Hiermee 

wordt tevens invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht. De soorten waarvoor 

afdoende maatregelen genomen kunnen worden om negatieve effecten geheel te 

voorkomen blijven verder buiten beschouwing (paragraaf 6.5);

5. In de volgende stap is beoordeeld of de resterende negatieve effecten vallen binnen de 

algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Alleen op deze effecten en de 

hierbij betrokken beschermde soorten heeft de Flora- en faunawet betrekking (paragraaf 

6.6);

6. Tenslotte is beoordeeld of de wet uitzonderingsmogelijkheden (vrijstelling of ontheffing) 

biedt voor de eventueel geconstateerde strijdigheden met de algemene 

verbodsbepalingen, welke voorwaarden hieraan zijn verbonden en op welke wijze het 

plan aan deze voorwaarden kan voldoen (paragraaf 6.5). 
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HOOFDSTUK3Wettelijk kader

3.1 INLEIDING

Het Nederlandse natuurbeleid kent twee sporen, de gebiedsbescherming en de 

soortenbescherming. Hieraan wordt via verschillende wetten en beleidsregels invulling 

gegeven, waarvan de Natuurbeschermingswet 1998, De Nota Ruimte (wettelijke grondslag, 

het regelinstrument is de WRO) (bescherming EHS) en de Flora- en faunawet (paragraaf 2)

de belangrijkste zijn. In dit hoofdstuk wordt alleen nader ingegaan op het 

beschermingsregime van de Flora- en faunawet. 

De Natuurbeschermingswet en bescherming EHS worden verder buiten beschouwing 

gelaten omdat deze niet in deze rapportage van toepassing is op het plangebied. De 

mogelijke effecten op de Natuurbeschermingswet en EHS zijn in een eerdere m.e.r-

rapportage verder uitgewerkt en afgerond.

3.2 JURIDISCH SOORTBESCHERMING; FLORA- EN FAUNAWET

De Flora- en faunawet (2003) regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten 

en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of 

verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld 

(algemene verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende 

zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht, 

artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waar-

onder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren.

In de Flora- en faunawet zijn de soortbeschermingsbepalingen uit de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn geïmplementeerd.

De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. De 

interpretatie van de wet is in 2009 aangescherpt. Deze aanscherping is in onderstaande 

uitleg opgenomen.

In het kader van de Flora- en faunawetgeving geldt dat alle dieren en planten een zekere 

mate van bescherming genieten, omdat hun bestaan op zichzelf waardevol is, zonder te 

kijken welk nut de dieren en planten voor de mens kunnen hebben. Dit wordt de intrinsieke 

waarde genoemd. Vanuit deze intrinsieke waarde is de algemene zorgplicht als vorm van 

“basisbescherming” opgenomen (artikel 2). Hierin staat dat iedereen voldoende zorg in acht 

dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving. Ook 

mag men het welzijn van dieren niet onnodig aantasten en dieren onnodig laten lijden. De 

algemene zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dier- en plantensoorten, ook voor de 

soorten die niet als beschermde soort aangewezen zijn onder de Flora- en faunawet. 

Het is een aanvulling op de algemene verbodsbepalingen die uitsluitend betrekking hebben 

op beschermde soorten. 

ALGEMENE ZORGPLICHT

Artikel 2 Flora- en faunawet
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Het artikel biedt de mogelijkheid om op te treden tegen ongewenste handelingen jegens 

beschermde dieren en planten, welke niet nadrukkelijk in één van de verbodsbepalingen 

zijn genoemd. Er bestaat geen wettelijke sanctie op overtreding. Wel kunnen activiteiten 

door de Algemene Inspectiedienst (AID) worden stilgelegd.

De algemene verbodsbepalingen, die handelingen die het voortbestaan van planten en 

diersoorten in gevaar kunnen brengen verbieden, is een belangrijk onderdeel van de 

Flora - en faunawet. Deze verboden zorgen ervoor dat in het wild levende soorten zoveel 

mogelijk met rust worden gelaten. De belangrijkste, voor ruimtelijke plannen relevante 

wettelijke bepalingen staan hieronder genoemd. 

ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN FLORA - EN FAUNAWET (ARTIKELEN 8 T/M 12)

Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te 

plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen 

of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, 

te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 

opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, 

te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 

diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Bij ruimtelijke plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is het 

verplicht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbods-

bepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen 

genomen kunnen worden om dit te voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten 

te verminderen. Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling, wordt door het 

ministerie van LNV goedkeuring gegeven aan de mitigerende maatregelen, of is het 

mogelijk van de minister van LNV ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te 

krijgen voor activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en ontheffingen gelden, kunnen 

verschillende groepen soorten worden onderscheiden. Deze groepen worden benoemd in 

het “Besluit van 28 november 2000 houdende regels voor het bezit en vervoer van en de 

handel in beschermde dier- en plantensoorten”, kortweg genoemd “Besluit vrijstelling 

beschermde dier- en plantensoorten. Dit besluit heeft de status van een AMvB.

Onderstaande heeft betrekking op vrijstellingen en ontheffingen voor ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting. Voor andere activiteiten gelden andere regels. 

Categorie Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen

Tabel 1 Algemene soorten Algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en met 12, wel 

zorgplicht, m.u.v. artikel 10.

Tabel 2 Overige soorten Vrijstelling mogelijk, mits gebruik wordt gemaakt van een door 

de minister goedgekeurde gedragscode; anders ontheffing 

noodzakelijk (toetsing aan gunstige staat van instandhouding en 

zorgvuldig handelen). Eventueel mitigatieplicht..

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven 

VERBODSBEPALINGEN

VRIJSTELLINGEN EN 

ONTHEFFINGEN

Tabel 2.1

Beschermingscategorieën 

AMvB artikel 75 Flora- en 

faunawet
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waarin goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter 

voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen. Deze 

goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de 

ontheffingsaanvraag, m.u.v. artikel 10.

Tabel 3 Soorten van bijlage 1 

van de AmvB

Voor volgens art 75 lid 6 bij AMVB aangewezen soorten geldt 

een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook 

wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde 

gedragscode, geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting. Ontheffing voor het overtreden van 

verbodsbepalingen kan alleen verleend worden wanneer:

er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor deze groep 

is per AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan worden 

(met inachtneming van het voorgaande) bij:

dwingende reden van groot openbaar belang;

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (zolang er geen sprake is 

van benutting of gewin) van de beschermde soort;

enkele andere redenen die geen verband houden met 

ruimtelijke ontwikkeling, zoals volksgezondheid, openbare 

veiligheid, voorkomen van ernstige schade;

er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort;

er zorgvuldig wordt gehandeld.

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven 

waarin goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter 

voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen. Deze 

goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de 

ontheffingsaanvraag. 

Tabel 3 Soorten op Bijlage IV 

Europese 

Habitatrichtlijn 

Voor volgens art 75 lid 6 aangewezen soorten die voorkomen op 

bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt een zwaar 

beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook wanneer 

wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, geen 

vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen kan 

alleen verleend worden wanneer:

er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor deze groep 

is bij AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan worden 

(met inachtneming van het voorgaande) bij:

dwingende reden van groot openbaar belang

Nb: voor deze groep kan er geen ontheffing worden verleend op 

basis van het belang �ruimtelijke ontwikkeling en inrichting�. 

Volgens de AMvB kan dit wel, echter recente uitspraken van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 

laten zien dat de AMvB op dit punt een onjuiste implementatie 

van de Europese Habitatrichtlijn is.

enkele andere redenen die geen verband houden met 

ruimtelijke ontwikkeling, zoals volksgezondheid, openbare 

veiligheid, voorkomen van ernstige schade;

er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort;

er zorgvuldig wordt gehandeld.

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven 

waarin goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter 

voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen (LNV 

hanteert nu de term �Positieve Afwijzing�). Deze goedkeuring 

heeft de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag.
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Vogels

Vanwege de bepalingen in de Europese Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de Flora- en 

faunawet, geldt er voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Uit recente uitspraken 

van de ABRvS blijkt dat de manier waarop in Nederland tot voor kort werd omgegaan met 

ontheffingen voor vogels in strijd is met de Europese Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn staat 

een ontheffing alleen toe wanneer:

 Er geen andere bevredigende oplossing is;

 Er tevens sprake is van één van de volgende belangen:

- bescherming van flora en fauna;

- veiligheid van luchtverkeer;

- volksgezondheid en openbare veiligheid.

Dit betekent dat voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen slechts in 

uitzonderlijke gevallen ontheffing kan worden verleend voor een ruimtelijke ingreep, 

namelijk als voldaan is aan het bovenstaande. In de praktijk betekent dit dat voor vogels 

gestreefd moet worden naar het voorkomen van het overtreden van verbodsbepalingen. In 

veel gevallen kan overtreding van verbodsbepalingen worden voorkomen door 

(verstorende) werkzaamheden buiten het broedseizoen (de perioden dat het nest in gebruik 

is voor het broeden of grootbrengen van jongen) aan te laten vangen. 

Binnen de groep van vogels zijn er soorten waarvan het nest wordt aangemerkt als een 

zogenaamde “vaste rust- of verblijfsplaats”. Dergelijke verblijfplaatsen zijn jaarrond 

beschermd onder artikel 11 van de algemene verbodsbepalingen, en vormen de meest 

streng beschermde groep. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels zijn aangewezen in de 

“aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten” (Ministerie van LNV, 2009) en bestaan 

uit de categorieën van vogelsoorten opgenomen in onderstaande tabel 2.2.

Vogels

Categorie Type verblijfplaatsen

Categorie 1 Vaste rust- en verblijfplaatsen; nesten die, behalve gedurende het broedseizoen 

als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

Categorie 2 Nesten van koloniebroeders;, nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op 

dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van 

bebouwing of biotoop.

Categorie 3 Honkvaste broedvogels en vogels afhankelijk van bebouwing; nesten van vogels, 

zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

die daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van bebouwing of biotoop.

Categorie 4 Vogels die zelf niet in staat zijn een nest te bouwen; vogels die jaar in jaar uit 

gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen.

Categorie 5 Niet jaarrond beschermd, inventarisatie gewenst; nesten van vogels die weliswaar 

vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de 

directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken 

om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Of voor het (buiten het broedseizoen) wegnemen van jaarrond beschermde vaste rust- en 

verblijfplaatsen een ontheffing noodzakelijk is, dient te worden vastgesteld met behulp van 

een zogenaamde omgevingscheck1. 

                                                            
1 Een deskundige dient vast te stellen of er in de omgeving voldoende gelegenheid is voor de soort om 

zelfstandig een vervangend nest te vinden.

Tabel 2.2

Categorieën broedvogels 
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Daarnaast is de noodzaak tot een ontheffing mede afhankelijk van de mogelijkheid tot het 

mitigeren (inclusief het aanbieden van vervangende nestgelegenheid) van negatieve 

effecten.

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan 

om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke 

nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de 

initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Deze moet tijdens de uitwerking van zijn plannen of 

tijdens het plannen van werkzaamheden het volgende in kaart brengen:

 Welke beschermde dier- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor?

 Heeft het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden 

gevolgen voor deze soorten?

 Zijn deze gevolgen strijdig met de algemene verbodsbepalingen van de Flora- en fauna-

wet betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving?

 Kunnen het plan of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat 

dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden, of zodanig uitgevoerd 

worden dat de invloed op beschermde soorten verminderd of opgeheven wordt?

 Is, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten, 

vrijstelling mogelijk of ontheffing (ex-artikel 75 van de Flora- en faunawet) van de 

verbodsbepalingen betreffende planten op de groeiplaats of dieren in hun natuurlijke 

leefomgeving vereist (tabel 3, soorten van bijlage 1, AMvB)?

 Is er, op basis van een gedegen maatregelenpakket ter voorkoming van het overtreden 

van verbodsbepalingen, zicht op een beschikking van het ministerie waarin goedkeuring 

wordt gegeven voor dit maatregelenpakket (LNV hanteert nu de term “Positieve 

Afwijzing”, eerder werd een ontheffing afgegeven) ( tabel 3, soorten van Bijlage IV 

Europese Habitatrichtlijn)?

 Welke voorwaarden zijn verbonden aan vrijstellingen of ontheffingen en welke 

consequenties heeft dit voor de uitvoering van het plan?

3.2.1 DE FLORA- EN FAUNAWET EN PROCEDURES

Deze quickscan van het LOG Beemte - Vaassen geeft het bevoegde gezag de informatie over 

de gevolgen van het plan voor beschermde soorten planten en dieren, die zij nodig heeft om 

diverse besluiten te kunnen nemen:

 De eventuele verlening van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet door 

de minister van LNV. In het geval dat een ontheffing aangevraagd moet worden, geeft 

het natuuronderzoek de benodigde onderbouwing ten aanzien van de criteria op grond 

waarvan ontheffing verleend kan worden;

 Het aantonen van zorgvuldig handelen ten aanzien van beschermde dieren en planten 

bij het gemeentelijke invullen van het LOG, in het geval van inspectie door 

(bijvoorbeeld) de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van LNV, of bij 

beroepen- en bezwarenprocedures door omwonenden en belanghebbenden.

PLICHT OM VOORAF TE 

TOETSEN
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HOOFDSTUK4 Plangebied

4.1 LIGGING

In de gemeenten Apeldoorn en Epe ligt het Landbouwontwikkelingsgebied Beemte –

Vaassen. Het LOG ligt aan de oostzijde van de snelweg A50 (Apeldoorn – Zwolle) ter

hoogte van Vaassen. Het LOG ligt midden tussen de Veluwe en de IJsselvallei. Het 

noordelijke deel in de gemeente Epe en het zuidelijke deel in de gemeente Apeldoorn. In 

totaal is het gebied 420 ha groot (zie Afbeelding 4.1).

4.2 HUIDIGE SITUATIE AGRARISCHE BEDRIJVEN

Momenteel bevinden zich in het LOG 33 agrarische bedrijven. Daarvan zijn 20 intensieve 

veehouderijen en 13 grondgebonden bedrijven (zie Afbeelding 2.2). Op dit moment zijn vier 

aanvragen ingediend voor nieuwvestiging op bestaande wei- of bouwland en één aanvraag 

voor een hervestiging op een bestaande locatie. 

Bij de aanleg van een nieuw erf is er vanuit gegaan dat er geen bomen worden gekapt of 

gebouwen worden afgebroken of watergangen worden verlegd of gedempt.

Afbeelding 4.1

Topografische kaart LOG 

Beemte- Vaassen. (Bron; 

Gebiedsplan LOG).
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Binnen het LOG kunnen de agrarische bouwblokken uitbreiden tot 1,5 ha en zijn er voor

8 locaties voor de intensieve veehouderij de mogelijkheid om door te groeien tot 3 ha, 

evenredig verdeeld over het grondgebied van beide gemeenten. Randvoorwaarden bij 

nieuwbouw zijn:

 Achter de stallen is op de kavel ruimte voor een aaneengesloten landschapselement, 

zoals een boomweide of bosje. Op deze manier wordt de achterliggende groene ruimte 

niet door stallen begrensd;

 Zorg in het ontwerp voor het bouwblok voor een goede samenhang en compositie van 

gebouwen, stallen en beplantingen;

 Gebruik inheemse beplantingen.

Afbeelding 2.2

Huidige locaties met agrarische 

bedrijven en de nieuwe locaties 

(rode stip). Bron; 

Bestemmingsplan Beemte –

Vaassen. 
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HOOFDSTUK5Aanwezigheid van 
beschermde soorten

5.1 GEGEVENS OVER BESCHERMDE SOORTEN

Bij de gemeenten Apeldoorn en Epe is nagegaan of er informatie beschikbaar was over het 

voorkomen van beschermde soorten in het LOG. Daarnaast zijn gegevens uit de 

verschillende verspreidingsatlassen en digitale databases gebruikt. Ook heeft er een 

veldbezoek plaatsgevonden op 18 maart 2010 en aanvullend op 30 maart 2010 naar het 

voorkomen van beschermde flora en fauna in het plangebied. Tevens zijn er kort 

gesprekken geweest met enkele bewoners in het gebied over het voorkomen van 

beschermde soorten op hun erf, zoals vleermuizen en uilen.

Het veldbezoek van 18 maart 2010 is uitgevoerd door Judith Bosman en het aanvullende 

veldbezoek naar de dassenburcht van 30 maart 2010 door Judith Bosman en Fenneke van de 

Vegte, beiden ecologen van ARCADIS.

5.2 VOORKOMEN VAN BESCHERMDE SOORTEN

Van alle mogelijk relevante soortgroepen geeft deze paragraaf een beschrijving van het 

voorkomen in en nabij het plangebied. Ook de status met betrekking tot de wettelijke 

bescherming is aangegeven. Daarbij wordt eveneens het beschermingsniveau aangegeven, 

dat bepaalt of ingrepen al dan niet met ontheffing worden toegestaan of dat vrijstelling 

mogelijk is. Uitleg over de beschermingsniveaus is opgenomen in hoofdstuk 3.

5.2.1 VAATPLANTEN

In het gebied komen beschermde vaatplanten voor. Deze beschermde soorten worden 

verwacht in en rondom de watergangen, in de bossages en in de weide- en akkerranden. Op 

de akkers en weiden worden geen beschermde vaatplanten verwacht. Mogelijke 

beschermde soorten die in het gebied kunnen voorkomen zijn koningsvaren, zwanebloem 

en brede/duinwespenorchis.

Soortnaam Beschermingsregime

Koningsvaren FFW tabel 1

zwanebloem FFW tabel 1

Brede/duinwespenorchis FFW tabel 1

Tabel 5.3

(Mogelijke) aanwezigheid van 

beschermde en bedreigde 

zoogdieren in het plangebied

met beschermingsstatus Flora-

en faunawet
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5.2.2 ZOOGDIEREN

Tijdens de veldinventarisatie zijn enkele sporen aangetroffen van zoogdieren, zoals haas, 

mol en muizen. Verder zijn er zichtwaarnemingen gedaan van rammelende hazen en reeën. 

Verder kunnen langs de watergangen algemene grondgeboden zoogdieren voorkomen.

Rondom en boven de Groote wetering zijn waarnemingen bekend van de gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger (Waarneming.nl) met behulp van een batdetector. In de

verschillende deelgebieden kunnen ook vleermuizen voorkomen. In het gebied staan veel 

oude knotwilgen met allerlei gaten. Deze bomen zijn erg geschikt als verblijfplaatsen voor 

vleermuizen. Daarnaast zijn er verschillende oudere schuren aanwezig in het gebied, die 

goed toegankelijk zijn voor vleermuizen.

Aan de overzijde van de A50 is een locatie bekend waar dassen voorkomen aan het 

Apeldoornskanaal. Na aanleiding hiervan is nogmaals het plangebied bezocht (30 maart 

2010) en is in één van de bossen grenzend aan het LOG een bewoonde dassenburcht 

gevonden (zie afbeelding 5.3). De burcht bestaat uit meerdere pijpen (ongeveer 20 actieve en 

40 oude pijpen). Bij meerdere pijpen was verse aarde te zien en rondom de burcht waren 

verse stukjes open gekrabde bosbodem aanwezig. Ook zijn dassenharen aangetroffen. In en 

uit het bos zijn wissels aangetroffen, waarvan één duidelijke wissel richting het noorden het 

LOG gebied in. Dit wijst er op dat de dassen in deze burcht het LOG gebruiken als 

foerageergebied.

Vermoedelijk bestaat de dassenpopulatie uit 2 tot 3 dieren. De das heeft in zijn territorium

vaak meerdere verblijfplaatsen om te rusten en te schuilen bij onraad, daarom mag 

aangenomen worden dat er in de andere bospercelen in de omgeving ook verblijfplaatsen 

van dassen aanwezig zijn. 

Soortnaam Beschermingsregime

Haas FFW tabel 1

Konijn FFW tabel 1

Aardmuis FFW tabel 1

Dwergmuis FFW tabel 1

Egel FFW tabel 1

Mol FFW tabel 1

Veldmuis FFW tabel 1

Woelrat FFW tabel 1

Ree FFW tabel 1

Bunzing FFW tabel 1

Wezel FFW tabel 1

Das FFW tabel 3

Gewone dwergvleermuis, laatvlieger FFW tabel 3/ Bijlage IV HR

Tabel 5.4

(Mogelijke) aanwezigheid van 

beschermde en bedreigde 

zoogdieren in het plangebied

met beschermingsstatus Flora-

en faunawet
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5.2.3 VOGELS

In het gebied komen de algemene broedvogels voor van het landelijke gebied zoals kievit, 

schoolekster, spreeuw, witte kwikstaart, blauwe reiger, buizerd, torenvalk, etc. Daarnaast 

komen er algemene broedvogels voor van 

struweel zoals merel, winterkoninkje, 

koolmees, pimpelmees, etc. 

In en langs de watergangen komen 

knobbelzwanen, meerkoet, wilde eend en 

waterhoentjes voor. Op een aantal erven 

broeden ook jaarlijks huis- en/of 

boerenzwaluwen en komen erfvogels voor 

als zwarte roodstaart, huismus, steenuil etc.

In het gebied staan veel oude knotwilgen 

met allerlei gaten. Deze bomen zijn erg 

geschikt als nestlocatie voor steenuilen. 

Daarnaast zijn er verschillende oudere 

schuren aanwezig in het gebied, die goed 

toegankelijk zijn voor uilen.

Soort Beschermingregime

Buizerd Categorie 4

Steenuil Categorie 1

Blauwe reiger Categorie 5

Boerenzwaluw Categorie 5

Ekster Categorie 5

Gekraagde roodstaart Categorie 5

Grote bonte specht Categorie 5

Huiszwaluw Categorie 5

Huismus Categorie 2

Koolmees Categorie 5

Pimpelmees Categorie 5

Spreeuw Categorie 5

Torenvalk Categorie 5

Zwarte kraai Categorie 5

Zwarte roodstaart Categorie 5

5.2.4 AMFIBIEËN EN REPTIELEN

In het gebied liggen kavelsloten en enkele grotere watergangen zoals de Groote Wetering. In 

de sloten komen waarschijnlijk de algemene amfibieënsoorten als bruine kikker, gewone 

pad, middelste groene kikker en kleine watersalamander voor. In het gebied is het 

voorkomen van de rugstreeppad en poelkikker niet bij voorbaat uit te sluiten. Uit het LOG 

zijn geen (historische) waarnemingen bekend van reptielen. Ook is er in het LOG geen 

potentiële habitat aanwezig. Reptielen worden dan ook niet verwacht in het LOG.

Afbeelding 5.3

Een van de vele grote en oude 

knotwilgen in het gebied. Deze 

knotwilgen zijn geschikte 

verblijfplaatsen voor steenuilen 

en vleermuizen.

Tabel 5.5

Voorkomende vogelsoorten 

met hun beschermingsregime 

Flora- en faunawet met 

betrekking tot de nestlocatie
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Soortnaam Tabel 1

Bruine kikker FFW Tabel 1

Gewone pad FFW Tabel 1

Kleine watersalamander FFW Tabel 1

Middelste groene kikker FFW Tabel 1

Rugstreeppad FFW Tabel 3/ Bijlage IV HR

Poelkikker FFW Tabel 3/ Bijlage IV HR

5.2.5 VISSEN

In het gebied liggen kavelsloten en enkele grotere watergangen zoals de Groote Wetering. In

de sloten komen waarschijnlijk algemene vissoorten voor als blankvoorn, baars, stekelbaars 

en snoek. 

Soortnaam Beschermingsregime

Kleine modderkruiper FFW Tabel 2

Vallen de watergangen regelmatig droog, dan worden er alleen maar stekelbaarzen 

verwacht. In de grotere watergangen en de Groote wetering zijn mogelijk individuen 

aanwezig van de kleine modderkruiper. In het gebied worden geen andere beschermde 

vissoorten verwacht.

Tabel 5.2

(Mogelijke) aanwezigheid van 

beschermde en bedreigde 

amfibieën in het plangebied

met beschermingsstatus Flora-

en faunawet.

Tabel 5.3

(Mogelijke) aanwezigheid van 

beschermde en bedreigde 

vissen in het plangebied met 

beschermingsstatus Flora- en 

faunawet.

Afbeelding 5.4

Plangebied met de locatie van 

de dassenburcht (lichtgroen) en 

de locatie met een paartje 

steenuil en vleermuizen 

(blauw).
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5.3 LEEMTE IN KENNIS

Zoals vaker in een intensief landbouwgebied, zijn ook hier weinig inventarisaties 

uitgevoerd naar het voorkomen van soorten, in vergelijking met gebieden in en nabij 

natuurgebieden. Hierdoor is er een achterstand in waarnemingen.

Met de komst van waarneming.nl zijn veel gegevens beschikbaar gekomen van dieren in 

deze intensieve landbouwgebieden.

Om te bepalen of het ruimtebeslag door de aanleg van nieuwe erven in het LOG is er 

voldoende informatie beschikbaar. Om te bepalen of uitbreiding van individuele erven 

effecten heeft op beschermde flora en fauna is de gebruikte informatie niet toereikend.
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HOOFDSTUK6 Effecten en juridische 
toetsing

6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het plan getoetst aan de bepalingen in de Flora- en faunawet. Deze 

toetsing is in een aantal stappen uitgevoerd:

1. In de eerste plaats beschrijven we de invloed van het plan op de omgeving, hiertoe wordt 

een korte beschrijving van het doel, de uitvoering van het plan gegeven (hoofdstuk 4) en 

de invloed die de realisatie van het plan kan hebben op het leefmilieu van beschermde 

soorten in het gebied (paragraaf 6.2) en de positieve en negatieve effecten die hierdoor 

kunnen optreden op de beschermde soorten (paragraaf 6.3);

2. Vervolgens wordt onderzocht of ten aanzien van de in het gebied voorkomende 

beschermde soorten algemene verbodsbepalingen overtreden (dreigen te) worden 

(paragraaf 6.4);

3. In de hierop volgende stap beschrijven we op welke wijze de negatieve effecten 

voorkomen of beperkt kunnen worden door aanvullende mitigerende maatregelen of 

zorgvuldige uitvoeringswijzen (paragraaf 6.5);

4. Vervolgens beoordelen we of er resterende effecten zijn die (mogelijk) strijdig zijn met de 

algemene verbodsbepalingen die de Flora- en faunawet kent (paragraaf 6.6);

5. Indien deze strijdigheden niet uitgesloten kunnen worden, onderzoeken we in paragraaf 

6.6 eveneens de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor vrijstellingen of 

ontheffingen.

6.2 MOGELIJKE INVLOEDEN VAN HET PROJECT

Door de veranderingen in het landschap door de inrichting van het LOG kunnen er 

invloeden optreden op planten en dieren. De belangrijkste veranderingen met mogelijke 

gevolgen voor beschermde soorten zijn:

 Verlies aan leefruimte door het ruimtebeslag;

 Verstoring en verlies van verblijfplaatsen;

 Verwijderen van vegetatie;

 Geen kap van bomen of sloop van bestaande gebouwen.

In de volgende paragrafen wordt beoordeeld of deze veranderingen leiden tot effecten op 

beschermde soorten. 
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6.3 EFFECTEN OP BESCHERMDE SOORTEN

Algemeen

Door grond- en graafwerkzaamheden kunnen holen en/of schuilplaatsen worden verstoord 

of vernietigd, individuele dieren kunnen daarbij worden verstoord of omkomen. 

De bouw van nieuwe erven kan voor extra verstoring door licht en geluid zorgen. Ook vindt 

door de bouw van woningen ruimtebeslag op leefgebied van soorten plaats. Met het 

toenemen van de verharding van het terrein kan biotoop van grondgebonden dieren 

verdwijnen. Tijdens de uitvoering kan de fysieke aanwezigheid van machines en mensen 

leiden tot verstoring van dieren. Ook de ingebruikname van het terrein als woonlocatie kan 

hiertoe leiden.

Vaatplanten
Met de aanleg van wegen en erven worden waarschijnlijk geen beschermde vaatplanten 

beschadigd of verdwijnen er geen standplaatsen. De mogelijke standplaats van beschermde 

vaatplanten zijn te verwachten in en rondom de watergangen, in de bossages of in de 

randen van erven, weiden en akkers. Er worden geen zwaarder beschermde vaatplanten 

verwacht in het gebied. Effecten bij de aanleg van de nieuwe erven zijn bij voorbaat echter 

niet geheel uit te sluiten, doordat de precieze locatie van de erven en het voorkomen van 

beschermde vaatplanten in het gebied nog niet bekend zijn. Deze mogelijke effecten zijn op 

lokaal niveau te mitigeren, door de planten te verplaatsen naar een andere geschikte 

standplaats.

Zoogdieren
Met de ontwikkeling van het LOG worden de zoogdieren in het gebied tijdelijk verstoord 

door de activiteiten, echter zal er in verloop van tijd gewenning optreden. Voor de algemene 

zoogdieren (tabel 1) heeft de aanleg van erven geen effecten. 

Met betrekking tot de zwaarder beschermde vleermuizen zijn er mogelijke effecten bij 

veranderingen van bestaande erven. Door de uitbreiding van de erven en het slopen van 

gebouwen kan er (potentieel) leefgebied c.q. verblijfplaatsen verloren gaan. Deze effecten 

moeten vooraf gemitigeerd worden voordat de bestaande erven kunnen uitbreiden. Deze 

voorafgaande mitigatie is te realiseren door de nieuwe erven een vleermuisvriendelijke 

inrichting te geven. Door het toepassen van een vleermuisvriendelijke inrichting op de 

nieuwe erven wordt de draagkracht voor vleermuizen in het LOG vergroot. Over de 

tijdsperiode en de afstand tussen bestaande, uit te breiden erven en nieuwe erven waarvoor 

de mitigatie geldig is moet vooraf doorgesproken met Dienst Regelingen van LNV. Met de 

aanleg van de nieuwe erven op de bestaande wei- en bouwlanden zijn geen effecten te 

verwachten op het foerageergebied en vliegroutes in het LOG. Bij de aanleg van de nieuwe 

erven wordt de openheid van het gebied behouden en de lijnstructuren in het landschap 

worden gehandhaafd. 

Mocht bij de aanleg van de nieuwe erven toch bomen worden gekapt dan moet gekeken 

worden of deze geen verblijfplaatsen bezitten of onderdeel uitmaken van een vliegroute.
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Met betrekking tot de das zal er foerageergebied verdwijnen door de aanleg van de nieuwe 

erven. Deze effecten zijn te mitigeren door voor de aanleg van de erven binnen het 

foerageergebied van de das de kwaliteit van het foerageergebied te verbeteren.

Het foerageergebied van de das is te verbeteren door de aanleg van heggen en houtwallen 

met bomen en struiken met bessen en noten. Eén van de erven is langs de bosrand gepland 

met de dassenburcht. Deze locatie geeft teveel verstoring waarop op ten duur de locatie van 

de dassenburcht ongeschikt wordt. Met name honden geven een grote verstoring.

Vogels

Broedvogels
Met de ontwikkelingen in het LOG zijn er effecten mogelijk op weidevogels en vogels die 

afhankelijk zijn van erven. Door veranderingen van bestaande erven, door uitbreiding, gaat 

er (potentieel) leefgebied verloren. Met de komst van nieuwe erven neemt het areaal aan 

akkers en weilanden af, waardoor er (potentieel) geschikte broedlocaties van weidevogels 

verdwijnen. Voor de weidevogels zijn de effecten minimaal omdat het in totaal om vijf 

nieuwe locaties gaat van maximaal 3 hectare. Het totale LOG bestaat uit meer dan 300 

hectare aan weiden en akkers. 

De effecten op bestaande bedrijven zijn te mitigeren door bij de uitbreiding en ook op de 

nieuwe erven een vogelvriendelijke inrichting toe te passen. Met name de soorten, huismus, 

steenuil, zwarte roodstaart en huis- en boerenzwaluw zijn kritische soorten met specifieke 

eisen. Door het toepassen van een vogelvriendelijke inrichting op de nieuwe erven wordt de 

draagkracht voor erfbewonende vogels in het LOG vergroot.

Verwijderen van vegetatie

Bij verwijdering van vegetatie kunnen broedende vogels verstoord worden en nesten 

vernietigd worden wanneer de werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden. In dit 

plan worden geen bomen gekapt

Amfibieën

Met de ontwikkeling in het LOG zijn er geen effecten te verwachten op populatieniveau van 

amfibieën. Lokale, individuele effecten bij de aanleg en uitbreiding van de erven zijn bij 

voorbaat niet uit te sluiten, doordat de precieze locatie van de erven en het voorkomen van 

beschermde amfibieën in het gebied nog niet bekend zijn. Deze mogelijke effecten zijn op 

lokaal niveau te mitigeren.

Vissen
Met de ontwikkeling in het LOG zijn er geen effecten te verwachten op populatieniveau van 

vissen, wanneer bestaande watergangen niet worden gedempt of anders worden ingericht. 

In tabel 6.1 zijn de effecten van de inrichting van het LOG op beschermde soorten kort 

samengevat. De mogelijke effecten die kunnen voorkomen op lokaal niveau zijn buiten 

beschouwing gelaten omdat deze door de initiatiefnemer van een erf zelf gemitigeerd 

dienen te worden. 
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Soort Effect

Zoogdieren

Das Verlies (potentieel) leefgebied door de uitbreiding en aanleg 

van erven. Mitigatie door vooraf kwaliteit foerageergebied te 

verbeteren. Verstoring van de burcht.

Vleermuizen Verlies (potentieel) leefgebied door uitbreiding erven. Kansen 

door een vleermuisvriendelijke inrichting op de nieuwe erven.

Vogels

Erfbewonende broedvogels Verlies (potentieel) leefgebied door uitbreiding erven. Kansen 

door een vogelvriendelijke inrichting op de nieuwe erven.

6.4 TOETSING VAN EFFECTEN AAN DE FLORA- EN FAUNAWET

Niet alle effecten op (beschermde) planten en dieren zijn in strijd met de Flora- en faunawet. 

Alleen wanneer de effecten vallen binnen de algemene verbodsbepalingen van artikel 

8 t/m 12 is sprake van een dreigende overtreding. 

In tabel 6.2. is aangegeven voor welke soorten de negatieve effecten, zoals hierboven 

beschreven, strijdig zijn met de algemene verbodsbepalingen. 

Soort
Relevante 

verbodsbepalingen
Mogelijke overtreding

Zoogdieren

Das art. 11 Beschadigen foerageergebied en 

verstoring burcht

Vleermuizen art. 11 beschadigen verblijfplaats/ 

foerageergebied

Vogels

Erfbewonende vogels art 11 Beschadigen nestlocaties/ 

foerageergebied

6.5 MITIGERENDE MAATREGELEN

Bij alle werkzaamheden in het gebied dient zorgvuldig gewerkt te worden. Wanneer bij de 

inrichting en de uitvoer van de werkzaamheden gewerkt wordt met behulp van de 

volgende mitigerende maatregelen kan schade aan wilde planten en dieren en hun 

leefgebieden tot een minimum beperkt worden. Dit kan door middel van een goede fasering 

van werkzaamheden, kleine aanpassingen in werkwijzen en inrichting. Deze maatregelen 

zijn er o.a. op gericht om het (potentieel) leefgebied van beschermde erfbewonende dieren

en de das te behouden. Voor de tabel 3-soorten, en tabel 2 zonder gedragscode, geldt ook 

dat moet worden aangetoond dat er geen sprake is van achteruitgang van het functioneren

van het leefgebied in de omgeving van een vaste verblijfplaats.

Tabel 6.1

Effecten van de inrichting van 

het LOG op beschermde 

soorten

Tabel 6.2

Beschermde soorten waarvoor 

de Flora- en Faunawetgeving 

van toepassing is
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Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen dienen de volgende maatregelen 

in acht te worden genomen:

 Nieuwe erven worden vleermuis- en vogelvriendelijk ingericht;

 Uitbreiding van erven worden vleermuis- en vogelvriendelijk uitgevoerd. Mitigatie vindt 

vooraf plaats;

 Het foerageergebied van de das wordt in kwaliteit verbeterd voordat de nieuwe erven 

worden aangelegd, door de aanleg van heggen en houtwallen met struiken en bomen 

met bossen en noten. De nieuwe erven nabij het bos met de dassenburcht krijgen een 

bufferzone tussen het erf en het bos, zodat het erf geen verstoring oplevert in het bos. Dit 

is te realiseren door een randzone van minimaal 50 meter breed aan te leggen met 

extensief beheer waarin bomen en struiken worden aangeplant met bessen en noten. 

Deze randzone mag niet verlicht worden en is afgesloten voor publiek en honden. In 

deze strook kan de das foerageren en wordt de burcht niet verstoord door het nabije erf. 

De breedte en de inrichting van de zone tussen de bosrand met de dassenburcht en het

nieuwe erf moet worden afgestemd met Dienst Regelingen van LNV;

 Het er dat gepland is aan de rand van het bos moet verplaatst worden, zodat er een 

bufferzone gecreëerd kan worden.

In de volgende opsomming worden specifieke maatregelen benoemd om de juiste inrichting 

voor de verschillende soorten te bereiken.

Vogelvriendelijk erf
 Algemeen: zorg voor voldoende voedsel, nestlocaties en veiligheid;

 Breng tussen percelen ruigtestroken aan;

 Plant inheemse bomen en struiken aan met noten;

 Zorg voor een ruime oppervlakte aan relatief kort gras (zoals in een paarden- of 

schapenweide);

 Leg een composthoop, mesthoop, takkentillen of een houtstapel aan op het erf

 Leg een vijver of een poel aan op of naast het erf;

 Zaai op een verloren hoek graan in en laat deze ’s winters staan;

 Leg een gevarieerde moestuin aan met een haag van beuken of meidoorn er om heen;

 Leg heggen en singels aan van inheemse boomsoorten;

 Leg een boomgaard aan met hoogstamfruitbomen;

 Laat op overhoekjes ruigtekruiden groeien, maximaal 2x per jaar maaien;

 Zet op de randen van het erven rasterpaaltjes neer, geen prikkel- of stroomdraad op de 

kopse kant;

 Zorg voor meerdere nestlocaties binnen het territorium door ruimte te laten tussen de 

dakbedekking en isolatielaag. Plaats een nestkast op een rustige plaats;

 Zorg dat huismussen onder de dakpannen kunnen kruipen om te broeden.

Vleermuisvriendelijk erf
 Algemeen: zorg voor verblijfplaatsen en foerageermogelijkheden;

 De inrichting van een erf voor vogels geeft foerageermogelijkheden voor de vleermuizen,

daartoe hoeven geen extra maatregelen worden genomen;

 Verblijfplaatsen zijn te realiseren door in spouwmuren stootvoegen open te laten of 

ruimte tussen het dakbeschot en de muur, deze functioneren als invliegopening;

 Zorg dat invliegopeningen minimaal 2 meter boven de grond zitten;

 Invliegopeningen moeten vrij zijn van obstakels (zoals bomen) en mogen niet aangelicht 

worden;

 Gebruik op het erf verlichting met aangepaste armatuur, zodat lichtverstrooiing naar de 

omgeving minimaal is.
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Verbeteren foerageergebied das

Het foerageergebied van de das is te verbeteren door de aanleg van houtwallen en heggen 

in het gebied. Deze structuren bieden ook bescherming tijdens het foerageren. De aanleg 

van houtwallen in het gebied is aanvullend op de aanleg van een randzone tussen de

bosrand en de nieuwe erven.

6.6 MOGELIJKHEDEN VOOR VRIJSTELLINGEN EN ONTHEFFINGEN

De Flora- en faunawet biedt uitzonderingen op de verbodsbepalingen, in de vorm van 

vrijstellingen en ontheffingen. De regelgeving t.a.v. vrijstellingen en ontheffingen is 

beschreven in paragraaf 4.1 van dit rapport.

In tabel 6.3 is aangegeven welke van de tabel 6.2 geconstateerde blijvende knelpunten in 

aanmerking komen voor vrijstelling of ontheffing en welke voorwaarden daarvoor gelden.

Hierbij is ervan uitgegaan dat er mitigerende maatregelen worden uitgevoerd om het 

(potentiële) draagkracht van beschermde erfbewonende dieren en de das in stand wordt 

gehouden met behulp van een vleermuis- en vogelvriendelijke inrichting van de uit te 

breiden en nieuw aan te leggen erven en een randzone voor de das.

Beschermingsniveau Flora- en faunawet Beïnvloede soorten

1. Algemene soorten waarvoor een 

vrijstelling geldt

Geen

2. Overige soorten met voorwaardelijke

vrijstelling 

Broedvogels

3. Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten en 

in AMvB aanvullend aangewezen 

soorten (streng beschermde soorten)

Das, vleermuizen

Uit tabel 6.3 blijkt dat voor de meeste mogelijk voorkomende beschermde soorten, die door 

het plan beinvloedt kunnen worden, geen effecten optreden mits volgens de

bovengenoemde aanvullende mitigerende maatregelen wordt gewerkt. Wel is op alle 

soorten (beschermd of niet beschermd) de zorgplicht van toepassing, waaraan kan worden 

voldaan door naleving van de mitigerende maatregelen uit paragraaf 6.5. Voor de correcte 

uitvoer van de mitigerende maatregelen voor de das dienen deze in een mitigatieplan 

vooraf te worden getoetst door Dienst Regelingen van LNV.

De gedachte om een plus te realiseren op het voorkomen van vleermuizen en steenuilen in 

het gebied door de nieuwe erven vleermuis- en vogelvriendelijk in te richten met als doel 

mitigatie van de te verdwijnen verblijfplaatsen door de uitbreiding van bestaande bedrijven 

moet afgestemd worden met Dienst Regelingen. Dienst Regelingen kan voorwaarden 

opstellen over de tijdsfase waarin dit moet plaats vinden of de afstand tussen de erven. Het 

is aan te bevelen deze afspraken samen met Dienst Regelingen op papier te zetten.

Tabel 6.3

Beschermde soorten ingedeeld 

naar beschermingsniveau
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HOOFDSTUK7Conclusies en 
aanbevelingen

7.1 CONCLUSIES

Uit deze quickscan naar de effecten van de inrichting van het LOG in de gemeente 

Apeldoorn en Epe komen de volgende conclusies naar voren:

 In het plangebied komen enkele beschermde soorten (mogelijk) voor (zie hoofdstuk 5);

 Wanneer niet volgens de aanvullende mitigerende maatregelen (H 6.5) gewerkt wordt 

zijn er risico’s op negatieve effecten op zowel de beschermde zoogdieren en vogels, als de 

soorten met algemene vrijstelling;

 Door te werken volgens de maatregelen uit paragraaf 6.5 is er geen sprake van tijdelijke 

achteruitgang van het functioneren van het leefgebied van de zwaarder juridisch 

beschermde soorten, zoals vleermuizen en steenuil;

 Op dit moment is het niet mogelijk om vast te stellen of de maatregelen uit paragraaf 6.5 

voldoende zijn voor mitigatie van het leefgebied en bescherming van de burcht voor de 

zwaarder juridisch beschermde soort, de das;

 Voor het verder uitwerken van de randzone voor de das is aanvullend onderzoek nodig 

van het gebruik van het gebied door de das;

 Voor de das is het noodzakelijk om een mitigatieplan op te stellen. De aanleg van een 

randzone is een mogelijke mitigatiemaatregel;

 Het mitigatieplan moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan Dienst Regelingen.

7.2 AANBEVELINGEN

 Werk bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden volgens de aanvullende 

mitigerende maatregelen (H 6.5). Op deze manier wordt invulling gegeven aan de 

zorgplicht;

 Aanvullend naar het gebruik van het gebied door de das. Vervolgens het opstellen van 

een mitigatieplan voor het verlies aan foerageergebied en bescherming van de burcht

door de aanleg van de nieuwe erven;

 Uitvoeren van het goedgekeurde mitigatieplan door LNV, ruim voordat de nieuwe erven 

worden aangelegd;

 De gedachte om een plus te realiseren op het voorkomen van vleermuizen en steenuilen 

in het gebied door de nieuwe erven vleermuis- en vogelvriendelijk in te richten met als 

doel mitigatie van de te verdwijnen verblijfplaatsen door de uitbreiding van bestaande 

bedrijven moet afgestemd worden met Dienst Regelingen. Dienst Regelingen kan 

voorwaarden opstellen over de tijdsfase waarin dit moet plaats vinden of de afstand 

tussen de erven. Het is aan te bevelen deze afspraken samen met Dienst Regelingen op 

papier te zetten.
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Nota inspraak en overleg bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen  1 

  

Nota inspraak en overleg  versie 6 juni 2011 

behorende bij bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen’ inclusief het bijbeho-

rende planMER en het beeldkwaliteitsplan, hebben met ingang van woensdag 19 mei 2010 gedurende 6 

weken ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. Daarnaast is het bestemmingsplan toegezonden 

aan diverse instanties in het kader van het vooroverleg.  

De binnengekomen reacties zijn in het voorliggende document samengevat en van een gemeentelijke 

reactie voorzien. De nota is in nauw overleg tussen de gemeenten Apeldoorn en Epe en de provincie Gel-

derland tot stand gekomen. 

Alvorens de individuele reacties worden beantwoord, worden onderstaand eerst enkele algemene the-

ma’s behandeld, die in veel reacties terugkomen. Bij de beantwoording van de individuele reacties wordt 

waar relevant naar deze algemene beantwoording verwezen. 

Het document is als volgt opgebouwd: Blz. 

I Algemene beantwoording thema’s 1 

II Beantwoording inspraakreacties 10 

III Beantwoording overlegreacties ex. Artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 64 

IV Overzicht voorgestelde aanpassingen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 80 

Het toetsingsadvies van de commissie m.e.r. is bij onderdeel III als reactie toegevoegd, onder III.11. 

 

I Algemene beantwoording thema’s 

 

A. Algemene beantwoording gezondheid 

Veel insprekers maken zich zorgen over de gevolgen van de inplaatsing van grote intensieve veehouderij-

en voor de volksgezondheid. De gemeenten realiseren zich dat er veel discussies spelen met betrekking 

tot de gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderijen. 

De gemeenten hebben zich vooral gebaseerd op de geldende regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 

geurhinder en fijn stof. De plannen voldoen daaraan (zie onderdeel B van deze algemene beantwoording).  

Daarbij is ook van belang om te benadrukken dat het in dit stadium gaat om het bestemmingsplan en het 

daaraan gekoppelde beeldkwaliteitsplan en planMER. Dat betekent dat beoordeeld moet worden of het 

plan voldoet aan alle ruimtelijk relevante eisen. Het gezondheidsaspect speelt hierin maar een beperkte 

rol. 

Het gezondheidsaspect komt op bedrijfsniveau in de milieuvergunning (inmiddels omgevingsvergunning 

genoemd) uitgebreider aan de orde. Daarin worden enkele onderdelen die te maken hebben met gezond-

heidsaspecten nader geregeld, zoals de emissie van de nieuwe bedrijven voor wat betreft geur, stof en 

geluid. Daarbij kan per bedrijf op die onderdelen preciezer worden beoordeeld welke milieueffecten er 

bij dat bedrijf optreden. Deze aspecten hebben ook invloed op de volksgezondheid in en om het gebied. 

Hierbij zullen de bedrijven moeten voldoen aan de nieuwste technische eisen voor stalsystemen op basis 

van het Besluit Ammoniakemissie Huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting), waardoor onder andere 

alle uitgaande lucht wordt bewerkt (gewassen) in verband met stankpreventie en vermindering van ande-
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re ongewenste emissies. Afhankelijk van het type luchtwasser wordt hierdoor in sommige gevallen het 

risico op verspreiding van ziekteverwekkers door de lucht verminderd. 

Bovendien zal voor enkele grote intensieve veehouderijen ook nog een zogenaamde MER (voor projecten) 

voor dat specifieke bedrijf moeten worden opgesteld, waarin deze aspecten aan de orde kunnen komen. 

Niettemin blijven er veel onzekere factoren bestaan met betrekking tot gezondheid, waarvoor (nog) geen 

regelgeving bestaat. Onder andere voor de componenten endotoxinen, influenza en MRSA is het nog on-

voldoende bekend of mensen die in de nabijheid van intensieve veehouderijen wonen een verhoogde kans 

op gezondheidsklachten hebben door blootstelling aan deze stoffen. Om die mogelijke effecten voor om-

wonenden beter te kunnen beoordelen is in 2010 een landelijk onderzoek gestart. De gemeenten zullen 

de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet volgen. Mocht dit onderzoek tot nieuwe inzichten leiden, dan 

zullen de gemeenten nader bezien welke consequenties dit heeft voor het bestemmingsplan LOG Beemte-

Vaassen. 

 

Wel is bekend dat het ter beperking van gezondheidsrisico’s van belang is om kippen- en varkensbedrij-

ven niet te dicht bij elkaar te situeren, met name om verspreiding van Aviaire Influenza tegen te gaan. 

Zie hiervoor het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden aan de Tweede Kamer ‘Dierenwelzijn 

en diergezondheid op Megabedrijven in Nederland’ (2008). Bij de inrichting van het gebied wordt hiermee 

rekening gehouden. Overigens is gebleken dat ook de agrarische ondernemers hiermee rekening houden, 

aangezien ook zij geen belang hebben bij verhoogde gezondheidsrisico’s en risico’s van dierziekten. 

Overigens hebben de ondernemers de mogelijkheid om op bedrijfsniveau het gezondheidsrisico te beper-

ken door goede hygiënemaatregelen (bijvoorbeeld een goede ontsmettingssluis en mogelijkheden om 

vrachtwagens te ontsmetten), minimaal antibioticagebruik, deskundig personeel en eventuele vaccinatie 

tegen influenza. Dit betreft echter geen zaken die geregeld kunnen worden in een bestemmingsplan of 

beeldkwaliteitsplan. 

 

Daarnaast merken de gemeenten op dat in het planMER naar verschillende aspecten betreffende de ge-

zondheid is gekeken, met name geur en fijn stof. Blijkens het informatieblad “Intensieve veehouderij en 

gezondheid” van de GGD’en Brabant en Zeeland (januari 2009) zijn voor de componenten geur, fijn stof 

en Q-koorts een effect op het gezondheidsrisico te verwachten in de algemene leefomgeving. Uit het 

planMER blijkt dat op deze onderdelen de plannen voldoen aan de regelgeving. Niettemin wordt in het 

planMER geconstateerd dat er een groot hiaat in kennis is over de gezondheidsrisico’s van intensieve vee-

houderijen, waardoor een beoordeling van de gezondheidseffecten niet goed mogelijk is. 

 

C o n c l u s i e  

Op het gebied van gezondheid voldoen het bestemmingsplan, planMER en BKP aan de nu bekende wette-

lijke eisen. Geconstateerd moet echter ook worden dat er veel onzekere factoren bestaan met betrekking 

tot gezondheid. Voor enkele aspecten ten aanzien van gezondheid (geluid, geur, stof) worden op be-

drijfsniveau specifieke eisen gesteld in het kader van de benodigde omgevingsvergunning, die bijdragen 

aan het beperken van gezondheidsrisico’s. 
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B. Algemene beantwoording milieu: geurhinder en luchtkwaliteit 

Geu r h i n d e r  

Verschillende insprekers hebben vragen gesteld over de wijze waarop geurhinder in behandeld in het 

planMER en het bestemmingsplan. 

De geurbelasting op geurgevoelige objecten in de buurt van agrarische bedrijven mag het wettelijk 

maximum niet overschrijden. De gemeenten kiezen er niet voor de geurnorm te versoepelen door een 

eigen geurverordening, maar hanteren de landelijke normen. In een grondige studie van Alterra, die in 

het kader van het Gebiedsplan is opgesteld, is onderzocht tot welke afstand tot de geurgevoelige objec-

ten in het gebied een bedrijf kan worden gevestigd zonder dat de wettelijke norm wordt overschreden. 

Hoe groot de afstand minimaal moet zijn tot een geurgevoelig object hangt af van het aantal dieren, het 

soort dieren en technische voorzieningen (bv. luchtwassers). Op deze wijze is voor diverse bedrijfsgroot-

ten bepaald waar en hoe groot de zogenaamde milieugebruiksruimte in het gebied is. Gelet op het aantal 

en de verspreiding van geurgevoelige objecten en de wettelijke norm, kan worden gesteld dat de milieu-

gebruiksruimte in sommige delen van het plangebied beperkt is. In een deel van het LOG is de milieuge-

bruiksruimte zo gering dat er geen levensvatbaar nieuw agrarisch bedrijf kan worden gevestigd. Hiermee 

is in het Gebiedsplan en in het bestemmingsplan rekening gehouden. 

Op voorhand kan niet worden gesteld dat bedrijven niet kunnen voldoen aan de wettelijke eisen op het 

gebied van geurhinder. Daarbij speelt ook een rol dat bedrijven emissiebeperkende maatregelen dienen 

te nemen vanwege de ammoniakwet- en -regelgeving, waarop de geuremissies als het ware ‘meeliften’. 

De bedrijven zullen moeten voldoen aan de emissie-eisen die voortkomen uit de AMvB-huisvesting. 

 

Overigens zullen de individuele agrarische bedrijven die nieuw willen vestigen of willen uitbreiden in het 

kader van de milieuvergunning moeten aantonen dat de geur- en fijn stofbelasting binnen de wettelijke 

normen blijft. Echter cumulatief kan de geur- en fijn stofbelasting in het gebied te hoog zijn, terwijl ie-

der individueel bedrijf binnen de norm zit. 

In het planMER is aangegeven dat de inplaatsing en vergroting van de intensieve veehouderijen leidt tot 

een verslechtering van het leefklimaat qua geurhinder. Er is op lokaal niveau een verslechtering waar te 

nemen door een toename van de geuremissies. Een zeer negatieve situatie ontstaat echter niet: ruim de 

helft van de woonsituaties is voor leefklimaat/geur ‘redelijk goed’. Bijna de helft van de woonsituaties is 

voor leefklimaat/geur gekenmerkt als ‘matig’. 

 

L u c h t kwa l i t e i t  

Uit verschillende inspraakreacties blijkt dat men vindt dat in het planMER er onvoldoende aandacht is 

geweest voor de luchtkwaliteit. 

Bij een planMER vindt scoping plaats, met andere woorden inperking tot relevante onderwerpen. Gezien 

de problematiek en de ervaring met andere planMERren met betrekking tot intensieve veehouderij is niet 

ingegaan op de stoffen SO2, NOx en VOS, deze zijn niet relevant. NH3 (ammoniak) en PM10 (fijn stof) zijn 

wel behandeld. Voor PM2,5 is onvoldoende informatie voorhanden om hiervoor goed onderbouwde uit-

spraken te kunnen doen in het planMER. Mocht er voor de vaststelling van het bestemmingsplan aanvul-

lende informatie beschikbaar komen, dan zullen de plannen hierop worden afgestemd. 

Overigens dient vermeld te worden dat bij nader inzien de score van de varianten op het gebied van fijn 

stof ten onrechte neutraal (0) was in het planMER, maar eerder 0/- had moeten zijn. In het toetsingsad-

vies voor de commissie m.e.r. wordt dit ook vermeld. Niettemin zullen de geldende normen op het ge-

bied van fijn stof niet overschreden worden. 
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Tevens wordt opgemerkt dat het planMER voor advies is voorgelegd aan de commissie m.e.r. Deze heeft 

in haar toetsingsadvies aangegeven dat de essentiële informatie in het planMER aanwezig is om het mili-

eubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan. Nogmaals 

wordt daarbij vermeld dat in een concrete situatie opnieuw alle milieu-informatie in kaart moet worden 

gebracht in het kader van de noodzakelijke milieuvergunning. 

 

C o n c l u s i e  

− De inplaatsing en vergroting van de intensieve veehouderijen leidt tot een verslechtering van het 

leefklimaat qua geurhinder. Er ontstaat echter geen zeer negatieve situatie. Op bedrijfsniveau moe-

ten de bedrijven voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van geurhinder. 

− Voor zover mogelijk is in het planMER aandacht besteed aan de effecten op de luchtkwaliteit. Voor 

zover over dit onderwerp informatie beschikbaar is, wordt in het bestemmingsplan aan de eisen vol-

daan. Op grond van de huidige inzichten is er geen sprake van strijd met de goede ruimtelijke orde-

ning. Op bedrijfsniveau zullen de bedrijven moeten voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied 

van luchtkwaliteit. 

 

 

C. Algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven 

 

I n p l a a t s i n g  b e d r i j v e n  n o od z a k e l i j k ?  

Meerdere insprekers hebben aangegeven dat het gebied niet geschikt zou zijn voor inplaatsing van inten-

sieve veehouderijen. Hierover wordt het volgende opgemerkt. 

Een aantal jaren geleden is door de provincie het Reconstructieplan vastgesteld na een proces waarbij 

diverse gebiedspartijen intensief betrokken zijn geweest. In dit plan is het LOG Beemte-Vaassen aange-

wezen. De bedoeling van het Reconstructieplan is om een zogenaamde afwaartse beweging tot stand te 

brengen, waarbij agrarische bedrijven die dicht bij natuurgebieden zijn gelegen (in zogenaamde extensi-

veringsgebieden) en daar milieuhinder veroorzaken op die plaatsen weg te halen en te verplaatsen naar 

meer geschikte locaties (de landbouwontwikkelingsgebieden). Dit is provinciaal beleid en landelijke wet-

geving (Reconstructiewet) waaraan de gemeenten zich niet zomaar kunnen en willen onttrekken, zeker 

omdat dit op het niveau van het Reconstructieplan leidt tot een sterke verbetering van de milieukwali-

teit. Daarbij komt dat het LOG Beemte-Vaassen het enige LOG is binnen het Reconstructieplan Veluwe en 

dus regionaal van groot belang is. De inplaatsing van bedrijven in het LOG betekent o.a. het ontzien van 

kwetsbare natuur en het oplossen van geurhinder elders in de regio.  

Door de aanwijzing als LOG moet er op een zorgvuldige manier ruimte worden gevonden voor inplaatsing 

van intensieve veehouderijen, waarbij een evenwicht moet worden gevonden tussen de Reconstructie-

doelen, de landschappelijke waarden en het woonklimaat van de huidige bewoners. 

 

A a n t a l  b e d r i j v e n  

Overeenkomstig het Gebiedsplan krijgen binnen het LOG Beemte-Vaassen maximaal acht locaties voor 

intensieve veehouderij de mogelijkheid om door te groeien tot 3 ha, met een bebouwingspercentage van 

60%. Dit betreft 5 locaties in Epe en 3 in Apeldoorn. 
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Epe 

In Epe waren in het voorontwerpbestemmingsplan op de verbeelding al 4 bedrijven ingetekend met een 

bouwvlak van 3 ha (langs de Bokkerijweg en Weteringdijk). Dat betekent dat er nog ruimte was voor één 

3-ha bedrijf. In de fase van inspraak is nader overleg gevoerd met het bestaande bedrijf aan de Wete-

ringdijk 113. Dit bedrijf wil graag doorgroeien en hiertoe krijgt het bedrijf eveneens een bouwvlak van 3 

ha. Daarmee zijn de 5 locaties in Epe bekend. 

 

Apeldoorn 

In Apeldoorn is in het bestemmingsplan op de verbeelding al 1 bedrijf ingetekend met een bouwvlak van 

3 ha (in de buurt van Bloemenkamp 5). Dat betekent dat er nog ruimte is voor twee 3-ha bedrijven. Hier-

voor bestaan een aantal mogelijkheden: 

- Eén nieuw bouwvlak op maagdelijke grond (zie art. 3.8c); 

- Vergroting van een bestaand bouwvlak tot 3 ha (zie art. 3.8c); 

- Verandering van een woonbestemming in een agrarisch bouwvlak van 3 ha (zie art. 8.7). 

 

Of hiervoor een locatie in beeld komt, en zo ja welke locatie is op voorhand niet te zeggen. Dat is onder 

andere afhankelijk van de behoefte/noodzaak bij de ondernemer, de beschikbare milieuruimte, het type 

intensieve veehouderij (kippen, varkens e.d.) en van de locatie t.o.v. omliggende functies (minimaal 100 

m afstand tot agrarische bouwvlakken of bestemmingsvlakken van burgerwoningen). Bovendien kan een 

uitbreiding op de ene locatie ten koste kan gaan van andere uitbreidingsmogelijkheden op een andere 

locatie. 

 

Los van de 3 ha-bedrijven kunnen bestaande agrarische bedrijven met een bouwvlak op de verbeelding op 

grond van art. 3.8 (onder voorwaarden) worden vergroot tot 1,5 ha. Dit kunnen intensieve veehouderijen 

zijn, maar bijvoorbeeld ook gemengde bedrijven of melkveehouderijen. 

Ook voor deze bedrijven geldt dat niet op voorhand is aan te geven of van deze mogelijkheid gebruik 

wordt gemaakt of kan worden gemaakt. Bovendien hebben meerdere bedrijven al een bouwblok van 1,5 

ha, waardoor deze geen uitbreidingsmogelijkheid meer hebben.  

In het planMER is met deze doorgroeiers rekening gehouden in de vorm van de zogenaamde plus-

varianten. Om een inschatting te maken is ten behoeve van het planMER gekeken naar de beschikbare 

milieuruimte van de bedrijven en de huidige grootte van de bouwblokken. Wanneer een bestaand bedrijf 

voldoende milieuruimte beschikbaar heeft om te groeien en het bouwblok nog niet de maat van 1,5 ha 

heeft bereikt, zijn deze bedrijven bestempeld als doorgroeiers. Op basis hiervan zijn in de plusvarianten 

7 bedrijven in aanmerking gekomen om door te groeien. Drie in het zuidelijke gedeelte van het LOG, drie 

in het middelste gedeelte van het LOG en één ten noorden van de Geerstraat. 

 

Wa a r om  a c h t  3 - h a  b e d r i j v e n ?   

Er zijn twee redenen om acht intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid te geven te ontwikkelen 

tot 3 ha. Allereerst is het doel van een LOG om ontwikkelingsruimte te bieden aan de intensieve veehou-

derij, hiermee onderscheidt een LOG zich van een verwevingsgebied. In het verwevingsgebied kan, onder 

voorwaarden, ook al een bouwblok van 1,5 ha worden gerealiseerd. Door in het LOG een groter bouwvlak 

voor acht locaties als uitgangspunt te stellen biedt het LOG daadwerkelijk meer ontwikkelingsruimte aan 

de intensieve veehouderij. Ten tweede is een bouwblok van 3 ha voor deze locaties wenselijk om naast 

de noodzakelijke bebouwing voldoende ruimte te hebben voor een goed op het landschap afgestemde 
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ruimtelijke inpassing (beeldkwaliteit en erfbeplanting). Om dit te garanderen is in het bestemmingsplan 

het te realiseren bouwvolume gemaximeerd, door middel van een bebouwingspercentage van 60%. 

Grotere bouwvlakken dan respectievelijk 3 of 1,5 ha zijn niet uitgesloten, maar hiervoor zal dan zo nodig 

een afzonderlijk bestemmingsplan moeten worden opgesteld. 

 

A f s t a n d e n  

De minimale afstandseis tussen emissiepunten van agrarische bedrijven is 50 m op grond van landelijke 

wet- en regelgeving (o.a. Wet geurhinder en veehouderij). In het Gebiedsplan is er echter voor gekozen 

om een minimale afstand van 100 m aan te houden ten opzichte van bouwvlakken en van een bestem-

mingsvlak voor burgerwoningen. Dit als gevolg van veterinaire eisen (dierziekten). Ook het behoud van 

zichtlijnen op de contouren van de Veluwe was een reden om een minimale onderlinge afstand van 100 m 

aan te houden.  

De minimale afstand is op 100 m gesteld en niet groter. Dit omdat hierbij een rol speelt dat bij het op-

nemen van een nog grotere onderlinge afstand de mogelijkheden voor het inplaatsen van intensieve vee-

houderijen erg klein zouden worden, terwijl hiervoor vanuit het Reconstructieplan en Streekplan wel een 

opgave ligt. 

 

C o n c l u s i e  

Voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan is het vastgestelde Gebiedsplan als basis gehan-

teerd. De daarin opgenomen afspraken zijn vertaald op de verbeelding en in de regels. De gemeenten 

zien geen reden om daar nu vanaf te wijken. 

 

 

D. Algemene beantwoording planMER aantallen 

Meerdere insprekers hebben vragen gesteld omtrent de keuzes die in het planMER zijn gemaakt voor het 

uitgevoerde onderzoek. 

In het planMER zijn aannamen gedaan die alle zijn toegelicht. Er zijn in principe oneindig veel combina-

ties mogelijk en oneindig veel varianten te maken en door te rekenen, maar omwille van de communica-

tie is de keuze geweest om het aantal varianten te beperken. De opstellers van het planMER hebben in 

overleg met de opdrachtgevers (de beide gemeenten) en met inachtname van reacties op een eerste con-

cept planMER (o.a. van LTO Noord en de inbreng n.a.v. de raads-/staten-informatieavond op 4 nov. 2009, 

waar is gewezen op de doorgroeimogelijkheden tot 1,5 ha) de varianten opgesteld, gerapporteerd en 

doorgerekend. 

Daarbij is vooral gefocust op de acht ‘3 ha-bedrijven’. Hierbij is rekening gehouden met de bedrijven, die 

nu in beeld zijn om zich in het landbouwontwikkelingsgebied te vestigen. Aanvullend zijn aannames ge-

daan ten aanzien van het type bedrijf. Tevens is in de plusvarianten rekening gehouden met doorgroei 

van enkele bestaande agrarische bedrijven tot 1,5 ha. Op basis van deze aannames voor het planMER is 

de verwachting dat het planMER een realistisch beeld geeft van de mogelijke milieugevolgen van het be-

stemmingsplan. De reactie van de commissie m.e.r. op het planMER bevestigt deze verwachting. 

Overigens dient hierbij bedacht te worden dat een planMER “slechts” de milieugevolgen van het opge-

stelde bestemmingsplan in beeld dient te brengen op gebiedsniveau. Dat wil zeggen dat niet alle details 

per locatie precies bekend behoeven te zijn. Daarom is gewerkt met aannames.  

Daar waar een agrarisch bedrijf gebruik maakt van de mogelijkheden in het bestemmingsplan dient een 

individuele beoordeling plaats te vinden van de milieugevolgen in het kader van de milieuvergunning. Bij 
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grotere veehouderijen dient dan in de meeste gevallen in dat kader nog een MER voor projecten voor dat 

specifieke bedrijf te worden opgesteld. 

 

C o n c l u s i e  

Op basis van realistische aannames over nieuwvestiging en uitbreiding van bedrijven is in het planMER 

een beeld gegeven van de mogelijke milieugevolgen van het bestemmingsplan op gebiedsniveau. Daar 

waar een agrarisch bedrijf gebruik maakt van de mogelijkheden in het bestemmingsplan dient een indivi-

duele beoordeling plaats te vinden van de milieugevolgen in het kader van de milieuvergunning. 

 

 

E. Algemene beantwoording planschade 

Verschillende insprekers hebben aangegeven dat zij verwachten schade te lijden als gevolg van de ont-

wikkeling van het landbouwontwikkelingsgebied.  

De Wet ruimtelijke ordening biedt voor een ieder de mogelijkheid een planschadeclaim bij de gemeenten 

in te dienen. Ook de Reconstructiewet op basis waarvan het Reconstructieplan Veluwe is opgesteld biedt 

deze mogelijkheid. Het indienen van een planschadeclaim is een verantwoordelijkheid van de grondeige-

naar zelf. De gemeenten en provincie (in het geval van de Reconstructiewet) hanteren een planschade-

verordening, waarin staat beschreven welke stappen ondernomen moeten worden als mensen een plan-

schadeclaim indienen. Deze verordening is openbaar en verkrijgbaar bij de gemeenten.  

Bij ingediende planschadeclaims maakt de gemeente gebruik van een onafhankelijke organisatie die advi-

seert over de toewijzing en de hoogte van de claims. Uiteindelijk beslist de gemeente over de schade-

claims. Eventuele toe te kennen planschadeclaims worden door de provincie betaald op basis van de 

hierover gemaakte afspraken in het Reconstructieplan. 

 

C o n c l u s i e  

Indien iemand van mening is dat hij/zij benadeeld wordt door het voorliggende bestemmingsplan, dan 

kent de Wro tezamen met de Reconstructiewet een eigen procedure voor het indienen van een planscha-

declaim.  

 

 

F. Algemene beantwoording natuurbescherming 

In het planMER en in de passende beoordeling is reeds aangegeven dat er ten aanzien van de stikstofde-

positie op de Natura2000-gebieden nog nader onderzoek noodzakelijk is. De stikstofdepositie vanuit het 

LOG op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en Veluwe neemt door de vestiging en uitbreiding 

van intensieve veehouderijen in het LOG toe. De toename in stikstofdepositie is relatief gering gezien de 

afstand van het LOG ten opzichte van de Natura 2000-gebieden. De toename is echter in alle varianten 

meer dan 0,5% van de kritische depositiewaarde. Bij de plaatsing van de veehouderijen in het LOG is 

daardoor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist. 

Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met saldering. Veehouderijen die zich in het LOG willen 

plaatsen liggen momenteel dichter bij de Natura 2000-gebieden. Door de verplaatsing zal de afstand van 

de betreffende veehouderij ten opzichte van het Natura 2000-gebied worden vergroot. Hierdoor valt per 

saldo een afname van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden te verwachten.  
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Per intensieve veehouderij moet echter worden aangetoond dat er per saldo sprake is van een afname 

van de stikstofdepositie. De nadere onderbouwing hiervoor wordt in de toelichting van het bestemmings-

plan verwerkt. 

Voor toekomstige uitbreidingen is van belang dat de provincie een Verordening stikstof en Natura2000 op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 in voorbereiding heeft. Onderdeel hiervan is een depositie-

bank. De bouw van stallen is dan alleen mogelijk indien dat past binnen de spelregels van de depositie-

bank. Die spelregels zien erop dat er sprake is van een afname van de stikstofdepositie in de Natura2000-

gebieden. Daarmee is gegarandeerd dat geen significant negatieve effecten ten aanzien van de stikstof-

depositie op de Natura 2000-gebieden zullen optreden als gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden in 

het landbouwontwikkelingsgebied. 

 

C o n c l u s i e  

Door de komst van de provinciale Verordening stikstof en Natura2000 kunnen significant negatieve effec-

ten ten aanzien van de stikstofdepositie op de Natura2000 gebieden als gevolg van de ontwikkelingsmoge-

lijkheden in het landbouwontwikkelingsgebied worden voorkomen. 

 

 

G. Algemene beantwoording verkeer 

Door meerdere insprekers is aandacht gevraagd voor de gevolgen van de ontwikkeling van het LOG voor 

de aanwezige infrastructuur. Hierover wordt het volgende opgemerkt: 

In het Gebiedsplan is onderzocht welke gevolgen het toevoegen van intensieve veehouderij heeft op de 

aard en omvang van de verkeersbewegingen in het gebied. Geconcludeerd is dat er sprake is van een ge-

ringe toename van het aantal vervoersbewegingen. Niettemin gaat het daarbij wel om zwaardere vracht-

wagens, terwijl de huidige infrastructuur met name in het inplaatsingsgebied rond de Bokkerijweg (Bok-

kerijweg en Weteringdijk) niet optimaal is voor de afwikkeling van grootschalig landbouwverkeer. Daar-

om is in het opgestelde inrichtingsplan nauwkeurig bekeken op welke wijze de infrastructuur in het ge-

bied aangepast zou moeten worden. Voor de Bokkerijweg is ervoor gekozen om een nieuwe ontsluitings-

weg aan te leggen voor alle in te plaatsen bedrijven. Deze komt direct ten westen van de huidige Bokke-

rijweg te liggen. De bestaande Bokkerijweg wordt dan de route voor het langzaam verkeer en voor de 

ontsluiting van de bestaande percelen aan de oostzijde van de Bokkerijweg. Door middel van twee brug-

gen over de Kleine Wetering kan het langzaam verkeer vanaf de nieuwe bedrijven ook de oude Bokkerij-

weg bereiken. In verband met de aanleg van de nieuwe weg langs de Bokkerijweg wordt het kruispunt 

Bokkerijweg-Geerstraat heringericht. 

Overigens is nog niet zeker dat de nieuwe ontsluitingsweg al aangelegd kan worden voordat er zich be-

drijven vestigen. Niet uitgesloten is daarom dat er een tijdelijke voorziening moet worden gemaakt. 

Hierbij wordt gedacht aan het aanleggen van een verbindingsweg tussen de Weteringdijk en de Bokkerij-

weg en het instellen van eenrichtingsverkeer op beide wegen. De verbindingsweg is later toch nodig voor 

de ontsluiting van het bedrijf langs de Weteringdijk.  

Ook voor het gedeelte van Apeldoorn is onderzocht of aanpassing van de bestaande wegen noodzakelijk 

is. Geconcludeerd is dat volstaan kan worden met een beperkte aanpassing van de wegen in de vorm van 

het aanleggen van passeerhavens langs de Gaete en Bloemenkamp. Daarnaast zal de Broeklanderweg 

worden verbreed met grasstenen. Tevens zal de aansluiting van de Broeklanderweg op Kanaal Noord ge-

schikt worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. 
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Con c l u s i e  

Voor de nieuwvestiging en uitbreiding van agrarische bedrijven is een beperkte aanpassing van de infra-

structuur noodzakelijk. Daarmee wordt in de plannen rekening gehouden. 

 

 

H. Algemene beantwoording beeldkwaliteit: juridische borging 

In een aantal reacties wordt de juridische hardheid van het Beeldkwaliteitsplan (BKP) ter discussie ge-

steld. Hierover wordt het volgende opgemerkt:  

In het bestemmingsplan is rekening gehouden met de principes vanuit het beeldkwaliteitsplan, bijvoor-

beeld bij de situering van bouwvlakken, de opgenomen hoogtematen en de regeling van de woonzone in 

de 3 ha-bouwvlakken. Daarnaast is het BKP in de regels van het bestemmingsplan zoveel mogelijk als 

voorwaarde bij ontwikkelingen opgenomen. Hierbij geldt volgens jurisprudentie de juridische beperking 

dat mogelijkheden die bij recht worden geboden, niet weer beperkt mogen worden door het opnemen 

van een voorwaarde (toetsing aan BKP). Daarom is het BKP vooral als voorwaarde opgenomen bij afwij-

kings- en wijzigingsbevoegdheden (bijv. bij vergroting van agrarische bouwvlakken of het leggen van 

nieuwe bouwvlakken). 

Voor situaties die als recht in het bestemmingsplan worden opgenomen, is aan de hand van het beeld-

kwaliteitsplan de discussie gestart over de landschappelijke inpassing. Het resultaat daarvan wordt vast-

gelegd in een zogenaamde anterieure overeenkomst (privaatrechtelijke overeenkomst), waarin zowel de 

aanleg als het beheer van erfbeplanting wordt vastgelegd. 

Verder wordt het BKP door de raden vastgesteld als onderdeel van de welstandsnota. Hierdoor dient de 

welstandstoetsing aan de hand van het BKP plaats te vinden. 

De mening dat het BKP onvoldoende juridisch is geborgd wordt dan ook niet gedeeld. 

 

C o n c l u s i e  

Het bestemmingsplan is een weerslag van hetgeen in het BKP is opgenomen. Daarnaast is waar mogelijk 

het BKP als toetsingscriterium in de regels opgenomen. Tenslotte wordt het BKP als onderdeel van de 

welstandsnota opgenomen. 
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II Inspraak 

In overeenstemming met het in de gemeentelijke inspraakverordeningen bepaalde heeft het voorontwerp 

van bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen met ingang van woensdag 19 

mei 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreac-

tie in te dienen. Er zijn 42 reacties ontvangen, zie onderstaande tabel. Deze reacties zijn  samengevat en 

van antwoord voorzien. Op onderdelen van de beantwoording wordt terugverwezen naar de algemene 

beantwoording van een aantal thema’s, zoals opgenomen als onderdeel I van deze inspraaknota. 

 

 

 

1.  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Indiener verzoekt in het LOG geen nieuwe woonbestemmingen te bestemmen ten opzichte van het vige-

rend bestemmingsplan. Het bestemmen van Bloemenkamp 7 heeft invloed op zijn bedrijf en zal in de 

toekomst wellicht nog meer beperkingen met zich meebrengen. 

 

B e a n twoo r d i n g  

Er zijn geen nieuwe woonbestemmingen opgenomen. Indiener doelt op het omzetten van een agrarisch 

bedrijf naar een woonbestemming. Dit omzetten vindt plaats conform de feitelijke situatie, waarbij de 

milieuvergunning al is ingetrokken op het betreffende perceel en de agrarische activiteiten zijn beëin-

digd. Bij toetsing wordt op grond van geurhinder een burgerwoning op eenzelfde wijze beoordeeld dan 

een agrarische bedrijfswoning van derden. Gezien de afstand van 92 m tussen beide bouwvlakken zal er 

van beperkingen op grond van regelgeving op het gebied van geurhinder is dus geen sprake zijn. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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2. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Indiener heeft weinig vertrouwen in een positieve bijdrage aan de verduurzaming van de Intensieve Vee-

houderijen (IV). Hij pleit er dan ook voor een beleid te voeren waarin de IV aan banden wordt gelegd, 

waardoor er aan de echt duurzame landbouw meer ruimte wordt gegeven. Indiener pleit dan ook voor 

opheffing van het LOG als zone. 

 

B e a n twoo r d i n g  

Een aantal jaren geleden is het Reconstructieplan vastgesteld na een proces waarbij diverse gebiedspar-

tijen intensief betrokken zijn geweest. In dit plan is het LOG Beemte-Vaassen aangewezen. Dit is provin-

ciaal beleid en landelijke wetgeving (Reconstructiewet) waaraan de gemeenten zich niet zomaar kunnen 

onttrekken. Nu is het zaak het gebied zo goed mogelijk in richten, waarbij een evenwicht moet worden 

gevonden tussen de Reconstructiedoelen, de landschappelijke waarden en het woonklimaat van de huidi-

ge bewoners. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

3.  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Het bedoelde bouwvlak is gelegen tussen de Bokkerijweg en de hoogspanningsleiding, die achterop 

het perceel is gelegen en is ingedeeld in een woonzone en een bedrijfszone. In het deel van de 

woonzone (ong. 7.500 m²) mogen geen bedrijfsactiviteiten worden ontplooid. De bedrijfszone van 

het bouwvlak heeft nu nog een diepte van 135 m, waarop de bedrijfsgebouwen geprojecteerd wor-

den. Cliënten van indiener zijn voornemens op deze locatie vleeskalveren en biologische kippen 

met vrije uitloop te gaan houden. De stal voor de biologische kippen dient niet naast maar achter 

de bestaande vleeskalverstallen gebouwd te worden. Het bouwvlak dient direct aan de Bokkerij-

weg te grenzen, waarbij de woonzone wordt verkleind naar een strook van max. 25 m over de ge-

hele breedte van het bouwvlak. 

b. Voorgesteld wordt de 100 m eis (de minimale afstand tussen agrarische bouwvlakken) te schrappen 

uit het voorontwerpbestemmingsplan. 

c. Verzocht wordt de landschappelijke inpassing buiten het bouwperceel te laten plaatsvinden, zodat 

het bouwvlak gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. In overleg met de indiener zal worden gekeken naar een passende oplossing. 

ad b. Er is geen aanleiding om de minimale afstand van 100 m uit het bestemmingsplan te verwijderen. 

Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven onder ‘afstan-

den’. 

ad c. In het door de gemeenteraden vastgestelde Gebiedsplan is er voor gekozen om uit te gaan van een 

bouwvlak van 3 ha en een bebouwingspercentage van 60%. Dit biedt een flexibele invulling. In be-

ginsel had ook gekozen kunnen worden voor een bouwvlak van 1,8 ha en de landschappelijke inpas-

sing erbuiten. Per saldo maakt dat geen verschil. Er is daarom geen reden om de landschappelijke 

inpassing buiten het bouwvlak te laten. 
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C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- Het bouwvlak wordt in overleg met betrokkene aangepast. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

4.  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Bee l d kwa l i t e i t s p l a n  

a. Zijn de eisen die het beeldkwaliteitsplan stelt juridisch afdwingbaar? 

b. Bestaande bedrijven die willen uitbreiden hoeven niet of in mindere mate aan het beeldkwali-

teitsplan te voldoen, dit levert rechtsongelijkheid op. 

c. Wat blijft er over van beeldkwaliteit als naast de nieuwvestigingen ook bestaande bedrijven mogen 

uitbreiden tot 1,5 ha? Er ontstaat een agrarisch industrieterrein. 

P l a nMER  

d. Er is gekozen voor een bedrijfsafstand van 100 meter. Dit is lang niet voldoende. 

e. Er vindt een toename plaats van stank, uitstoot van gassen en fijn stof. 

Be s t emm i n g s p l a n  

f. De aanduiding ‘waarde archeologie middelhoog’ (artikel 10) levert beperkingen in gebruik en extra 

kosten op. Er dient vroegtijdig een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden om te bepalen 

of de betreffende gronden behoren tot archeologisch erfgoed, de onderzoeksplicht dient niet bij 

bewoners te worden neergelegd. Kan dit artikel geschrapt worden? 

g. De planregels bevatten voorwaarden voor een paardenbak. Wat gebeurt er met bestaande voorzie-

ningen en vindt er een inventarisatie plaats voordat het bestemmingsplan in werking treedt? 

h. Economische belangen prevaleren bij deze plannen boven de belangen van de bewoners. Het plan 

is achterhaald, intensieve veeteelt is een ongewenste vorm van veeteelt. Denk aan vormen van 

ziekten als Q koorts. 

i. De voorlichting is gekleurd, mooie plaatjes moeten vervangen worden door een foto van bewoners 

met mondkapjes voor en een megaschuur omgeven door de door verzuring kaal geworden groen-

stroken. 

j. Is voorzien in planschade of een subsidieregeling voor mensen die voor hun gezondheid kiezen en 

het gebied willen verlaten? 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Verwezen wordt naar Algemene beantwoording beeldkwaliteit. 

ad b. Er is naar de mening van de gemeenten geen sprake van rechtsongelijkheid. De eisen op het ge-

bied van beeldkwaliteit dienen in verhouding te staan tot de geplande verandering. Als een be-

staand agrarisch bedrijf wordt vergroot dan is het zaak dat die vergroting op een zorgvuldige ma-

nier wordt ingepast. Het gaat daarbij om een reeds bestaande bouwlocatie. In geval van nieuwves-

tiging is de ingreep veel groter: er wordt dan een nieuwe bouwlocatie gemaakt. Het is alleszins re-

delijk om in zo’n geval hogere eisen te stellen ten aanzien van beeldkwaliteit. 

ad c. De mening dat de opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden leiden tot een agrarisch industrieterrein 

wordt niet gedeeld. Ook elders in het buitengebied van Apeldoorn en Epe hebben bedrijven de 

mogelijkheid om door te groeien tot 1,5 ha, overeenkomstig het Reconstructieplan. Er is geen re-



  

Nota inspraak en overleg bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen  13 

den om dat in dit gebied niet toe te laten. Niet ontkend wordt dat het gebied waar de nieuwvesti-

gingen worden toegelaten (Bokkerijweg) van karakter zal veranderen. De keuze om dit gebied als 

inplaatsingsgebied voor intensieve veehouderijen aan te merken is echter al eerder gemaakt in het 

Reconstructieplan, Streekplan en Gebiedsplan. Dat staat niet meer ter discussie. Het is nu zaak 

om, rekening houdend met die uitgangssituatie, een zo goed mogelijke landschappelijke inrichting 

van het gebied na te streven. Dit wordt bereikt door o.a. de minimale afstand van 100 m tussen 

bouwvlakken en het BKP, waarin bij uitbreidingsmogelijkheden rekening gehouden is met zowel 

bestaande situaties als nieuw te vestigen bedrijven. 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad e. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieuhinder. 

ad f. Archeologisch onderzoek kan niet zonder meer worden uitgesloten binnen bouwvlakken. Het Euro-

pese Verdrag van Malta verplicht het beschermen van het culturele erfgoed in de bodem. Archeo-

logisch onderzoek dient daarom plaats te vinden om het culturele erfgoed te beschermen. Dit ge-

schiedt op kosten van de grondeigenaar, aangezien anders de gemeenschap opdraait voor de kos-

ten die te maken hebben met een particulier initiatief. Daarbij wordt opgemerkt dat indien aange-

toond kan worden dat de bodem reeds geroerd is, archeologisch onderzoek achterwege kan  blij-

ven. 

ad g. Paardenbakken zijn toegestaan binnen agrarische bouwvlakken en binnen bestemmingsvlakken 

voor Wonen. Daarbuiten zijn ze eventueel toe te staan op basis van een afwijkingsbevoegdheid. 

Indien er sprake is van bestaande paardenbakken buiten de genoemde vlakken, dan wordt het 

bouwvlak of bestemmingsvlak zodanig aangepast dat de paardenbak binnen dat vlak valt. 

ad h. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad i. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

ad j. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. Een subsidieregeling om het gebied 

te verlaten bestaat niet. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

5.  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Indiener is van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met het voortschrijdend inzicht 

betreffende de gezondheidsgevaren van grootschalige bio-industrie. Bovendien zouden de econo-

mische vooruitzichten voor megastallen geen oplossing zijn voor de afnemende concurrentiekracht 

van de Nederlandse veehouders. 

b. Aantasting van het milieu door grootschalige bio-industrie dient te worden voorkomen. 

c. Indiener vindt de maximaal toegestane bouwhoogte van 11 m te hoog in verhouding tot de be-

staande bebouwing. 

d. Gemist wordt, dat er geen voorzieningen zijn getroffen om burgers schadeloos te stellen als deze 

planschade ondervinden. 
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B e a n twoo r d i n g  

ad a. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid en algemene beantwoording aantal 

in te plaatsen bedrijven, onder “inplaatsing bedrijven noodzakelijk?”. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad c. Een bouwhoogte van agrarische bedrijfsgebouwen van maximaal 11 m is niet onredelijk, aangezien 

de moderne agrarische bedrijfsvoering en eisen die daaraan gesteld worden een dergelijke grootte 

van gebouwen vereist. Een belangrijke doelstelling is dat de agrarische bedrijven in het gebied 

zich moeten kunnen ontwikkelen. Op verzoek van de LTO wordt deze maat verhoogd naar 12 m, 

omdat dit voor sommige stalvormen in de melkveehouderij noodzakelijk kan zijn.  

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

6.  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Bee l d kwa l i t e i t  

a. Indiener is van mening dat het bestaande landschappelijke beeld en de bestaande monumenten 

moeten worden behouden en waar mogelijk worden versterkt. 

b. Teneinde landschappelijke kwaliteiten te behouden en daar waar nodig te versterken, acht men 

het noodzakelijk, dat initiatiefnemers tot bedrijfsuitoefening in het gebied, ten behoeve van ver-

gunningverlening, dienen te voldoen aan strikte en objectiveerbare voorwaarden met betrekking 

tot de beeldkwaliteit. 

c. Indiener is van mening, dat het op voorhand in het beeldkwaliteitsplan opnemen van een hard-

heidsclausule, de uitgangspunten voor een goede beeldkwaliteit kan ondermijnen. 

d. Indiener pleit ervoor dat de gewenste beeldkwaliteit voor het gehele gebied in een document vast-

gelegd wordt. 

e. Indiener doet een voorstel de bermen en wegen in het gebied te beplanten, om zo de algehele 

aantasting van het landschap door de toegenomen verstening te compenseren. 

P l a nMER  

f. De belangenvereniging spreekt haar zorg uit over het feit dat de milieugevolgen onvoldoende wor-

den gewogen, door gebruik te maken van relatief oude gegevens. 

g. Men acht het onjuist dat er vanwege de omvang van het gebied is gekozen voor een afstand van 

100 m tussen de bedrijven onderling, terwijl dit onmiskenbaar gevolgen kan hebben voor de ver-

spreiding van dierziekten en zo ook op de volksgezondheid. 

h. Voorts is men van mening dat er in het planMER onvoldoende rekening wordt gehouden met de 

maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. 

i. De bedrijven in het zuidelijke gedeelte van het LOG liggen voornamelijk aan of nabij de Broeklan-

derweg. De belangenvereniging is van mening dat onvoldoende is onderzocht in hoeverre het as-

pect verkeer van invloed zal zijn op het milieu, de verkeersafwikkeling, de verkeershinder en de 

verkeersveiligheid. 

Be s t emm i n g s p l a n  

j. Indiener is van mening dat de vestiging van pelsdierhouderijen, vanwege het verbod van pelsdier-

houderijen, niet in het LOG past. 
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k. Indiener is van mening, dat wanneer een pelsdierhouderij zou worden toegestaan, er op grond van 

geuronderzoek afstandseisen moeten worden gesteld. 

l. Opgemerkt wordt, dat de gebiedsinventarisatie m.b.t. de bestaande agrarische bedrijven afwijkt 

van de uitgangspunten van het planMER. 

m. Door de gemeente zijn geen specifieke milieuverordeningen opgesteld, die nadere regels stellen 

met betrekking tot de concentratie van bedrijven in een LOG, waardoor er onvoldoende rechtsze-

kerheid bestaat over de milieubelasting in het gebied en de gevolgen daarvan voor aangrenzende 

gebieden. 

n. De provincie heeft als streven dat 50% van alle nieuwkomers in een LOG gebruik maakt van een 

bestaande locatie. De belangenvereniging vraagt zich af op welke wijze dit streven is, c.q. wordt 

verankerd in de regels. 

o. In het kader van de VIV regeling willen 4 IV bedrijven verplaatsen. In de planperiode zullen onge-

veer 15 tot 30 IV zich willen vestigen. In de visie van de belangenvereniging dient te worden uitge-

gaan van de daadwerkelijke VIV verplaatsingen. 

p. In het plangebied komen ca. 40 woningen, waarvan de helft een agrarische bestemming heeft. De 

woningen met een burgerbestemming zullen waarschijnlijk worden getroffen door een sterke mate 

van geurhinder. Derhalve is indiener van mening dat objectieve geuremissie-voorwaarden moeten 

worden gekoppeld aan de wijzigingsbevoegdheid. 

q. De voor agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor o.a. IV bedrijven. Via de wijzigingsbe-

voegdheid art. 3.8 kunnen bestaande bouwvlakken worden vergroot tot maximaal 1,5 ha. Indiener 

wil graag vernemen hoeveel IV bedrijven zich op deze wijze in het plangebied kunnen vesti-

gen/uitbreiden. 

r. Het plan geeft geen inzicht in de situering van het oprichten van windmolens. Verzocht wordt geïn-

formeerd te worden omtrent nadere plan- en besluitvorming hierover. 

s. Het plan zal gevolgen hebben voor de verkeersintensiteit op de Broeklanderweg. Indiener is der-

halve van mening, dat de gevolgen van het plan voor de situatie op/nabij de Broeklanderweg, ge-

inventariseerd dient te worden en dat, daar waar nodig, passende maatregelen moeten worden ge-

troffen om verkeershinder te voorkomen en de verkeersveiligheid te garanderen. 

t. In en in de nabijheid van het gebied is sprake van te beschermen natuurwaarden. Indiener zou 

graag zien dat deze waarden niet worden aangetast. 

u. Verzocht wordt regels te stellen, om verlichting/lichthinder zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Het landschappelijke beeld wordt gewaarborgd door het beeldkwaliteitsplan. Bestaande monumen-

ten zijn beschermd door middel van andere regelingen (o.a. de Monumentenwet) en behoeven 

daarom niet opgenomen te worden in het bestemmingsplan. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording beeldkwaliteit. 

ad c. De hardheidsclausule is niet opgenomen om het beeldkwaliteitsplan te ondermijnen. Het BKP gaat 

echter uit van algemeen geldende criteria, maar niet alle specifieke situaties zijn precies te voor-

zien. De hardheidsclausule biedt de mogelijkheid om in zo’n bijzonder geval af te kunnen wijken. 

Maar dan moet aangetoond worden dat er een duidelijke meerwaarde bestaat voor de ruimtelijke 

kwaliteit. In feite wordt er dan nog strikter gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. 

ad d. Juist hiervoor is het BKP opgesteld. 
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ad e. In het Groot Apeldoorns Landschapskookboek wordt daarvan ook uitgegaan (zie blz. 14 van het 

BKP). Dit kookboek is ook zoveel mogelijk gevolgd in het BKP. Zo zijn de richtlijnen voor het kam-

penlandschap wel in de geest van het kookboek ingevuld.   

Echter het uitgangspunt van het BKP is dat de inpassing in de omgeving per bedrijf wordt gereali-

seerd. Aangezien de bedrijven niet of nauwelijks beschikken over de gronden langs wegen, kunnen 

zij hier moeilijk aan voldoen. Daarom is dit niet als uitgangspunt in het BKP opgenomen. Niettemin 

is het versterken van de wegbeplanting wel meegenomen in het opgestelde exploitatieplan. De 

wegbeplanting zal derhalve door de gemeenten worden gerealiseerd. 

ad f. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad g. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad h. Er zijn plusvarianten opgenomen in het planMER waar de doorgroei naar 1,5 ha is behandeld. het 

planMER houdt dus wel degelijk rekening met de maximale mogelijkheden van het bestemmings-

plan. 

ad i. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

ad j. De besluitvorming omtrent het verbod op pelsdierhouderijen is in de Eerste Kamer uitgesteld. Een 

verbod opnemen in het bestemmingsplan is daarmee vooralsnog niet aan de orde. Bovendien is de 

aard van een intensieve veehouderij geen ruimtelijk relevant argument, waardoor het niet in een 

bestemmingsplan is op te nemen. 

ad k. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu en algemene beantwoording aantal in te 

plaatsen bedrijven. 

ad l. Het planMER is gebaseerd op modellering, waardoor andere aantallen gehanteerd zijn dan in het 

bestemmingsplan. Verwezen wordt tevens naar de algemene beantwoording planMER aantallen. 

ad m. De opmerking heeft geen betrekking op het bestemmingsplan. Het opstellen van verordeningen is 

een gemeentelijke keuze. 

ad n. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad o. Het aantal betreft de gehele provincie Gelderland 

ad p. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu en de algemene beantwoording aantal in 

te plaatsen bedrijven. 

ad q. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad r. Windmolens of grote windturbines zijn niet mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. Een kleine 

windturbine van max. 10 m hoog is binnen een agrarisch bouwvlak mogelijk (onder voorwaarden). 

ad s. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

ad t. Een flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd. Tevens zijn de te beschermen waarden voorzien van 

een directe (bestemming natuur) dan wel indirecte bescherming (natuuronderzoek als voorwaarde 

voor afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden).  

ad u. Inperking van het lichtgebruik is geen ruimtelijk relevant onderwerp, waardoor het niet in een be-

stemmingsplan is op te nemen. Niettemin zal het beperken van lichthinder wel onderwerp van dis-

cussie zijn bij het overleg met ondernemers over de invulling van concrete situaties. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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7. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Indiener verzoekt in het ontwerp van het gebiedsplan een bouwperceel van 2 ha mogelijk te maken en 

een zijwandhoogte van bedrijfsgebouwen van 6 m toe te staan. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden 

aan agrarische bedrijven om door te gaan in hun duurzame ontwikkeling, zoals die maatschappelijk en 

politiek gewenst is. 

 

B e a n twoo r d i n g  

Gelet op de afstemming met het bestemmingsplan voor de overige delen van het buitengebied achten de 

gemeenten een maximum van 1,5 ha vooralsnog voldoende. Mocht er in een individueel geval een groter 

bouwvlak nodig zijn, dan kan hier op basis van een onderbouwd bedrijfsplan nader worden bezien of 

hieraan kan worden meegewerkt. Zo nodig kan hiervoor dan een postzegelbestemmingsplan worden opge-

steld. 

Ten aanzien van de goothoogte wordt opgemerkt dat de regels een afwijkingsmogelijkheid bevatten om 

een goothoogte van 7 m toe te staan (zie art. 3.4.1 sub b). 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

8. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Indiener verzoekt de verbeelding zo aan te passen, dat zijn paardenbak binnen het woonblok valt. 

b. Indiener is van mening dat, met betrekking tot burgerwoningen, de bestaande situatie moet wor-

den gerespecteerd en gelegaliseerd en integraal onderdeel moet worden van het bestemmings-

plan. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Het bestemmingsvlak van de bestemming Wonen wordt zo aangepast dat de bestaande paardenbak 

binnen het bestemmingsvlak komt te liggen. 

ad b. De bestaande legale situatie is gerespecteerd en uitgangspunt geweest van het bestemmingsplan. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- Het bestemmingsvlak van de bestemming Wonen wordt zo aangepast dat de bestaande paardenbak 

binnen het bestemmingsvlak komt te liggen. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

9. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Indiener maakt bezwaar tegen het plan om de volgende redenen: 

a. planschade (het zal moeilijker worden de woning te verkopen); 

b. geluidsoverlast (deze zal sterk toenemen); 

c. gezondheid (door het toenemen van uitstoot fijn stof). 
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B e a n twoo r d i n g  

ad a. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording geluid. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid en milieu. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

10. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Voordat het plan in werking treedt, moet er een duidelijke raming zijn van de kosten voor infra-

structuur. 

b. Persoonlijke schade door het oplopen van gezondheidsschade en inkomensderving daardoor, zal 

door indiener verhaald worden op de gemeente. Ook de planschade zal op de gemeente verhaald 

worden. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Deze opmerking is correct. Zodra het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage wordt gelegd, wordt 

hierover wel duidelijkheid geboden in verband met de economische uitvoerbaarheid van het plan. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid en planschade. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

11. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Indiener verzoekt opgave te doen van de kostenbelasting voor aanpassing van het gebied. 

 

B e a n twoo r d i n g  

De reactie heeft geen betrekking op het bestemmingsplan. In de volgende fase van het bestemmingsplan 

wordt hierover  duidelijkheid geboden in verband met de economische uitvoerbaarheid van het plan. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

12. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

In 1944 is er een Duits vliegtuig neergestort op een terrein dat nu naast de A50 en in het LOG ligt. Dit 

gebied wordt in het plan aangeduid als 'nieuwvestiging langs linten is mogelijk naast hervestiging en uit-

breiding van bestaande bedrijven'. Indiener wijst er op dat het terrein op de Archeologische Waarden-

kaart aangewezen zou moeten worden als 'terrein van (zeer) hoge archeologische waarde'. Het zou dus 

niet mogelijk moeten zijn dat er zich hier een bedrijf vestigt. 
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B e a n twoo r d i n g  

De gebieden met archeologische waarden zijn in het bestemmingsplan voor het gedeelte van Epe ingete-

kend op basis van de gemeentelijke archeologische waarden en –verwachtingenkaart. Daarin is het be-

treffende locatie van het neergestorte vliegtuig niet opgenomen. 

Overigens is inmiddels ook het agrarisch bedrijf Weteringdijk 113 aangewezen als 3 ha-bedrijf, waardoor 

vestiging van een nieuw bedrijf (buiten de locaties die al op de verbeelding zijn aangegeven) niet meer 

aan de orde is. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

13. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. De natuurbescherming (behoud en kwaliteitsverbetering) in het LOG wordt onvoldoende geregeld. 

b. De bestemming van De Bloemenkamp (een doodlopende weg) als verkeer dient te eindigen bij nr. 

8. 

c. De geur- en ammoniakwetgeving is door de herzieningen van de laatste jaren dermate versoepeld, 

dat enkel een strikte toepassing ervan zorgt dat het woon- en leefmilieu verbeteren in plaats van 

verslechteren. De gemeente moet daarom in haar bestemmingsplannen extra (bovenwettelijke) 

voorzieningen treffen. 

d. Fijn stof en gezondheid zijn de bedreigingen in de naaste toekomst. Op bestemmingsplanniveau 

dienen daar nu voorzieningen voor te worden getroffen b.v. door een separaat art. 'gezondheid' 

onder Regels in het bestemmingsplan op te nemen. 

e. De natte kommen en essen tussen de Werler en de Gather(leigraaf), alsmede de natte kom tegen 

het EHS-gebied aan, dienen nadrukkelijk(er) (vermeld) vrijgehouden te worden van bebouwing. 

f. Het al of niet bestemmen van particulier bos en natuur als natuur, dient in overleg te gaan met de 

eigenaar van de grond. 

g. Bloemenkamp 7 ligt in een overbelaste geursituatie, nog afgezien van fijn stof en ammoniakuit-

stoot. De wettelijk toegepaste norm van 50 m is onvoldoende om deze overbelasting te verminde-

ren. Bovendien is de kans groot dat die belasting nog zal toenemen. De toegepaste normen pakken 

in het LOG door zijn concentratie onevenredig nadelig uit. De gemeente dient extra voorzieningen 

te treffen, in alle situaties die door de voorgenomen concentratie in een overbelaste situatie te-

rechtkomen. 

h. De vestiging van een nertsenfarm aan de Bloemenkamp past niet meer in het maatschappelijke en 

recent ook niet meer in het politieke beleid. 

i. Op grond van de ruimtelijke kwaliteiten van het zuidelijke deel is in het gebiedsplan altijd ruimte 

gegeven voor twee hervestigers van 3 ha. Na de motie Epe zijn dat er drie geworden waaronder 

een nieuwe locatie. Het gegeven argument is de zgn ‘evenredige verdeling’ tussen Apeldoorn en 

Epe. Dat heeft echter niets te maken met enige vorm van ruimtelijke onderbouwing. Al wil vo-bpl 

pagina 60 dit wel doen geloven. 
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B e a n twoo r d i n g  

ad a. Bestaande natuurwaarden hebben in het bestemmingsplan een passende bestemming gekregen. 

Voor het overige wordt verwezen naar de algemene beantwoording natuurbescherming. 

ad b. De bestemming verkeer is opgenomen overeenkomstig het geldende bestemmingsplan. Er is geen 

reden om dat aan te passen. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid en milieu. 

ad e. e In het bestemmingsplan heeft de inrichtingsvisie uit het Gebiedsplan een vertaling gekregen. Het 

open houden van de gebolde enk tussen de Werler en de Bloemenkamp is daarbij vertaald in een 

aanduiding ‘open landschap’. Voor de zone ‘open houden weteringzone’ uit het Gebiedsplan is 

geen afzonderlijke regeling in het bestemmingsplan opgenomen. In deze weteringzone zijn geen 

bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan opgenomen, waardoor hier voldoende recht wordt ge-

daan aan het open houden daarvan. 

ad f. De aanwezige bestaande bos- en natuurgebieden zijn in het bestemmingsplan bestemd. Door mid-

del van het houden van inspraak hebben grondeigenaren de gelegenheid te reageren op een opge-

nomen bestemming. 

ad g. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad h. De besluitvorming omtrent het verbod op pelsdierhouderijen is in de Eerste Kamer uitgesteld. Een 

verbod opnemen in het bestemmingsplan is daarmee vooralsnog niet aan de orde. Bovendien is de 

aard van een intensieve veehouderij geen ruimtelijk relevant argument, waardoor het niet in een 

bestemmingsplan is op te nemen. 

ad i. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het vastgestelde Gebiedsplan, waarin de motie Epe is 

verwerkt. Niet ontkend wordt, dat hierin ook een politieke keuze ligt en niet alleen een ruimtelij-

ke keuze. Waarbij opgemerkt dat een verdeling van de 3 ha bedrijven over de beschikbare ruimte, 

een ruimtelijke afweging inhoudt. Voor het overige wordt verwezen naar de algemene beantwoor-

ding aantal in te plaatsen bedrijven. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

14 .  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Inspreker is van mening dat de gemeente met haar plannen voor het LOG op een totaal fout spoor zit 

aangaande de volksgezondheid en het dierenwelzijn. Gepleit wordt om van dit plan af te zien en over te 

gaan tot stimulering van duurzaamheid in de landbouw en veehouderij. Derhalve wordt voorgesteld om 

de huidige onvoldoende duurzame planvorming opnieuw te bezien en tot een daadwerkelijke bijdrage 

voor duurzame veehouderij om te buigen. 

 

B e a n twoo r d i n g  

Een aantal jaren geleden is het Reconstructieplan vastgesteld na een proces waarbij diverse gebiedspar-

tijen intensief betrokken zijn geweest. In dit plan is het LOG Beemte-Vaassen aangewezen. Dit is provin-

ciaal beleid en landelijke wetgeving (Reconstructiewet) waaraan de gemeenten zich niet zomaar kunnen 

onttrekken. Nu is het zaak het gebied zo goed mogelijk in richten, waarbij een evenwicht moet worden 
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gevonden tussen de Reconstructiedoelen, de landschappelijke waarden en het woonklimaat van de huidi-

ge bewoners. 

Voor het overige wordt verwezen naar de algemene beantwoording gezondheid. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

15. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

De reactie is vergelijkbaar met reactie nummer 34.  

 

B e a n twoo r d i n g  

Voor de beantwoording van de reactie wordt verwezen naar de beantwoording van reactie 34. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

16. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. De commissie stelt vast dat is gekozen voor een methodiek, die sterk gebaseerd is op de aanwezige 

landschapstypen, i.e. het broekontginningenlandschap en het kampenlandschap. Deze opzet is 

door de commissies met veel instemming ontvangen. Geadviseerd wordt om een mogelijke cul-

tuurhistorische ambitie duidelijker uit te spreken. 

b. Het onderscheid tussen de verschillende landschapstypes mag sterker worden omschreven. Niet 

alleen redactioneel maar ook in het kaartmateriaal. Er wordt nu te snel ingezoomd op het niveau 

van de erven, terwijl juist op de 'tussenschaal' de uitgangspunten sterker benoemd zullen moeten 

worden, door de oorspronkelijke landschappelijke onderlegger meer richtinggevend te maken. De 

verschillende landschapselementen die als versterkende objecten toegepast worden, kunnen dui-

delijker worden benoemd. 

c. De ontwerprichtlijn dat in het kampenlandschap minimaal 40% van de totale lengte van het erf 

aangeplant moet worden wordt door de commissies als nogal arbitrair omschreven en kan een 

fragmentarisch beeld in de hand werken. Het realiseren van kwaliteit is hier belangrijker dan het 

sec toepassen van kwantitatieve normen. 

d. Bij de ontwerprichtlijn in het broekontginningenlandschap dat minimaal één zijde moet worden 

beplant, vraagt de commissie zich af wat dan het maximum aan beplanting mag zijn. Verder wordt 

geadviseerd om het nagestreefde eindbeeld sterker zichtbaar te maken, hetgeen draagvlak-

bevorderend kan werken. 

e. In de erf opzet van de complexen in het kampenlandschap is de richting van de gebouwen variabel. 

In de indicatieve voorbeeldverkavelingen wordt echter veelal voor één richting gekozen, hetgeen 

verwarrend kan werken. 

f. Ten aanzien van de architectonische verschijningsvorm van de bouwplannen wordt geadviseerd om 

de creativiteitsruimte van de ontwerpers niet te sterk 'dicht te timmeren' met criteria, maar ster-

ker te redeneren vanuit het ambitieniveau en het leveren van maatwerk, hetgeen wel een zwaar 

welstandsniveau vraagt. 
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g. De getoonde referentiebeelden van woonhuizen laten overwegend privéwoningen zien, waarmee 

onvoldoende wordt ingegaan op de agrarische problematiek. Naast het tonen van 'architectuurpa-

rels' adviseren wij om ook meer alledaagse (maar wel verzorgd ontworpen) panden in de referen-

tiebeelden een plaats te geven. Ook zou in het beeldkwaliteitsplan een prikkel gegeven kunnen 

worden ten aanzien van de duurzaamheid (bijvoorbeeld in de vorm van sedumdaken). Zo kan een 

sedumdak een waterbergend karakter hebben, waardoor een rietkraag wellicht niet meer nodig is. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. In het beeldkwaliteitsplan zijn de richtlijnen voornamelijk gebaseerd op de historische landschaps-

typen. Daarmee is een belangrijk cultuurhistorisch element ingebracht en integraal verwerkt in het 

beeldkwaliteitsplan. 

ad b. De analyse van de landschapstypen heeft uitgebreid aangedacht gekregen in het Gebiedsplan. Voor 

zover relevant is dit terug gekomen in het beeldkwaliteitsplan (waarin het primair gaat om de in-

passing op de erven). De gemeenten zijn dus van mening dat het onderscheid tussen de land-

schapstypen voldoende aandacht heeft gekregen in het beeldkwaliteitsplan. De kaarten en teksten 

op bladzijde 12 en 13 zijn voldoende helder.  

ad c. In de ontwerprichtlijn gaat het niet zozeer om de maat van 40%, maar hiermee wordt tot uitdruk-

king gebracht dat een substantieel deel van de lengte van het erf ingeplant moet worden. De 

kwantitatieve maat is opgenomen om een kwalitatief resultaat te bereiken. 

ad d. Door het erf aan één zijde in te planten met een houtsingel of boscomplex krijgt het erf een ach-

tergrond en rugdekking. De omvang daarvan is dus afhankelijk van de lengte of breedte van het 

erf. De beplanting verankert het erf in zijn omgeving en versterkt de kwaliteit van de zichtlijnen. 

Een maximum is niet opgenomen omdat wordt verwacht dat ondernemers niet geneigd zullen zijn 

meer te doen dan minimaal noodzakelijk. 

ad e. In de schetsen van de voorbeelduitwerking uitbreiding van het bedrijf (blz. 35 van het BKP) is al 

rekening gehouden met een variabele nokrichting van de gebouwen. In het voorbeeld van nieuw-

vestiging is dat niet gedaan, omdat dit op de specifieke plek van het voorbeeld minder voor de 

hand ligt, gelet op de vorm van het erf. 

ad f. In het BKP is juist geprobeerd om op bebouwingsniveau terughoudend te zijn met richtlijnen en 

dus ruimte te laten voor creativiteit per geval. Met name de dak-gevelverhouding is voor de beeld-

kwaliteit essentieel, reden waarom hieraan de meeste aandacht is besteed. Voor het overige biedt 

het BKP nog de nodige creatieve ruimte. 

ad g. Het BKP wordt op dit punt aangepast en aangevuld. Met name de opmerking over een sedumdak 

biedt een kans om een duurzaam element toe te voegen. 

 

Conclusie 

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het beeldkwaliteitsplan: 

- Voor de woningen worden ook meer alledaagse panden in de referentiebeelden opgenomen en 

wordt aandacht besteed aan duurzaamheidsaspecten, zoals sedumdaken. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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17.  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Inspreker heeft een varkenshouderij in Putten. Plan is om het huidige bedrijf te verplaatsen naar 

het landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen (Weteringdijk ongenummerd / kadastraal be-

kend: Vaassen, sectie A no. 1552). In het voorontwerpbestemmingsplan is voor het geplande be-

drijf een bouwperceel opgenomen. De woonzone is geprojecteerd aan de oostzijde van het bouw-

perceel. Verzocht wordt om de woonzone aan de zuidzijde te projecteren en het gehele kadastrale 

perceel te bestemmen als bouwperceel. Vanuit beeldkwaliteit is het wenselijk dat vanaf de snel-

weg tegen de topgevels van de stallen wordt aangekeken en niet tegen de zijgevels. Blijft de 

woonzone ongewijzigd, dan kunnen de stallen minder lang worden (het draaien van de stallen is 

immers niet mogelijk vanuit beeldkwaliteit) en zal er een extra stal gebouwd moeten worden. Dit 

resulteert in een minder optimale bedrijfsopzet en hogere kosten. Indien het bouwperceel aan de 

noordzijde vergroot wordt kan gemakkelijker worden voldaan aan de voorwaarde dat maximaal 

60% van het bouwperceel mag worden bebouwd. Ook na de vergroting is het bouwperceel niet gro-

ter dan 3 hectare. 

Bee l d kwa l i t e i t  

b. Uit het beeldkwaliteitsplan volgt dat de westzijde van het bouwperceel in de zone met een zwaar 

welstandsniveau ligt. Het overige (grootste) gedeelte van het bouwperceel ligt in de zone 'nor-

maal'. Niet duidelijk is wat deze verschillende aanduidingen binnen hetzelfde bouwperceel voor 

consequenties hebben. 

c. Er wordt aandacht gevraagd voor het kostenaspect. Goede beeldkwaliteit mag niet resulteren in 

buitensporig hoge kosten. 

 

Beantwoording 

ad a. In overleg met de indiener zal worden gekeken naar een passende oplossing. 

ad b. De aanduiding van zwaar welstandsniveau is aangegeven, omdat de ligging nabij de snelweg een 

extra aandachtspunt vormt. In de welstandstoetsing zal op dit punt extra worden gekeken. Mede 

om die reden is ontwerprichtlijn 4 in paragraaf 3.2.2. aangegeven, waarin is aangegeven dat bij 

uitwerking van een bouwplan rekening moet worden gehouden met de zichtbaarheid van de be-

drijfsgebouwen vanaf de snelweg. 

ad c. Indien het onderwerp beeldkwaliteit van meet af aan bij de planontwikkeling wordt meegenomen, 

behoeft dat niet tot extra kosten te leiden. Daarbij moet de investering in beeldkwaliteit in ver-

houding staan tot de totale investering. Dit vergt maatwerk. Hiertoe zullen de eisen voor beeld-

kwaliteit in uw geval in goed overleg met de indiener worden vastgesteld. 

 

Con c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- Het bouwvlak wordt in overleg met de ondernemer aangepast. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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18. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Inspreker betreurt het dat hij niet persoonlijk betrokken is bij de ontwikkeling van het plan voor 

het LOG. De ingestelde klankbordgroep kan geen persoonlijke belangen behartigen. Uit alle stuk-

ken blijkt dat de burgers in het gebied als ongewenst en hinderend worden gezien, dit doet geen 

recht aan de bestaande situatie. Er is onvoldoende oog voor de belangen van burgers. 

b. De keuze om een onderlinge afstand van 100 meter aan te houden tussen zowel bedrijven als bur-

gerwoningen is een bestuurlijke keuze, ingegeven door het feit dat het kader van het LOG te klein 

is om de adviezen op het gebied van zowel diergezondheidsaspecten als de volksgezondheid te ho-

noreren. 

P l a nMER  

c. Inspreker woont sinds 1999 op het huidige adres. Dit heeft nooit tot problemen geleid met de uit-

voering van werkzaamheden door diverse bedrijven in de omgeving. De inplaatsing van de huidige 

IV-bedrijven zien wij als een directe inbreuk op onze leefomgeving, gezondheid, woongenot als 

mede financiële belangen. 

d. Daar komt nog bij dat er op slechts 100 meter van insprekers perceel een bedrijf geprojecteerd is 

met een vrije uitloop van pluimvee. Hierdoor vind een aanmerkelijk verdere belasting op het ge-

bied van o.a. fijn stof en stank plaats, daar waar de uitgangspunten van een LOG juist het gebruik 

van gesloten stallen met luchtwassingsinstallaties voor staat om milieuhinder te minimaliseren. 

e. De gezondheidsdienst voor dieren adviseert een minimale afstand van 400 meter. De huidige af-

stand van 100 meter is direct bedreigend voor onze dieren. 

f. Er is aangegeven dat het bedrijf dat ten zuiden van ons wordt geplaatst een open pluimveebedrijf 

zal zijn in combinatie met kalveren. Het open gehalte van het pluimveebedrijf zorgt voor een ver-

dere vergroting van de kans op introductie van laagpathogene virussen. 

g. De verhoogde geurbelasting geeft voor omwonenden een extra belasting voor de gezondheid. 

h. Uit het planMER komt duidelijk naar voren dat er een achteruitgang komt op het gebied van geur-

hinder. 

i. In het planMER worden alleen directe uitspraken gedaan met betrekking tot het fijn stofgehalte en 

de aanwezigheid van de A50 en de daaruit voortvloeiende beperkingen voor de Weteringdijk. Daar-

uit komt naar voren dat langs de Geerstraat duidelijk sprake is van een verhoogde fijn stofconcen-

tratie. 

j. Er is alleen een kaart geproduceerd met de geluidscontouren rond de A50 en niet m.b.t de Geer-

straat. 

k. De inplaatsing van de nieuwe bedrijven zal een verdere lichtbelasting gaan opleveren op het ge-

bied van erfverlichting, straatverlichting, verkeer etc. 

l. Verwacht wordt dat bij dergelijke bedrijvigheid het risico van ongedierte zal toenemen. 

Be s t emm i n g s p l a n .  

m. Een parallelweg aan de westzijde van de Kleine Wetering is een betere oplossing dan een volledige 

verbreding van de Bokkerijweg. Toch wordt er nog altijd een fietspad gepland aan de oostzijde, 

langs de huidige Bokkerijweg. Hiervoor is in het plan alvast een strook van 5 meter van het perceel 

grond dat in eigendom is bij inspreker bestemd als verkeer. In het geldende bestemmingsplan 

heeft het gehele perceel een agrarische bestemming en kan volledig bebouwd worden. Door de in-

perking van het bouwblok wordt de grond minder waard, juist op het moment dat er plannen be-

staan om deze grond aan te kopen voor de aanleg van een fietspad. Er zal sprake zijn van plan-
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schade. Eventuele verkoop van grond dient te verlopen tegen het hogere tarief van de huidige si-

tuatie. Het kruispunt nabij de school acht inspreker zorgwekkend en gevaarlijk, zeker bij toename 

van zwaar vrachtverkeer. 

n. Het bouwvlak is verkleind ten opzichte van de huidige agrarische bestemming. Ook is de agrarische 

bestemming verwijderd. Hierdoor leidt inspreker economisch nadeel. 

o. Momenteel heeft inspreker een kilometers ver vrij uitzicht. Door inplaatsing van diverse bedrijven 

verdwijnt dit uizicht. 

p. Het bestemmingsplan biedt nog ruimte voor een extra inplaatser. Er is geen zekerheid over de lo-

catie van de inplaatser. Tegenover het perceel van inspreker ligt een groot akkergebied, deze lo-

catie is een reële optie voor een inplaatser. De overlast voor inspreker kan dan toenemen. 

q. Het woongenot van inspreker gaat sterk achteruit door de ontwikkelingen. Hierbij spelen de eerder 

genoemde factoren een rol: gezondheid, stankoverlast, zichtvermindering en economische facto-

ren als mede onzekerheid aangaande de toekomst. 

r. Inspreker zal een zeer aanmerkelijk financieel nadeel gaan ondervinden en vraagt zich af of er al 

een inschatting is gemaakt van de planschade gevolgen. 

P l a nMER  

s. De uitgangspunten van het LOG, namelijk het gehele LOG als één geheel beschouwen en een af-

stand van 100 meter tussen bedrijven onderling en burgerwoningen te hanteren, zijn in strijd met 

de adviezen van de GGD. Inspreker verwijst naar en citeert hierbij het informatieblad GGD Inten-

sieve veehouderij en gezondheid. Inspreker vraagt zich af hoe het plan om een open pluimveebe-

drijf te plaatsen zich met deze adviezen verhoudt. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Het is correct dat de klankbordgroep niet de persoonlijke belangen kan behartigen. De groeperin-

gen die daarin hebben deelgenomen vertegenwoordigen gemeenschappelijke belangen. Om vol-

doende recht te doen aan individuele belangen is juist inspraak gehouden incl. een informatie- en 

inspraakbijeenkomst.   

M.b.t. de belangen van burgers wordt het volgende opgemerkt: een aantal jaren geleden is het Re-

constructieplan vastgesteld na een proces waarbij diverse gebiedspartijen intensief betrokken zijn 

geweest. In dit plan is het LOG Beemte-Vaassen aangewezen. Dit is provinciaal beleid en landelijke 

wetgeving (Reconstructiewet) waaraan de gemeenten zich niet zomaar kunnen onttrekken. Nu is 

het zaak het gebied zo goed mogelijk in richten, waarbij een evenwicht moet worden gevonden 

tussen de Reconstructiedoelen, de landschappelijke waarden en het woonklimaat van de huidige 

bewoners. Het gaat dus om een afweging van belangen tussen Reconstructiedoelen, de landschap-

pelijke waarden en het woonklimaat van de huidige bewoners. De belangen van de bewoners wor-

den dus zeker wel herkend en erkend, maar kunnen in die afweging niet altijd gehonoreerd wor-

den. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven (onder afstan-

den). 

ad c. Verwezen wordt naar de beantwoording onder ad a en naar de algemene beantwoording gezond-

heid en planschade. 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad e. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven (onder afstan-

den). 
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ad f. De milieuvergunning (omgevingsvergunning) ziet uiteindelijk toe op wat wel en niet mogelijk is. 

ad g. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad h. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad i. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad j. Dit is een correcte constatering. Gezien de afstanden tot de woningen van de IV-bedrijven is voor 

het gehele plangebied in het planMER geoordeeld dat voor geluidhinder er naar verwachting geen 

overschrijding  van geluidsnormen zal plaatsvinden door IV-bedrijven en dat geluidsbelasting door 

toename van verkeer naar verwachting verwaarloosbaar klein is. De varianten zijn daarom niet on-

derscheidend en scoren neutraal. 

ad k. Dit is een correcte constatering. Inperking van het lichtgebruik is geen ruimtelijk relevant onder-

werp, waardoor het niet in een bestemmingsplan is op te nemen. Niettemin zal het beperken van 

lichthinder wel onderwerp van discussie zijn bij het overleg met ondernemers over de invulling van 

concrete situaties. Ten aanzien van de verkeerstechnische gevolgen: Verwezen wordt naar de al-

gemene beantwoording verkeer. 

ad l. Het risico op ongedierte is geen ruimtelijk relevant onderwerp en blijft hier derhalve buiten be-

schouwing. Overigens ziet de milieuvergunning uiteindelijk toe op wat wel en niet mogelijk is. 

ad m. Er is inderdaad gekozen voor een nieuwe ontsluitingweg ten westen van de Kleine Wetering. De 

bestaande Bokkerijweg is dan met name voor het langzaam verkeer. De aanleg van een fietspad is 

dan ook niet meer aan de orde. Er worden derhalve ook geen gronden voor die doel aangekocht.

  

De verbreding van de Bokkerijweg is niet geregeld in het bestemmingsplan. De bestemming Ver-

keer is uit het geldende bestemmingsplan overgenomen. Naar nu blijkt, is hierbij onvoldoende re-

kening gehouden met de eigendomssituaties. De grens tussen de bestemming Verkeer en Wonen 

wordt naar aanleiding hiervan aangepast.  

Overigens leidt de ontwikkeling van het landbouwontwikkelingsgebied slechts tot een beperkte 

toename van het aantal verkeersbewegingen. In vergelijking met de huidige situatie zal de situatie 

nabij de school nauwelijks veranderen.  

Voor overige wordt verwezen naar de algemene beantwoording verkeer. 

ad n. Zie het antwoord onder m. Ten aanzien van eventuele planschade wordt verwezen naar de alge-

mene beantwoording planschade. 

ad o. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad p. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad q. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid en milieu. 

ad r. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad s. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- De grens tussen de bestemming Wonen en Verkeer wordt bij de Geerstraat 28 aangepast en gelegd 

op de kadastrale grens.  

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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19.  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Bewoners in het gebied zijn te weinig betrokken bij de planontwikkeling. Weliswaar was er een 

klankbordgroep waarin ook bewoners zitting hadden, maar omdat er niet aan hun inbreng werd te-

gemoetgekomen, zijn er bewoners uit de Klankbordgroep gestapt. Dit heeft geresulteerd in de op-

richting van bewonersgroepen zoals de Stichting Leefbaar LOG. Het plan is er op gericht zoveel 

mogelijk bedrijven in dit gebied te plaatsen, de belangen van bewoners zijn ondergeschikt. 

b. Inspreker woont 20 jaar op het huidige adres. Het is een rustig gebied met enkele verspreid lig-

gende agrarische bedrijven, in een straal van 300 meter was geen bebouwing mogelijk. 

Voo r on twe r p  b e s t emm i n g s p l a n .   

c. De bouwmogelijkheden voor bedrijven wordt vrijwel onbeperkt, met name door de wijzigingsbe-

voegdheden. Het plan biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven, de wijzigingsbevoegdhe-

den zullen zeker benut worden. 

d. Het bouwblok van inspreker is ingeperkt, slechts de gebouwen behoren tot het bouwblok. Uitbrei-

ding wordt tegengehouden terwijl aan bedrijven wel uitbreidingsmogelijkheden worden geboden. 

e. De inplaatsing van IV bedrijven betekent een inbreuk op de leefomgeving door stank en stof en 

gevaar voor de gezondheid. Inspreker verwijst hierbij naar de inspraakreactie van Stichting Leef-

baar LOG. 

f. Het pand van inspreker zal in waarde dalen, deze waardedaling wordt niet vergoed. Zou het wel 

gecompenseerd worden dan was er wel gekozen voor een dunbevolkt gebied of waren sterlocaties 

ontwikkeld. Als er voor een nieuw industrieterrein ruimte nodig is worden de burgers uitgekocht. 

Nu het hier om bio-industrieterrein gaat, hanteren de gemeenten ineens andere kaders. Bovendien 

ontvangen de inplaatsers subsidie, maar kunnen burgers niet op een reële schadevergoeding reke-

nen. Hierdoor ontstaat rechtsongelijkheid. De belangen van bewoners zijn ondergeschikt aan de 

economische belangen van een kleine groep bedrijven. De winst voor flora en fauna in de extensi-

veringsgebieden zijn voor de overheid van groter belang dan de zorgplicht voor de bescherming 

van het leefmilieu van de bewoners van het gebied. 

g. De gemeenteraad van Epe heeft besloten dat er ruimte is voor maximaal 8 bedrijven, waarvan er 5 

in Epe mogen komen. Volgens de provincie zijn dit er minimaal 8. Tot voor kort stonden deze vijf 

bedrijven exact ingetekend, maar het vijfde bedrijf dat gesitueerd was aan de Weteringdijk wordt 

niet meer gezien als zijnde één van de acht. Het is niet zeker waar dit vijfde bedrijf komt, dit 

zorgt voor onzekerheid. Bovendien breiden enkele bestaande bedrijven uit op basis van het nu gel-

dende bestemmingsplan. De uitbreiding valt daarmee buiten dit bestemmingsplan en dus behoren 

deze bedrijven niet tot de acht “mega” bedrijven. Inspreker vraagt zich af waarom de gemeente 

Epe boven de grens van 1,5 hectare gaat zitten. 

Bee l d kwa l i t e i t s p l a n  

h. Het beeldkwaliteitsplan is niet juridisch geborgd. Aanplant kan dan niet afgedwongen worden. Dit 

zal dan ook niet gebeuren als het niet bij de bouwvergunning wordt afgedwongen. Inspreker ver-

zoekt om bij elk bouwplan een beeldkwaliteitsplan per bedrijf op te stellen. 

i. Er wordt gesuggereerd dat er lintbeplanting in het gebied zal komen. Dit zal er alleen komen als 

de gemeente de grond aankoopt en zelf onderhoudt. 

j. Weliswaar wordt de waarde van het landschap in het gebied onderkend, maar dit wordt met de 

bouwmogelijkheden voor de bedrijven meteen weer onderuit gehaald. De megabedrijven krijgen 

een bouwmogelijkheid van 16.000 m2 bebouwing, tot 12 meter hoog. Dit maakt het gebied tot in-
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dustrieterrein. Alle foto’s en plaatjes in het plan geven een misleidend beeld, de getoonde bebou-

wing betreft hooguit 600-1.600 m2. Inspreker vraagt zich af wat de overeenkomst is tussen de 

fraaie architectonische hoogstandjes en de megagebouwen die in het gebied komen. De foto’s mis-

leiden. 

P l a nMER  

k. In het plan wordt niets gezegd over de overdraagbaarheid van dierziekten op mensen. 

l. In het rapport wordt gesteld dat de bestemmingswijziging een positief effect heeft. Maar het ne-

gatieve effect op de gezondheid van de bewoners in dit gebied wordt als niet belangrijk be-

schouwd. 

m. Ten aanzien van fijn stof dient ook de vestiging van intensieve veehouderijen meegenomen te 

worden. 

n. Mix aan bedrijven is gebaseerd op aannames die geheel buiten de werkelijkheid liggen. 

o. Opgeroepen wordt omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij de planontwikkeling. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. De bewonersgroeperingen zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd geweest. Er is nu inspraak 

gehouden, waarin iedereen afzonderlijk de gelegenheid heeft gekregen om te reageren.  

M.b.t. de belangen van burgers wordt het volgende opgemerkt: een aantal jaren geleden is het Re-

constructieplan vastgesteld na een proces waarbij diverse gebiedspartijen intensief betrokken zijn 

geweest. In dit plan is het LOG Beemte-Vaassen aangewezen. Dit is provinciaal beleid en landelijke 

wetgeving (Reconstructiewet) waaraan de gemeenten zich niet zomaar kunnen onttrekken. Nu is 

het zaak het gebied zo goed mogelijk in richten, waarbij een evenwicht moet worden gevonden 

tussen de Reconstructiedoelen, de landschappelijke waarden en het woonklimaat van de huidige 

bewoners. Het gaat dus om een afweging van belangen tussen Reconstructiedoelen, de landschap-

pelijke waarden en het woonklimaat van de huidige bewoners. De belangen van de bewoners wor-

den dus zeker wel herkend en erkend, maar kunnen in die afweging niet altijd gehonoreerd wor-

den. 

ad b. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad d. Het bestemmingsvlak is overeenkomstig het geldende bestemmingsplan opgenomen. 

ad e. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad f. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad g. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad h. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording juridische borging beeldkwaliteit. 

ad i. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

ad j. In het beeldkwaliteitsplan zijn afbeeldingen en maatvoeringen opgenomen overeenkomstig de mo-

gelijke werkelijkheid. 

ad k. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad l. Onduidelijk is waar de inspreker op doelt. In het planMER zijn de effecten voor verschillende the-

ma’s weergegeven van het bestemmingsplan voor verschillende varianten. Over het algemeen is er 

sprake van neutrale of negatieve effecten. In het planMER staat niet dat de bestemmingswijziging 

een positief effect heeft. Overigens wordt verwezen naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad m. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 
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ad n. In het planMER zijn aannamen gedaan die alle zijn toegelicht. Er zijn in principe oneindig veel 

combinaties mogelijk en oneindig veel varianten te maken en door te rekenen, maar omwille van 

de communicatie is de keuze geweest om het aantal varianten te beperken. De opstellers van het 

planMER hebben in overleg met de opdrachtgevers (de beide gemeenten) en met inachtname van 

de inspraak (o.a. LTO Noord en de inbreng n.a.v. de raads-/staten-informatieavond op 4 nov. 

2009, waar is gewezen op de doorgroeimogelijkheden tot 1,5 ha) de varianten opgesteld, gerap-

porteerd en doorgerekend. 

ad o. Door middel van de inbreng van de klankbordgroep in de voorbereiding van de plannen, het houden 

van informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven en het houden van inspraak zijn belanghebbenden 

en omwonenden betrokken bij de planontwikkeling. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

20. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. a Inspreker heeft een perceel in eigendom dat ligt naast het perceel van het in te plaatsen var-

kensbedrijf aan de Weteringdijk te Vaassen. Inspreker heeft voor dit perceel een verzoek inge-

diend voor de vestiging van een varkenshouderij welke niet gehonoreerd is. Om verdere ontwikke-

lingen open te houden verzoekt inspreker om een afstand aan te houden van minimaal 50 meter 

tussen het perceel van inspreker en het perceel van de te vestigen varkenshouderij. 

b. b Inspreker richt zich tegen de omvang van het bouwblok van 3 hectare, elders in het land worden 

bouwblokken begrensd op 1,8 hectare. Twee kleinere bouwblokken zijn ook beter landschappelijk 

in te passen. 

c. c Inspreker verzoekt om de grens van het bouwblok van de buren op te schuiven tot 50 meter van 

de perceelsgrens. 

d. d Tevens verzoekt inspreker om zijn verzoek om toekenning van een bouwblok alsnog te honore-

ren. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Inspreker heeft inderdaad een principeverzoek ingediend voor de vestiging van een varkenshoude-

rij op het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nr. 1074 met een grootte van 

circa 1,2 hectare. Dit verzoek paste echter niet binnen de uitgangspunten van de Gebiedsvisie 

(brief nr. 2009-68813). De afstand tot andere bouwblokken van bedrijven en woningen dient mini-

maal 100 meter te bedragen. Daaraan wordt niet voldaan. 

ad b. De omvang van de bouwvlakken voor de inplaatsers is in het door de gemeenteraden vastgestelde 

Gebiedsplan vastgelegd op 3 ha met een bebouwingspercentage van 60%. De landschappelijke in-

passing dient daarbij ook binnen het vlak van 3 ha te liggen. Dat is vergelijkbaar met een bouwvlak 

van 1,8 ha. zonder bebouwingspercentage, waarbij de landschappelijke inpassing buiten het bouw-

vlak mag worden gesitueerd. 

ad c. Gelet op de omvang van het bedrijf van de buren en de hiervoor beschikbare gronden is het niet 

mogelijk om dit verzoek te honoreren. 

ad d. Zie de beantwoording onder a. 
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Conclusie 

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

21. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Inspreekster woont midden in het gebied. De plannen geven inhoudelijk niet voldoende duidelijk-

heid geven m.b.t. toekomstige geurbelasting, luchtkwaliteit en geluidhinder op het adres Wete-

ringdijk 119 te Vaassen. 

b. Tevens zal er sprake zijn van ernstige waardevermindering van genoemd onroerend goed. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

22.  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. De uitgangspunten zijn duidelijk. Het juridisch kader om 

te komen tot realisatie en handhaving ontbreekt echter. In het bestemmingsplan dient een ver-

plichting te worden opgenomen dat er een borgsom bij de gemeente gestort dient te worden voor 

aanleg van erfbeplanting, bijvoorbeeld een bedrag van € 250,-- per are. Indien de erfbeplanting is 

gerealiseerd krijgt de ondernemer de borgsom terug, zo niet dan moet de gemeente, één jaar na 

in gebruik name van de stallen, derden opdracht geven de erfbeplanting op orde te brengen. Dit 

kan dan gefinancierd worden met de borgsom. 

b. Bij bestaande bedrijven is er bij uitbreiding geen ruimte op de erven om uit te breiden. Uitbrei-

ders moeten gedwongen worden om minimaal 20% van het bouwoppervlak in groen en of blauwe 

natuur aan te leggen. 

c. Aan één zijde van gebouwen dient volgens het BKP een bosperceel van 25 meter te worden aange-

legd en aan de achterzijde een rietkraag. Daar een rietkraag de gebouwen niet aan het zicht ont-

trekt wordt voorgesteld om het bosperceel door te trekken naar de achterzijde. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording beeldkwaliteit. De suggestie ten aanzien van de 

borgsom wordt meegenomen bij de uitwerking van anterieure overeenkomsten. 

ad b. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van agrarische bouwvlakken wordt 

getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. Het zorgdragen voor een goede landschappelijke inpassing is 

daarmee een noodzakelijke voorwaarde om aan de vergroting mee te werken. Als bedrijven geen 

gronden buiten hun bouwblok beschikbaar hebben, dan zullen ze derhalve voor inpassing binnen 

het bouwblok zorg moeten dragen.   

Bij uitbreiding van agrarische bedrijven binnen de geldende bouwblokken zal de commissie ruimte-

lijke kwaliteit (Apeldoorn) c.q. de welstandscommissie (Epe) er op basis van het beeldkwaliteits-
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plan op toezien dat er sprake is van een zorgvuldige inpassing in de omgeving. Zie ook algemene 

beantwoording beeldkwaliteit. 

ad c. De gemeenten zijn van mening dat een goede landschappelijke inpassing meer is dan alleen het 

aan het zicht onttrekken van gebouwen. Gelet op het relatief natte karakter van het broekontgin-

ningenlandschap vormt een rietkraag een passend landschapselement. Door middel van de riet-

kraag worden de gebouwen niet volledig aan het zicht onttrokken, maar krijgt het erf wel een rus-

tigere uitstraling. Bovendien kan de rietkraag een bijdrage leveren aan de waterberging en water-

zuivering. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

23. 

Inhoud van de brief 

Op het perceel Weteringdijk 113 te Vaassen wordt een aannemersbedrijf en pluimveehouderij geëxploi-

teerd. 

a. Een deel van een bestaande stal valt buiten het bouwperceel. Verzocht wordt om de vorm van het 

bouwperceel te wijzigen, waarbij de totale oppervlakte gelijk blijft. Aan de noordzijde ligt de 

bouwperceelsgrens tot aan de Eeuwhorstweg, het is echter niet aannemelijk dat de stallen of ge-

bouwen ooit tot op deze weg gebouwd zullen worden. De achterzijde van het bouwperceel mag 

dus ingekort worden, deze ruimte mag worden aangelegd aan de zijde waar groei van het bedrijf 

het meest gewenst is: aan de oostzijde. Aan de zuidwestzijde kan welstandtechnisch nooit ge-

bouwd worden aangezien er dan voor de woning wordt gebouwd. Deze ruimte mag ook weggehaald 

worden en aan de oostzijde aangelegd worden. 

b. Volgens de planregels bedraagt de maximale oppervlakte voor het aannemersbedrijf maximaal 

605 m2. Dit is de oppervlakte van de werkplaats. Er is echter ook een opslagschuur met een opper-

vlakte van 285 m2 die al jaren ook voor het aannemersbedrijf gebruikt wordt. Verzocht wordt om 

de oppervlakte in de tabel te wijzigen van 605 naar 890 m2. 

 

Beantwoording 

Inspreker exploiteert een pluimveehouderij en aannemerij. Inspreker verzoekt de grenzen van het bouw-

blok aan te passen om het bouwblok efficiënter te kunnen benutten. Het bouwblok heeft al een opper-

vlakte van 2,3 ha. Een dergelijk groot bouwblok zien de gemeenten graag op een goede wijze landschap-

pelijk ingepast. Binnen het huidige bouwblok is dit niet mogelijk. De noordelijke strook van het bouwblok 

gelegen langs de Eeuwhorstweg bevat al een houtsingel.  

Na overleg met inspreker is gebleken dat inspreker bereid is tot landschappelijke inpassing en aanpassing 

van het bouwvlak. Het bouwvlak wordt tevens vergroot tot een oppervlakte van 3 hectare, met een be-

bouwingspercentage van 60%. Hiertoe wordt het bouwvlak aan de oostzijde uitgebreid. Aan de noordzijde 

van het bouwvlak vervalt een strook van het bouwvlak. Dit maakt de landschappelijke inpassing aan de 

oostzijde mogelijk. Tevens wordt hiermee de afstand tot het agrarisch bedrijf, gelegen aan de Wetering-

dijk 111, vergroot. De uitbreiding aan de oostzijde ligt op 100 m van het bouwblok van het naastgelegen 

agrarische bedrijf. 
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De oppervlakte van de opslagschuur zal opgeteld worden bij de oppervlakte die maximaal voor het aan-

nemersbedrijf gebruikt mag worden.  

 

Conclusie 

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- Het bouwvlak wordt aangepast en vergroot tot 3 ha. Hiermee kunnen de wijzigingsbevoegdheden 

voor een extra 3 ha-bedrijf op het grondgebied van de gemeente Epe uit de regels worden verwij-

derd.  

- In de planregels wordt de tabel onder regel 3.1h aangepast, de oppervlakte voor het perceel Wete-

ringdijk 113 (aannemersbedrijf) is gewijzigd van 605 naar 890 m2. 

 

24. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Be s t emm i n g s p l a n .  

a. Het plan houdt onvoldoende rekening met de bewoners van het gebied op het gebied van land-

schapsuitstraling, milieu belasting, verkeer toename, afbreuk van natuur, gezondheidsrisico's, enz. 

Ook zal er sprake zijn van waardedaling van de woningen in het plangebied. 

Bee l d kwa l i t e i t .  

b. Het toestaan van grote geconcentreerde megastallen brengt schade toe aan het landschap. Zeker 

in de cluster rond de Bokkerijweg en de Weteringdijk. Tevens is er onduidelijkheid de nokhoogte, 

soort bebouwing en beplanting rondom megastallen. 

c. Inspreker beroept zich op planschade. 

d. Inspreker verwijst voor verdere detailinvulling naar de inspraakreactie van de Stichting Leefbaar 

LOG Beemte Vaassen. 

P l a nMER .  

e. In het planMER is niet voldoende aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s. 

f. De concentratie van bedrijven zorgt voor een grote concentratie fijn stof en geuroverlast. 

g. De verkeersbelasting zal toenemen. 

 

Beantwoording 

ad a. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid en algemene beantwoording plan-

schade. 

ad b. Niet ontkend wordt dat het gebied waar de nieuwvestigingen worden toegelaten (Bokkerijweg) van 

karakter zal veranderen. De keuze om dit gebied als inplaatsingsgebied voor intensieve veehoude-

rijen aan te merken is echter al eerder gemaakt in het Reconstructieplan, Streekplan en Gebieds-

plan. Dat staat niet meer ter discussie. Het is nu zaak om, rekening houdend met die uitgangssitu-

atie, een zo goed mogelijke landschappelijke inrichting van het gebied na te streven, rekening 

houdend met het woonklimaat van de huidige bewoners.  

Er is geen sprake van onduidelijkheid omtrent de bebouwingsmogelijkheden. In de regels van het 

bestemmingsplan staat aangegeven welke bebouwing mogelijk is. De beplanting rond de stallen 

komt aan de orde bij de welstandstoetsing of bij toepassing van afwijkings- of wijzigings-

bevoegdheden in het bestemmingsplan. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad d. Verwezen wordt naar de beantwoording van de genoemde inspraakreactie (reactie nr. 29). 



  

Nota inspraak en overleg bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen  33 

ad e. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad f. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad g. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

 

Conclusie 

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

25. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Het perceel Weteringdijk 40 te Vaassen heeft in het vigerende bestemmingsplan een agrarische 

bestemming. In het voorontwerp bestemmingsplan heeft het perceel een woonbestemming. In-

sprekers hebben het perceel in 2007 gekocht met het doel er een paardenhouderij te vestigen, 

conform de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan. 

b. Inspreker verzoekt het perceel derhalve de bestemming “gebruiksgerichte paardenhouderij” dan 

wel een voor een paardenhouderij passende bestemming te geven. 

c. Tevens verzoekt inspreker het aangegeven bouwperceel te vergroten zoals aangegeven op de bij 

de inspraakreactie gevoegde bijlage. Het gewenste bouwblok heeft een afmeting van 191 x 63 me-

ter en een oppervlakte van 5.930 m2. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Uit het ingediende bedrijfsplan blijkt dat het hier gaat om een klein agrarisch bedrijf c.q. paar-

denhouderij. Er zijn plannen voor verdere uitbouw van dit bedrijf. Om die reden krijgt het bedrijf 

een agrarisch bouwvlak met de aanduiding ‘paardenhouderij’. 

ad b. zie ad a. 

ad c. Het bouwvlak wordt aangepast overeenkomstig de wensen. 

 

Conclusie 

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- De woonbestemming wordt omgezet in een agrarisch bouwvlak van circa 0,6 ha met de aanduiding 

‘paardenhouderij’.  

 

26. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Het perceel plaatselijk bekend Gatherweg 10 te Vaassen heeft in het voorontwerp bestemmingsplan een 

woonbestemming gekregen. Gelet op de activiteiten die inspreker uitoefent dient de locatie onder agra-

rische bedrijvigheid geschaard te worden. Inspreker heeft 3 hectare grasland, 11 stuks runderen en 16 

geiten. Er is een milieuvergunning verstrekt. Bovendien is de toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebou-

wen niet toereikend voor de agrarische bedrijvigheid. Verzocht wordt om een vergelijkbare bestemming 

als in het geldende bestemmingsplan (agrarische bedrijfsdoeleinden- bestaand erf) toe te kennen. 
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B e a n twoo r d i n g  

Aangezien er sprake is van een geldende milieuvergunning (voor een veehouderij en kattenpension) wordt 

het plan naar aanleiding van deze inspraakreactie aangepast en krijgt het alsnog een agrarische bestem-

ming met een klein agrarisch bouwvlak en met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch-

nevenactiviteit” voor het kattenpension.  

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- De woonbestemming wordt omgezet in een klein agrarisch bouwvlak met de aanduiding ‘specifieke 

vorm van agrarisch-nevenactiviteit’ voor het kattenpension (max. 360 m2).  

 

27. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

In het eindverslag van het gebiedsplan is toegezegd dat het kattenpension Geerling zou worden opgeno-

men op de kaart met bestaande bedrijven. In het voorontwerp bestemmingsplan heeft de locatie Ga-

therweg 10 echter alleen de bestemming wonen. Een dierenpension valt onder de categorie semi- agrari-

sche bedrijvigheid. Verzocht wordt dan ook om het perceel een agrarische bestemming te geven en in de 

planregels onder artikel 3 punt h, het kattenpension op te nemen met een oppervlakte van 360 m2. 

 

B e a n twoo r d i n g  

De inspraakreactie is aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Zie de beantwoording onder 

nummer 27. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- De woonbestemming wordt omgezet in een klein agrarisch bouwvlak met de aanduiding ‘specifieke 

vorm van agrarisch-nevenactiviteit’ voor het kattenpension (max. 360 m2).  

 

28. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Be s t emm i n g s p l a n .  

a. Inspreker geeft een overzicht van gebeurtenissen die tot de planvorming hebben geleid. 

b. De plannen bevatten een aantal goede uitgangspunten. Door knip- en plakwerk uit andere produc-

ten is het een onoverzichtelijk geheel geworden. Inspreker betreurt het dat de concepten niet met 

de klankbordgroep besproken zijn, er hadden dan fouten verwijderd kunnen worden. 

P l a nMER .  

c. Sinds de totstandkoming van de reconstructiewetgeving zijn de inzichten gewijzigd ten aanzien van 

onder meer fijn stof problematiek en volksgezondheid. Bovendien vraagt de inspreker terughou-

dendheid in de planontwikkeling gelet op het onderzoekproces van de rijksoverheid. Inspreker acht 

het noodzakelijk, dat er een evaluatie komt van de uitgangspunten van dit plan, het planontwikke-

lingsproces en de verdere planontwikkeling. Als ook de voortschrijdende schaalvergroting in ogen-

schouw genomen zullen de LOG’s beperkt moeten worden en dienen de IV-bedrijven verdeelt te 

worden over sterlocaties in het gebied tussen Hattem en Brummen. 
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Be s t emm i n g s p l a n .  

d. Het bestemmingsplan maakt maximaal 8 bedrijven met een oppervlakte van 3 hectare (nieuwves-

tiging hervestiging en uitbreiding) mogelijk. Van deze 8 bedrijven kunnen er 5 in Epe komen en 3 

in Apeldoorn. Op de plankaart staan 4 nieuwe bedrijven op maagdelijke grond ingetekend. Aan de 

noordzijde van het plangebied bevindt zich ook al een (bestaand) bedrijf met een bouwblok van 

circa 2 hectare. Hiermee is het plangebied van Epe vol. Dit blijkt ook uit de plan-MER. Inspreker 

verzoekt de locaties vast te leggen zoals ze nu geformeerd zijn en geen wijzigings- en ontheffings-

bevoegdheden op te nemen in het bestemmingsplan. Vanuit de bedrijven is er ook geen belangstel-

ling meer voor plaatsing in het LOG. 

e. Inspreker vraagt zich af of bedrijven die een kleiner perceel dan 1 hectare hebben zonder wijzi-

ging van het bestemmingsplan kunnen uitbreiden naar 3 hectare. 

f. Alle functionerende bedrijven mogen uitbreiden tot een bouwblok van 1,5 hectare. Het is niet dui-

delijk welke bedrijven dit betreft. Uitgangspunt moet dan ook zijn dat bedrijven met een aantal 

NGE's groter dan 30 mogen uitbreiden naar 1,5 ha. Uitgaande van de gegevens uit de gecombineer-

de opgaven van 2009 kan exact op basis van NGE en de afstandsgrens in het bestemmingsplan vast-

gelegd worden welke bedrijven in aanmerking komen. (behoudens de milieu aspecten) De term 

hobbyboer dient duidelijk omschreven te worden. Veehouderijen kleden de open ruimte aan, in-

spreker vindt het vreemd dat deze bedrijven voor hervestiging van IV bedrijven in aanmerking ko-

men. 

g. Inspreker is van mening, dat zowel ruimtelijke ordening (behoud van een kleinschalig landschap) 

als het leefmilieu van bewoners leidinggevend moet zijn en niet de milieu- misbruik-ruimte van 

een sterk vervuilende industrie. 

h. Eén van de uitgangspunten van het Reconstructieplan Veluwe is het beschermen van natuur. Na-

tuur is niet alleen de Veluwe, ook in het LOG komt waardevolle natuur voor. Wat zijn de effecten 

van de bedrijven op deze natuur. Voor mensen in het LOG en zeker ook voor recreanten in het ge-

bied is hun gebied net zulke waardevolle natuur als de Veluwe. Inspreker wenst aandacht voor dit 

aspect. 

i. Inspreker vindt de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden en ontheffingsbevoegdheden 

ongewenst. Het gaat niet aan, dat bedrijven van elders rechtszekerheid geboden wordt en dat be-

woners nu en in de toekomst in het ongewisse blijven. Met name, dat via een wijzigingsbevoegd-

heid op elke woonbestemming in principe een zogenaamd 3 hectare bedrijf zou kunnen komen 

keurt inspreker af. Een woonbestemming dient woonbestemming te blijven. Een agrariër, die al of 

niet gedwongen is om te stoppen, zou ook het recht moeten krijgen de boerderij te verkopen met 

als bestemming 'wonen'. 

P l a nMER .  

j. Het leefklimaat qua geur zal er volgens het plan flink op achteruit gaan. De wettelijke norm van 14 

OU/m3 vindt inspreker bij een dergelijke concentratie van te verwachten nieuwe bedrijven, be-

staande bedrijven, uitbreiders en een flink aantal grote bedrijven in de nabijheid van het LOG 

(o.a. aan het zuidelijke gedeelte van de Gatherweg) veel te ruim. Bewoners in en om het LOG die-

nen gevrijwaard worden van stank ten gevolge van de maximale invulling van het LOG. De norm 

van 14 OU/m3 dient dan ook drastisch naar beneden toe te worden bijgesteld. Daarbij dienen ook 

strenge eisen gesteld te worden ten aanzien van de uitstoot van ammoniak en fijn stof. De best be-

schikbare technieken dienen te worden toegepast. In het bestemmingsplan moeten eisen opgeno-

men worden om de uitstoot minimaal te maken. Ook een handhavingsbeleid dient opgenomen te 
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worden, zeker ook, omdat het niet op de juiste wijze (kostbaar) gebruik van luchtwassers de uit-

stoot en de stank juist zal doen toenemen. Overigens zijn de veelgeprezen luchtwassers nog nau-

welijks getest op het gebruik op zo’n grote schaal. 

k. Er bestaan grote risico's van grote concentraties van dieren en vooral ook verschillende diersoorten 

bij elkaar op korte afstanden. Bovendien heeft de raad van Epe uitgesproken dat de afstand tussen 

locaties minimaal 250 meter moet zijn. Alleen als dit onmogelijk zou zijn, dan mocht 100 meter 

ook. Deze afstand komt niet terug in het plan. Inspreker wil deze afstand in het plan opgenomen 

zien. Ook deze afstand is overigens onvoldoende. Ook de op blz 81 van het PlanMer genoemde 

noodzakelijke afstand van 200 m rond pluimveebedrijven wordt volkomen genegeerd. 

l. In hoofdstuk 4 (uitvoerbaarheidaspecten) worden onderwerpen uit het plan MER genoemd. Inspre-

ker heeft ondermeer gereageerd op de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Met de inspraakreacties 

is niets gedaan, dit is teleurstellend en beledigend. Bestuurlijke keuzes zijn de norm, alle reële 

argumenten zijn daaraan ondergeschikt. Volksgezondheid wordt niet genoemd. Dit doet geen recht 

aan recente gebeurtenissen en ontwikkelingen, denk aan Q-koorts, MRSA bacterie, ESBL bacterie 

en clostridiumbacterie door ongebreideld gebruik van antibiotica. Inspreker verwijst naar de reac-

tie op de plan-MER. 

Be s t emm i n g s p l a n .  

m. In het voorontwerp mist een hoofdstuk over de financiële gevolgen voor de overheid. Inspreker 

wenst een hoofdstuk opgenomen te zien waarin wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met plan-

schade en schade aan volksgezondheid als gevolg van de maximale invulling van het gebied. Waar-

om worden bewoners niet uitgekocht en schadeloos gesteld of een andere woon/werkplek aange-

boden. Bij de aanleg van industrieterreinen gebeurt dit ook. 

n. In het plan komt een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden voor. Ook is bestaand bedrijfs-

gebruik niet bekend. Het gehele plan dient geactualiseerd en aangepast te worden. 

o. Het plan bevat alleen een paragraaf over burgerwoningen. De mensen die in het LOG wonen wor-

den niet genoemd, laat staan beschermd. Een burger in het LOG gebied dient op gelijke wijze be-

schermd te worden tegen bedreigingen vanuit de (agro) industrie als een burger in de dorpen. De 

gemeente heeft een zorgplicht. 

p. In het plan wordt gewezen op een goede infrastructuur en veiligheid van de weggebruikers. De 

infrastructuur dient aangepast te worden voordat wordt gestart met de bouw van de bedrijven. De 

bouw zal namelijk een toename van zwaar vrachtverkeer met zich meebrengen. 

q. Inspraak is niet bedoeld om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Inspraak is niet bedoeld om 

de argumenten die worden aangedragen ter zijde te schuiven met non- argumenten om de be-

stuurlijke keuzes te rechtvaardigen. Inspraak is wel bedoeld om in samenspraak met anderen ver-

antwoorde keuzes te maken. 

PlanMER. 

r. Het planMER is een document dat keuzes achteraf goedpraat. Alle milieueffecten dienen onder-

zocht te worden, een volledige beschrijving van de gevolgen voor het leefmilieu, een goede ruim-

telijke ordening die daaruit voortvloeit en het optimaliseren van een goede leefomgevingskwali-

teit. 

s. De negatieve effecten naar echte natuurgebieden van stikstof wordt gecompenseerd via saldering. 

t. De bekende in te plaatsen bedrijven zijn niet als zodanig meegenomen in de berekeningen. 

u. Volksgezondheidsaspecten zijn niet meegenomen. 
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v. Door de wijziging van burgerwoning naar agrarisch neemt het aantal inplaatsingsmogelijkheden 

weer toe. 

w. Welk onderzoek is gedaan naar de grootte van alle bedrijven, de daar gehouden diersoorten, de 

uitbreidingsmogelijkheden, het bouwvlak etc. in – en rond het log. 

x. Op welke bestaande locaties is inplaatsing, uitbreiding, omzetting, bedrijfsbeëindiging, omzetting 

naar woonlocaties mogelijk? 

y. De invloed van buiten het LOG is niet meegenomen. 

z. In de paragraaf fijn stof ontbreekt pm 2,5. 

Bee l d kwa l i t e i t s p l a n .  

aa. Meer aandacht voor een open landschap en zichtlijnen. 

bb. Geen verdere aantasting van de open ruimte dan door de vier in Epe en één in Apeldoorn geplande 

bedrijven op maagdelijke grond. 

cc. Geen mogelijkheid creëren van zogenaamde 3 hectare- bedrijven op bestaande 

woon/werklocaties. Met vijf (ook gelet op andere milieuaspecten) nieuwe bedrijven is het gebied 

toch echt wel vol. 

dd. Naast overleg met industriëlen, een juridische kader creëren om landschappelijke inpassing af te 

dwingen via borgstelling en dwangsommen, e.d. Een handhavingsbeleid op te nemen met voldoen-

de financiële prikkels. 

ee. Bestaande (uitbreidende) 1,5 hectare bedrijven dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als 

de bedrijven op maagdelijke grond. Ook hier een begrenzing in aantal opnemen. 

ff. Een grotere afstand tussen bedrijven onderling en woningen om het open karakter te handhaven. 

gg. Achteruitgang van reeds aanwezige, landschappelijke en ecologische waarden (biodiversiteit) dient 

volledig vermeden te worden door beperking van de ammoniakuitstoot door teveel en te grote be-

drijven in het gebied. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

ad b. Tijdens de voorbereiding van de plannen is uitvoerig gesproken met belangenorganisaties. Daar-

naast kan ook in het kader van de inspraak gereageerd worden op de stukken en kunnen zo nodig 

onjuistheden worden gecorrigeerd. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal bedrijven. 

ad e. Uitbreiding is alleen mogelijk binnen het opgenomen bouwvlak. Via een wijzigingsbevoegdheid is 

uitbreiding mogelijk onder voorwaarden. Tegen een wijzigingsplan kunnen alsnog zienswijzen wor-

den ingediend. 

ad f. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad g. Een aantal jaren geleden is het Reconstructieplan vastgesteld na een proces waarbij diverse ge-

biedspartijen intensief betrokken zijn geweest. In dit plan is het LOG Beemte-Vaassen aangewe-

zen. Dit is provinciaal beleid en landelijke wetgeving (Reconstructiewet) waaraan de gemeenten 

zich niet zomaar kunnen onttrekken. Nu is het zaak het gebied zo goed mogelijk in richten, waar-

bij een evenwicht moet worden gevonden tussen de Reconstructiedoelen, de landschappelijke 

waarden en het woonklimaat van de huidige bewoners. 

ad h. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording natuurbescherming. 

ad i. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 
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ad j. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad k. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad l. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad m. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad n. In het bestemmingsplan zijn de bestemmingen zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk vastgelegd, 

zowel op de verbeelding als in de regels en toelichting. De inspraak is erop gericht om onvolko-

menheden uit het plan te halen. 

ad o. De bescherming van het leefmilieu voor de burgers vindt plaats door middel van regelgeving op het 

gebied van het leefmilieu. In de toelichting van het bestemmingsplan (met name hoofdstuk 4) is en 

wordt nog nader onderbouwd dat de ontwikkelingen in het bestemmingsplan voldoen aan de gel-

dende milieukwaliteitseisen 

ad p. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

ad q. Inspraak betekent dat een ieder een inspraakreactie ten aanzien van de plannen kan indienen en 

dat deze zienswijzen worden meegewogen in de bestuurlijke besluitvorming. Argumenten die in 

het kader van de inspraak naar voren komen wordt zorgvuldig bekeken en waar nodig en wenselijk 

vindt aanpassing van de plannen plaats. Daartoe is de voorliggende inspraaknota opgesteld. Zoals 

ad g al is aangegeven, is daarbij sprake van een afweging van belangen. Inspraak betekent niet dat 

besluiten in samenspraak met belanghebbenden genomen moeten worden. De colleges van B&W en 

de gemeenteraden hebben een eigen verantwoordelijkheid om keuzes te maken, gehoord hebbend 

de reacties in het kader van de inspraak. 

ad r. Hierbij dient bedacht te worden dat een planMER “slechts” de milieugevolgen van het opgestelde 

bestemmingsplan in beeld dient te brengen op gebiedsniveau. Dat wil zeggen dat niet alle details 

per locatie precies bekend behoeven te zijn. Daarom is gewerkt met aannames. Op basis van deze 

aannames voor het planMER is de verwachting dat het planMER een realistisch beeld geeft van de 

mogelijke milieugevolgen van het bestemmingsplan. De reactie van de commissie m.e.r. op het 

planMER bevestigd deze verwachting.  

Daar waar een agrarisch bedrijf gebruik maakt van de mogelijkheden in het bestemmingsplan dient 

een individuele beoordeling plaats te vinden van de milieugevolgen in het kader van de milieuver-

gunning. Bij grotere intensieve veehouderijen dient dan in een aantal gevallen in dat kader nog 

een besluitMER te worden opgesteld. 

ad s. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording natuurbescherming. 

ad t. Er is in het planMER wel rekening gehouden met het type bedrijf van de bekende in te plaatsen 

bedrijven. Voor het aantal dieren per bedrijf zijn aannames gedaan, omdat deze nog niet precies 

vaststaan. De precieze milieubeoordeling per in te plaatsen bedrijf zal nog moeten plaatsvinden in 

het kader van de milieuvergunning. Bij grotere intensieve veehouderijen dient dan in een aantal 

gevallen in dat kader nog een besluitMER te worden opgesteld. 

ad u. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad v. In het planMER is rekening gehouden met 8 locaties van 3 ha. Deze kunnen op maagdelijke grond 

liggen, bestaande agrarische bouwvlakken kunnen worden vergroot en eventueel zou ook een bur-

gerwoning kunnen worden omgezet naar een 3 ha bouwvlak (zie ook algemene beantwoording aan-

tal in te plaatsen bedrijven). Of dat zal gebeuren en op welke locatie is niet op voorhand te zeg-

gen. Dat is afhankelijk van het type intensieve veehouderij (kippen, varkens e.d.) en van de loca-

tie t.o.v. omliggende functies (minimaal 100 m afstand tot agrarische bouwvlakken of bestem-

mingsvlakken van burgerwoningen. Door in het planMER rekening te houden met 8 locaties van 3 ha 
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is voldoende meegenomen dat één van die locaties wellicht een voormalige burgerwoning zou kun-

nen zijn. 

ad w. De gemeentelijke vergunningbestanden vormden de basis voor het planMER. De uitbreidings-

mogelijkheden voor alle veehouderijbedrijven in het LOG zijn beoordeeld bij het bepalen van de 

doorgroeiers in de plusvarianten. 

ad x. Zie beantwoording ad v. 

ad y. Verwezen wordt naar de geurkaarten. Voor de berekeningen van de geursituatie zijn alle relevante 

bedrijven meegenomen, ook buiten de weergegeven zone. De kaart geeft weer hoe dit uitpakt in 

het LOG en in de weergegeven zone daaromheen. Gezien de lokaal optredende effecten t.a.v. geur 

is een bredere zone die de geursituatie weergeeft niet nodig. 

ad z. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad aa. Binnen de kaders van het Reconstructieplan en Gebiedsplan is naar de mening van de gemeenten 

in het BKP voldoende rekening gehouden met open landschap en zichtlijnen. Zie overigens beant-

woording ad g. 

ad bb. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad cc. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad dd. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording beeldkwaliteit. 

ad ee. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad ff. De minimale afstandseis tussen emissiepunten van agrarische bedrijven is 50 meter op grond van 

landelijke richtlijnen. In het gebiedsplan is afgesproken om uit te gaan van een minimale afstand 

van 100 meter tussen bouwvlakken en woonbestemmingen aan te houden. Veterinaire eisen (dier-

ziekten) en zichtlijnen op de contouren van de Veluwe aan de horizon spelen enerzijds hierbij een 

rol en anderzijds de opgave vanuit het Reconstructieplan om een aantal bedrijven van elders te 

kunnen inplaatsen.  

ad gg. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording natuurbescherming. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

29. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

In het plan is gekozen een maximale invulling voor intensieve veehouderijen in het gebied. Omdat in het 

plan ook diverse wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen leidt dit tot onduidelijkheid en rechtsonzeker-

heid. De plannen zoals ze er nu liggen zijn niet geënt op de kwaliteit van het leven, natuur en duurzaam-

heid. 

 

B e a n twoo r d i n g  

Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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30. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

P l a nMER .  

a. De effecten van het LOG reiken tot minimaal 1 km rondom het LOG. De effecten van de het be-

stemmingsplan Buitengebied 8e p.h. (intensieve veehouderij), A50 en N792 dienen in het plan ver-

werkt te worden. Verder ligt er een gevoelig object (basisschool) in het LOG. 

b. Inspreker verzoekt de gemeente aan te geven of de plannen voldoen aan de Europese wetgeving. 

c. De gemeente Epe dient invulling te geven aan haar zorgplicht naar de bewoners en niet slechts te 

verwijzen naar onvoldoende regelgeving op het gebied van de gezondheidsaspecten. 

d. Inspreker heeft bij brief d.d. 28 april 2010 assistentie aangeboden voor metingen op het gebied 

van fijn stof via Buro Blauw. Dit omdat berekende waarden niet altijd kloppen, blijkt uit metin-

gen. 

e. Inspreker onderschrijft de reactie van de gebiedsgroep. 

f. De onderlinge afstand tussen bedrijven dient minimaal 400 meter te bedragen. 

g. Luchtsituatie: Foute veronderstelling zolang niet is vastgelegd dat er geen uitbreiding mag zijn net 

onder de IPPC norm.  

h. Geluidshinder: de school ligt binnen de geluidszone, er zijn dringend maatregelen nodig om bui-

tenspelen mogelijk te maken. 

i. Er zijn geen varianten, maar variaties op al ingenomen grondposities. 

Be s t emm i n g s p l a n .  

j. Paragraaf 4.7 geluid. Bij bepaling van mogelijke locaties dienen ook de belangen van mensen aan 

de andere kant van het LOG meegenomen te worden. Bedrijfsproducties cumulatief met A50 ge-

luidproducties. 

k. Er dient een aparte paragraaf over gezondheid te worden opgenomen. 

l. Paragraaf 4.5 toelichting. Deze paragraaf klopt niet met de praktijk. In het plan dient opgenomen 

te worden dat alle IV bedrijven in het LOG moeten voldoen aan uitstoot criteria en ook dienen 

handhavingsmaatregelen gespecificeerd te worden. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a.  Voor zover relevant zijn ook effecten aangegeven buiten het LOG. In dit verband wordt opge-

merkt dat de commissie m.e.r. heeft aangegeven dat de essentiële informatie in het planMER aan-

wezig is om het milieubelang volwaardig mee kunnen wegen in de besluitvorming. 

ad b. Op gebiedsniveau voldoen de plannen in beginsel aan de Europese wetgeving. Voor wat betreft de 

regelgeving op het gebied van de natuurbescherming wordt verwezen naar de algemene beant-

woording natuurbescherming. Het planMER doet geen uitspraken of in concrete gevallen kan wor-

den voldaan aan de Europese wetgeving. Bij de beoordeling van de aanvraag voor een milieuver-

gunning zal dit per geval nader worden beoordeeld. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad d. Voor veehouderijen bestaat er nog geen toetsingskader voor fijn stof. In het planMER is op basis 

van expert judgement zo goed mogelijk rekening gehouden met dit aspect.  

ad e. Voor de beantwoording wordt verwezen naar de betreffende reactie. 

ad f. De minimale afstandseis tussen emissiepunten van agrarische bedrijven is 50 meter op grond van 

landelijke richtlijnen. In het gebiedsplan is afgesproken dat de minimale afstand tussen het bouw-

blok van een hervestigend en doorgroeiend bedrijf en de bouwblokken van andere agrarische be-
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drijven of burgerbestemmingen minimaal 100 meter dient te bedragen, vanuit het oogpunt van de 

verspreiding van dierziekten en om voldoende zichtlijnen te houden (o.a. op de contouren van de 

Veluwe aan de horizon). 

ad g. Het is niet duidelijk wat de inspreker bedoelt met deze reactie. 

ad h. Ook zonder het voorliggende bestemmingsplan zal de genoemde situatie aan de orde zijn. Het be-

stemmingsplan is niet het kader om een oplossing te bieden voor deze situatie. 

ad i. Hoe het gebied nieuwvestiging (langs de Weteringdijk en Bokkerijweg) ingericht zou moeten wor-

den is eind 2009 breed bediscussieerd aan de hand van een discussiedocument beeldkwaliteit. Het 

resultaat daarvan was dat de bestaande grondposities van vier potentiële inplaatsers in het gebied 

bepalend moeten zijn. De betreffende bedrijven zitten onder grote tijdsdruk om hun bedrijven 

verplaatst te krijgen. Voor het zoeken naar andere grondposities ontbreekt de tijd, waarbij de 

verwachting is dat andere gronden ook heel lastig te verwerven zullen zijn. Bovendien zijn de vier 

locaties nu zodanig gekozen dat zijn in milieuhygiënisch en veterinair opzicht inpasbaar zijn. Veel 

ruimte om daarin te schuiven is er niet. Daarbij speelt ook de in het Gebiedsplan aangegeven mi-

nimale tussenruimte van 100 m (tussen bouwvlakken en ten opzichte van burgerwoningen) een be-

langrijke rol. 

ad j. Zie beantwoording ad a. 

ad k. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad l. zie beantwoording ad d. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

31. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Insprekers zijn geschokt over het feit dat de woning Bokkerijweg 6 is ingetekend als bedrijfswoning 

van een i.v. bedrijf. Ondanks toezeggingen van de wethouder is dit in de ter inzage liggende plan-

nen niet gewijzigd. 

b. Insprekers verzoeken de afstand tussen de nieuwe bedrijven en de bewoners op minimaal 400 m te 

houden, te rekenen vanaf de grens van de 3 hectare percelen. 

P l a nMER .  

c. Insprekers hebben het GGD informatieblad Intensieve veehouderij en gezondheid bijgevoegd, in-

sprekers vragen met name aandacht voor pagina 16 en 17 van dit blad. Verzocht wordt om de ge-

noemde maatregelen toe te passen. 

d. Insprekers eisen een tweede onafhankelijk onderzoek m.b.t. het plan-MER. 

e. De uitwerking van het LOG lijkt in strijd met de grondwettelijke zorgplicht van de overheid voor 

de bescherming van het leefmilieu. Denk aan dierziekten en fijn stof. 

Be s t emm i n g s p l a n .  

f. Insprekers verzoeken de Bokkerijweg aan te passen alvorens er gebouwd wordt. De Bokkerijweg is 

te smal voor fiets- en vrachtverkeer. 

g. De kleine wetering is een Ecologische Verbindingszone, die kan niet verbroken worden door er in-

frastructuur te plaatsen en het water te vervuilen door ammoniak en andere verzurende stoffen. 

h. Er is geen duidelijkheid over de kosten, wie betaalt alle benodigde voorzieningen. 
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i. In het gebied ligt een waardevol bosperceel met een dassenburcht. Daar past geen i.v. bedrijf 

naast. Insprekers eisen alsnog een onafhankelijk onderzoek hiernaar. 

j. Woningen dalen in waarde, woongenot verdwijnt en gezondheid gaat achteruit. Waarom worden 

de bewoners niet uitgekocht. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. De woning Bokkerijweg 6 is conform de geldende en feitelijke situatie bestemd als wonen. In het 

BKP werd nog gesuggereerd dat de woning een bedrijfswoning zou kunnen worden. Op dat punt 

worden de schetsen in het BKP aangepast. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad d. De commissie m.e.r. heeft aangegeven dat de essentiële informatie in het planMER aanwezig is om 

het milieubelang volwaardig mee kunnen wegen in de besluitvorming. Er is dan ook geen aanlei-

ding voor een tweede onafhankelijk onderzoek. 

ad e. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad f. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

ad g. Bij de uitwerking van het inrichtingsplan en de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg parallel aan 

de Bokkerijweg wordt in overleg met het Waterschap tevens bekeken hoe afstemming kan plaats-

vinden met de inrichting van de Kleine Wetering als Ecologische Verbindingszone. 

ad h. Voor het kostenaspect is een inrichtingsplan gemaakt en wordt een grondexploitatieplan opge-

steld. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze stukken. 

ad i. In verband met de aanwezigheid van de dassenburcht is nader onderzocht op welke wijze het kip-

penbedrijf en de aanwezigheid van de dassenburcht gecombineerd kunnen worden. Hiertoe zullen 

zogenaamde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Deze maatregelen betreffen het aan-

brengen van gaas tussen het bedrijf en het bosgebied en het aanleggen van een dassentunnel on-

der de ontsluitingsweg. In verband hiermee wordt het bosgebied ten zuiden van de locatie van de 

inplaatser binnen het plangebied opgenomen.  

Door deze mitigerende maatregelen is een bufferzone tussen het bouwvlak en het bosgebied niet 

meer nodig. Daarom is het bouwvlak weer enigszins aangepast. 

ad j. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade en algemene beantwoording ge-

zondheid. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in de plannen: 

- In het BKP wordt Bokkerijweg 6 niet meer aangegeven als bedrijfswoning. 

- Het bouwvlak voor de intensieve veehouderij nabij Bokkerijweg 6 wordt aangepast naar aanleiding 

van het nadere onderzoek naar de dassenburcht. In verband met de benodigde compensatie wordt 

het bosgebied ten zuiden van de locatie van de inplaatser binnen het plangebied opgenomen. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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32. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Het bedrijf van inspreker ligt in extensiveringsgebied en neemt deel aan de verplaatingsregeling (VIV) van 

de provincie Gelderland. Inspreker heef een aankoopoptie genomen op een perceel grond in het LOG. 

Deze locatie is specifiek geschikt voor dit bedrijf. Inspreker heeft contact met gemeente en provincie 

over deze locatie. Tevens is er al een startnotitie MER voor de nieuwe bedrijfsopzet uitgevoerd. Om de 

bedrijfsveplaatsing mogelijk te maken is niet alleen verplaatsing nodig, maar is ook uitbreiding noodzake-

lijk. Deze uitbreiding is ook beschreven in de startnotitie. Inspreker verzoekt het bestemmingsplan aan te 

passen op een zodanige wijze dat de inpassing van het bedrijf mogelijk wordt gemaakt. De huidige in het 

plan opgenomen locatie komt niet overeen met het perceel grond waar inspreker een optie op heeft en is 

dus niet in eigendom bij inspreker. 

 

B e a n twoo r d i n g  

In overleg met de indiener van de reactie wordt nader bekeken op welke wijze hieraan tegemoet kan 

worden gekomen. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in de plannen: 

- Het bouwvlak wordt in overleg met de ondernemer aangepast, mede naar aanleiding van het nade-

re onderzoek naar de dassenburcht en de benodigde compensatie. 

 

33. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Het belangrijkste criterium waaraan het bestemmingsplan dient te worden getoetst is of de nieu-

we gebiedsinrichting voldoende basiskwaliteit van leven garandeert. De basis achter de subkwali-

teiten uit de Nota Ruimte is een duurzame inrichting van de ruimte. Het primaatschap van de in-

tensieve veehouderij bij de ruimtelijke inrichting is hiermee moeilijk, zo niet onmogelijk te vere-

nigen. 

b. Europees en nationaal beleid op het gebied van duurzaamheid halen bij lange na nog niet de doel-

stellingen. Het bestemmingsplan toont geen enkele ambitie om in deze mee te werken aan een 

duurzaamheidssprong. De doelstellingen van duurzaamheid dienen gestalte te krijgen in de concre-

te situatie van mensen en lokaal beleid. Zonder deze vertaalslag zal een duurzaam ingerichte sa-

menleving nooit gelukken. 

c. Van de drie kwaliteitsdoelen in de Reconstructiewet en uitgewerkt in 7 subdoelen in het Recon-

structieplan is in het voorontwerp onevenredig weinig aandacht besteed aan de verbetering van 

‘een goed woon-, werk-, en leefklimaat’. 

d. Het geven van het primaat aan de intensieve veehouderij leidt tot diskwalificatie van de leefsitua-

tie van de burgerbewoners. Verwijzingen naar mitigerende voorzieningen stellen de situatie mooi-

er voor dan het is. 

e. De toepassing en definiëring van de belangrijkste ‘vestigingsbegrippen’ ontbreekt, met als gevolg 

een onduidelijke toepassing in het bestemmingsplan. 

f. Het Gebiedsplan is altijd gepresenteerd als de basis voor het bestemmingsplan. De vele verande-

ringen zonder aanvullende wijziging in het Gebiedsplan zelf maakt het refereren eraan onduidelijk 
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en tegenstrijdig. Voorst wordt het centrale inrichtingscriterium (ruimtelijke kwaliteit) losgelaten 

als het beter uitkomt. 

P l a nMER .  

g. Een goede ruimtelijke ordening hoort gebaseerd te zijn op een MER die breed de mogelijke effec-

ten op de leefomgeving heeft getoetst, zeker wanneer sprake is van duidelijk tegengestelde belan-

gen in een gebied. Artikel 7.10 uit de Wet milieubeheer is selectief toegepast. Ook als onderbou-

wing voor een goede ruimtelijke ordening schiet het uitgevoerde planMER tekort. 

h. Maximale milieugebruiksruimte in het bestemmingsplan wordt niet gedragen door objectief mili-

euonderzoek maar door inpassing van bestuurlijke keuzen. 

i. Behalve de smalle basis waarop planMER berust is ook de omvang en zorgvuldigheid van de infor-

matieverzameling betreffende het gebied zeer mager. Belangrijke kengetallen om de autonome en 

bestemde situatie goed te kunnen taxeren zijn vaag of onvolledig of tegenstrijdig. De gehanteerde 

argumenten zijn alles behalve overtuigend en niet passend bij de Algemene Wet Bestuursrecht. 

j. Er zijn geen bovenwettelijke ambities en de behandelde aspecten zijn voorts zeer beperkt uitge-

werkt, met weinig verder reikende informatie. Kortom het is geen verhaal waaruit de volle bete-

kenis van het milieuaspect blijkt voor de komende planperiode van 10 jaar. Dit blijkt onder meer 

uit het aspect luchtkwaliteit. 

k. De vaststelling en keuze van het aantal locaties is tegenstrijdig en ondoorzichtig. Kaarten en 

teksten uit verschillende documenten komen niet overeen. De gestelde referentiesituatie en de in-

schatting van de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden krijgen hierdoor een grote variantiemar-

ge. 

l. Het bestemmingsplan neemt geen verantwoordelijkheid voor het aspect gezondheid. De argumen-

tatie is geheel in lijn met de schrale milieuagenda. De gemeente maakt onvoldoende gebruik van 

de mogelijkheden uit de wet Publieke Gezondheid. In ieder geval wordt er slecht rekening gehou-

den met de grondwettelijke zorgplicht. 

m. Het aspect geur(stank) wordt veel te positief voorgesteld. Feit is echter dat de cumulatieve stank 

zal toenemen. Door dit nu op bestemmingsplan niveau te relativeren wordt het groene licht gege-

ven voor de verdere ontwikkeling. Hierin is het niet meer mogelijk de cumulatieve belasting bij de 

individuele vergunningsvraag en op die grond een vergunning te weigeren. Verder is het rechtson-

gelijkheid om burgerlocaties waar nog een agrarische bestemming aanhangt niet onder de Ou-

normen te laten vallen. 

n. De negatieve effecten van ammoniak worden weggeredeneerd door een voorschot te nemen op de 

technische vooruitgang en de vlotte invoering van het Besluit Huisvesting. Voorst wordt er onvol-

doende rekenschap gegeven van de nadelige invloed van NH3- emissie in het eigen gebied. 

o. De belangen van de Natuur in het LOG zelf komt nauwelijks aan bod omdat het aanvankelijk niet 

relevant wordt geacht. Een quickscan te elfder ure (niet in het plan-MER maar als aanvulling in het 

bestemmingsplan) geeft echter hiervan een ander beeld. Verwijzingen echter in de regels is afwe-

zig. 

p. De watertoets is ten onrechte niet opgenomen in het plan-MER. Van samenwerking is beleidsmatig 

weinig zichtbaar in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, terwijl het waterschap in hoge 

mate de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten in het gebied gaan beïnvloeden. 
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Bee l d kwa l i t e i t s p l a n .  

q. Het beeldkwaliteitsplan is mooi, maar juridisch boterzacht. Borging kan rechtstreeks door het aan-

gescherpte stappenplan zelf in de regels expliciet te vermelden. Daarnaast dient het onderdeel te 

worden van het Landschapsontwikkelingsplan Epe Heerde Voorst (Apeldoorn). 

Be s t emm i n g s p l a n .  

r. Er is een slechte borging in het stappenplan van het Beeldkwaliteitsplan. 

s. De definiëring van belangrijke begrippen ontbreekt, zoals nieuwvestiging, hervestiging, uitbreiding 

en doorgroeien. Zo dient ook een goede omschrijving te komen van ‘niet in onevenredige mate’ en 

volwaardigheid en duurzaamheid. 

t. Er is tegenspraak tussen de zinsnede op pagina 53 en de wijzigingsbevoegdheden. 

u. Er lijkt tegenstelling tussen de aanduiding ‘uitsluitend wonen’ en agrarisch aangewezen gronden. 

v. Voor een 2de bedrijfswoning geldt het criterium van 140 NGE. Veel bedrijven komen in aanmerking, 

1,5 hectare bedrijven zouden uitgesloten moeten worden, alsmede bijgebouwen. 

w. Er lijkt verschil tussen het bestemmingsplankaart en variant c plus in het planMER. 

x. Onduidelijk is hoe de Gaete loopt. Voorts ontbreken minstens 3 woonbestemmingen. 

y. De vestiging van een nieuwe bouwlocatie in Apeldoorn is nergens op gebaseerd. 

z. Het aantal/ locatie-probleem is in het voorontwerp zeer onbevredigend uitgewerkt. Na eigen on-

derzoek en ambtelijk overleg kwam er het reële aantal goed functionerende bedrijven, vrij liggend 

100 m uit op 16. 

aa. De gehanteerde totalen iv verschillen overigens aanmerkelijk tussen planMER en voorontwerp. De 

gehanteerde uitgangssituatie (autonome situatie) is daardoor als referentiesituatie in het planMER 

onbetrouwbaar. 

bb. Een aanduiding OL ontbreekt tussen de Bloemenkamp en de beide weteringen, de Apeldoornse hal-

ve Wetering en de Gather. 

cc. In het eindverslag inspraak ontwerp Gebiedsplan staat dat een mestverwerkingsbedrijf niet haal-

baar is. Toch is een dergelijke installatie vermeldt onder 3.2 bouwregels. 

dd. Er ontbreekt een bepaling over inperking van lichtgebruik op erven. 

ee. In artikel 19 (regels) dient ‘noodzakelijk’ en ‘significant’ als criteriumgebruik duidelijker te wor-

den omschreven. 

ff. Het woord ‘mede’ in artikel 14.1.1 maakt dat het inrichtingsprincipe van de visie ter zijde kan 

worden gesteld. 

gg. In alle documenten is uitgegaan van een nertsenfarm. De eerste kamer heeft besloten deze iv-tak 

te laten verdwijnen. Het bouwvlak kan daarmee geschrapt worden. 

hh. Het exploitatieplan dient bij het ontwerp te worden toegevoegd. 

ii. In het voorontwerp wordt ervan uitgegaan dat er een evenwicht is gevonden tussen de diverse be-

langen. 
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B e a n twoo r d i n g  

ad a. Een aantal jaren geleden is het Reconstructieplan vastgesteld na een proces waarbij diverse ge-

biedspartijen intensief betrokken zijn geweest. In dit plan is het LOG Beemte-Vaassen aangewe-

zen. Dit is provinciaal beleid en landelijke wetgeving (Reconstructiewet) waaraan de gemeenten 

zich niet zomaar kunnen onttrekken. Nu is het zaak het gebied zo goed mogelijk in richten, waar-

bij een evenwicht moet worden gevonden tussen de Reconstructiedoelen, de landschappelijke 

waarden en het woonklimaat van de huidige bewoners. 

ad b. Onder duurzaamheid kan hier worden verstaan het bieden van ontwikkelingsruimte aan perspec-

tiefvolle intensieve veehouderijen met aandacht voor de leefomgevingskwaliteit van de huidige 

bewoners en de landschappelijke kwaliteiten. Door ruimte te bieden in landbouwontwikkelingsge-

bieden kunnen intensieve veehouderijen verplaatst worden, die op locaties zijn gelegen waar deze 

grote negatieve effecten hebben op de natuurwaarden (milieudruk). De verplaatsing van deze be-

drijven draagt uit dat oogpunt bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien kunnen op de nieuwe lo-

caties de nieuwste typen stallen worden gebouwd, die relatief veel minder uitstoot van hinderlijke 

stoffen produceren (bijv. met behulp van luchtwassers e.d.). Hiermee wordt een bijdrage geleverd 

aan de duurzaamheid. 

ad c. In het Gebiedsplan is al de nodige aandacht besteed aan diverse milieuaspecten om te kunnen 

vaststellen of het plan uitvoerbaar is. Het plan is getoetst aan diverse relevante milieuaspecten en 

de conclusie is getrokken dat het plan in deze vorm (als een zoneringsplan) zou moeten kunnen 

leiden tot een uitvoerbaar bestemmingsplan. Vervolgens is een planMER opgesteld waarin de be-

langrijkste aspecten van een goed woon- en leefklimaat zijn behandeld. Hieruit blijkt dat voldaan 

kan worden aan de wettelijke normen van allerlei milieuaspecten. Tenslotte zal er in het kader 

van de milieuvergunningen meer gedetailleerd worden gekeken naar alle relevante milieuaspec-

ten, zo nodig ook in het kader van een op te stellen MER voor projecten. 

ad d. zie beantwoording ad a. 

ad e. In de planregels is opgenomen wat waar is toegestaan, inclusief de daarbij behorende begrippen. 

ad f. Het Gebiedsplan is het uitgangspunt geweest voor het bestemmingsplan. De uitwerking in het be-

stemmingsplan past nog steeds binnen de kaders van het Gebiedsplan 

ad g. Dit standpunt wordt niet gedeeld. Ook uit de reactie van de commissie m.e.r. blijkt dat de essen-

tiële informatie in het planMER aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee kunnen wegen in 

de besluitvorming. Zie ook algemene beantwoording planMER aantallen. 

ad h. Uit het planMER is naar voren gekomen dat er tussen de verschillende varianten in het planMER 

weinig verschillen zitten qua milieueffecten. Mede hierom is zoveel mogelijk uitgegaan van de be-

staande grondposities van vier potentiële inplaatsers in het gebied. Bovendien zijn de vier locaties 

nu zodanig gekozen dat zijn in milieuhygiënisch en veterinair opzicht inpasbaar zijn. Zie ook de 

beantwoording ad g. 

ad i. Zie beantwoording ad g. 

ad j. Zie beantwoording ad g en algemene beantwoording planMER aantallen. 

ad k. Zie beantwoording ad g. 

ad l. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad m. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad n. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording natuurbescherming. 

ad o. In het planMER is het aspect natuur op hoofdlijnen beschouwd. Ten behoeve van het bestemmings-

plan is een meer gedetailleerd onderzoek natuurwaarden Flora- en faunawet uitgevoerd, dat als 
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separate bijlage bij de toelichting is opgenomen. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat 

zich in het bosgebied ten westen van de Bokkerijweg een dassenburcht bevindt. Hiervoor is een 

ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd door middel van het uitvoeren van mitigerende 

maatregelen. Deze maatregelen betreffen het aanbrengen van gaas tussen het bedrijf en het bos-

gebied en het aanleggen van een dassentunnel onder de ontsluitingsweg. 

ad p. Het Waterschap is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van het BKP en het bestemmings-

plan, onder andere als lid van de klankbordgroep. Hiermee is voldoende recht gedaan aan de wa-

tertoets. Daarnaast is uit de reactie van het Waterschap in het kader van het vooroverleg gebleken 

dat de watertoets voldoende is vorm gegeven. 

ad q. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording beeldkwaliteit. 

ad r. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording beeldkwaliteit. 

ad s. In de planregels is opgenomen wat waar is toegestaan, inclusief de daarbij behorende begrippen. 

ad t. Er wordt gedoeld op de zinsnede: “Indien meer dan respectievelijk 3 of 1,5 ha is gewenst, kan dit 

met een onderbouwd bedrijfsplan en inrichtingsplan na goedkeuring door de raad en een herzie-

ning van het bestemmingsplan.” op blz. 53. Hiermee is aangegeven dat in een bijzonder geval 

eventueel meer dan 3 ha of meer dan 1,5 ha kan worden verkregen. Dat is niet opgenomen in de 

wijzigingsbevoegdheden. Omdat het dan moet gaan om een bijzonder geval wordt dan daarvoor 

een afzonderlijk postzegelbestemmingsplan opgesteld. 

ad u. De aanduiding ‘wonen’ is opgenomen om de locatie vast te leggen voor de te bouwen bedrijfswo-

ningen bij de 3 ha-bedrijven. Hiermee is invulling gegeven aan de woonzone zoals opgenomen in 

het BKP en wordt onderscheid aangebracht op het erf tussen de bedrijfswoning en bijbehorend erf 

en tuin en de bedrijfskavel daarachter. 

Ter verduidelijking wordt in de regels toegevoegd dat ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ uit-

sluitend wonen in een bedrijfswoning is toegestaan en dat er geen bedrijfsgebouwen binnen deze 

aanduiding mogen worden gebouwd. 

ad v. Aan de bouw van een tweede bedrijfswoning zijn in het bestemmingsplan hoge eisen gesteld, 

waardoor deze alleen in uitzonderlijke gevallen gerealiseerd kan worden. Onder andere is opge-

nomen dat aangetoond dient dat de bedrijfsvoering blijvend toezicht vereist van twee personen op 

het bedrijf. 

ad w. Het planMER rekent varianten door. Het bestemmingsplan voorziet in een passende juridische re-

geling, waarbij ook gekeken is naar het geldende bestemmingsplan, milieuvergunning en situatie 

ter plaatse. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan. 

ad x. Zie de beantwoording van de overlegreactie van het Waterschap: De bestemming van de Gather 

Leigraaf wordt aangepast. Niet is gebleken dat er woonbestemmingen ontbreken. 

ad y. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad z. De onderlinge afstand van 100 m is slechts één van de criteria. Bovendien moet ook bij een uit-

breiding van het bouwblok de afstand van 100 m in acht te worden genomen. Daarnaast dient re-

kening te worden gehouden met afstanden op basis van bijv. de Wet geurhinder en veehouderij en 

veterinaire aspecten dat bedrijven van hetzelfde diertype niet dicht bij elkaar kunnen liggen. 

Kortom: het aantal bedrijven dat werkelijk kan uitbreiden is moeilijk eenduidig te beantwoorden. 

Voor het overige wordt verwezen naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad aa. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planMER aantallen. 

ad bb. In het bestemmingsplan heeft de inrichtingsvisie uit het Gebiedsplan een vertaling gekregen. Het 

open houden van de gebolde enk tussen de Werler en de Bloemenkamp is daarbij vertaald in een 
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aanduiding ‘open landschap’. Voor de zone ‘open houden weteringzone’ uit het Gebiedsplan is 

geen afzonderlijke regeling in het bestemmingsplan opgenomen. In deze weteringzone zijn geen 

bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan opgenomen, waardoor hier voldoende recht wordt ge-

daan aan het open houden daarvan. 

ad cc. In het inspraakverslag over het Gebiedsplan is benoemd dat een zelfstandig bedrijf voor mestver-

werking zich niet zou kunnen vestigen. In het bestemmingsplan worden mestvoorzieningen moge-

lijk gemaakt binnen het bouwvlak van bestaande agrarische bedrijven. Het gaat dan dus niet op 

collectieve voorzieningen, maar om een individuele voorziening per bedrijf. 

ad dd. Inperking van het lichtgebruik is geen ruimtelijk relevant onderwerp, waardoor het niet in een be-

stemmingsplan is op te nemen. Niettemin zal het beperken van lichthinder wel onderwerp van dis-

cussie zijn bij het overleg met ondernemers over de invulling van concrete situaties. 

ad ee. De gemeenten achten deze termen voldoende duidelijk voor een beoordeling per geval van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken (aanlegvergunning) 

ad ff. Met mede wordt bedoeld dat er op de gronden een agrarische bestemming rust, maar deze gron-

den ook (= mede) zijn bestemd voor het in stand houden van de openheid van het landschap. 

ad gg. Op grond van ruimtelijk relevante redenen kan een dergelijk bedrijf niet worden geweigerd. Bo-

vendien is de besluitvorming hierover in de Eerste Kamer aangehouden, zodat er van een nertsen-

verbod voorlopig geen sprake is. 

ad hh. Het exploitatieplan zal bij het ontwerpbestemmingsplan worden gevoegd. 

ad ii. Zie beantwoording ad a en ad b. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in de plannen: 

- Ter verduidelijking wordt in de regels toegevoegd dat ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ uit-

sluitend wonen in een bedrijfswoning is toegestaan. 

- Het exploitatieplan zal bij het ontwerpbestemmingsplan worden gevoegd. 

ad jj. Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

34. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. De waarde van woning en bedrijf zullen verminderen als gevolg van LOG gebied. Tevens zal het 

woongenot afnemen. Er is geen duidelijkheid over planschade. Het bedrijf ligt net buiten het LOG 

en ondervindt daardoor nadelen van het LOG. Bij verhuisplannen zullen boeren het niet willen ko-

pen omdat het buiten het LOG ligt en omdat ze gezondheidsrisico’s lopen. Ook particulieren zullen 

het niet willen kopen. Het prachtige uitzicht over de weilanden zal vervangen worden door schu-

ren. 

b. Verhoogde gezondheidsrisico’s als gevolg van fijn stof, stank e.d. 

c. Verkeersveiligheid wordt minder. Bovendien zal meer vrachtverkeer meer geluidoverlast beteke-

nen. 

d. Open weide gebied zal afnemen, europees beschermde dieren worden in hun leefgebied verstoord. 

e. Kans op dierziektes in het gebied word groter, de kans bestaat dat het bedrijf van inspreker op slot 

gaat of geruimd moet worden. 

 



  

Nota inspraak en overleg bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen  49 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording natuurbescherming. 

ad e. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

 

Conclusie 

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

35. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. De drie plannen zijn niet goed op elkaar afgestemd, zo ontbreekt een overkoepelende begrippen-

lijst. Inspreker adviseert een overkoepelende begrippenlijst op te stellen. 

b. In het Milieubeleidsplan van Epe (2008-2011) is de ambitie van de gemeente Epe opgenomen. In-

spreker vraagt zich af waarom duurzaamheid niet als uitgangspunt is genomen in de voorliggende 

plannen. In het plan-MER zou het een toetsingskader moeten zijn. 

c. In de plannen ontbreekt de in de Reconstructiewet beschreven “balans” tussen belangen van IV-

bedrijven en belangen van burgers. De ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven zullen, ook in 

verband met de uitbreide wijzigingsbevoegdheden die in het plan zijn opgenomen, leiden tot nog 

meer dis-balans tussen burgers en bedrijven. 

P l a nMER .  

d. Het plan-MER is onvolledig, onder andere omdat effecten op volksgezondheid ontbreken en maxi-

male scenario ontbreken. 

e. Inpassing van megabedrijven in het landschap wordt moeilijk. Het beeldkwaliteitsplan is niet juri-

disch afdwingbaar, dit is wel noodzakelijk. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Een overkoepelde begrippenlijst is niet mogelijk. Evenwel zijn begrippen waar mogelijk op elkaar 

afgestemd. 

ad b. Onder duurzaamheid kan hier worden verstaan het bieden van ontwikkelingsruimte aan perspec-

tiefvolle intensieve veehouderijen met aandacht voor de leefomgevingskwaliteit van de huidige 

bewoners en de landschappelijke kwaliteiten. Door ruimte te bieden in landbouwontwikkelingsge-

bieden kunnen intensieve veehouderijen verplaatst worden, die op locaties zijn gelegen waar deze 

grote effecten hebben op de natuurwaarden (milieudruk). De verplaatsing van deze bedrijven 

draagt uit dat oogpunt bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien kunnen op de nieuwe locaties 

de nieuwste typen stallen worden gebouwd, die relatief veel minder uitstoot van hinderlijke stof-

fen produceren (bijv. met behulp van luchtwassers e.d.). Hiermee wordt een bijdrage geleverd 

aan de duurzaamheid. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording volksgezondheid. 

ad e. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording juridische borging beeldkwaliteit. 
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Con c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

36. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. De in het voorontwerp bestemmingsplan en Beeldkwaliteits plan (par. 3.2.1) opgenomen bepalin-

gen ten aanzien van erfinrichting zijn niet terug te vinden op de plankaart. Het genoemde uit-

gangspunt zou moeten leiden tot langere en smallere kavels, zeker waar het nieuwe kavels dan 

wel wijzigingen van kavels betreft. De genoemde voorkeur voor ontwikkelingsrichting in de diepte 

is in bepaalde gevallen losgelaten en de oostwest georiënteerde zichtlijnen zijn ver zoek. Wat is de 

reden hiervoor? 

b. In het planMER komt gezondheid ter sprake, dit is een relatief klein gedeelte van het totale rap-

port. Dit komt ook terug in paragraaf 5.3.2 over leefkwaliteit. 

c. In paragraaf 5.3.6 wordt de uitstoot van fijn stof in een figuur weergegeven. Als conclusie wordt 

hier aangegeven dat een gemiddeld kippenhouder 200 meter van gevoelige objecten moet liggen. 

d. Burgers in het LOG gebied worden opgezadeld met een behoorlijke waardevermindering van de 

woning. Er is wel subsidie voor het verplaatsten van bedrijven, is er ook geld om gedupeerde bur-

gers schadeloos te stellen. 

e. Inspreker spreekt de hoop uit dat de colleges niet alleen oog hebben voor de bedrijven, maar ook 

voor de burgers. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Bij het leggen van de bouwvlakken moeten diverse belangen worden afgewogen. Hierbij is reke-

ning gehouden met de bouwvlakken zoals deze waren opgenomen in de geldende bestemmings-

plannen. Tevens dient rekening gehouden te worden met de bedrijfsmatige belangen. De opgeno-

men criteria in het beeldkwaliteitsplan zijn dan ook vooral bedoeld in geval van uitbreiding van 

bestaande bouwvlakken of het leggen van nieuwe bouwvlakken. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording volksgezondheid. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad e. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

37. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

In het voorontwerp bestemmingsplan is de huidige agrarische bestemming van het perceel Gatherweg 2 

te Vaassen omgezet in een woonbestemming. Daarbij is ook het bouwvlak verkleind ten opzichte van het 

huidige bouwvlak. Bestaande bebouwing valt buiten het bouwvlak. Inspreker verzoekt de oorspronkelijke 

grootte te handhaven. 
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B e a n twoo r d i n g  

De bebouwing die aanwezig is dient binnen het bestemmingsvlak te vallen. Naar aanleiding van deze in-

spraakreactie is het bestemmingsplan aangepast. Het bestemmingsvlak van Gatherweg 2 is verruimd en 

heeft dezelfde vorm en oppervlakte als in het bestemmingsplan Buitengebied. De bestemming is niet ge-

wijzigd. 

  

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in de plannen: 

- Het bestemmingsvlak van de bestemming Wonen wordt zodanig verruimd dat alle bestaande be-

bouwing binnen het vlak komt te liggen. 

 

38. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Inspreker maakt zich zorgen over het gezondheidsaspect. In het gebied komt opvallend vaak de 

longziekte Besnier Boeck voor. Artsen houden er rekening mee dat dit verband houdt met de inten-

sieve veehouderij. Wat staat de bewoners straks nog te wachten. 

b. In dit plan staan prachtige plaatjes van nieuwe bedrijven omgeven door beplanting. Hoe wordt dit 

afgedwongen, krijgt de open omgeving niet het karakter van een bedrijventerrein? 

c. In het Eper deel komen vijf nieuwe bedrijven, vier staan ingetekend maar waar komt de vijfde? 

Het moet mogelijk zijn deze nu al in te passen. 

d. Op de Gatherweg worden de bewoners nu al met auto of fiets van de weg gedrukt door het vracht- 

en landbouwverkeer. Dit zal ook in de toekomst hinder opleveren. Hoe gaat men dit oplossen? 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording juridische vertaling beeldkwaliteit. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

39. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Be s t emm i n g s p l a n .  

a. Artikel 2.6, wijze van meten. Verzocht wordt om bij de bepaling van de inhoud van een bouwwerk, 

de bovenkant begane grondvloer aan te houden om inhoudsverlies te voorkomen. Alternatief is om 

de toegestane inhoud van de woningen te vergroten van 600 m3 naar 700 m3 (ook bij bedrijfswo-

ningen). 

b. Verzocht wordt om de inhoud van burgerwoningen te vergroten naar 700 m3 omdat het college 

minimaal bereidheid toont om met ontheffing 10% van de voorgeschreven maten af te wijken. 

c. Verzocht wordt om via een ontheffingsmogelijkheid de bestaande (burger) woning te kunnen uit-

breiden tot 850/900 m3 in het kader van mantelzorg. Dit in plaats van de dependanceregeling. 
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d. Verzocht wordt om de inhoud van agrarische bedrijfswoningen te vergroten (zie ook wijze van me-

ten). Het geldende plan staat een inhoudsmaat van 800 m3 toe, gecombineerd met de veranderen-

de wijze van meten levert dit een verlies van 85 m3 op. Er moet met ontheffing een vergroting van 

de inhoud opgenomen worden zodat ook een meewerkend gezinslid in de bedrijfswoning kan wo-

nen. 

e. De inhoud van diverse boerderijen in dit gebied bedraagt inclusief deel meer dan 750 m3, vaak ca. 

1.000 m3. Is er een saneringsregeling van toepassing? 

f. Verzocht wordt om de maximale bouwhoogte van 8 meter voor (bedrijfs)woningen te verhogen 

naar 10 meter zoals in het geldende bestemmingsplan is opgenomen. 

g. Is de regeling voor dependances ook in de gemeente Epe van toepassing? 

h. Artikel 12.3 woningsplitsing. Is er bij woningsplitsing een onderlinge verbinding noodzakelijk tussen 

de twee wooneenheden of mag deze geheel gescheiden zijn met een doorgaande scheidingswand? 

i. Kan bij woningsplitsing ook een extra huisnummer worden verkregen. 

j. Bij agrarische bouwblokken van 3 hectare moeten sleufsilo’s e.d. binnen het bouwblok liggen. Hoe 

is dit geregeld voor bouwblokken die kleiner zijn dan 3 hectare? 

k. Hoe wordt omgegaan met bijgebouwen bij agrarische bedrijven die geïntegreerd worden in een 

veldschuur/veestalling, welke toegestane goot- en nokhoogte wordt dan gehanteerd? 

l. Artikel 3.4.1 onder lid e en f wordt gesproken over het oprichten van bijgebouwen bij de bestem-

ming “burgerwoning”. Dit artikel hoort thuis onder artikel 8 “Wonen”. (zie ook voorontwerp be-

stemmingsplan Buitengebied Apeldoorn). 

m. Artikel 3.4.1 onder e wordt gesproken over 200 m² stalruimte, in welke gevallen is 200 m² stal-

ruimte toegestaan? 

n. De bouwblokken bij “wonen” zijn minimaal. Er kan bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt worden van 

artikel 3.4.1 onder e, het bouwblok biedt hiervoor geen ruimte. Verzocht wordt om het eigen 

bouwblok te vergroten en ook andere bouwblokken te vergroten. 

o. Artikel 3.4.1 onder e: bij 200 m² stalruimte is slechts een hoogte van maximaal 3 m toegestaan 

(platdak?). Verzocht wordt om de nokhoogte op 5 meter vast te leggen. 

p. Artikel 3.6.2 in principe komen alle agrarische locaties in aanmerking voor nevenfuncties mits aan 

de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

q. Artikel 3.8 wijzigingsbevoegdheid. Er is geen procedure van de wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

Hoe verloopt deze procedure? Dit geldt ook voor de procedure tot aanwijzing van nieuwe bouw-

blokken. 

r. In verband met onzekerheid graag de beoogde locatie(s) voor de nieuwvestiging op de plankaart 

aangegeven. 

s. Wordt nieuwvestiging van bouwblokken kleiner dan 3 hectare niet gehonoreerd? Blijft het dus bij 3 

en 5 bouwblokken van 3 hectare? 

t. Geldt de gehanteerde afstand tussen bestaande en nieuwe bouwblokken van 100 meter ook voor 

burgerwoningen en geldt dan de grens tot de gevel van de woning of de grens bouwblok? 

u. Niet duidelijk is hoe wordt omgegaan met de waardevermindering van de woningen in het gebied. 

De bestaande planschaderegeling biedt onvoldoende schadeloosstelling. 

v. rtikel 8 Wonen. Mag bij vervangende nieuwbouw de aanwezige inhoud geheel worden herbouwd. 

Bestaande woningen (voormalige boerderijen) zijn vaak groter dan de toegestane inhoudsmaat. 

w. De in artikel 20.3 opgenomen saneringsregeling zal leiden tot verpaupering van het buitengebied. 

Men mag immers maar de helft van het aanwezige m² terugbouwen als er meer dan 100 m² aan-
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wezig is. Verzocht wordt om het aanwezige aantal m² aan bijgebouwen te respecteren zodat men 

dit aantal ook kan vernieuwen en terugbouwen/samenvoegen. 

x. Artikel 8.5 onder b, mag bed and breakfast ook in bijgebouwen plaatsvinden, de inhoud van wo-

ningen is vaak beperkt. 

y. Wat is het verschil in regelingen voor woningsplitsing in artikel 12.3 en artikel 8.6.2? Gelden deze 

regels voor beide gemeenten en zowel bij bedrijfswoningen als burgerwoningen? 

z. Artikel 8.7 geeft aan dat nieuwvestiging van drie bedrijven in de gemeente Epe mag plaatsvinden 

door omzetting van een woonbestemming in een agrarisch bouwvlak van 3 ha. Hierbij is geen ge-

biedszone aangegeven zoals in artikel 3.8 onder c lid 3 (georiënteerd op Weteringdijk of Bokkerij-

weg). Contouren van deze zone aangeven op de plankaart zodat dit niet tot onzekerheid leidt. 

aa. In artikel 10 en op de plankaart zijn locaties aangewezen waar archeologisch onderzoek dient 

plaats te vinden. Dit werkt kostenverhogend voor de bewoners. Grondeigenaren moeten niet op-

draaien voor deze kosten. 

bb. Valt het bouwen van een kelder onder bijvoorbeeld een bijgebouw onder de toegestane inhouds-

maat? Zie ook artikel 12 lid e. Volgens inspreker heeft de kelderoppervlakte geen invloed op de 

toegestane inhoudsmaat van 100 m². 

cc. Op welke locaties mogen gebouwen worden hergebruikt voor stalling van caravans en kampeer-

middelen en opslag van goederen. Is deze activiteit als nevenactiviteit ook toegestaan bij functio-

nerende agrarische bedrijven. 

dd. In artikel 16a is aangegeven dat het college bevoegd is om van bouw- en bestemmingsgrenzen af te 

wijken met maximaal 15 meter. Geldt dit ook voor de vereiste onderlinge afstand van bouwblok-

ken van 100 meter? 

ee. Geldt de algemene wijzigingsbevoegdheid in artikel 16 b ook voor agrarische bouwblokken van 1,5 

tot 3 hectare? 

ff. Welke procedure geldt bij de wijzigingregels van artikel 16. 

Bee l d kwa l i t e i t  

gg. Onder punt 4.2.2 lid 2 van het BKP is een dakhelling voorgeschreven van 40-45 graden. Hedendaag-

se architectuur maakt gebruik van steilere dakhellingen. Verzocht wordt om de dakhelling te wij-

zigen naar 40-55 graden. 

hh. Op pagina 43 van het BKP staat vermeld dat bijgebouwen bij voorkeur in het hoofdgebouw opge-

nomen dienen te worden. Dit heeft invloed op oppervlakte en nokhoogte van het hoofdgebouw. De 

nokhoogte is echter vastgesteld op 8 meter. Afzonderlijke bijgebouwen zijn zeer gangbaar, deze 

passage is niet helder. 

ii. In het beeldkwaliteitsplan is geen materialisering bijgebouwen bij burgerwoningen opgenomen. 

Inspreker geeft enkele gangbare materialen aan. 

P l a nMER .  

jj. De verkeersafwikkeling is in alle varianten negatief. Gevraagd wordt dit eerder op te lossen. 

kk. Op pagina 53 is een bedrijf aangegeven met een geurhinder >35%. Gevraagd wordt welk bedrijf dit 

betreft. 

ll. Aangegeven wordt dat de depositie op Natura-2000 zal afnemen, aangezien de bedrijven worden 

uitgeplaatst. De bedrijven worden echter vanuit het Veluwe-Massief verplaatst naar een dichterbij 

gelegen Natura-2000 gebied IJsseluiterwaarden Rijntakken; saldering tussen gebieden is niet moge-

lijk. 

mm. Er dient uitvoering onderzoek te worden verricht naar de volksgezondheid. 



  

Nota inspraak en overleg bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen  54 

nn. In het bestemmingsplan is uitgegaan van 8 bedrijven. Grote onzekerheid onder de bewoners 

heerst, dat in een tweede tranche extra nieuwplaatsing gaat plaatsvinden. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Artikel 2 lid 2.6 betreft de wijze van meten voor berekening van de inhoudsmaat van een bouw-

werk. Deze wijze van meten dient conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP2008) opgenomen te worden in het bestemmingsplan. Gemeente Epe acht het voorts niet op-

portuun om de inhoudsmaat van burgerwoningen te wijzigen naar 700 m³. Gemeente Epe stelt zich 

daarbij op het standpunt dat de inhoudsmaat van 600 m³ (onderkeldering niet meegerekend) vol-

doende mogelijkheid biedt voor wonen. De inhoudsmaat van 850 m³ voor bedrijfswoningen zal voor 

de gemeente Epe worden overgenomen, overeenkomstig de bestemmingsplannen voor het overige 

buitengebied van Epe. In Apeldoorn wordt uitgegaan van max. 700 m³ voor agrarische bedrijfswo-

ningen, overeenkomstig de bestemmingsplannen voor het overige buitengebied van Apeldoorn.

  

Overigens zullen bij de ontwerp terinzagelegging van het bestemmingsplan de regels worden ge-

splitst, dat wil zeggen dat beide gemeenten een eigen set regels krijgen, die alleen voor die ge-

meente gelden, zodat verwarring wordt voorkomen 

ad b. De gemeenten achten het niet opportuun om de inhoudsmaat van woningen te wijzigen naar 

700 m³. De gemeenten stellen zich daarbij op het standpunt dat de inhoudsmaat van 600 m³ (on-

derkeldering niet meegerekend) voldoende mogelijkheid biedt voor wonen en tevens overeenkomt 

met de regeling voor de overige delen van het buitengebied. 

ad c. Mantelzorg wordt in Epe door middel van het afwijken van de regels op basis van een omgevings-

vergunning (voorheen ontheffing o.b.v. de Wro) mogelijk gemaakt. Voor mantelzorg mogen gebou-

wen worden gebruikt tot maximaal 60 m² en bij percelen met meer dan 200 m² grond gelegen ach-

ter (het verlengde van) de voorgevel van de woning tot maximaal 80 m².  

De regeling voor dependances is specifiek voor de gemeente Apeldoorn opgenomen. Deze is dus 

niet van toepassing op de gronden in de gemeente Epe. 

ad d. Zie beantwoording ad a. Daarnaast is in de bestemming Wonen voor een gemeente Epe de vigeren-

de regeling voor een tweede huishouden door middel van een omgevingsvergunning (ontheffing) 

overgenomen. Voorts valt -indien de feitelijke situatie daar aanleiding toe geeft- het verschil in 

inhoud van de bedrijfswoning onder de reikwijdte van het vervangend voorschrift in Hoofdstuk 3 

Algemene regels van het bestemmingsplan. 

ad e. Voor boerderijen die een grotere inhoud hebben dan 750 m³, geldt het vervangend voorschrift ex 

art. 12 lid 12.1 sub h. Er is derhalve geen sprake van een saneringsregeling o.b.v. het overgangs-

recht voor bouwwerken. 

ad f. In het vigerende bestemmingsplan is geen maximale bouwhoogte voor bedrijfswoningen genoemd, 

er is echter wel een verplichting tot het bouwen van de bedrijfswoning met kap waarvan de dak-

helling ten minste 30˚ en ten hoogste 60˚ mag bedragen. Voor reguliere woningen geldt in het vi-

gerende bestemmingsplan een bouwhoogte van 10 m. In onderhavig plan worden bovenstaande re-

gelingen overgenomen. 

ad g. nee. 

ad h. De regeling op basis van art. 12 lid 12.3 sub c gaat uit van een noodzakelijke verbinding tussen de 

twee wooneenheden waarbij de uiterlijk verschijningsvorm niet wijzigt. Er mag derhalve geen 

sprake zijn van twee hoofdgebouwen met eigen entree. 
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ad i. Bij woningsplitsing kan op verzoek een eigen huisnummer worden aangevraagd. Er blijft echter wel 

sprake van één woonbestemming en één woning. Het hebben van een eigen huisnummer is name-

lijk planologisch niet relevant. 

ad j. Dit geldt voor alle agrarische bedrijven met bijbehorende bouwvlakken. 

ad k. In het bestemmingsplan zijn uitsluitend veldschuren (bouwwerken van maximaal 50 m² met een 

maximale bouwhoogte van 3 m) buiten het bouwvlak toegestaan door middel van een omgevings-

vergunning voor het afwijken van de bouwregels (ontheffing). Als een bijgebouw wordt geïnte-

greerd in een bedrijfsgebouw geldt de maximale maatvoering van de bedrijfsgebouwen. 

ad l. De ontheffing (afwijken van de bouwregels) ziet op het bouwen van een gebouw voor hobbymatig 

agrarisch gebruik ten behoeve van de woonbestemming op grond met de bestemming ‘Agrarisch. 

De ontheffing is daarom opgenomen in de bestemming ‘Agrarisch’. 

ad m. De regeling voor 200 m² heeft betrekking op de bestemmingsplandeel Epe. 

ad n. Voor de burgerwoningen is het bestemmingsvlak opgenomen conform het geldende bestemmings-

plan. Dat geldt ook voor Gatherweg 14. Daar waar het vigende bewstemmingsplan nog een agra-

risch bouwperceel had en nu een woonbestemming is gelegd is op basis van de luchtfoto het be-

stemmingsvlak gelegd op de tuin en het erf van de betreffende woning, waarbij ook de bestaande 

gebouwen zoveel mogelijk in het bestemmingsvlak zijn opgenomen. 

ad o. De gemeente Apeldoorn ziet geen reden om dit aan te passen, zodat de regeling aansluit bij de 

regeling in het overig buitengebied. Om vergelijkbare reden wordt voor Epe de max. bouwhoogte 

gesteld op 5 m en wordt 1 ha gewijzigd in 5.000 m². 

ad p. Deze constatering is juist. 

ad q. Op de voorbereiding van een wijziging van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht van toepassing. (art. 3.9a Wro). 

ad r. De meeste nieuwe bouwvlakken zijn al op de verbeelding aangegeven. Er was in Epe op basis van 

een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan nog ruimte voor één nieuw bedrijf. Inmiddels is 

duidelijk dat dit Weteringdijk 113 te Vaassen wordt. 

ad s. Ja, het blijft bij 3 en 5 bouwblokken van 3 hectare. 

ad t. De afstand geldt ook voor burgerwoningen en wordt gemeten tot de bestemmingsgrens van de be-

stemming Wonen. 

ad u. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad v. Indien de woning legaal is opgericht mag de bestaande inhoud worden herbouwd. 

ad w. De gemeente Apeldoorn is van mening dat de in het bestemmingsplan saneringsregeling zal leiden 

tot een aanmerkelijke kwaliteitswinst in het buitengebied, aangezien de ruimte wordt geboden om 

50% van de bestaande en verouderde opstallen te vernieuwen voor nieuwe gebouwen. Ook Epe 

kent voor het overige buitengebied een saneringsregeling die enigszins afwijkt van de regeling in 

Apeldoorn. Voor Epe wordt deze regeling overgenomen. 

ad x. Binnen de regeling van de bestemming Wonen van de gemeente Epe is de uitoefening van bed & 

breakfast uitsluitend toegestaan in de woning. 

ad y. De regeling op basis van art. 12 lid 12.3 is van toepassing voor deel Apeldoorn en de regelingen op 

basis van art. 3 lid 3.6 sub 3.6.4 en art. 8 lid 8.6 sub 8.6.2 zijn van toepassing voor deel Epe.  

Overigens zullen bij de ontwerp terinzagelegging van het bestemmingsplan de regels worden ge-

splitst, dat wil zeggen dat beide gemeenten een eigen set regels krijgen, die alleen voor die ge-

meente gelden, zodat verwarring wordt voorkomen. 
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ad z. Voor grote intensieve veehouderijen blijft de afspraak dat het aantal 3 ha bouwblokken in Epe 

maximaal 5 mag bedragen en in Apeldoorn 3. In Epe waren 4 van dergelijke bedrijven al opgeno-

men op de verbeelding. Inmiddels is duidelijk dat ook het bedrijf Weteringdijk 113 te Vaassen wil 

uitgroeien tot een dergelijk bedrijf. Dit bedrijf heeft daarom ook een 3 ha bouwvlak gekregen. 

Daarmee zijn de 5 locaties in Epe bekend. 

ad aa. De dubbelbestemming Waarde – Archeologie Middelhoog is opgenomen in het kader van archeologi-

sche monumentenzorg. Ingevolge art. 38a Monumentenwet 1988 houdt de gemeenteraad bij de 

vaststelling van een bestemmingsplan rekening met de in het plangebied aanwezige dan wel te 

verwachten (archeologische) monumenten 

ad bb. Voor berekening van zowel de inhoud als de oppervlakte van een bouwwerk worden kelders niet 

meegerekend. 

ad cc. Bij nader inzien wordt gebruik van bestaande bedrijfsgebouwen voor opslag als recht toegestaan in 

de agrarische bestemmingen. Bij de overige bestemmingen is opslag niet gewenst. De regels wor-

den op dit punt aangepast. 

ad dd. De regeling voor nieuwvestiging van agrarische bouwvlakken tot 3 ha, waarbij een afstand van mi-

nimaal 100 m in acht dient te worden genomen, is een zelfstandige wijzigingsbevoegdheid. De ge-

noemde afstand is geen bouw- of bestemmingsgrens. Op basis van art. 16a afwijken van de 100 m 

grens is dus niet mogelijk. 

ad ee. ja. 

ad ff. Op de voorbereiding van een wijziging van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht van toepassing. (art. 3.9a Wro). 

ad gg. Punt 4.2.2 lid 2 van het BKP richt zich op bedrijfswoningen en burgerwoningen. Er is geen bezwaar 

om de dakhelling van woningen in het BKP te wijzigen naar 40-55 graden. 

ad hh. Vanuit beeldkwaliteit heeft het de voorkeur om de bijgebouwen bij woningen inpandig te realise-

ren. Dat verplicht stellen vinden de gemeenten te ver gaan. In het kader van de welstandstoetsing 

wordt bekeken of in specifieke gevallen inpandige bijgebouwen haalbaar zijn. Dit is natuurlijk al-

leen aan de orde indien er ook een (bedrijfs)woning wordt gebouwd of herbouwd.  

ad ii. In het BKP wordt in paragraaf 4.2.2. toegevoegd dat het materiaal- en kleurgebruik van bijgebou-

wen moet zijn afgestemd op de burgerwoning c.q. bedrijfswoning. 

ad jj. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

ad kk. Het betreft een geurgevoelig object en het gaat hier om Broeklanderweg 48, ten zuiden van het 

LOG. Als deze woning behoort bij het bedrijf Broeklanderweg 50, dan zou deze niet als geurgevoe-

lig object moeten worden beschouwd. Voor de effectbeoordeling zou dit overigens een beperkte 

aanpassing betekenen in het basisbestand, die niet leidt tot andere scores voor geurhinder. 

ad ll. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording natuurwaarden. 

ad mm. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad nn. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in de plannen: 

- In de regels wordt de toegestane inhoudsmaat voor agrarische bedrijfswoningen verruimd tot     

850 m³ in Epe 700 m³ in Apeldoorn. 

- In het bestemmingsplan worden de vigerende regelingen voor de bouwhoogte en dakhelling van 

bedrijfswoningen en de bouwhoogte van burgerwoningen overgenomen. 
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- Art. 3.4.1 van de regels wordt voor Epe aangepast, zodat deze aansluit bij de regeling in het overig 

buitengebied (max. bouwhoogte gesteld op 5 m en 1 ha wordt gewijzigd in 5.000 m²). 

- Art. 20. 3 van de regels wordt voor Epe aangepast, zodat deze aansluit bij de regeling in het overig 

buitengebied. 

- Het gebruik van bestaande bedrijfsgebouwen voor opslag wordt als recht toegestaan in de agrari-

sche bestemmingen. Bij de overige bestemmingen is opslag niet gewenst. De regels worden op dit 

punt aangepast. 

- Bij punt 4.2.2 lid 2 wordt de dakhelling van bedrijfswoningen en burgerwoningen gewijzigd in 40-

55 graden. 

- In het BKP wordt in paragraaf 4.2.2. toegevoegd dat het materiaal- en kleurgebruik van bijgebou-

wen moet zijn afgestemd op de burgerwoning c.q. bedrijfswoning. 

- Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

40. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Zijn LOG Gebieden nog gewenst. De beleidskeuze om LOG’s op te richten is vijf jaar oud. Inmiddels 

zijn de inzichten gewijzigd op diverse terreinen, o.a. dierziekten, stank, fijn stof e.d. Verzocht 

wordt om de plannen op een meer verantwoorde wijze bij te stellen. 

b. LOG betreft niet vermindering van overlast en milieubelasting maar verplaatsing en schaalvergro-

ting. 

c. De gehanteerde afstand van 100 meter is een beleidsuitgangspunt en is niet gebaseerd op gedegen 

milieuonderzoek. 

d. Belangen van burgers worden niet gezien, alleen de ondernemers zijn belangrijk. Hoe wordt omge-

gaan met de zorgplicht van de overheid voor de bewoners. 

e. Leefbaarheid en woongenot worden aangetast voor de bewoners. Fraaie uitzichten worden belem-

merd, insprekers vragen aandacht voor openheid van het gebied. 

f. Onduidelijk is hoe met planschade wordt omgegaan. 

g. Onduidelijk is hoe met gezondheidsschade wordt omgegaan. 

h. Volksgezondheid en leefmilieu worden niet meegewogen in deze plannen, economische belangen 

van ondernemers gaan voor. Denk aan toename fijn stof, nieuwe besmettingen door schimmels, 

bacteriën en virussen, stank en uitstoot van stikstof. 

i. In het voorontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Dit is on-

gewenst. Onduidelijk is welke locaties kunnen uitbreiden tot 1.5 hectare of 3 hectare. Inspreker 

wenst duidelijkheid over aantal bedrijven, plaats van vestiging en de normen uitgedrukt in Nge die 

gebruikt gaan worden voor uitbreiders en hervestigers. 
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Bee l d kwa l i t e i t s p l a n .  

j. Het open karakter en de kleinschaligheid van het gebied worden aangetast door de vestiging van 

de megabedrijven. Er dient een juridisch kader te worden opgenomen voor de landschappelijke in-

passing, juridische maatregelen die ook voor de lange termijn gelden. Fraaie elementen dienen 

meer aandacht te krijgen en dienen behouden te worden. Bestaande bedrijven die willen uitbrei-

den dienen onder hetzelfde regime te vallen als de nieuwvestigers. Met de vijf nu bekende bedrij-

ven die op maagdelijke grond een plek krijgen is het gebied vol. 

P l a nMER .  

k. Natuur wordt genegeerd of er zijn geen gegevens. 

l. Ultra fijn stof wordt niet behandeld. 

m. Volksgezondheid is niet uitgewerkt. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Een aantal jaren geleden is het Reconstructieplan vastgesteld na een proces waarbij diverse ge-

biedspartijen intensief betrokken zijn geweest. In dit plan is het LOG Beemte-Vaassen aangewe-

zen. Dit is provinciaal beleid en landelijke wetgeving (Reconstructiewet) waaraan de gemeenten 

zich niet zomaar kunnen onttrekken. Nu is het zaak het gebied zo goed mogelijk in richten, waar-

bij een evenwicht moet worden gevonden tussen de Reconstructiedoelen, de landschappelijke 

waarden en het woonklimaat van de huidige bewoners. 

ad b. Niet ontkend wordt dat het in het LOG zelf gaat om toename van de milieubelasting door inplaat-

sing van bedrijven. Per saldo gaat het in de gebieden rondom de Veluwe echter wel over vermin-

dering van de milieudruk op de natuurgebieden. Daarom is er in het Reconstructieplan voor geko-

zen om een afwaartse beweging tot stand te brengen: bedrijven die dicht bij de natuur liggen ver-

plaatsen naar de LOG’s. Op het moment dat bedrijven gaan verplaatsen gaat dit vrijwel altijd ook 

gepaard met schaalvergroting. 

ad c. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven (onder het kopje 

afstanden). Overigens is op basis van milieuonderzoek niet eenduidig vast te stellen welke onder-

linge afstand noodzakelijk is. De gemeenten gaat ervan uit dat een onderlinge afstand van 100 m 

minimaal noodzakelijk is. Bij voorkeur wordt die 100 m alleen gehanteerd als het gaat om verschil-

lende diersoorten, hetgeen de gezondheidsrisico’s beperkt. Bij de vier inplaatsers rondom de Bok-

kerijweg is dat het geval. De diersoorten zijn echter geen ruimtelijk argument en daarmee lastig 

vast te leggen in een bestemmingsplan. 

ad d. Zoals bij de beantwoording ad a al is aangegeven gaat het om een afweging van belangen tussen 

Reconstructiedoelen, de landschappelijke waarden en het woonklimaat van de huidige bewoners. 

De belangen van de bewoners worden dus zeker wel herkend en erkend, maar kunnen in die afwe-

ging niet altijd gehonoreerd worden. 

ad e. In het kader van het BKP is er zeker aandacht voor zichtlijnen en behoud van de openheid. Echter 

zoals bij de beantwoording ad a al is aangegeven moet er ook ruimte zijn voor inplaatsing van in-

tensieve veehouderijen. Gegeven dat uitgangspunt wordt door middel van het BKP en voorwaarden 

in de regels van het bestemmingsplan rekening gehouden met zichtlijnen en behoud van de open-

heid. 

ad f. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planschade. 

ad g. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad h. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 
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ad i. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad j. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording beeldkwaliteit en algemene beantwoording aan-

tal in te plaatsen bedrijven. 

ad k. In het planMER is het aspect natuur of hoofdlijnen beschouwd. Ten behoeve van het bestemmings-

plan is een meer gedetailleerd onderzoek natuurwaarden Flora- en faunawet uitgevoerd. Dit on-

derzoek is benoemd in de toelichting van het bestemmingsplan en als bijlage daarbij opgenomen. 

ad l. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad m. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

41. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

P l a nMER .  

a. Aangezien er geen zicht is op de verplaatsers, kan de ammoniakdepositie op Natura2000 niet wor-

den vergeleken met de situatie in het LOG. 

b. Effect op beschermde soorten licht negatief beoordelen kan niet, want volgens Natuurloket is het 

gebied voor de meeste soortgroepen niet of slecht onderzocht. Tevens vallen binnen km-hokken 

enkele zwaar beschermde soorten enkele broed- en watervogels die zwaar beschermd zijn. 

c. Neutrale effect t.a.v. fijn stof correspondeert niet met de tekst dat bij vestigen van pluimvee 

hiermee rekening moet worden gehouden (zie tekst planMER blz. 54). 

d. Effecten PM2,5 ontbreken. 

e. Ook bij lagere concentraties dan de wettelijke normen dan fijn stof treden gezondheidseffecten 

op, die in het planMER niet zijn behandeld. 

f. Scores van gezondheidsaspecten ontbreken in het planMER. 

g. Tweede tranche-verplaatsers zouden bekend moeten zijn t.b.v. het planMER. 

h. De tekst “De indruk is dat de voorgenomen ontwikkelingen in het LOG verenigbaar zijn met de ge-

zondheidseisen zoals die redelijkerwijs gesteld kunnen worden.” Op blz 90 planMER is niet onder-

bouwd. 

i. Het planMER bevat geen concrete maatregelen t.a.v. volksgezondheid. 

j. Bij doorgroeiers in de plusvarianten is geen rekening gehouden met opkopen van gevoelige objec-

ten en omzetting ervan als bedrijfswoning, om daarmee ontwikkelruimte te creëren voor door-

groei. 

k. Varkens zijn gevoelig voor vogelgriep. Het planMER gaat niet in op de afstand tussen varkens- en 

pluimveebedrijven en maatregelen. 

Be s t emm i n g s p l a n .  

l. In punt 3.4.2 is een opsomming gegeven van een aantal uitgangspunten. Wat wordt verstaan onder 

‘duurzaam intensieve veehouderij’. 

m. Bouwblokken kunnen uitgroeien tot 1,5 ha, een groter bouwblok is mogelijk. Wat is de echte 

maximale omvang? 

n. De afstand van 100 meter is te weinig. 

o. Inspreker geeft aan dat de locatie naast de dassenburcht teveel verstoring geeft en op den duur 

ongeschikt wordt. Waarom dan het foerageergebied verbeteren? 
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p. Wat voor effect hebben de hervestigers en doorgroeiers op de weidevogels? 

q. Op bladzijde 53 wordt gesproken over bouwblok, terwijl in de regels wordt gesproken over bouw-

vlak. Is dit hetzelfde? 

r. Moet voor doorgroeiers geen wegaanpassingen plaatsvinden? 

s. Staat de toename van ammoniak in het LOG de ontwikkeling van natte ecologische verbindingszo-

nes niet in de weg? 

t. In paragraaf 3.2 bouwregels is opgenomen dat voor bedrijfsgebouwen en overkappingen bepaald, 

dat de maximale oppervlakte van de bebouwing samenvalt met het bouwvlak. Dit houdt in dat het 

gehele bouwvlak volgebouwd kan worden. Onder 3.8 wijzigingsbevoegdheid is onder c.2 een aantal 

specifiek bepalingen opgenomen inzake nieuwvestiging van agrarische bedrijven. Men zou dan con-

form 3.2 het gehele bouwvlak volbouwen. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Dit is correct opgemerkt. In de passende beoordeling is dit aspect derhalve strikt geïnterpreteerd 

en gerapporteerd. Voor de effectbeoordeling in het planMER is als veronderstelling genomen dat 

het zal gaan om een verbetering, maar exact aangeven welke deze is was niet mogelijk, omdat de 

gegevens niet beschikbaar waren. 

ad b. In het planMER is het aspect natuur of hoofdlijnen beschouwd. Ten behoeve van het bestemmings-

plan is een meer gedetailleerd onderzoek natuurwaarden Flora- en faunawet uitgevoerd. Hierin is 

nauwkeuriger bekeken welke soorten aanwezig zijn en welke consequenties zijn te verwachten. 

Kortheidshalve wordt naar de betreffende quick scan verwezen, die als bijlage bij de toelichting 

van het bestemmingsplan is opgenomen. 

ad c. Dit is een juiste constatering en is ook door de Commissie voor de m.e.r. vermeld in haar toet-

singsadvies. Zoals het planMER vermeld is inpassing binnen de fijn stof-normen mogelijk, maar ie-

dere uitbreiding kan leiden tot toename van fijn stof-emissie. Derhalve is besloten om de scores 

tengevolge van fijn stof te wijzigen in 0/- 

ad d. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording milieu. 

ad e. De inzichten over gezondheidseffecten door veehouderij, waaronder fijn stof, zijn aan wijzigingen 

onderhevig. Voor fijn stof is er voor gekozen om de situatie in het LOG te relateren aan de wette-

lijke normen, maar zoals onder de beantwoording ad c gesteld is een fijn stof-toename onder die 

norm wel aan de orde. 

ad f. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. 

ad g. Uitgangspunt blijft de mogelijkheid voor 8 3-ha bedrijven, overeenkomstig het Gebiedsplan. Zie 

ook algemene beantwoording type en aantal bedrijven. 

ad h. Dit is een geïsoleerd citaat en is overigens voorzichtig gesteld door het planMER-opsteller. Het 

planMER stelt enkele regels verder in paragraaf 7.2 ook dat de gemeenten wordt aangeraden een 

monitoring op te stellen over “bovengenoemde aspecten” (gedoeld wordt daarbij ook op gezond-

heid) en hier de omwonenden nauw bij te betrekken. Verder staat ook in hoofdstuk 8 Conclusies en 

aanbevelingen de aanbeveling om vanwege de extra hinder de plannen waar mogelijk in goed over-

leg gestalte te geven. 

ad i. Het planMER geeft globaal enkele maatregelen t.a.v. fijn stof. Zoals hierboven onder punt 5 ge-

steld, zijn de inzichten over gezondheid aan wijzigingen onderhevig. In de brief aan de Tweede 

Kamer staan overigens geen concrete maatregelen t.a.v. volksgezondheid genoemd. 

ad j. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording planMER aantallen. 
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ad k. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording gezondheid. Overigens wordt opgemerkt dat 

diersoorten en het niet combineren van varkens en pluimvee geen ruimtelijk argument zijn en 

daarmee lastig vast te leggen in een bestemmingsplan.  

ad l. In 3.4.2 wordt geciteerd uit het Reconstructieplan Veluwe. Het is dus een formulering die in dat 

plan is opgenomen. Duurzame landbouw is in het Reconstructieplan als volgt gedefinieerd: “land-

bouw die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige ge-

neraties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te kunnen voorzien”. 

ad m. Binnen het bestemmingsplan is 1,5 ha het maximum op basis van de wijzigingsbevoegdheid. In een 

bijzonder geval zou dit onvoldoende kunnen zijn. De gemeenten hebben aangegeven een grotere 

oppervlakte niet uit te sluiten, maar dit afzonderlijk te willen afwegen buiten het voorliggende be-

stemmingsplan om. Als een gemeente hieraan meewerkt, moet er dus een afzonderlijke procedure 

voor een (postzegel)bestemmingsplan worden gevoerd, met de gebruikelijke bezwaar- en be-

roepsmogelijkheden. 

ad n. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

ad o. In verband met de aanwezigheid van de dassenburcht is nader onderzocht op welke wijze het kip-

penbedrijf en de aanwezigheid van de dassenburcht gecombineerd kunnen worden. Hiertoe zullen 

zogenaamde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Deze maatregelen betreffen het aan-

brengen van gaas tussen het bedrijf en het bosgebied en het aanleggen van een dassentunnel on-

der de ontsluitingsweg. In verband hiermee wordt het bosgebied ten zuiden van de locatie van de 

inplaatser binnen het plangebied opgenomen. 

ad p. In de Quick scan natuurwaarden op basis van de Flora en faunawet (zie paragraaf 4.2 van de toe-

lichting van het bestemmingsplan) is aangegeven dat de effecten voor de weidevogels minimaal 

zijn, omdat er relatief gezien een beperkte oppervlakte weidegebied verloren gaat door de in-

plaatsing van nieuwe 3 ha bedrijven. 

ad q. Bouwblok en bouwvlak is in dit verband hetzelfde. De toelichting wordt hierop aangepast, door 

bouwblok te vervangen door bouwvlak. 

ad r. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording verkeer. 

ad s. Uit het gevoerde overleg met het Waterschap is niet gebleken dat de aanleg van de natte ecologi-

sche verbindingszone en de inplaatsing van de intensieve veehouderijen niet gecombineerd zouden 

kunnen worden. 

ad t. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid van art. 3.8 moet worden voldaan aan de daar ge-

noemde eisen, en dus ook aan het bebouwingspercentage van 60%. Indien de wijzigingsbevoegd-

heid wordt toegepast wordt een wijzigingsplan opgesteld, waarin dan voor dat geval dat bebou-

wingspercentage wordt vastgelegd. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in de plannen: 

- In de toelichting wordt de term bouwblok veranderd in bouwvlak. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

42. 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Gevraagd wordt rekening te houden met een uitbreiding van het dorpshuis om een zaal van circa 30 bij 

14 meter aan te kunnen leggen. 
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B e a n twoo r d i n g  

Het dorpshuis valt niet binnen het bestemmingsplan voor het landbouwontwikkelingsgebied. De reactie 

wordt meegenomen bij het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost van de gemeente Apeldoorn. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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III Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening toegezonden respectievelijk bekend gemaakt aan verschillende instanties. De bin-

nengekomen reacties zijn hieronder samengevat en van een antwoord voorzien. 

 

1. Vitens Gelderland, Postbus 1090, 8200 BB Lelystad. 2010-15099 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het plan. Wel bevinden zich binnen de planbegrenzing drinkwater-

leidingen van het bedrijf. De ligging ervan is op de bijgesloten revisiekaart(en) aangegeven. Verzocht 

wordt om stroken openbare grond waarin leidingen zijn gelegen, ofwel waarin deze dienen te worden 

aangelegd, hiervoor te reserveren. Indien bij nadere uitwerking van het plan blijkt dat hoofdleidingen 

verlegd, anderszins aangepast en/of bemanteld moeten worden dienen de daaruit voortkomende kosten 

door de gemeente aan Vitens Gelderland te worden vergoed conform het hieromtrent bepaalde in de 

drinkwaterleveringsovereenkomst.  

 

B e a n twoo r d i n g  

In het bestemmingsplan worden enkel de hoofdwaterleidingen planologisch vastgelegd. Dergelijke leidin-

gen bevinden zich niet binnen het plangebied. Mocht verlegging van waterleidingen noodzakelijk zijn, 

dan zal dit in overleg met Vitens Gelderland worden voorbereid. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

2. Veiligheidsregio Brandweer Noord- en Oost Gelderland, Postbus 234, 7300 AK Apeldoorn. 

2010-15439 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

De VNOG heeft geen beperkende opmerkingen ten aanzien van het betreffende voorontwerp bestem-

mingsplan. De planologische ontwikkelingen zijn niet van toepassing op het wettelijke aspect externe 

veiligheid. 

 

B e a n twoo r d i n g  

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

3. Gemeentelijke Brandweer Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. 2010-15870 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. Het betreft grootschalige intensieve veehouderijen, waar-

bij het aspect bluswatervoorziening bij aanvragen van uitbreiding van bedrijven wel meegenomen dient 
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te worden. Bij aanvraag van een bouwvergunning wordt afhankelijk van de oppervlakte en gebruiksfunc-

tie een waterwinning geëist. 

 

B e a n twoo r d i n g  

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

4.  VROM Inspectie Regio Oost, Postbus 136, 6800 AC Arnhem. 2010-16376 met aanvulling 2010-

17039 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Grote intensieve veehouderijen kunnen zich vestigen in het plangebied met grote gevolgen voor de 

aanwezige infrastructuur, het landschap en de gebouwde omgeving. Uit het plan blijkt niet welke 

conclusies worden getrokken en welke doorvertaling wordt gegeven aan de infrastructurele ontslui-

ting van het landbouwontwikkelingsgebied. De Vrom inspectie adviseert de infrastructurele ontslui-

ting te benutten die enige toename kan hebben en de overige rustigere wegen af te sluiten voor 

het transport voor de nieuwe agrarische bedrijven. 

b. Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel uitmaakt van de planregels is een goede 

ontwikkeling. Voor de architectonische vormgeving van de bebouwing is in het beeldkwaliteitsplan 

daaraan wel aandacht besteed maar is de juridische doorwerking niet in het bestemmingsplan op-

genomen. De inspectie adviseert deze architectonische vormgeving ook in de planregels op te ne-

men om de omvang en kwaliteit van het bebouwde oppervlak een op de omgeving afgestemd ka-

rakter te geven. 

c. Tot slot wijst de inspectie op de brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV) van 23 april 2010 aan de voorzitter van de Tweede Kamer over herinvoering compartimente-

ring dierrechten. Er wordt vanuit gegaan dat het landbouwontwikkelingsgebied vestigingsruimte 

geeft aan bedrijven van andere locaties in het concentratiegebied waarvan het "landbouwontwik-

kelingsgebied Beemte-Vaassen" onderdeel uitmaakt. 

Aanvullend advies  

Nationaal belang 42: Structuurschema Militaire Terreinen 

d. Het plangebied van het bestemmingsplan "Landbouw Ontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen" is ge-

legen in het radarverstoringsgebied van de radar Nieuw Milligen. In verband hiermee zijn er ter 

voorkoming van radarverstoring beperkingen van toepassing voor de bouw van hoge gebouwen en 

overige bouwwerken. Deze beperkingen dienen verankerd te worden in de betreffende bestem-

mingsplannen. Voor nieuw te bouwen gebouwen en overige bouwwerken die gerealiseerd worden 

binnen het radarverstoringsgebied en hoger zijn dan 45 meter boven de maaiveldhoogte ter plaat-

se van de radar, is het noodzakelijk om een radarverstoringsonderzoek uit te voeren. Als hieruit 

blijkt dat deze gebouwen en/of overige bouwwerken in een bepaalde richting meer dan 10% ver-

mindering van het radarbereik tot gevolg hebben, worden deze bouwwerken niet toegestaan. De 

maaiveldhoogte ter plaatse van de radar Nieuw Milligen is 35 meter boven NAP. Dit betekent dus 

een toetsingshoogte van 80 meter boven NAP. Verzocht wordt om in de regels van het bestem-

mingsplan de bouwmogelijkheden hoger dan 80 meter boven NAP te regelen via een ontheffingsbe-
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voegdheid van burgemeester en wethouders. Bij de omschrijving van deze bevoegdheid dient dan 

als besliscriterium te worden opgenomen, dat het functioneren van de radar niet in onaanvaardba-

re mate (dat wil zeggen meer dan 10% vermindering van het radarbereik in een bepaalde richting) 

mag worden gestoord en als procedurele voorwaarde, dat het college van burgemeester en wet-

houders voorafgaand aan het verlenen van de ontheffing schriftelijk advies dient in te winnen bij 

de beheerder van de radar (in casu de regionale directie van de Dienst Vastgoed Defensie van het 

Ministerie van Defensie). 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording infrastructuur. 

ad b. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording juridische borging beeldkwaliteitsplan. 

ad c. De bedoeling is inderdaad dat het landbouwontwikkelingsgebied vestigingsruimte geeft aan bedrij-

ven van andere locaties in het concentratiegebied Veluwe. De herkomst van de bedrijven is echter 

niet ruimtelijk relevant en daarom niet vastgelegd in de planregels.  

ad d. Het bestemmingsplan bevat geen bouwmogelijkheden die reiken tot 80 m boven NAP. De maximale 

bouwmogelijkheden zijn antennemasten en silo’s van 15 m. Het plangebied ligt op circa 2 m à 4 m 

boven NAP. De bouwmogelijkheden komen dus zeker niet boven de 80 m boven NAP. Het opnemen 

van een regeling op dit onderdeel is daarom niet nodig. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

 

5. GGD Gelre IJssel, Postbus 51, 7300 AB Apeldoorn. 2010-16966 

P l a nMER  

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. Bij bepaling van gezondheidseffecten fijn stof en geur is alleen uitgegaan van de nieuwvestigers. 

Dit geeft mogelijk een niet volledig beeld. Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat ook het 

effect van de bestaande bedrijven en uitbreiders in een scenario wordt meegenomen. 

b. In het PlanMER is slechts summier ingegaan op effecten en/of risico's infectieziekten. In Bijlage 4 

wordt een aantal gezondheidseffecten beschreven. Beperking van de gezondheidsrisico's is moge-

lijk door o.a. het aanhouden van grotere afstanden tussen de bedrijven, door de inrichting van het 

bedrijfsproces en t.z.t. voldoende aandacht bij de feitelijke realisatie (vergunningniveau). De mo-

gelijkheden binnen het bestemmingsplan om hierop te sturen lijken beperkt. 

c. Gezondheidsrisico's zullen toenemen als de afstand tussen de bouwblokken kleiner is. De onder-

bouwing van na bestuurlijke afweging gekozen afstand van 100 meter tussen de bouwblokken is 

voor de GGD een aandachtspunt, ook gezien het te verwachten aantal jaren waarvoor het LOG 

wordt gecreëerd. Wellicht is nog een nadere toelichting te geven op de mogelijkheden hoe even-

tuele negatieve gevolgen voor het leefklimaat kunnen worden opgevangen of beperkt. 

d. Bij de varianten wordt aangegeven dat de gezondheidseffecten ongeveer gelijk zijn. Gezien de 

projectie van bedrijven ten opzichte van bewoning en transportroutes lijkt dit onwaarschijnlijk. 

Wel hangt het af van de mogelijkheden de vestiging van bedrijven te beïnvloeden. 
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e. De aanname dat wettelijke milieunormen per definitie garant staan voor een gezonde leefomge-

ving is niet altijd juist en behoeft nuancering. Het referentiekader voor bepaling van de gezond-

heidseffecten van met name geur en fijn stof zijn daarvan voorbeelden - De geurhinder is nu inge-

schat op basis van het achtergrondniveau, wat een indicatie geeft van de te verwachten geurbelas-

ting en voor het PlanMER een redelijk beeld geeft. Voor de feitelijk te verwachten geurhinder is 

eigenlijk een nadere V-Stacks berekening beter, op basis van een reëel scenario. De GGD adviseert 

de gemeenten hier bij de invulling en de vergunningverlening voldoende alert op te zijn. 

f. De GGD ondersteunt de inbreng van bewoners, bijv. door de gebiedsgroep en de inbreng in bijv. 

het beeldkwaliteitsplan zoals dat nu ook plaatsvindt. - Groen heeft een positief effect op het wel-

bevinden van mensen. Goede inpassing van met name de grotere bedrijven in het landschap kan 

hierin positief werken. 

 

A d v i e s  

a. Keuze van een evenwichtig scenario als uitgangspunt voor MER, waarin zowel de bestaande bedrij-

ven als de uitbreiders en nieuwvestigers worden meegenomen. 

b. Voorzover buiten beschouwing gelaten in het planMER: aangeven welke eisen aan de gezondheids-

kwaliteit van de nieuwe woningen worden gesteld (voormalige bedrijven). Indien er wordt gekozen 

voor het concept van de "plattelandswoning" waarbij (toekomstige) bewoners bewust kiezen voor 

een situatie met bijvoorbeeld meer geurbelasting dan normaal gesproken toegestaan dan wordt 

geadviseerd om dit ook helder te maken. Inzichtelijk maken van alle gezondheidseffecten voor de 

basisschool in het gebied en niet uitsluitend beperken tot effecten op de verkeersveiligheid. 

c. Infectieziekterisico's behandelen in het PlanMER zelf en niet in de bijlage. 

d. Duidelijk aangeven of en hoe de gegevens van en de effecten op de woningen aan de randen van 

het LOG zijn meegenomen. 

e. Er is een bestuurlijke afweging gemaakt welke heeft geleid tot een afstand van 100 meter tussen 

de bouwblokken. Omdat deze afstand minimaal is vanuit o.a. gezondheidskundig oogpunt, wordt 

aangeraden om helderheid te verschaffen over de argumenten die tot deze keuze hebben geleid. 

Daarnaast wordt geadviseerd om op vergunningniveau extra aandacht te besteden aan de te ver-

wachten milieusituatie. 

f. De GGD streeft i.v.m het influenzarisico naar het zoveel mogelijk beperken van bedrijven met var-

kens en pluimvee op één locatie: als dit via het bestemmingsplan niet is te regelen, stelt de GGD 

voor om aanvullend onderzoek te doen naar de mogelijkheden via gemeentelijk beleid hierop te 

kunnen sturen. 

 

Aanvulling d.d. 13 september 2010. 2010-22246 

a. Vanwege de te verwachten concentratie van intensieve veeteeltbedrijven en de daarmee samen-

hangende achteruitgang van het leefmilieu, kunnen wij ons goed vinden in de keuze om geen nieu-

we gevoelige bestemmingen toe te staan in het gebied. 

b. Het is verhelderend dat duidelijk wordt gesteld dat het leefklimaat qua geur achteruit gaat in alle 

varianten. Communicatie naar bewoners hierover is belangrijk zodat men weet waar men aan toe 

is. 

c. Een afstand van 200 meter tussen een pluimveebedrijf en gevoelige bestemmingen is acceptabel 

vanuit gezondheidskundig oogpunt. 
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d. Er wordt gesteld dat voor een nieuwe gevoelige bestemming binnen 400 meter van de snelweg 

moet worden onderzocht of wordt voldaan aan de normen. Daar kan nog aan worden toegevoegd 

dat dit voor overige wegen 250 meter dient te zijn. 

e. Externe veiligheid: Geen opmerkingen. 

f. Infectieziekterisico's worden niet besproken in het voorontwerp. De GGD pleit voor een aparte pa-

ragraaf over dit onderwerp. Met betrekking tot de meeste risico's kan overigens worden volstaan 

met een afstand van 160 meter. Van Q-koorts is echter bekend dat men binnen een straal van 5 ki-

lometer van een bedrijf kan worden besmet. Om die reden wordt in Brabant en in Duitsland als 

norm voor geitenbedrijven een afstand van minimaal 500 meter tot gevoelige bestemmingen aan-

gehouden. De GGD adviseert om een dergelijke afstand ook in acht te nemen in geval zich een gei-

tenhouderij wil vestigen in het gebied. 

 

B e a n twoo r d i n g  

Het advies van de GGD (2010-16966) is opgesteld nog voordat het planMER definitief is afgerond. In het 

definitieve planMER is waar mogelijk rekening gehouden met dit advies van de GGD. Zo zijn mede op ba-

sis van het advies van de GGD de plusvarianten aan de planMER toegevoegd. 

Voor wat betreft de volksgezondheidsaspecten wordt verwezen naar de algemene beantwoording gezond-

heid. 

Ten aanzien van punt 5 van het advies wordt verwezen naar de algemene beantwoording aantal in te 

plaatsen bedrijven onder ‘afstanden’. 

Ten aanzien van het aanvullende advies d.d. 13 september 2010 (2010-2246) kan het volgende worden 

opgemerkt. 

ad a. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

ad b. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

ad c. Wordt voor kennisgeving aangenomen; Zie ook de algemene beantwoording aantal in te plaatsen 

bedrijven onder ‘afstanden’. 

ad d. Op zich is het correct dat binnen een afstand van 250 m rond de overige wegen bij de situering van 

nieuwe woningen gekeken moet worden naar de geluidsbelasting op de gevel. Uit praktische over-

wegingen is dit in het planMER beperkt tot de snelweg, gelet op de afstanden tot de woningen van 

de IV-bedrijven en de verwachte geringe verkeerstoename in het gebied. Hierdoor is aannemelijk 

dat er naar verwachting geen overschrijding van geluidsnormen zal plaatsvinden door IV-bedrijven 

en dat geluidsbelasting door toename van verkeer naar verwachting verwaarloosbaar klein is. 

ad e. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

ad f. In de toelichting van het bestemmingsplan zal extra aandacht worden besteed aan het aspect ge-

zondheid. Onderlinge afstand tussen verschillende typen bedrijven is geen ruimtelijk relevant as-

pect en daardoor niet te regelen in een bestemmingsplan. Voor het overige wordt verwezen naar 

de algemene beantwoording gezondheid. Tenslotte wordt opgemerkt dat voor zover nu bekend er 

zich geen geitenbedrijf in het gebied gaat vestigen. Gelet op de door de GGD geadviseerde afstan-

den bestaat hiervoor in het gebied ook te weinig ruimte, waardoor de kans erg klein is dat een 

dergelijk bedrijf zich alsnog zal aandienen. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 
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- In de toelichting van het bestemmingsplan wordt extra aandacht besteed aan het aspect gezond-

heid. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

 

6. LTO Noord, vestiging Zwolle, Postbus 240, 8000 AE Zwolle. 2010-16416 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Be s t emm i n g s p l a n  

a. Nokhoogte en bouwhoogte. Een nokhoogte van elf meter is voldoende voor de intensieve veehou-

derij. Het bestemmingsplan geldt echter ook voor melkveehouderijen in het gebied. Aangezien er 

steeds meer gebruik wordt gemaakt van serrestallen (een compacte maar hogere bouw van lig-

boxenstallen) wordt verzocht om de toegestane nokhoogte in het bestemmingsplan te verhogen 

naar 12 meter bij recht en de goothoogte bij recht te wijzigen in 6 meter. 

b. Grondgebonden veehouderij. Schaalvergroting in de agrarische sector blijft toenemen. De grond-

gebonden agrarische veehouderij dient voldoende ontwikkelingsruimte te krijgen. Verzocht wordt 

om een maximale grootte van een bouwblok op te nemen van 2 hectare voor de grondgebonden 

bedrijven. 

c. EHS verweving. In de toelichting is in paragraaf 2.1. het EHS beleid opgenomen, het “nee tenzij” 

regime. De gemeente hanteert een “streng” nee tenzij beleid, verzocht wordt om enkel de ‘nee 

tenzij” benadering te gebruiken. In paragraaf 4.2 wordt aangegeven dat de depositie van het LOG 

op de EHS veel groter is gezien de gebieden dichtbij het LOG gelegen zijn. Vervolgens staat er 

vermeld dat het LOG negatief werkt op de kwaliteit van de EHS-gebieden. Vanuit EHS ruimtelijk 

beleid geldt echter geen externe werking richting bedrijven. Verzocht wordt deze passage te ver-

wijderen uit het bestemmingsplan. 

d. Tweede agrarisch bedrijfswoning. Een tweede bedrijfswoning kan noodzakelijk zijn voor controle 

en toezicht buiten normale werkuren en op niet te voorziene tijdstippen. In artikel 3 lid 8 sub a 

onder 2 wordt de voorwaarde voor een 2e bedrijfswoning gesteld dat het bedrijf tenminste twee-

maal de omvang heeft van een volwaardig bedrijf, waardoor continuïteit als tweemansbedrijf ver-

zekerd is. De gemeente is hiermee terughoudend bij het toekennen van 2e bedrijfswoningen. 

e. Archeologie. LTO respecteert het uitgangspunt van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg. 

LTO verzoekt de gemeente zich in te zetten voor een realistisch archeologie beleid. Normaal agra-

risch gebruik gaat tot een diepte van circa 60 cm. Verzocht wordt om artikel 10 lid 3 sub 1 onder a 

te wijzigen in 60 cm. De wet biedt de gemeente ruimte om deze diepte naar eigen inzicht in te 

vullen. Verzocht wordt om kleine bouwprojecten tot 2.500 m2 vrij te stellen van onderzoeksplicht. 

Hieronder valt ook een beperkte uitbreiding van het bouwblok. Verzocht wordt artikel 10 lid 3 sub 

1 onder a aan te passen. In het verleden zijn bijvoorbeeld door ruilverkavelingen al gronden ge-

roerd en verstoord. Deze gronden geven een zeer geringe kans op waardevolle vondsten. Bouw-

blokken dienen vrijgesteld te worden van de onderzoeksplicht, dit is ook in enkele andere gemeen-

ten gebeurd. De grond is hier vaak al verstoord. 

f. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor het vergunningentraject, dit kost tijd en geld. 

g. Uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 4 wordt een verdeling over het aantal typen bedrijven betreffende 

de intensieve veehouderijen. Dit overzicht is niet relevant en kan bij verplaatsing beperkingen op-

leveren. Verzocht wordt om deze passage te verwijderen. 
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h. Regeling kwekerijen:   

Bestemmingsomschrijving Agrarisch. In artikel 3 lid 1 worden de agrarische bestemmingen gefor-

muleerd. Verzocht wordt de kwekerij toe te voegen. De boomkwekerij is een agrarische bestem-

ming.  

Aanlegvergunning. Artikel 19. Binnen een afstand van 50 meter vanuit woningen en recreatieve 

voorzieningen, is voor het aanbrengen van boomgaarden en het uitoefenen van intensieve teelten, 

behoudens vervanging van boomgaarden, een aanlegvergunning vereist. Beoordelingscriteria hier-

bij zijn dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt dan wel er zodanige voorzie-

ningen worden getroffen dat zich geen chemische bestrijdingsmiddelen buiten de boomgaard c.q. 

het betreffende perceel kunnen verspreiden. LTO vindt het een principiële zaak dat de gemeenten 

aangeven dat binnen de 50 meter geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De ar-

gumentatie van de gemeente is niet steekhoudend en is arbitrair. De gemeente geeft geen deugde-

lijke motivering voor onderhavige gebruiksvoorschriften. Het is dan ook onjuist om onderhavige 

gebruiksbeperking aan de agrariërs op te leggen. Welke middelen en wanneer een teler deze wil 

toepassen is met landelijke regelgeving nauwkeurig vastgelegd. Deze bestrijdingsmiddelenwet ziet 

toe op een juist gebruik van middelen ter bescherming van mens en milieu. De gemeente dient 

zich aan te sluiten bij landelijke regelgeving. Bij de uitzonderingen van de vergunningplicht wordt 

aangegeven dat kwekerijen en boomgaarden niet onder de normale agrarische bedrijvigheid wor-

den begrepen. Dit belemmert de flexibiliteit. LTO Noord afdelingen Apeldoorn en Noord Oost Ve-

luwe kunnen zich hier niet in vinden. De boomkwekerij dient in het bestemmingsplan ook te vallen 

onder agrarische bedrijvigheid. 

i. Ammoniak en Natura 2000. In paragraaf 4.1 wordt aangegeven wat de uitgangspunten zijn voor het 

bestemmingsplan naar aanleiding van mogelijke externe werking van de Flora- en faunawet en Na-

tuurbeschermingswet. Bestemmingsplan en milieubeleid en natuurwetgeving zijn gescheiden tra-

jecten. Voor Apeldoorn en Epe zijn op dit moment niet of nauwelijks voldoende onderbouwde uit-

spraken te doen over eventuele negatieve effecten van mogelijke, nieuwe ruimtelijke ontwikkelin-

gen op de te beschermen natuur. Daarover moeten de beheerplannen duidelijkheid geven. De be-

heerplannen Veluwe en Rijntakken zijn nog in ontwikkeling. Dit geldt eveneens voor het stikstof-

kader Ammoniak en Natura 2000. Nu wordt echter in het voorontwerp bestemmingsplan al vooruit 

gelopen door het noemen van 0,5% van de kritische depositiewaarde. Verzocht wordt deze passage 

te nuanceren gezien de beheerplannen nog niet gereed zijn. 

Bee l d kwa l i t e i t s p l a n  

j. Verzocht wordt om geen eisen te stellen met betrekking tot kleurgebruik in het beeldkwaliteits-

plan. 

k. De land- en tuinbouw blijft de grootste en belangrijkste beheerder van het landschap. Dit vereist 

een economisch duurzame landbouw. Nieuwe stallen bestaan vaak uit ander materiaal, evenals 

andere vormen en kleurgebruik. Functionaliteit van agrarische stallen en vormgeving dient meege-

nomen te worden. 

l. In paragraaf 3.2.2 bij ontwerprichtlijn 1 wordt omschreven dat breedte van de beplanting over één 

zijde van het erf 25 meter dient te zijn. Op deze wijze heeft het een karakter van een bosperceel. 

Dit gaat te ver. Erfbeplanting en landschappelijke inpassing is van belang. Maar gezien het ruimte-

beslag, de hoge kosten en tijd van aanleg van beplanting en onderhoud in de volgende jaren gaat 

25 meter aan één zijde dan te ver. Daarnaast wordt het agrarisch bedrijf op deze manier verstopt. 

Voorgesteld wordt dat de gemeente een percentage als criterium hanteert voor erfbeplanting, 
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hooguit 10% van de bouwkavel van 3 ha dient ingericht te worden voor erfbeplanting. Op deze wij-

ze is er flexibiliteit voor de ondernemer en is de aanleg mee te nemen in de kosten en de uitvoe-

ring. 

 

Bean twoo r d i n g  

ad a. Aangezien het bestemmingsplan ook de ruimte wil bieden aan verdere ontwikkeling van bestaande 

melkveehouderijen wordt aan deze wens gedeeltelijk tegemoet gekomen. De maximale bouwhoog-

te wordt verhoogd naar 12 m. Als recht blijft de goothoogte echter op 4 m. Door middel van een 

afwijkingsbevoegdheid kon deze al worden verhoogd. Daarbij vindt toetsing plaats aan het BKP zo-

dat het visuele effect van een meer wandwerking van een grotere goothoogte kan worden verzacht 

door middel van erfbeplanting of een bijzondere bouwvorm. Serrestallen vergen door hun open ka-

rakter weer een iets andere benadering. Door de toetsing aan het BKP kan maatwerk per geval 

worden geleverd. 

ad b. Overeenkomstig het Gebiedsplan is een maximale oppervlakte van 1,5 hectare opgenomen. Dit 

komt ook overeen met de mogelijkheden in de aangrenzende bestemmingsplannen van Apeldoorn 

en Epe. Mocht in een bijzonder geval blijken dat 1,5 ha onvoldoende blijkt te zijn, dan kan voor 

dat geval een afzonderlijke afweging worden gemaakt en zo nodig een postzegelbestemmingsplan 

in procedure worden gebracht. 

ad c. Bedoeld is dat de ‘nee, tenzij benadering’ overeenkomstig het provinciale beleid wordt toegepast. 

Het woord ‘streng’ zal worden verwijderd in paragraaf 2.1. In paragraaf 4.2 zijn de resultaten van 

het uitgevoerde onderzoek natuurwaarden opgenomen. Hoewel er inderdaad geen sprake is van 

externe werking van de EHS kan niet ontkend worden dat het LOG effecten heeft op de EHS, vooral 

door stikstofdepositie. De passage wordt daarom niet geschrapt. 

ad d. De gemeente evenals de provincie zijn terughoudend als het gaat om het toestaan van nieuwe 

tweede bedrijfswoningen. Ook het risico om bedrijfswoningen af te splitsen telt daarin mee. 

ad e. Archeologisch onderzoek kan niet zonder meer worden uitgesloten binnen bouwvlakken. Indien 

aangetoond kan worden dat de bodem reeds geroerd is, kan archeologisch onderzoek achterwege 

blijven. 

ad f. De opmerkingen heeft geen betrekking op het bestemmingsplan. Door de invoering van de Wabo 

wordt de vergunningverlening beter gestroomlijnd. 

ad g. In hoofdstuk 4 wordt uitleg gegeven over het uitgevoerde planMER. Daarin zijn aannames gedaan 

om de milieugevolgen voldoende in beeld te kunnen brengen. Zie ook de algemene beantwoording 

m.b.t. het planMER. 

ad h. Boomkwekerij valt onder de definitie van grondgebonden agrarisch bedrijf en is derhalve in begin-

sel toegestaan, met dien verstande dat toetsing op grond van een omgevingsvergunning nodig kan 

zijn in situaties dat er landschappelijke waarden (zoals het open landschap) in het geding zijn. Het 

omgevingsvergunningstelstel voor wat betreft aanleggen wordt op dit punt aangepast. 

ad i. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording natuurbescherming. 

ad j. Kleur is een belangrijk beeldbepalend item en heeft daarom een plaats gevonden in het beeldkwa-

liteitsplan. In het gemeentelijke welstandsbeleid kwam dit ook al voor. Overigens wordt daarbij in 

globale termen gewerkt (“gedekte tinten”), zodat er nog voldoende ruimte blijft voor maatwerk 

per geval. 

ad k. Het beeldkwaliteitsplan sluit nieuwe ‘functionele’ ontwerpen zeker niet uit en laat voldoende 

ruimte voor maatwerk. Wel is het zo dat naarmate er meer afgeweken wordt van “de goede stan-



  

Nota inspraak en overleg bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen  71 

daard” er meer aandacht wordt gevraagd voor een zorgvuldige inpassing door gebruik van erfbe-

planting of het gebruik van bijzondere architectuur. 

ad l. Het gaat bij de 3 ha-bedrijven om een grote oppervlakte bebouwing. Voor een goede landschappe-

lijke inpassing acht de gemeente het gewenst dat er ook sprake is van een robuuste beplantings-

strook. Daartoe is de minimale maat opgenomen. Flexibiliteit zit in de keuze aan welke zijde de 

beplanting wordt geplaatst. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- De toegestane nokhoogte van agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd naar 12 m. 

- In de toelichting wordt in paragraaf 2.1 het woord ‘streng’ verwijderd. 

- De regeling voor boomkwekerij wordt aangepast. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

7. Gemeente Voorst, Postbus 9000, 7390 HA Twello. 2010-16516 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

De gemeente Voorst uit haar zorg over het feit dat het bestemmingsplan ruimte biedt aan maximaal acht 

nieuwe bedrijven. De gemeente vraagt zich af of met de ontwikkelingmogelijkheid van acht locaties vol-

doende ruimte wordt gecreëerd om de vraag op te vangen. Het plan biedt al ruimte aan een aantal nieu-

we bedrijven, de gemeente vraagt zich af of het gebied kan voldoen aan de vraag naar ontwikkellocaties 

voor nieuwe bedrijven. De mogelijkheid bestaat dat intensieve veehouderijbedrijven gaan uitwijken naar 

bestaande locaties in het verwevingsgebied. Daarmee ontstaat druk op gebieden die daar niet voor be-

doeld zijn. Voorst ziet al druk ontstaan op het noordelijk deel van de gemeente om intensieve veehoude-

rijbedrijven te vestigen. 

 

B e a n twoo r d i n g  

Verwezen wordt naar de algemene beantwoording aantal in te plaatsen bedrijven. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

8. Provincie Gelderland Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 2010-19188 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

a. De provincie staat achter de keus om de bouwblokken van de nu bekende inplaatsers in het be-

stemmingsplan op te nemen. Voor deze bedrijven en locaties zal nog een aantal onderzoeken moe-

ten worden uitgevoerd: Bodemonderzoeken; flora en faunaonderzoeken; de maatregelen die ge-

noemd worden in de passende beoordeling zullen al in beeld moeten worden gebracht voor de af-

zonderlijke bedrijven (mitigerende maatregelen); effecten op N2000-gebied nader berekenen met 

de toegepaste technieken en de salderingsmethode; milieuzoneringen (geur, luchtkwaliteit, geluid) 

per bedrijf bekijken op de omgeving en andersom (bijvoorbeeld rijksweg) 
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b. Ook de bouwblokken die kunnen worden vergroot tot 3 ha of 1,5 ha zullen moeten worden onder-

zocht op effecten op Natura 2000 gebied. Geadviseerd wordt om een onderbouwing op te nemen 

voor de beoogde agrarische bedrijven die op de bouwblokken van 3 ha komen. 

c. De wetering is een ecologische verbindingszone, model Winde. De wetering en de plas-draszone 

zullen de bescherming van de bestemming ‘natuur’ moeten krijgen. 

d. Tegen het plangebied ligt natte natuur waaromheen een beschermingszone voor natte natuur 

geldt. Deze zone ligt in het plangebied en zal in het bestemmingsplan verwerkt moeten worden. 

e. Ten behoeve van de dassenburcht wordt een bosstrook aangelegd, deze dient een passende be-

stemming te krijgen. 

f. In de regels wordt aangegeven dat bestaande (bedrijfs) woningen kunnen worden gesplitst. Daar-

naast kan een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf worden opgericht wanneer dit nood-

zakelijk is. Met het toevoegen van woningen (of door inwoning meerdere gezinnen) moet voorzich-

tig worden omgesprongen in het LOG. Bovendien is het toevoegen van een tweede bedrijfswoning 

over het algemeen niet meer noodzakelijk bij agrarische bedrijven. 

g. De depositieoverschrijding, zoals die nu genoemd is in de passende beoordeling, is niet zomaar 

vergunbaar in het kader van de Natuurbeschermingswet. Hier zal per geval moeten worden beke-

ken of er met mitigerende maatregelen of met de saldering van depositie een totale vermindering 

van depositie plaatsvindt. Wanneer dat niet mogelijk is, zal een keuze gemaakt moeten worden bij 

de directe doorwerking van een of meerdere nieuw op te nemen bouwvlakken. Belangrijk is ook 

dat de uitbreidingsruimte voor bestaande bouwvlakken meegenomen wordt in de berekeningen. 

 

B e a n twoo r d i n g  

ad a. Voor de bedrijven die als recht in het bestemmingsplan zijn mogelijk gemaakt, dient te zijn on-

derbouwd dat de intensieve veehouderij op die locatie ruimtelijk aanvaardbaar is. Daartoe dienen 

de benodigde milieuonderzoeken te zijn uitgevoerd. In de toelichting van het bestemmingsplan 

zullen de resultaten daarvan worden opgenomen voordat het bestemmingsplan in ontwerp terinza-

ge wordt gelegd. 

ad b. Het planMER brengt ‘slechts’ de milieugevolgen van het opgestelde bestemmingsplan op gebiedsni-

veau in beeld. Dat wil zeggen dat niet alle details per locatie precies bekend behoeven te zijn. 

Daarom is gewerkt met aannames. Voor de individuele uitbreidingsmogelijkheden zullen specifieke 

onderzoeken moeten worden uitgevoerd: zie punt a. 

ad c. Ten behoeve van de ecologische verbindingszone wordt een gebiedsaanduiding ‘ecologische ver-

bindingszone’ over de wetering en aangrenzende zone opgenomen. 

ad d. De beschermingszone natte natuur zal worden opgenomen in het bestemmingsplan door middel van 

een gebiedsaanduiding ‘beschermingszone natte landnatuur’. (Betreft een smalle zone direct ten 

oosten van de Bokkerijweg ter hoogte van Bokkerijweg 6 en 9). 

ad e. In verband met de aanwezigheid van de dassenburcht is nader onderzocht op welke wijze het kip-

penbedrijf en de aanwezigheid van de dassenburcht gecombineerd kunnen worden. Hiertoe zullen 

zogenaamde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Deze maatregelen betreffen het aan-

brengen van gaas tussen het bedrijf en het bosgebied en het aanleggen van een dassentunnel on-

der de ontsluitingsweg. In verband hiermee wordt het bosgebied ten zuiden van de locatie van de 

inplaatser binnen het plangebied opgenomen. 
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ad f. De gemeenten onderstrepen de gedachten van de provincie. De noodzaak tot een tweede bedrijfs-

woning is zeker niet altijd nodig, om die reden is ook opgenomen dat aangetoond dient dat de be-

drijfsvoering blijvend toezicht vereist van twee personen op het bedrijf. 

ad g. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording natuurbescherming. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- Voor de bedrijven die als recht in het bestemmingsplan zijn mogelijk gemaakt, zijn de benodigde 

milieuonderzoeken aan de toelichting toegevoegd. 

- Voor de wetering langs de Bokkerijweg wordt een gebiedsaanduiding ‘ecologische verbindingszone’ 

in het bestemmingsplan verwerkt. 

- Direct ten oosten van de Bokkerijweg ter hoogte van Bokkerijweg 6 wordt een gebiedsaanduiding 

‘beschermingszone natte landnatuur’ verwerkt in het bestemmingsplan. 

Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

9. KPN, Postbus 10013, 8000 GA Zwolle. 2010-14054 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Het bovengenoemd plan heeft geen consequenties voor de infrastructuur van KPN. 

 

B e a n twoo r d i n g  

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

10. Waterschap Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. 2011-01421 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

De verbeelding bevat een fout. De Gather Leigraaf (watergang) die aan de noordoost hoek het plangebied 

binnenkomt, heeft deels de bestemming water, maar voor het overgrote deel de bestemming verkeer. 

Het gaat daarbij om de lijn van de Bloemkamp naar de Broeklanderweg. Verzocht wordt de bestemming 

te wijzigen in water. 

 

B e a n twoo r d i n g  

De bestemming zal worden gewijzigd in Water. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft aanleiding voor de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan: 

- De Gather Leigraaf wordt op de verbeelding alsnog correct bestemd als Water. 

 

 



  

Nota inspraak en overleg bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen  74 

11. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen. 2010-14816 

I n h o u d  v a n  d e  b r i e f  

Het voornoemde vooroverlegplan is getoetst aan het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie 

van VROM, zoals dat naar verwachting in 2011 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen. De 

circulaire "Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen uit 1984" zal dan komen te vervallen. Op 

grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van 

onze leidingen valt. Daarmee staat vast dat de leidingen geen invloed hebben op de verdere planontwik-

keling. 

 

B e a n twoo r d i n g  

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

C o n c l u s i e  

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 

 

12 Commissie voor de milieueffectrapportage, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 13 

september 2010, rapportnummer 2263-47. 

I n h oud  v an  h e t  t o e t s i n g s a d v i e s  

Onde r d e e l  o v e r  h e t  M ER  

De gemeenten Apeldoorn en Epe bereiden een intergemeentelijk bestemmingsplan voor. Hierin wordt 

intensieve veehouderijbedrijven de mogelijkheid geboden zich te vestigen in het landbouwontwikkelings-

gebied (LOG) Beemte-Vaassen. Als onderbouwing voor de besluitvorming hierover is een plan-MER (mili-

eueffectrapport voor een plan) opgesteld. De gemeenteraden zijn bevoegd gezag, waarbij de gemeente 

Apeldoorn als coördinerend bevoegd gezag optreedt. 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang 

volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. Op basis van de informatie in het MER en de Pas-

sende beoordeling constateert de Commissie dat aantasting van natuurlijk kenmerken van Natura 2000-

gebieden ‘Uiterwaarden IJssel’ en ‘Veluwe’ bij de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in het LOG 

niet kan worden uitgesloten (zie verder § 2. 3 van dit advies). 

De Commissie heeft opmerkingen over de informatie in het MER en de Passende beoordeling op de onder-

staande punten: 

- luchtkwaliteit; 

- de milieueffecten van de melk- en rundveehouderijen; 

- referentiesituatie in de Passende beoordeling. 

Zij adviseert voor besluitvorming over het bestemmingsplan duidelijkheid op deze punten te verschaffen. 

Uit het MER blijkt dat de vestiging en/of uitbreiding van bedrijven in het LOG zal leiden tot een toename 

van stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden. Ook verslechtert het leefmilieu. Het gaat hier om 

een toename van geurhinder, verslechtering van luchtkwaliteit, aantasting van het landschap en ontstaan 

verkeersonveilige situaties voor langzaam verkeer in het noordelijke deel van het LOG. Uit de zienswijzen 

spreekt een duidelijke bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid door de 

(her)vestiging en/of uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven. De Commissie wijst erop dat ook 

onder de grenswaarden gezondheidsschade kan optreden. 
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Ook wijst de Commissie erop dat de AMvB Huisvesting is uitgesteld (was 2010). Hierdoor is onzeker of het 

beoogde positieve effect hiervan voor de leefomgeving zoals in het MER geschetst, wel tijdens de planpe-

riode zal worden gerealiseerd. 

 

L u c h t kwa l i t e i t  

Door de toename van het aantal veehouderijen neemt de emissie van fijnstof in het LOG toe (afkomstig 

van de veehouderijbedrijven en door toename van het aantal veehouderij gerelateerde verkeersbewegin-

gen). Het MER stelt dat: 

- fijnstof emissies per type bedrijf verschillen; 

- vooral pluimveehouderijen fijnstof emissie opleveren; 

- maatwerk bij de inpassing van veehouderijen nodig is. 

De Commissie merkt op dat de gepresenteerde informatie voor fijnstof zeer summier is. Er wordt geen 

inzicht geboden in de effecten van de verschillende varianten. Ook is het effect van mitigerende maatre-

gelen niet uitgewerkt. Omdat het MER de worst case-situatie inzichtelijk maakt, bevat het MER voldoen-

de informatie voor de besluitvorming. Omdat de emissie van fijnstof in alle varianten toeneemt is de 

Commissie van mening dat de score ‘0’ (neutraal) voor dit aspect een te optimistisch beeld schetst. Er 

treden mogelijk geen nieuwe knelpunten op, maar een toename van fijnstof betekent wel een verslech-

tering van de kwaliteit van de leefomgeving. De Commissie wijst erop dat ook onder de grenswaarden 

voor fijnstof kunnen gezondheidseffecten optreden. 

Het MER geeft een indicatie van de effecten bij de inplaatsing van een pluimveehouderij. Hieruit blijkt 

dat –voor het onderzochte stalsysteem en aantal dieren - een afstand van circa 200 meter van de pluim-

veehouderij tot een gevoelig object nodig is. In veel zienswijzen wordt erop gewezen dat het vooront-

werpbestemmingsplan nieuwvestigingen mogelijk maakt op minder dan 200 meter van woonbestemmin-

gen, zonder dat er beperkingen zijn opgenomen voor het type bedrijf. 

 

M e l k -  e n  r u n d v e e h oud e r i j e n  

In het plangebied zijn melk- en rundveehouderijen gevestigd. Deze bedrijven leveren een bijdrage aan de 

stikstofdepositie en geurbelasting. Uit het MER is niet navolgbaar of, en zo ja op welke wijze de bijdrage 

van deze bedrijven (en uitbreiding daarvan) aan de stikstofdepositie is meegenomen in de referentiesitu-

atie en de verschillende varianten. Omdat dit voor alle alternatieven en varianten het geval is, zal deze 

informatie niet onderscheidend zijn bij de vergelijking van de alternatieven. Daarmee is in beginsel vol-

doende informatie geboden om het milieubelang mee te kunnen wegen. 

De Commissie adviseert voor besluitvorming over het bestemmingsplan inzichtelijk te maken op welke 

wijze rekening is gehouden met de stikstofbijdrage van de in het gebied aanwezige melk- en rundvee-

houderijen. Hierbij moet ook duidelijk zijn wat wordt verstaan onder de huidige situatie (vergunde situa-

tie of daadwerkelijke dieraantallen) en de autonome situatie. 

 

N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  

In het MER en de Passende beoordeling zijn de mogelijke gevolgen van het voornemen op Natura 2000-

gebieden ‘Uiterwaarden IJssel’ en ‘Veluwe’ onderzocht. Ten aanzien van de informatie in het MER en de 

Passende beoordeling constateert de Commissie dat: 

- niet navolgbaar is of, en zo ja hoe de stikstofemissie afkomstig van de melk- en rundveehouderijen 

is meegenomen (zie ook § 2.2 van dit advies) in de effectbeoordeling; 
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- in de Passende beoordeling is uitgegaan van de huidige vergunde situatie als referentiesituatie. Uit 

de Natuurbeschermingswet volgt echter dat moet worden vergeleken met de feitelijke situatie 

(werkelijke dieraantallen); 

- het MER noemt alleen dat mitigerende maatregelen om de stikstofemissie te reduceren mogelijk 

zijn. De maatregelen en het effect daarvan zijn echter niet (kwantitatief) inzichtelijk gemaakt, en 

het is niet duidelijk of deze maatregelen ook daadwerkelijk genomen worden. 

Daarnaast wijst de Commissie erop dat: 

- er reeds sprake is van een overbelaste stikstofsituatie; 

- de ammoniakemissie, en daarmee de stikstofdepositie, vanuit het LOG op de Natura 2000-gebieden 

‘Uiterwaarden IJssel’ en ‘Veluwe’ zal toenemen;  

- in de Passende beoordeling is uitgegaan van de huidige vergunde situatie als referentiesituatie. De 

praktijk leert dat het werkelijke gebruik van deze vergunningen aanzienlijk lager kan liggen. Dit 

kan leiden tot een overschatting van de huidige bijdrage van de intensieve veehouderijen aan de 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Dit heeft als consequentie dat de verwachte toena-

me van stikstofdepositie mogelijk groter is dan geschetst in de Passende beoordeling. Daarmee is 

de milieuruimte voor activiteiten die leiden tot een toename van belasting met verzurende en 

vermestende stoffen mogelijk kleiner dan waarvan men op dit moment uit gaat; 

- er op dit moment geen duidelijkheid bestaat over de (relatieve) afname van stikstofdepositie door 

verplaatsing van veehouderijen. Het MER stelt dat veehouderijen die zich in het LOG willen vesti-

gen momenteel dichter bij de Natura 2000-gebieden liggen. Door de verplaatsing van deze bedrij-

ven zal de afstand tot Natura 2000 worden vergroot en valt er relatief een afname van stikstofde-

positie te verwachten. Dit effect is niet onderbouwd omdat –aldus het MER- er (nog) geen duide-

lijkheid bestaat over de betreffende veehouderijen. De Commissie merkt op dat (een compleet 

overzicht van) de herkomst van de bedrijven die zich in het LOG (willen) vestigen van belang is 

voor het uiteindelijke effect op stikstofdepositie.  

Op basis van bovenstaande oordeelt de Commissie dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 

2000-gebieden ‘Uiterwaarden IJssel’ en ‘Veluwe’ niet is uit te sluiten. De Commissie adviseert voor de 

besluitvorming over het bestemmingsplan aannemelijk te maken hoe aantasting van de natuurlijke ken-

merken van de Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten. 

Zij adviseert hierbij: 

- uit te gaan van de feitelijke situatie (werkelijke aantallen dieren); 

- indien van toepassing, ook de stikstofemissies van rund- en melkveehouderijen mee te nemen; 

- het effect van mitigerende maatregelen kwantitatief inzichtelijk te maken. 

 

P r o g r amma t i s c h e  A a np a k  S t i k s t o f d e p o s i t i e  ( P A S )  

Momenteel wordt gewerkt aan een Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Op 1 juli jl. is het 

voorlopige programma stikstof (VPAS) gepubliceerd waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe men de 

mogelijkheden voor economische ontwikkeling denkt te behouden en tevens op termijn de natuurdoelen 

van Natura 2000 kan realiseren. Per Natura 2000-gebied worden de afspraken uit de PAS verder uitge-

werkt in een beheerplan. Wellicht kan met behulp van de generieke aanpak uit het PAS en/of de relevan-

te beheerplannen worden uitgesloten dat dit bestemmingsplan leidt tot aantasting van natuurlijke ken-

merken. 
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E c o l o g i s c h e  H oo f d s t r u c t u u r  

De ligging van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en verbindingszones in en nabij het plangebied is goed 

in beeld gebracht. Het MER gaat echter slechts zeer summier in op de huidige, aanwezige natuur. Wel 

geeft het MER de vastgestelde natuurdoelstellingen van de verschillende EHS-deelgebieden. Uit het MER 

blijkt dat door vestiging en/of uitbreiding van veehouderij bedrijven in het LOG de ammoniakdepositie 

toeneemt en dat dit negatief werkt op de kwaliteit van enkele EHS deelgebieden. Vervolgens concludeert 

het MER dat negatieve effecten voor de natuurwaarden niet worden verwacht. 

 

De depositiekaarten (bijlage 5 van het MER) laten echter duidelijk zien dat in cumulatie voor alle varian-

ten de in het MER genoemde kritische depositiewaarde voor habitattype ‘denne-, eiken- en beukenbos’ 

(deelgebied 1) wordt overschreden. Voor de varianten b en c lijkt dit ook voor ‘hoog- en laagveenbos’ het 

geval te zijn. Op basis hiervan deelt de Commissie de conclusie in het MER (geen negatieve effecten voor 

de natuurwaarden) niet.  

Samenvattend constateert de Commissie dat: 

- voor alle varianten geldt dat de stikstofdepositie op de EHS zal toenemen; 

- niet navolgbaar is of en zo ja hoe de stikstofemissie afkomstig van de melk- en rundveehouderijen 

is meegenomen (zie ook § 2.2 van dit advies) in de effectbeoordeling; 

- in alle varianten sprake is van overschrijding van de in het MER genoemde kritische depositiewaar-

de voor habitattype ‘denne-, eiken-, en beukenbos’; 

- hierdoor voor alle varianten negatieve effecten voor de natuurwaarden van de EHS (deelgebied 1 

door toename van de stikstofdepositie niet zijn uit te sluiten; 

- mogelijk ook aantasting van natuurtype ‘hoog- en laagveenbos’ optreedt. 

 

B e s c h e rmde  s o o r t e n  

Het MER geeft een beschrijving van de soorten die beschermd zijn volgens de Flora en faunawet. Het MER 

stelt dat als op bouwblokken/zones voor her- en nieuwvestiging bijzondere of beschermde planten- en 

diersoorten voorkomen een negatief effect kan optreden. Dit wordt, zonder een nadere onderbouwing, in 

het MER als niet waarschijnlijk gezien. De Commissie constateert dat na het verschijnen van het MER on-

derzoek is uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. De resultaten hier-

van zijn opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan LOG Beemte-Vaassen. Hierin zijn ook mitige-

rende maatregelen om schade te beperken opgenomen. De Commissie constateert dat met dit onderzoek 

voldoende informatie aanwezig is voor de besluitvorming. 

 

Bean twoo r d i n g  

 

L u c h t kwa l i t e i t  

De opmerking van de commissie over de score is correct. Bij nader inzien had de score van de varianten 

op het gebied van fijn stof in het planMER niet neutraal (0) moeten zijn, maar eerder 0/-. Niet uitgeslo-

ten is dat er onder de grenswaarden ook gezondheidseffecten kunnen bestaan, maar of hiervan sprake is 

en in welke mate in op dit moment niet goed vast te stellen. Zie hierover de algemene beantwoording 

infrastructuur in hoofdstuk I. 

Met betrekking tot de afstand van pluimveehouderijen tot gevoelige objecten wordt opgemerkt dat er in 

het Gebiedsplan voor is gekozen om een minimale afstand van 100 m aan te houden ten opzichte van 

bouwvlakken en van een bestemmingsvlak voor burgerwoningen. In het kader van de noodzakelijke mili-
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euvergunning voor de in te plaatsen pluimveehouderij wordt nader bezien welke maatregelen bij dit be-

drijf noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen op het gebied van fijn stof. 

 

M e l k -  e n  r u n d v e e h oud e r i j e n  

Alle bestaande veehouderijen zijn meegenomen in de referentiesituatie, derhalve ook de bestaande 

melk- en rundveehouderijen. Verder zijn in de plusvarianten doorgroeiers opgenomen welke mogelijker-

wijs kunnen doorgroeien naar 1,5 ha bouwblok. De wijze waarop dat is gebeurd is nader toegelicht op 

bladzijde 60 en 61 van het planMER. 

Er is in het planMER dus ook rekening gehouden met doorgroei van melk- en rundveehouderijen waar het 

gaat om de stikstofdepositie. 

Overigens gaan de gemeenten ervan uit dat ten aanzien van stikstof de provinciale verordening stikstof 

en Natura 2000 leidend zal zijn. Deze geldt ook voor melk- en rundveehouderijen. 

 

N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  

Het is aannemelijk dat er geen significant negatieve effecten ten aanzien van de stikstofdepositie in de 

Natura 2000-gebieden zullen optreden op het moment dat de provinciale verordening stikstof en Natura 

2000 in werking is getreden. Naar verwachting treedt deze verordening eerder in werking dan dat het 

bestemmingsplan wordt vastgesteld.  

Een toename van de depositie moet op basis van de verordening gepaard gaan met een afname elders 

(salderen). Bij salderen (via de provinciale depositiebank of vooruitlopend daarop op projectniveau) 

wordt 70% van de depositie en 15% van de emissie van stoppende bedrijven afgeroomd.  

 

P r o g r amma t i s c h e  A a np a k  S t i k s t o f d e p o s i t i e  ( P A S )  

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

E c o l o g i s c h e  H oo f d s t r u c t u u r  

De door de commissie m.e.r. opgenomen samenvatting wordt onderschreven in die zin dat er sprake kan 

zijn van een overschrijding van de kritische depositiewaarden in de EHS. 

 

B e s c h e rmde  s o o r t e n  

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Conclusie 

De reactie geeft geen aanleiding voor het aanpassen van de plannen. 
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IV Overzicht voorgestelde aanpassingen bestemmingsplan en beeldkwali-

teitsplan 

Op basis van de onder I, II en III vermelde beantwoording van de binnengekomen reacties wordt voorge-

steld om het voorontwerp-bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan als volgt aan te passen: 

 

Be s t emm i n g s p l a n  

- In de toelichting van het bestemmingsplan wordt extra aandacht besteed aan de aspecten van 

volksgezondheid, zoals onder de algemene beantwoording van deze inspraaknota is aangegeven. 

- In de toelichting wordt de term bouwblok veranderd in bouwvlak. 

- De terminologie in de regels is aangepast aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-

bo). Hierdoor wordt er nu bijvoorbeeld gesproken van een omgevingsvergunning in plaats van een 

aanlegvergunning. 

- Vanuit de passende beoordeling is nader onderbouwd dat de toevoeging met nieuwe intensieve 

veehouderijen per saldo leidt tot een afname van de stikstofdepositie in de Natura2000-gebieden. 

- Het bouwvlak van de inplaatser aan de oostzijde van de Bokkerijweg is op de verbeelding aange-

past in overleg met de inplaatsende ondernemer. 

- Het bouwvlak van de inplaatsende ondernemer nabij Bokkerijweg 6 is enigszins aangepast. Tevens 

is ter plaatse het plangebied vergroot, zodanig dat het bestaande bosje binnen de plangrens komt 

te liggen. Dit in verband met de compenserende maatregelen in verband met de aanwezigheid van 

de dassenburcht. Aan het bosje moeten inrichtingsmaatregelen getroffen worden die ook op in het 

exploitatieplan zijn meegenomen. Aangezien er alleen kosten verrekend kunnen worden binnen 

hetzelfde plangebied, moest het bosgebied binnen het plangebied van zowel het bestemmingsplan 

als het exploitatieplan komen te liggen. 

- Op verzoek van de inplaatsende ondernemer langs de Weteringdijk is de woonzone (aanduiding 

‘wonen’) verschoven naar de zuidzijde van het bouwvlak. 

- De grens tussen de bestemming Wonen en Verkeer wordt bij de Geerstraat 28 aangepast en gelegd 

op de kadastrale grens. 

- Het bouwvlak van het bedrijf Weteringdijk 113 te Vaassen wordt aangepast en vergroot tot 3 ha. 

Hiermee kunnen de wijzigingsbevoegdheden voor een extra 3 ha-bedrijf op het grondgebied van de 

gemeente Epe uit de regels worden verwijderd. In de planregels wordt de tabel onder regel 3.1h 

aangepast, de oppervlakte voor het perceel Weteringdijk 113 (aannemersbedrijf) is gewijzigd van 

605 naar 890 m2. 

- Het bestemmingsvlak van de bestemming Wonen van Broeklanderweg 51 in Beemte Broekland 

wordt zo aangepast dat de bestaande paardenbak binnen het vlak komt te liggen. 

- De woonbestemming van Weteringdijk 40 te Vaassen wordt omgezet in een agrarisch bouwvlak van 

circa 0,6 ha met de aanduiding ‘paardenhouderij’.  

- De woonbestemming van Gatherweg 10 te Vaassen wordt omgezet in een klein agrarisch bouwvlak 

met de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch-nevenactiviteit’ voor het kattenpension (max. 

360 m2).  

- In de regels van de agrarische bestemming wordt ter verduidelijking toegevoegd dat ter plaatse 

van de aanduiding ‘wonen’ uitsluitend wonen in een bedrijfswoning is toegestaan en dat er geen 

bedrijfsgebouwen binnen deze aanduiding mogen worden gebouwd. 
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- Het exploitatieplan zal bij het ontwerpbestemmingsplan worden gevoegd. 

- Het bestemmingsvlak van de bestemming Wonen van Gatherweg 2 te Vaassen wordt zodanig ver-

ruimd dat alle bestaande bebouwing binnen het vlak komt te liggen. 

- In de regels wordt de toegestane inhoudsmaat voor agrarische bedrijfswoningen verruimd tot 850 

m³ in Epe 700 m³ in Apeldoorn. 

- In het bestemmingsplan worden de vigerende regelingen voor de bouwhoogte en dakhelling van 

bedrijfswoningen en de bouwhoogte van burgerwoningen overgenomen. 

- Art. 3.4.1 van de regels wordt voor Epe aangepast, zodat deze aansluit bij de regeling in het overig 

buitengebied (max. bouwhoogte gesteld op 5 m en 1 ha wordt gewijzigd in 5.000 m²). 

- Art. 20. 3 van de regels wordt voor Epe aangepast, zodat deze aansluit bij de regeling in het overig 

buitengebied. 

- Het gebruik van bestaande bedrijfsgebouwen voor opslag wordt als recht toegestaan in de agrari-

sche bestemmingen. Bij de overige bestemmingen is opslag niet gewenst. De regels worden op dit 

punt aangepast. 

- De toegestane nokhoogte van agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd naar 12 m. 

- In de toelichting wordt in paragraaf 2.1 het woord ‘streng’ verwijderd. 

- De regeling voor boomkwekerij wordt aangepast. 

- Voor de bedrijven die als recht in het bestemmingsplan zijn mogelijk gemaakt, zijn de benodigde 

milieuonderzoeken aan de toelichting toegevoegd. 

- Voor de wetering langs de Bokkerijweg wordt een gebiedsaanduiding ‘ecologische verbindingszone’ 

in het bestemmingsplan verwerkt. 

- De nieuwe ontsluitingsweg parallel aan de Bokkerijweg wordt op de verbeelding ingetekend met de 

bestemming Verkeer. 

- Direct ten oosten van de Bokkerijweg ter hoogte van Bokkerijweg 6 wordt een gebiedsaanduiding 

‘beschermingszone natte landnatuur’ verwerkt in het bestemmingsplan. 

- De Gather Leigraaf wordt op de verbeelding alsnog correct bestemd als Water. 

- Daarnaast is de begrenzing van enkele bestemmingen op de verbeelding iets aangepast aan de 

hand van de aanwezige kadastrale situatie. 

 

Bee l d kwa l i t e i t s p l a n  

- In § 4.2.2 wordt de dakhelling van woningen gewijzigd in 40-55 graden; 

- In § 4.2.2 wordt toegevoegd dat voor bijgebouwen het materiaal- en kleurgebruik moet zijn afge-

stemd op de burgerwoning c.q. bedrijfswoning. 

- Bokkerijweg 6 wordt niet meer aangegeven als bedrijfswoning. 

- Voor de woningen worden ook meer alledaagse panden in de referentiebeelden opgenomen en 

wordt aandacht besteed aan duurzaamheidsaspecten, zoals sedumdaken. 
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Bijlage 5  Ontwerp-vaststellingsbesluit
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Ontwerp-Raadsbesluit 
 
 
 
Nr. 
 
 
De raad der gemeente Apeldoorn, 
 
 
overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), het ontwerp van het bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied als vervat in de 
bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0200.bp1063-ont1 met ingang van       gedurende 
zes weken voor een ieder langs elektronische weg beschikbaar is gesteld en raadpleegbaar ge-
maakt en tevens een volledige verbeelding op papier ter inzage heeft gelegen; 
 
gelezen het raadsvoorstel van , nr. , met bijbehorende zienswijzennota waarin wordt voorge-
steld      , terwijl voorts enige ambtshalve wijzigingen worden voorgesteld; 
 
overwegende voorts dat hij de in dat voorstel (en de daarmee één geheel vormende zienswij-
zennota) vervatte overwegingen tot de zijne maakt en dat die als zodanig geacht moeten wor-
den hier woordelijk te zijn overgenomen; 
 
 
overwegende dat er verhaalbare kosten van grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.13 Wro zijn 
en dat er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro waarvoor de kosten van 
grondexploitatie te verhalen zijn maar dat het niet noodzakelijk is een exploitatieplan vast te 
stellen omdat: 
• het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden verze-

kerd is doordat er door de provincie Gelderland een kostendekkende subsidie wordt ver-
strekt; en 

• het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 Wro niet noodzakelijk 
is; en 

• het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 
niet noodzakelijk is; 

 
 
overwegende dat bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestands-
naam o_NL.IMRO.0200.bp1063-vas1.dgn; 
 
{optie: 
overwegende dat: 
• het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld anders dan naar aanleiding van een 

zienswijze van gedeputeerde staten of de inspecteur, waardoor het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening 
zes weken na de vaststelling bekendgemaakt moet worden; 

• een verzoek bij de VROM-inspecteur kan worden ingediend om het besluit eerder bekend te 
maken wanneer de wijzigingen geen betrekking hebben op nationale belangen; 

• gedeputeerde staten op voorhand instemmen met het eerder bekend maken van het besluit 
wanneer daarbij geen provinciale belangen aan de orde zijn; 

• het bestemmingsplan en de wijziging(en) geen betrekking hebben op nationale en/of provin-
ciale belangen;} 

 
 
 
gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening; 



 
 
besluit: 
 
 
1.      . 
 
2. Enkele ambtshalve wijzigingen in het plan aan te brengen. 
 
3. Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied, als vervat in de bestandenset met pla-

nidentificatie NL.IMRO.0200.1063-vas1, met de daarbij behorende toelichting, langs elek-
tronische weg en in analoge vorm vast te stellen.  
 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

5. {optie: De VROM-inspecteur te verzoeken het besluit tot gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.} 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 , griffier 
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Bijlage 6  Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding -

Voorbereidingsbesluit geldig t/m -

Voorontwerp ter inzage 20-05-2010 - 30-06-2010

Ontwerpplan ter inzage 25-08-2011 - 05-10-2011

Vaststelling door gemeenteraad 

Terinzagelegging vastgesteld plan 

Aanwijzing GS/Minister van VROM 

Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak 

Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling 
bestuursrechtspraak
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling 
bestuursrechtspraak
Datum inwerkingtreding b.p. 

Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 

Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan 

Opmerkingen 
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Regels
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HOOFDSTUK 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen van de gemeente 
Apeldoorn;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de GML-bestand 
NL.IMRO.0200.bp1063-ont1 met de bijbehorende regels en Bijlagen bij de regels;

1.3  aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee 
het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden 
van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw. Functionele ondergeschiktheid is niet vereist;

1.4  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid waar 
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden;

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  aanduidingsvlak

een vlak, door aanduidingsgrenzen van andere vlakken gescheiden;

1.7  agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen 
van gewassen en/of het houden van dieren, waarop een bedrijfsmatige, op de markt 
gerichte productie plaatsvindt, die een wezenlijke bijdrage aan de inkomensvorming 
levert, waaronder begrepen een productiegerichte paardenhouderij;

1.8  antennedrager

een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;

1.9  antenne-installatie

een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan 
niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 
bevestigingsconstructie;

1.10  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.11  bedrijfswoning

een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, de instelling of de 
inrichting, ten behoeve van beheer van en/of toezicht op het bedrijf, de instelling of de 
inrichting;
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1.12  beroepsuitoefening aan huis

een dienstverlenend beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig of technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde 
detailhandel, dat in een woning of bedrijfswoning (inclusief bijgebouwen) wordt 
uitgeoefend, waarbij de (bedrijfs)woning in overwegende mate haar woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.13  bestaand

bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan aanwezig of in uitvoering is dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
vergunning;
bij gebruik: het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan;

1.14  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.15  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.16  bijgebouw

een niet voor bewoning bestemd gebouw, dat ten dienste staat van en in bouwmassa 
ondergeschikt is aan de woning, waaronder in ieder geval begrepen een huishoudelijke 
bergruimte, garage of hobbyruimte;

1.17  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 
of veranderen van een standplaats;

1.18  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.19  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolgde de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.20  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel:

1.21  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de 
regels gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.22  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond;

1.23  containerveld

afgedekte gronden ten behoeve van de bovengrondse teelt van planten in containers;
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1.24  dependance

een voor de huisvesting van een zelfstandig huishouden geschikt gebouw, dat ruimtelijk 
één geheel vormt met het hoofdgebouw en blijvend onderdeel uitmaakt van de kavel van 
het hoofdgebouw;

1.25  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop of te huur aanbieden, hieronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop of verhuur, het verkopen, verhuren en/of leveren van goederen en diensten aan 
degenen die deze goederen en diensten kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.26  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via 
een balie) te woord wordt gestaan en geholpen;

1.27  erkend archeoloog

een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen archeoloog die voldoet 
aan de door en krachtens de Monumentenwet 1988 gestelde kwalificaties en eisen;

1.28  gebouw

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt;

1.29  glastuinbouwbedrijf

een bedrijf dat (overwegend) is gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen door gebruik te maken van kassen (staand glas);

1.30  grondgebonden agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf dat overwegend afhankelijk is van de bij het bedrijf behorende 
gronden als agrarisch productiemiddel;

1.31  hoge archeologische verwachtingswaarde

een aan een gebied toegekende waarde die aangeeft dat ter plaatse de trefkans op 
archeologische vondsten hoog is dan wel dat het belang van de mogelijke 
archeologische waarde en/of vondsten hoog is;

1.32  hoofdgebouw

een gebouw dat op een kavel door zijn ligging, constructie, afmetingen of functie als 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.33  hoofdverblijf

1. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres 
woont, het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste 
malen zal overnachten;

2. het adres waar, bij ontbreken van een adres als bedoeld onder 1, betrokkene naar 
redelijke verwachting gedurende drie maanden tenminste twee derde van de tijd zal 
overnachten;
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1.34  intensieve veehouderij

een agrarisch bedrijf of dat deel van een agrarisch bedrijf waar tenminste 250 m² aan 
bedrijfsvloeroppervlakte aanwezig is dat gebruikt wordt als veehouderij volgens de Wet 
milieubeheer voor het houden van vee, pluimvee en nertsen, waarbij dit houden van vee 
geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen. Het biologisch houden van dieren 
conform een regeling krachtens artikel 2 van de Landbouwkwaliteitswet, het houden 
van melkrundvee, schapen of paarden en het houden van dieren uitsluitend of in 
hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer wordt niet aangemerkt als intensieve 
veehouderij;

1.35  kampeermiddel

een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig 
ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk 
zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen vereist is als bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; een en ander voor zover deze onderkomens of 
voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of 
kunnen worden gebruikt voor verblijfsrecreatie;

1.36  kantoor

een (deel van een) gebouw dat door aard, indeling en inrichting kennelijk is bedoeld voor 
het verrichten van werkzaamheden van hoofdzakelijk administratieve aard;

1.37  kas

een gebouw, bestaande uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het 
kweken van gewassen;

1.38  kavel

de bij een bestaand of te realiseren gebouw behorende gronden, samenvallend met de 
eigendomsgrens of met de grens van het gehuurde;

1.39  kwekerij

een agrarisch bedrijf gericht op het telen, kweken en verzorgen van sierteeltgewassen 
(bomen, heesters, planten en bloemen) of tuinbouwzaden, waarbij de exploitatie van het 
bedrijf geheel of grotendeels gebonden is aan ter plaatse of in de nabijheid aanwezige 
gronden;

1.40  lawaaisporten

de autosport, de motorsport, de (model-)vliegsport, karting en soortgelijk 
geluidproducerende sporten;

1.41  manege

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het op eigen terrein binnen of buiten een 
gebouw gelegenheid geven tot het beoefenen van de paardensport en als 
ondergeschikte activiteit al dan niet mogelijkheden biedt voor het verblijf en de 
verzorging van paarden al dan niet gecombineerd met het fokken, africhten en verkopen 
van paarden;

1.42  middelhoge archeologische verwachtingswaarde

een aan een gebied toegekende waarde die aangeeft dat ter plaatse de trefkans op 
archeologische vondsten middelhoog is dan wel dat het belang van de mogelijke 
archeologische waarde en/of vondsten middelhoog is;
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1.43  nevenactiviteit

een activiteit die uitsluitend uitgeoefend kan worden naast een feitelijk aanwezige 
hoofdfunctie en wat betreft vloeroppervlakte ondergeschikt is aan die hoofdfunctie;

1.44  Nederlandse Grootte Eenheid

een rekeneenheid die wordt gehanteerd voor de vaststelling van de omvang van een 
agrarisch bedrijf, op basis van productiewaarde van oppervlakte, gewassen en dieren;

1.45  nutsvoorziening

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en 
elektriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder 
in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, 
telefooncellen en zendmasten;

1.46  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel 
met ten hoogste één wand;

1.47  paardenbak

niet overdekte rijbaan voorzien van natuurlijk bodemmateriaal ten behoeve van 
paardrijden, waarvan de maatvoering niet meer mag bedragen dan 40 m bij 20 m;

1.48  peil

het peil gemeten vanaf het aan het bouwwerk aansluitende afgewerkte bouwterrein, 
met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein wordt gemeten vanaf de aansluitende, 
afgewerkte gemiddelde maaiveldhoogte;

1.49  permanente bewoning

gebruik als hoofdverblijf als bedoeld in de Wet GBA, waaronder wordt verstaan:

het gebruik als woning door een zelfde persoon, (deel van) een gezin of 
samenwoning op een wijze die ingevolge het in de Wet GBA bepaalde noopt tot 
inschrijving in het persoonsregister van de gemeente, en/of;
het in de periode van 1 november tot 15 maart meer dan 70 maal ter plaatse 
nachtverblijf houden, terwijl betrokkene niet elders daadwerkelijk over een 
hoofdverblijf beschikt;

1.50  productiegerichte paardenhouderij

grondgebonden paardenhouderij die is gericht op het fokken van paarden, het bieden 
van leefruimte aan opgroeiende paarden en/of het voortbrengen van producten door 
middel van het houden van paarden, zoals een paardenmelkerij of een daarmee gelijk te 
stellen bedrijfsvorm, eventueel in combinatie met (en daaraan ondergeschikte) 
trainingsfaciliteiten ten behoeve van de eigen gefokte paarden. Onder productiegerichte 
paardenhouderijen worden verstaan: hengstenhouderij, merriehouderij, opfokbedrijf, 
stoeterij, spermawinstation, embryotransplantatiebedrijf of paardenmelkerij;

1.51  prostitutie

het tegen betaling hebben van seksuele omgang met anderen;

1.52  recreatief medegebruik

extensieve vormen van dagrecreatie, inclusief naar de aard en omvang daartoe 
behorende voorzieningen, waarbij de recreatievorm geen specifiek beslag legt op de 
ruimte;
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1.53  recreatief rustpunt

voorzieningen of activiteiten ten behoeve van extensieve dagrecreatie, zoals 
picknickplaatsen, theetuin, kinderspeelweide, het schenken van non-alcoholische 
dranken alsmede ijsverkoop;

1.54  recreatieverblijf

een gebouw dat bestemd is voor recreatief woonverblijf, niet zijnde permanente 
bewoning en dat gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden 
door wisselende personen;

1.55  recreatiewoning

een gebouw, geen woonkeet en geen stacaravan of een ander bouwwerk op wielen 
zijnde, dat uitsluitend één woning bevat, niet voor permanente bewoning bestemd is en 
dat gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor verblijfsrecreatieve doeleinden;

1.56  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig 
doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische aard en/of 
pornografische aard dan wel een gelegenheid waar seksuele handelingen worden 
verricht; onder seksinrichting wordt mede begrepen:

seksbioscoop 
een inrichting, bestemd voor het door middel van audiovisuele middelen doen 
plaatsvinden van voorstellingen van erotische en/of pornografische aard;
seksclub 
een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van erotische 
en/of pornografische aard dan wel een gelegenheid waar seksuele handelingen 
worden verricht;
seksautomaat 
een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van 
audiovisuele voorstellingen van erotische en/of pornografische aard;
sekswinkel 
een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen 
uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van seksartikelen, waaronder 
begrepen pornografische lectuur en gegevensdragers, aan de uiteindelijke verbruiker 
of gebruiker;
prostitutiebedrijf 
een ruimte, bestemd dan wel in gebruik voor het daarin uitoefenen van prostitutie;

1.57  teeltondersteunende voorzieningen

voorzieningen die toegepast worden om de teelt van groente, fruit, bomen of potplanten 
te bevorderen en te beschermen, zoals tunnel- en boogkassen, containerteelt, 
schaduwhallen, hagelnetten, stellingen en regenkappen;

1.58  toeristisch kamperen

kamperen in kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans;

1.59  tunnelkas

een kas dan wel platglasconstructie van geringe bouwhoogte, bestaande uit 
lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van gewassen;
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1.60  uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
Functionele ondergeschiktheid is niet vereist;

1.61  verblijfsrecreatie

recreatief verblijf, waarbij overnacht wordt in kampeermiddelen, recreatiewoningen en/of 
recreatieverblijven;

1.62  waarde

de aan een bouwwerk, gebied of specifiek element in een gebied toegekende 
kenmerkende waarde op het gebied van cultuurhistorie, archeologie, geografie, 
aardkunde, natuur, landschap en/of ecologie;

1.63  winkel

een (deel van een) gebouw dat blijkens aard, indeling en inrichting kennelijk is bedoeld 
voor de uitoefening van detailhandel en/of het verlenen van diensten, waaronder mede 
worden begrepen videotheken, kapsalons en buffetverkoop. Tot de winkel worden de 
voor publiek toegankelijke ruimte alsmede de bijbehorende magazijnruimte, kantoren en 
overige dienstruimten begrepen;

1.64  woning

een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de 
huisvesting van personen;

1.65  wooneenheid

een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van 
personen;

1.66  zonnecollector

een bouwwerk ten behoeve van de opvang van zonne-energie;

1.67  zorgboerderij

een voorziening in hoofdzaak gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren door personen die niet 
zelfstandig kunnen werken en die geestelijke en/of lichamelijke verzorging behoeven;

1.68  zorgwoning

een gebouw of zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting 
van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke 
verzorging behoeven; verzorging kan voortdurend of nagenoeg voortdurend 
plaatsvinden en in het gebouw kan afzonderlijke ruimte ten behoeve van de verzorging 
aanwezig zijn.

Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, 
antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
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2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk;

2.4  het bebouwingspercentage

de in procenten uitgedrukte verhouding van de oppervlakte van de bebouwing in een 
bouwvlak dan wel aanduidingsvlak tot de oppervlakte van dat bouwvlak dan wel 
aanduidingsvlak, per kavel gemeten. 
Ingeval geen bouwvlak dan wel aanduidingsvlak is aangegeven wordt onder 
bebouwingspercentage verstaan de in procenten uitgedrukte verhouding van de 
oppervlakte van de bebouwing in een bestemmingsvlak tot de oppervlakte van het 
bestemmingsvlak, per kavel gemeten.

2.5  de vloeroppervlakte

tussen de (denkbeeldige) buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren, 
met dien verstande dat vloeroppervlakte waarboven minder dan 1,50 m bouwhoogte 
aanwezig is hierbij buiten beschouwing wordt gelaten;

2.6  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.7  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
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HOOFDSTUK 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. grondgebonden agrarische bedrijven;
b. intensieve veehouderijen;
c. zorgboerderijen;
d. dependances, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

dependance';
e. beroepsuitoefening aan huis;
f. nevenactiviteiten in categorie 1 van de bij deze regels behorende bijlage 1 'Lijst van 

toegelaten nevenactiviteiten';
g. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, hobbymatig weiden van vee, 

wandelen en fietsen;
h. uitsluitend wonen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
i. duurzame energievoorzieningen;
j. natuurbeheer;
k. water;
l. nutsvoorzieningen,
met de daarbij behorende:

m. bouwwerken en voorzieningen.

3.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 11 en de algemene aanduidingsregels van 
artikel 13 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij 
geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 3.4 
genoemde afwijkingen:

Bebouwing Maximale 
oppervlakte/ 
inhoud

Maximale 
goothoogte

Maximale 
bouwhoogte

Bijzondere regels 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen

Bouwvlak, 
uitgezonderd ter 
plaatse van de 
aanduiding 
'wonen'

4 m 12 m - de afstand van bedrijfsgebouwen tot 
de zijdelingse bouwperceelsgrens 
bedraagt ten minste 2,50 m; 
- de dakhelling van bedrijfsgebouwen 
bedraagt minimaal 20º; 
- ter plaatse van de aanduiding 'wonen' 
zijn geen bedrijfsgebouwen toegestaan;
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Bedrijfswoningen, 
inclusief aan- en 
uitbouwen

700 m3 4 m - indien aangegeven worden 
bedrijfswoningen gebouwd ter plaatse 
van de aanduiding 'wonen'; 
- de dakhelling van bedrijfswoningen 
bedraagt minimaal 30º en maximaal 
60º; 
- voor het bepalen van de inhoud 
worden de deel, inpandige garages en 
bergingen meegeteld; 
- per bedrijf is één bedrijfswoning 
toegestaan. Het bouwen van een 
bedrijfswoning ter plaatse van de 
aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' 
is niet toegestaan; 
- de afstand van de bedrijfswoning tot 
de zijdelingse bouwperceelsgrens 
bedraagt ten minste 2,50 m; 
- voor het splitsen van de 
bedrijfswoning in twee wooneenheden 
geldt het in artikel 11 lid 11.3 
bepaalde; 
- de afstand van een op te richten 
bedrijfswoning tot bestaande niet bij het 
betreffende bedrijf behorende kassen 
bedraagt ten minste 30 m;

Bijgebouwen en 
overkappingen bij 
bedrijfswoningen 

75 m2 3,5 m 5 m - bijgebouwen en overkappingen mogen 
niet voor de voorgevel van de 
bedrijfswoning of het verlengde 
daarvan worden opgericht (3.4.1c); 
- de afstand van bijgebouwen tot de 
zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt 
ten minste 2,50 m;

Dependances 65 m2 3 m 5 m - de totale oppervlakte aan 
bijgebouwen, overkappingen en 
dependances mag niet meer dan 75 m² 
bedragen; 
- een dependance heeft geen 
zelfstandig recht op bijgebouwen;

Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met 
uitzondering van 
overkappingen

- bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
zijn uitsluitend toegestaan binnen het 
bouwvlak, met uitzondering van terrein- 
en erfafscheidingen en bouwwerken 
geen gebouwen zijnde voor 
teeltondersteunende voorzieningen;

mestvergistings- 
installaties;

4 m 

mestsilo's; 6 m
sleufsilo's; 2500 m2 4 m
-   overige silo's 15 m - ter plaatse van de aanduiding 

'wonen' zijn geen 
mestvergistingsinstallaties en silo's 
toegestaan;

-   erf- en 
terreinafscheidingen;

2 m - de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen buiten het 
bouwvlak of voor de voorgevel van de 
bedrijfswoning of het verlengde 
daarvan bedraagt ten hoogste 1,5 m 
(3.4.1g);

-   antenne-installaties; 15 m

-   windturbine/ 
windwokkel;

10 m - het per agrarisch bedrijf is één 
windturbine/windwokkel toegestaan, 
waarbij de afstand van een 
windturbine/windwokkel tot omliggende 
woningen minimaal 10 m bedraagt;

-   bouwwerken voor 
teeltondersteunende 
voorzieningen;

1,5 m - het buiten het bouwvlak oprichten 
van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde voor teeltondersteunende 
voorzieningen is uitsluitend toegestaan 
buiten de aanduiding 'open landschap';
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-   paardenbakken, 
stapmolens en 
lichtmasten t.b.v. 
paardenbakken;

2 m - indien de paardenbak geen onderdeel 
vormt van het agrarisch bedrijf als 
bedoeld in lid 3.1 is er ten hoogste één 
paardenbak per bedrijfswoning 
toegestaan; 
- de afstand van een paardenbak tot 
(bedrijfs)woningen van derden bedraagt 
ten minste 50 meter; 
- uitsluitend in samenhang met een 
omgevingsvergunning als bedoeld in lid 
3.6.1 zijn bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ten behoeve van een 
paardenbak buiten het bouwvlak 
toegestaan.

-   0verig 10 m

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de 
bebouwing binnen het bouwvlak teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te 
situeren, voor zover dit noodzakelijk wordt geacht voor een landschappelijk en 
stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 16 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Afwijkingsbevoegdheid

Bij een omgevingvergunning kan worden afgeweken van het in lid 3.2 bepaalde:

a. voor het oprichten dan wel vergroten van kassen tot een totale oppervlakte van 500 
m² binnen het bouwvlak, uitsluitend indien de kassen worden vergroot dan wel 
opgericht ter ondersteuning van de grondgebonden agrarische hoofdactiviteit;

b. voor het bouwen van bedrijfsgebouwen met een goothoogte van maximaal 7 m, 
indien dit noodzakelijk is in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering, mits zorg 
gedragen wordt voor een goede landschappelijke inpassing op basis van het 
bepaalde in het 'Beeldkwaliteitplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen', 
zoals opgenomen in bijlage 4 'Beeldkwaliteitsplan';

c. voor het bouwen van bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen en 
overkappingen voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan;

d. voor het buiten het bouwvlak oprichten van bouwwerken met een oppervlakte van 
ten hoogste 50 m² per agrarisch bedrijf en een hoogte van ten hoogste 3 m, mits 
dat noodzakelijk is in verband met een doelmatige bedrijfsvoering en de bebouwing 
niet binnen het bouwvlak zelf kan worden opgericht;

e. voor het oprichten van een bij een burgerwoning toegestane, maar buiten het 
bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' gesitueerde stalruimte voor 
hobbymatig agrarisch gebruik waarvan de oppervlakte niet meer dan 50 m² dan wel 
200 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt, mits de bebouwing op 
grond van stedenbouwkundige en/of landschappelijke overwegingen niet binnen het 
vlak met de bestemming 'Wonen' kan worden opgericht en direct aansluitend bij 
(het erf van) de burgerwoning ten minste 1 ha grond hoort;

f. voor het buiten het bouwvlak oprichten van een stalruimte voor hobbymatig 
agrarisch gebruik waarvan de oppervlakte niet meer dan 25 m² en de bouwhoogte 
niet meer dan 3 m bedraagt, met dien verstande dat de stalruimte, voor zover niet 
gelegen aan een ter plaatse aanwezige ontsluitingsweg, dient te worden gesitueerd 
binnen een afstand van 50 m van de bestemming 'Verkeer' en bij de stalruimte 
blijvend ten minste 1 ha grond hoort, waarop de stalruimte wordt gebouwd;

g. voor het ten behoeve van de privacy binnen het bouwvlak bouwen van een erf- of 
terreinafscheiding voor de voorgevelrooilijn bij bedrijfswoningen tot een 
bouwhoogte van 2 m, indien dit met het oog op de verkeers- en sociale veiligheid 
niet onaanvaardbaar is.
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3.4.2  Voorwaarden voor afwijken
Omgevingsvergunningen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover 
de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde 
stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

3.5  Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 12 en de algemene aanduidingsregels van 
artikel 13 gelden de volgende specifieke regels.

3.5.1  Wonen
Grond behorende bij woningen, maar gelegen buiten het bestemmingsvlak met de 
bestemming 'Wonen' mag, als zijnde een aan het landelijk gebied verwante activiteit, 
gebruikt worden als moestuin.

3.5.2  Niet toegelaten bedrijven
Behoudens bestaande bedrijven zijn niet toegelaten:

a. wormen-, maden- en viskwekerijen en fokkerijen en mesterijen van ganzen, eenden 
en kalkoenen, voor zover dit in de open lucht plaatsvindt;

b. pelsdierhouderijen, voor zover dit in de open lucht plaatsvindt;
c. glastuin- en bosbouwbedrijven;.

3.5.3  Paardenbakken
Het is niet toegestaan de gronden gelegen buiten het bouwvlak te gebruiken ten 
behoeve van paardenbakken.

3.5.4  Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Buitenopslag ten 
behoeve van nevenactiviteiten is niet toegestaan. De vloeroppervlakte die ten behoeve 
van de nevenactiviteiten mag worden gebruikt bedraagt niet meer dan 75 m² .

3.5.5  Verkeer
De gronden gelegen binnen een afstand van 5 m tot de bestemming 'Verkeer' zijn mede 
bestemd voor wegen, fietspaden en daarbij behorende voorzieningen.

3.5.6  Water
De gronden gelegen binnen een afstand van 10 m tot de bestemming 'Water' zijn mede 
bestemd voor waterretentie, natuurvriendelijke oevers en ontwikkeling van natte natuur.

3.6  Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1  Afwijkingsbevoegdheid paardenbakken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 3.5.3 bepaalde:

a. voor het realiseren van paardenbakken behorende bij een agrarisch bedrijf maar 
gelegen buiten het bouwvlak;

b. voor het realiseren van ten hoogste één paardenbak behorende bij een woning maar 
gelegen buiten het bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen'.

Met dien verstande dat voor zowel a. als b. geldt dat:

a. de gehele paardenbak binnen een afstand van 75 m van het betreffende bouwvlak of 
bestemmingsvlak gesitueerd dient te worden;

b. er geen onevenredige hinder ten gevolge van de paardenbak mag optreden bij 
andere (bedrijfs)woningen; in ieder geval mag de afstand tussen enig punt van de 
paardenbak en een (bedrijfs)woning van derden niet minder dan 50 m bedragen;

c. de bouwhoogte van de paardenbakomheiningen en lichtmasten niet meer dan 2 m 
bedraagt;

d. realisatie van de paardenbak binnen het betreffende bouwvlak dan wel binnen het 
betreffende bestemmingsvlak aantoonbaar niet haalbaar is.
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3.6.2  Afwijkingsbevoegdheid nevenactiviteiten
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 3.1 onder f en lid 
3.5.4 bepaalde teneinde:

a. nevenactiviteiten in categorie 2 van de bij deze regels behorende bijlage 1 'Lijst van 
toegelaten nevenactiviteiten' toe te staan;

b. nevenactiviteiten toe te staan die niet zijn genoemd in bijlage 1 'Lijst van toegelaten 
nevenactiviteiten' en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen 
zijn met nevenactiviteiten die wel voorkomen op de lijst;

c. de maximale vloeroppervlakte die voor nevenactiviteiten gebruikt mag worden te 
vergroten;

d. gebruik van gronden buiten het bouwvlak voor nevenactiviteiten toe te staan. 
mits:

a. de vloeroppervlakte die voor de nevenactiviteiten wordt gebruikt niet meer bedraagt 
dan 25% van de vloeroppervlakte die voor de hoofdfunctie wordt gebruikt, met een 
absoluut maximum van 350 m² ;

b. het gebruik van gronden buiten het bouwvlak ten behoeve van de nevenactiviteit 
zich beperkt tot gronden die direct aansluiten aan het bouwvlak;

c. wordt voorzien in een kwalitatief zorgvuldige inpassing in het landschap, indien 
nodig geacht met behulp van het aanbrengen van beplanting;

d. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt;
e. de belangen van de omliggende functies niet onevenredig worden geschaad.

3.6.3  Afwijkingsbevoegdheid recreatief medegebruik
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 3.1 onder g bepaalde 
teneinde overige vormen van recreatief medegebruik, waaronder hondentraining, toe te 
staan, mits de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt en de belangen 
van de omliggende functies niet onevenredig worden geschaad.

3.6.4  Voorwaarden voor afwijken
Omgevingsvergunningen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover 
de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde 
stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

3.7  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden

De in artikel 18 opgenomen regels zijn van toepassing.

3.8  Wijzigingsbevoegdheid

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit lid mag alleen plaatsvinden 
voor zover de in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde 
stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast. 
Voorts zijn de algemene criteria van artikel 15 lid 15.3 van toepassing. 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van:

a. de realisatie van een tweede agrarische bedrijfswoning, mits dit bedrijfseconomisch 
aantoonbaar noodzakelijk is:
1. de aard van het bedrijf vereist blijvend toezicht van twee personen op het bedrijf, 

en 
2. het bedrijf heeft ten minste twee maal de omvang van een volwaardig agrarisch 

bedrijf, waardoor de continuïteit als tweemansbedrijf verzekerd is;
b. het vergroten van bestaande bouwvlakken tot maximaal 1,5 ha, mits:

1. de afstand van het vergrootte gedeelte van het bouwvlak tot overige 
bestemmingen alsmede tot andere agrarische bouwvlakken ten minste 100 m 
bedraagt;

2. vergroting noodzakelijk is in het verband met de agrarische bedrijfsvoering, 
hetgeen te dient worden aangetoond aan de hand van een bedrijfsplan;

3. ten aanzien van de maatvoering en situering van de bebouwing de regels van de 
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bestemming 'Agrarisch' op overeenkomstige wijze worden toegepast;
4. aangetoond is dat vergroting van het bouwvlak, gelet op de omvang, ligging en 

aard van het agrarische bedrijf op de nieuwe locatie ten opzichte van in de 
nabijheid gelegen functies een zodanig beperkte milieuhinder veroorzaakt dat 
daardoor de belangen van deze functies niet in onevenredige mate worden 
geschaad;

5. zorg gedragen wordt voor een goede landschappelijke inpassing op basis van 
het bepaalde in het 'Beeldkwaliteitplan Landbouwontwikkelingsgebied 
Beemte-Vaassen', zoals opgenomen in bijlage 4 'Beeldkwaliteitsplan' waarbij 
wijziging ten behoeve van de bestemming 'Natuur' mogelijk is;

c. nieuwvestiging van agrarische bedrijven door het opnemen van nieuwe 
bouwvlakken van 3 ha, dan wel het verwijderen van bestaande bouwvlakken en het 
opnemen van nieuwe bouwvlakken van 3 ha op dezelfde locatie, mits:
1. het aantal bedrijven van 3 ha in de gemeente Apeldoorn niet meer bedraagt dan 

3, met dien verstande dat in de gemeente Apeldoorn het maximaal aantal nieuw 
op te nemen bouwvlakken niet meer bedraagt dan 1;

2. het bebouwingspercentage per bouwvlak niet meer bedraagt dan 60%;
3. de afstand van het nieuwe bouwvlak tot overige bestemmingen alsmede de 

afstand tot omliggende agrarische bouwvlakken ten minste 100 m bedraagt;
4. aangetoond is dat de nieuwvestiging een volwaardig intensieve veehouderij 

betreft met een omvang van ten minste 70 NGE, hetgeen te dient worden 
aangetoond aan de hand van een bedrijfsplan;

5. ten aanzien van de maatvoering en situering van de bebouwing de regels van de 
bestemming 'Agrarisch' op overeenkomstige wijze worden toegepast;

6. aangetoond is dat het nieuwe bouwvlak, gelet op de omvang, ligging en aard 
van het agrarische bedrijf op de nieuwe locatie ten opzichte van in de nabijheid 
gelegen functies een zodanig beperkte milieuhinder veroorzaakt dat daardoor de 
belangen van deze functies niet in onevenredige mate worden geschaad;

7. zorg gedragen wordt voor een goede landschappelijke inpassing op basis van 
het bepaalde in het 'Beeldkwaliteitplan Landbouwontwikkelingsgebied 
Beemte-Vaassen', zoals opgenomen in bijlage 4 'Beeldkwaliteitsplan' waarbij 
wijziging ten behoeve van de bestemming 'Natuur' mogelijk is.

Artikel 4  Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos en natuurgebied;
b. bosbouw en houtproductie;
c. lanen, houtwallen en singels;
d. extensief grondgebonden agrarisch medegebruik;
e. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, wandelen en fietsen;
f. hoogzitten ten behoeve van de jacht;
g. water;
h. nutsvoorzieningen;
i. met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

4.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 11 en de algemene aanduidingsregels van 
artikel 13 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema. 

Bebouwing Maximale bouwhoogte Bijzondere regels
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m de bouwhoogte van een hoogzit mag 

ten hoogste 5 m bedragen
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4.3  Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 12 en de algemene aanduidingsregels van 
artikel 13 gelden de volgende specifieke regels.

4.3.1  Extensief grondgebonden agrarisch gebruik
Extensief grondgebonden agrarisch gebruik is uitsluitend toegestaan voor zover dit ten 
dienste staat van het natuurbeheer.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden

De in artikel 18 opgenomen regels zijn van toepassing.

Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verkeersdoeleinden (met inbegrip van de nodige rijwegen, vluchtstroken, fiets- en 
voetpaden), met dien verstande dat per rijweg ten hoogste het aantal bestaande 
rijstroken zijn toegestaan;

b. nutsvoorzieningen;
c. met de daarbij bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, 

waaronder in ieder geval begrepen ongelijkvloerse kruisingen, in- en uitritten, 
overkappingen, tunnels, bruggen, taluds, bermen en bermsloten, 
groenvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen en afschermingen.

5.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 11 en de algemene aanduidingsregels van 
artikel 13 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema:

Bebouwing Maximale oppervlakte Maximale goothoogte Maximale bouwhoogte
Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde

- antenne-installaties: 15 m; 
- overkappingen: 3 m; 
- overig: 6 m

Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterberging en waterhuishouding;
b. water- en oeverrecreatie;
c. nutsvoorzieningen;
d. met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, 

waaronder in ieder geval begrepen bruggen, taluds, oeverbeschoeiingen, 
onderhoudspaden en aanlegplaatsen.

6.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 11 en algemene aanduidingsregels van artikel 
13 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale bouwhoogte Bijzondere regels
Bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde

6 m zie tevens de algemene Keur van het 
Waterschap
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6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen omtrent de plaats en 
afmetingen van bouwwerken geen gebouwen zijnde in verband met het waarborgen van 
de waterbergende functie van gronden.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

De in artikel 18 opgenomen regels zijn van toepassing.

Artikel 7  Wonen

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen;
b. dependances, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

dependance';
c. beroepsuitoefening aan huis;
d. tuin en/of erf;
e. nevenactiviteiten in de vorm van Bed & Breakfast en/of recreatief rustpunt;
f. nutsvoorzieningen;
g. met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.
Per hoofdgebouw is één woning toegestaan.

7.2  Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 11 en de algemene aanduidingsregels van 
artikel 13 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij 
geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 7.4 
genoemde afwijkingen.

Bebouwing Maximale 
oppervlakte/ inhoud

Maximale 
goothoogte

Maximale 
bouwhoogte

Bijzondere regels

Hoofdgebouwen 
inclusief aan- en 
uitbouwen

700 m3 4 m - de dakhelling van hoofdgebouwen       
bedraagt minimaal 30º en maximaal 
60º; 
- voor het bepalen van de inhoud worden 
inpandige garages en bergingen 
meegeteld; 
- per bestemmingsvlak met de 
bestemming 'Wonen' is één 
hoofdgebouw toegestaan, tenzij anders is 
aangegeven ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum aantal 
wooneenheden'; 
- per hoofdgebouw is één woning 
toegestaan; 
- de afstand van het hoofdgebouw tot de 
zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt 
ten minste 2,50 m; 
- voor het splitsen van de woning in 
twee wooneenheden geldt het in artikel 
11 lid 11.3 bepaalde; 
- de afstand van een op te richten 
hoofdgebouw tot bestaande kassen 
bedraagt ten minste 30 m;

Bijgebouwen en 
overkappingen

100 m² per 
hoofdgebouw

3 m 5 m - voor het bepalen van de oppervlakte 
worden alle op het bouwperceel 
aanwezige gebouwen, niet zijnde het 
hoofdgebouw, meegeteld; 
- bijgebouwen en overkappingen mogen 
niet voor de voorgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan 
worden opgericht (7.4.1b);
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Dependances 65 m2 3 m 5 m - de totale oppervlakte aan 
bijgebouwen, overkappingen en 
dependances mag niet meer dan 75 m² 
bedragen; 
- een dependance heeft geen zelfstandig 
recht op bijgebouwen;

Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met 
uitzondering van 
overkappingen
erf- en terreinafschei- 
dingen;

2 m - de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen voor de voorgevel 
van het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan bedraagt ten hoogste 1 m 
(7.4.1c);

antenne-installaties; 15 m 

zwembaden; 75 m² per 
hoofdgebouw

0,5 m

paardenbakken, 
stapmolens en 
lichtmasten t.b.v. 
paardenbakken;

2 m - per hoofdgebouw mag 1 paardenbak 
worden aangelegd, ten minste 5 m 
achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde hiervan; 
- de afstand van een paardenbak tot 
(bedrijfs)woningen van derden bedraagt 
ten minste 50 meter;

overig 2 m - uitsluitend in samenhang met een 
omgevingsvergunning als bedoeld in lid 
7.6.1 onder a zijn bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ten behoeve van een 
tennisbaan toegestaan tot een 
bouwhoogte van ten hoogste 5 m.

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de 
bebouwing binnen het bestemmingsvlak teneinde de bebouwing in een compacte 
eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en 
stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 16 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

7.4  Afwijken van de bouwregels

7.4.1  Afwijkingsbevoegdheid
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 7.2 bepaalde:

a. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bij 
het hoofdgebouw met ten hoogste 50 m² stalruimte uit te breiden indien direct 
aansluitend bij (het erf van) het hoofdgebouw ten minste 1 ha grond hoort;

b. voor het bouwen van bij het hoofdgebouw behorende bijgebouwen en 
overkappingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;

c. voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding voor 
de voorgevelrooilijn bij hoofdgebouwen tot een bouwhoogte van 2 m, indien dit met 
het oog op de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.

7.4.2  Voorwaarden voor afwijken
Omgevingsvergunningen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover 
de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde 
stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

7.5  Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 12 en de algemene aanduidingsregels van 
artikel 13 gelden de volgende specifieke regels:

a. de aanleg van en het gebruik van gronden als tennisbaan met bijbehorende 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is niet toegestaan;
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b. de vloeroppervlakte ten behoeve van nevenactiviteiten in de vorm van Bed & 
Breakfast en/of recreatief rustpunt bedraagt niet meer dan 75 m2, waarbij 
buitenopslag ten behoeve van de nevenactiviteiten niet is toegestaan;

c. het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en 
voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de 
volgende voorwaarden:
1. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 

100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk 
maximum van 50 m2 per kavel;

2. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
3. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het 

verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
4. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
5. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande 

distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de 
verzorgingsstructuur tot gevolg;

6. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk 
worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;

7. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in 
de bij deze regels behorende bijlage 2 'Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan 
huis' dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze lijst 
genoemde activiteiten.

7.6  Afwijken van de gebruiksregels

7.6.1  Afwijkingsbevoegdheid
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 7.5 bepaalde voor de 
aanleg van en het gebruik van gronden als tennisbaan, mits:

a. de tennisbaan wordt aangelegd achter het hoofdgebouw;
b. de tennisbaan niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de 

tennisbaan, zoals ballenvangers, niet meer dan 5 m bedraagt.

7.6.2  Voorwaarden voor afwijken
Omgevingsvergunningen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover 
de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde 
stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

7.7  Wijzigingsbevoegdheid

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit lid mag alleen plaatsvinden 
voor zover de in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde 
stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast. 
Voorts zijn de algemene criteria van artikel 15 lid 15.3 van toepassing. 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van 
nieuwvestiging van agrarische bedrijven door het omzetten van een woonbestemming in 
een agrarisch bouwvlak van 3 ha, mits:

a. het aantal bedrijven van 3 ha in de gemeente Apeldoorn niet meer bedraagt dan 3;
b. het bebouwingspercentage per bouwvlak niet meer bedraagt dan 60%;
c. de afstand van het nieuwe bouwvlak tot overige bestemmingen alsmede de afstand 

tot omliggende agrarische bouwvlakken ten minste 100 m bedraagt;
d. aangetoond is dat de nieuwvestiging een volwaardig intensieve veehouderij betreft 

met een omvang van ten minste 70 nge, hetgeen te dient worden aangetoond aan 
de hand van een bedrijfsplan;

e. ten aanzien van de maatvoering en situering van de bebouwing de regels van de 
bestemming 'Agrarisch' op overeenkomstige wijze worden toegepast;

f. aangetoond is dat het nieuwe bouwvlak, gelet op de omvang, ligging en aard van 
het agrarische bedrijf op de nieuwe locatie ten opzichte van in de nabijheid gelegen 
functies een zodanig beperkte milieuhinder veroorzaakt dat daardoor de belangen 
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van deze functies niet in onevenredige mate worden geschaad;
g. zorg gedragen wordt voor een goede landschappelijke inpassing op basis van het 

bepaalde in het 'Beeldkwaliteitplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen', 
zoals opgenomen in bijlage 4 'Beeldkwaliteitsplan' waarbij wijziging ten behoeve van 
de bestemming 'Natuur' mogelijk is.

Artikel 8  Leiding - Hoogspanningsverbinding

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een bovengrondse 
hoogspanningsverbinding.

8.2  Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 8.1 mogen, in afwijking van de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en), uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
hoogspanningsverbinding worden gebouwd.

8.3  Afwijken van de bouwregels

8.3.1  Afwijkingsbevoegdheid
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 8.2 bepaalde ten 
behoeve van het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende 
bestemming(en), indien daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is 
ingewonnen.

Artikel 9  Waarde - Archeologie Middelhoog

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie Middelhoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor gronden met een 
middelhoge archeologische verwachtingswaarde.

9.2  Bouwregels

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. Behoudens het onder c bepaalde dient bij een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 100 m2 de 
aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de 
gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd 
gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarde van de 
gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, 
kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden 
aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de 

archeologische waarde in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring 

te laten begeleiden door de erkend archeoloog;
4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag 

uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarde is 
omgegaan.

c. Het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van het 
bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare 
informatie afdoende is vastgesteld. Het onder b bepaalde is van overeenkomstige 
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toepassing.

9.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden

9.3.1  Omgevingsvergunningplicht
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden om zonder of 
in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. grondwerkzaamheden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld over een oppervlakte 
van meer dan 50 m², zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, 
aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleg van drainage, verwijderen van 
funderingen en aanleg of rooien van bos, boomgaard of diepwortelende beplanting;

b. graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van 
waterlopen, sloten en greppels;

c. aanleggen van leidingen dieper dan 0,5 m onder het maaiveld over een oppervlakte 
van meer dan 100 m².

9.3.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht
Het onder 9.3.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden in het kader van het 
normale beheer en onderhoud;

b. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden in het kader van het 
normale agrarische gebruik;

c. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarmee is of mag 
worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;

d. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel 
overige regels van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn.

9.3.3  Beoordelingscriteria
a. Onverminderd het onder b bepaalde kan de onder 9.3.1 genoemde 

omgevingsvergunning slechts worden verleend voor zover de archeologische 
waarde niet onevenredig worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat 
de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In 
het rapport moeten de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag 
betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld. Indien het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de 
erkend archeoloog zo nodig een opgraving plaats te vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van het bevoegd 
gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie 
afdoende is vastgesteld.

9.3.4  Voorwaarden aan omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen waarbij 
voorschriften aan de omgevingsvergunning kunnen worden verbonden, waaronder de 
verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 
waarde in de bodem kunnen worden behouden.

9.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat deze 
bestemming geheel of gedeeltelijk komt te vervallen, indien als gevolg van nader 
archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarde van de gronden niet 
behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.
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HOOFDSTUK 3  Algemene regels

Artikel 10  Anti-dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 11  Algemene bouwregels

11.1  Algemene regels

a. De bebouwing dient te voldoen aan de maatvoerings- en overige aanduidingen en 
aan het bepaalde in het bij de desbetreffende bestemming behorende 
bebouwingsschema.

b. Daar waar een bouwvlak is aangegeven mogen gebouwen uitsluitend worden 
opgericht binnen het bouwvlak, tenzij in deze regels anders is bepaald, met dien 
verstande dat indien middels de aanduiding 'maximaal bebouwingspercentage' een 
maximaal bebouwingspercentage is aangegeven, gebouwen mogen worden 
gebouwd tot ten hoogste het aangegeven bebouwingspercentage.

c. Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken die ten dienste staan van de 
bestemming.

d. Gebouwen mogen, met uitzondering van herbouw, niet worden opgericht binnen 
een afstand van 10 m, loodrecht gemeten vanuit de as van een bestaande weg, met 
dien verstande dat voor de rijkswegen een afstand van 100 m geldt vanaf het 
midden van de buitenste rijstrook. Voor zover de afstand van een gebouw tot een 
weg op het moment van inwerkingtreding van het plan niet voldoet aan deze 
afstanden, wordt de dan aanwezige afstand geacht daaraan te voldoen.

e. Daar waar volgens deze regels gebouwen zijn toegestaan, mag tevens ondergronds 
worden gebouwd, met dien verstande dat uitsluitend zijn toegestaan ruimten die 
een functionele eenheid vormen met de ter plaatse toegestane functies, zoals 
(huishoudelijke) bergruimten, parkeerruimten en fietsenstallingen, alsmede fiets- en 
voetgangerstunnels. Ondergronds bouwen onder recreatieverblijven, 
recreatiewoningen en (sta)caravans is niet toegestaan.

f. In afwijking van het in dit lid onder b bepaalde is, ter plaatse van de op de weg c.q. 
de openbare ruimte georiënteerde gevel, overschrijding van de bouwgrens door 
ondergeschikte bouwdelen toegestaan, waaronder in ieder geval begrepen een 
erker, luifel, balkon of bouwwerk ten behoeve van de hoofdingang, waarvan de 
diepte niet meer dan 1,20 m en de bouwhoogte niet meer dan 3,50 m bedraagt.

g. Daar waar in dit plan is bepaald dat de gronden tevens mogen worden gebruikt voor 
nutsvoorzieningen mogen bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen worden 
opgericht, met dien verstande dat -indien het gebouwen betreft- de inhoud niet meer 
dan 60 m³ en de goothoogte niet meer dan 4 m bedraagt, en -indien het 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde betreft- de oppervlakte niet meer dan 10 m2 en 
de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt.

h. Voor zover legaal gebouwde (delen van) bouwwerken op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan niet voldoen aan de in het plan genoemde maten 
gelden de dan aanwezige maten, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als 
vervangende regel. Deze bepaling geldt niet voor bij woningen behorende 
bijgebouwen.

i. Het oprichten van reclame-uitingen en verwijzingsborden is binnen de onder artikel 3 
tot en met 9 genoemde bestemmingen niet toegestaan.

j. Het oprichten van geluidgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder is niet 
toegestaan, met uitzondering van vervangende nieuwbouw van bestaande 
geluidgevoelige objecten. De geluidgevoelige objecten mogen bij vervangende 
nieuwbouw niet dichter bij een weg worden gesitueerd dan het bestaande object.
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11.2  Afdekking van gebouwen

11.2.1  Afdekbepaling
Gebouwen dienen van een kap te worden voorzien. Bij het toepassen van deze regel 
worden buiten beschouwing gelaten dan wel uitgezonderd:

a. ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen ondergeschikte 
dakkapellen en erkers.

11.2.2  Aanwezige afwijkende afdekking
Voor zover een (deel van een) gebouw op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
niet voldoet aan de in lid 11.2.1 voorgeschreven afdekking geldt de dan aanwezige 
afdekking, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als vervangende regel.

11.2.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de 
afdekking en nokrichting van gebouwen wanneer dit noodzakelijk is in verband met het 
stedenbouwkundige en landschappelijke beeld zoals dat door het aangeven van een 
goothoogte en/of bouwhoogte is beoogd. 
Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 16 opgenomen procedureregels van 
toepassing.

11.2.4  Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 11.2.1 bepaalde, 
mits het in het plan door het aangeven van een goothoogte en/of bouwhoogte beoogde 
stedenbouwkundige en landschappelijke beeld, zoals dat mede in relatie tot die van de 
directe omgeving wordt bepaald, niet wordt geschaad.

11.3  Woningsplitsing

Een woning respectievelijk een bedrijfswoning mag gesplitst worden in ten hoogste 2 
zelfstandige (bedrijfs-)wooneenheden, mits:

a. de wooneenheden tezamen de ten hoogste toegestane inhoud of oppervlakte van 
één woning niet overschrijden;

b. de oppervlakte aan bijgebouwen tezamen de ten hoogste toegestane oppervlakte 
aan bijgebouwen en overkappingen behorend bij één woning niet overschrijden; er 
dient in ieder geval 20 m² aan bijgebouwen per wooneenheid aanwezig te zijn;

c. het karakter van het gebouw als één woning en de samenhangende bouwmassa van 
het gebouw behouden blijft;

d. de cultuurhistorische dan wel karakteristieke waarde niet onevenredig wordt 
aangetast;

e. de splitsing geen belemmering vormt voor omliggende (niet-)agrarische bedrijven.

Artikel 12  Algemene gebruiksregels

12.1  Strijdig gebruik onbebouwde grond

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt in ieder geval:

a. het gebruik van gronden voor het opslaan, storten of bergen van materialen, 
producten en mest, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met het 
op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;

b. het gebruik van gronden voor het opgeslagen hebben van gerede of onklare 
machines en vaar- en/of voertuigen, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband 
houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

c. het gebruik van gronden voor het beoefenen van lawaaisporten;
d. het gebruik van gronden voor volkstuinen;
e. het gebruik van gronden voor verblijfsrecreatie, met uitzondering van gronden 

waarvoor de omgevingsvergunning voor nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 3 lid 

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen       ontwerp,  augustus 2011 
338



3.6 onder 3.6.2 is verleend;
f. het gebruik van kampeermiddelen voor permanente bewoning;
g. het verstoren van archeologische waarde buiten vlakken met de bestemming 

'Waarde - Archeologie Middelhoog', door het uitvoeren van grondwerkzaamheden in 
het kader van de natuurontwikkeling, het aanleggen van leidingen en het 
waterbeheer dieper dan 0,5 m onder het maaiveld over een oppervlakte van ten 
minste 1.000 m², tenzij blijkt dat de archeologische waarden niet onevenredig 
worden verstoord, hetgeen moet blijken uit een (voor)onderzoek ter plaatse begeleid 
door een erkend archeoloog aan de hand van een voor dit onderzoek namens 
burgemeester en wethouders op te stellen Programma van Eisen. Indien het 
(voor)onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen burgermeester en wethouders op 
advies van de archeoloog besluiten zo nodig een opgraving te laten plaats vinden. 
Het (voor)onderzoek is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare 
informatie afdoende is vastgesteld.

12.2  Strijdig gebruik bebouwde grond

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt in ieder geval:

a. het gebruik van bouwwerken voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, 
verwerken, of herstellen van goederen en het opslaan en be- of verwerken van 
producten, tenzij:
1. dit gebruik plaatsvindt ten behoeve van de (agrarische) productie binnen het 

bedrijf;
2. dit gebruik uitsluitend betrekking heeft op (agrarische) producten van het eigen 

bedrijf;
3. het betreft inpandige berging van caravans en kampeerauto's in voormalige 

(agrarische) bedrijfsopstallen;
4. het betreft inpandige opslag van goederen, zonder dat sprake is van be- of 

verwerking daarvan (statische opslag);
5. het gebruik van bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van 

detailhandel als bepaald in artikel 3 lid 3.1 en detailhandel waarvoor een 
omgevingsvergunning voor nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 3 lid 3.6 onder 
3.6.2 is verleend;

b. het gebruik van bouwwerken voor het beoefenen van lawaaisporten;
c. het gebruik van bouwwerken voor wonen, met uitzondering van de aangegeven 

woningen, dependances en de ingevolge de bestemmingsregeling toegestane 
bedrijfswoningen;

d. het gebruik van gebouwen voor een seksinrichting;
e. het gebruik van bestaande gebouwen als geluidgevoelige objecten als bedoeld in de 

Wet geluidhinder, met uitzondering van bestaand gebruik als geluidgevoelige object.

12.3  Strafbepaling

Overtreding van het in lid 12.1 en lid 12.2 bepaalde is een strafbaar feit.

Artikel 13  Algemene aanduidingsregels

13.1  Open landschap

13.1.1  Aanduidingsregels
Ter plaatse van de aanduiding 'open landschap' zijn de gronden, naast de aldaar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor het in stand houden van de openheid 
van het landschap.

13.1.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden

De in artikel 18 opgenomen regels zijn van toepassing.
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Artikel 14  Algemene afwijkingsregels

14.1  Afwijkingsbevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan:

a. ten behoeve van het bouwen van zonnecollectoren, beeldende kunstwerken 
(waaronder begrepen follies), riool-overstortkelders, rioolgemalen, boven- en 
ondergrondse containerruimten, informatie- en reclameborden, niet voor bewoning 
bestemde gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde van openbaar nut, 
indien deze redelijkerwijs niet kunnen worden ondergebracht in nabij gelegen 
bebouwing, een en ander voor zover -indien het gebouwen betreft- de inhoud niet 
meer dan 60 m³ en de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt, en -indien het 
bouwwerken geen gebouwen zijnde betreft- de oppervlakte niet meer dan 10 m² en 
de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt; van de bouwhoogtebepaling zijn 
uitgezonderd beeldende kunstwerken en ontluchtingspijpen; van de inhoudsbepaling 
zijn uitgezonderd riool-overstortkelders en rioolgemalen en van de 
oppervlaktebepaling zijn uitgezonderd beeldende kunstwerken;

b. ten aanzien van de voorgeschreven bouwhoogte voor antenne-installaties, voor 
zover deze de bouwhoogte daarvan niet meer dan 40 meter bedraagt en deze 
bouwhoogte noodzakelijk is in verband met het beoogde gebruik;

c. indien en voor zover het in geringe mate afwijken ten aanzien van 
bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen en overige aanduidingen 
in het horizontale vlak noodzakelijk is ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende 
werkelijke toestand van het terrein;

d. indien en voor zover het afwijken ten aanzien van bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen 
en overige aanduidingen in het horizontale vlak noodzakelijk is, indien dit uit het 
oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is, mits die 
afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 10 m bedraagt;

e. ten aanzien van de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte van gebouwen, 
aanduidingsgrenzen, bouwhoogte van bouwwerken, oppervlakte van bebouwing, 
onderlinge afstand tussen gebouwen, dieptes, afstand tot bouwperceelsgrenzen en 
overige aanwijzingen, maten en afstanden, eventueel met overschrijding van de 
bouwgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan 10% van de in het plan 
voorgeschreven maten, afstanden en oppervlakten;

f. ten aanzien van de voorgeschreven bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, ten behoeve van het bouwen van zonnecollectoren, waarvan de bouwhoogte 
niet meer mag bedragen dan 10 m.

14.2  Voorwaarden voor afwijken

Omgevingsvergunningen als bedoeld in dit artikel kunnen alleen worden verleend:

a. voor zover het in het plan beoogde stedenbouwkundig en landschappelijke beeld 
niet onevenredig wordt aangetast;

b. voor zover zich geen dringende redenen daartegen verzetten.

14.3  Aangrenzende percelen

Een in lid 14.1 bedoelde omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien enig 
aangrenzend terrein of gebouw in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met de 
regels van het plan en/of de verwezenlijking van de bestemming volgens het plan of de 
handhaving van de verwerkelijkte bestemming overeenkomstig het plan onmogelijk 
maakt en dit niet door het stellen van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan 
worden voorkomen.

14.4  Bouwwerken onder het overgangsrecht

Het in lid 14.1 onder e bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken als bedoeld in 
artikel 19 van deze regels (Overgangsrecht bouwwerken). 
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Artikel 15   Algemene wijzigingsregels

15.1  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen:

a. indien en voor zover het noodzakelijk is af te wijken van bestemmingsgrenzen, 
bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, 
ofwel ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het 
terrein, dan wel indien dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en 
bebouwing gewenst is en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen 
verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de kaart is aangegeven, 
niet meer dan 15 meter bedraagt;

b. indien en voor zover uit het oogpunt van doelmatig gebruik het noodzakelijk is af te 
wijken van de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte van gebouwen, 
aanduidingsgrenzen, bouwhoogte van bouwwerken, oppervlakte van bebouwing, 
onderlinge afstand tussen gebouwen, afstand tot bouwperceelsgrenzen en overige 
aanwijzingen, maten en afstanden, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, 
mits deze afwijkingen meer bedragen dan 10%, doch minder dan 15% van de in het 
plan voorgeschreven maten, afstanden en oppervlakten;

c. teneinde voor antenne-installaties een grotere bouwhoogte dan 40 meter toe te 
staan indien dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik, met dien verstande dat de 
bouwhoogte niet meer dan 60 meter mag bedragen.

15.2  Wijziging dependance

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan, voor zover de gronden zijn bestemd 
als 'Agrarisch' en 'Wonen', te wijzigen ten behoeve van het gebruik van een 
dependance, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

de oppervlakte van een dependance bedraagt niet meer dan 65 m²;
de totale oppervlakte aan bijgebouwen, overkappingen en dependances bij een 
(bedrijfs)woning mag niet meer dan 75 m² bedragen;
een dependance heeft geen zelfstandig recht op bijgebouwen.

15.3  Algemene criteria

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheden mag alleen plaatsvinden voor zover:

a. de in het plan beoogde stedenbouwkundig en landschappelijke beeld niet 
onevenredig worden aangetast;

b. de in het gebied voorkomende waarden niet onevenredig worden aangetast;
c. wordt voorzien in een kwalitatief zorgvuldige inpassing in het landschap, indien 

nodig geacht met behulp van het aanbrengen van beplanting;
d. geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
e. er geen onevenredige nadelige invloed ontstaat op de op de normale afwikkeling van 

het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
f. is vastgesteld dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt;
g. voldaan is aan de wettelijke bepalingen inzake natuurregelgeving;
h. een watertoets is verricht.

Artikel 16  Algemene procedureregels

16.1  Algemene procedureregels bij nadere eisen

Een beslissing omtrent het stellen van nadere eisen wordt niet genomen dan nadat 
belanghebbenden gedurende twee weken, na publicatie van het voornemen tot het 
stellen van nadere eisen in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- 
of huis-aan-huisblad, in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk zienswijzen tegen die 
voorgenomen nadere eisen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
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Artikel 17  Verwijzing naar andere wettelijke regelingen
Bij een verwijzing naar andere wettelijke regelingen is bedoeld de desbetreffende wet 
zoals die luidt op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

Artikel 18  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden

18.1  Omgevingsvergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de hierna genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning wordt 
getoetst aan de in onderstaand schema bij de desbetreffende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden aangegeven specifieke beoordelingscriteria en 
aan de in lid 18.3 opgenomen algemene beoordelingscriteria.

Bestemming / 
aanduiding

Werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden

Specifieke beoordelingscriteria 

Bestemming 
Agrarisch

het binnen een afstand van 50 m vanuit 
woningen en recreatievoorzieningen 
aanbrengen van boomgaarden en het 
uitoefenen van intensieve teelten, 
behoudens vervanging van boomgaarden

- er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen 
gebruikt dan wel er worden zodanige 
voorzieningen getroffen dat zich geen chemische 
bestrijdingsmiddelen buiten de boomgaard c.q. 
het betreffende bouwperceel kunnen verspreiden;

Bestemming Natuur het egaliseren, ophogen, verharden en 
afgraven van gronden

- de aanwezige differentiatie in abiotische 
milieuomstandigheden blijft behouden; 
- de aanwezige hoogteverschillen blijven 
behouden; 
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven 
behouden 
- de werken en werkzaamheden zijn noodzakelijk 
voor het agrarisch gebruik van de gronden;

Bestemming Natuur het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden die de 
waterhuishouding, zoals de wateraan- 
en afvoer, beïnvloeden door bemaling en 
onderbemaling, het draineren van 
gronden, het verbreden en verdiepen, 
verbeteren en dempen van watergangen 
en greppels, en het slaan van putten

- de hoge grondwaterstanden alsmede het 
optreden van kwel blijven behouden; 
- de differentiatie in abiotische 
milieuomstandigheden blijft behouden; 
- de waterkwaliteit blijft behouden; 
- de morfologie beken en waterlopen blijft 
behouden; 
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven 
behouden;

Bestemming Natuur het verharden van bestaande 
onverharde wegen en het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen

- de recreatieve betekenis en het landelijke 
karakter blijven behouden; 
- de werken en werkzaamheden zijn noodzakelijk 
voor het op de bestemming gerichte beheer en 
gebruik; 
- de infiltratie in de bodem blijft behouden;

Bestemming Natuur het aanbrengen van ondergrondse 
leidingen

- aanwezige kwetsbare vegetaties blijven 
behouden; 
- de recreatieve betekenis blijft behouden; 
- de ondergrondse leidingen zijn noodzakelijk 
voor het terreinbeheer dan wel het openbaar nut;

Bestemming Natuur het vellen of rooien van bomen, 
hakhout, houtwallen en andere 
houtopstanden en het verrichten van 
handelingen die de dood of ernstige 
beschadiging van houtopstanden ten 
gevolge kunnen hebben, anders dan bij 
wijze van 
verzorging van houtopstanden, één en 
ander indien en voor zover de Boswet 
niet van toepassing is

- het kappen is noodzakelijk voor het beheer van 
de gronden; 
- er treedt geen significant negatief effect op 
voor de aanwezige waarden;

Bestemming Water het dempen, graven, vergraven, 
verleggen, afdammen of herprofileren 
van waterlopen, watergangen en/of 
waterpartijen 

- de waterhuishoudkundige situatie met 
betrekking tot de waterkwaliteit en –kwantiteit 
wordt niet onevenredig aangetast; 
- bij de waterbeheerder is advies ingewonnen 
omtrent de vraag of door de ingreep het 
waterhuishoudkundig belang niet onevenredig 
wordt aangetast alsmede omtrent eventueel aan 
de omgevingsvergunning te verbinden 
voorwaarden;
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Aanduiding 'open 
landschap'

de aanleg van beplanting hoger dan 2 m - er wordt aangesloten bij bestaande massa's 
(bebouwing en beplanting) waardoor bestaande 
open enken open blijven; 
- er wordt geen aaneengesloten beplanting (bijv. 
bos, boomgaard, kwekerij) aangelegd;

18.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht

Het in lid 18.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden in het kader van het 
normale beheer en onderhoud, waaronder werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een normale agrarische 
bedrijfsexploitatie zoals spitwerkzaamheden, en werken, geen bouwwerken zijnde, 
of werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van het bos- en natuurbeheer, 
waaronder mede begrepen houtproductie in de vorm van uitdunning van bos;

b. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarmee is of mag 
worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;

c. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in redelijkheid slechts 
kunnen worden aangemerkt als zijnde van zodanig ondergeschikte aard en omvang 
dat enige wezenlijke invloed op de betreffende waarde en functies niet te 
verwachten is;

d. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die plaatsvinden binnen 
een afstand van 10 m uit bestaande gebouwen;

e. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die de waterhuishouding 
beïnvloeden, zoals wateronttrekking, voor zover daarvoor een vergunning vereist is 
krachtens de Waterwet;

f. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die plaatsvinden in het 
kader van een door gedeputeerde staten goedgekeurd natuurontwikkelingsplan;

g. voor het verharden van (fiets)paden binnen het tracé van de onverharde weg.

18.3  Algemene beoordelingscriteria

Werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in lid 18.1 zijn slechts 
toelaatbaar, indien door die werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan 
wel door de daarvan direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, één of meer waarden 
of functies van de in lid 18.1 bedoelde gronden, die het plan beoogt te beschermen, niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het 
herstel van die waarde of functies niet onevenredig worden of kunnen worden 
verkleind.
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HOOFDSTUK 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 19  Overgangsrecht bouwwerken

19.1  Overgangsrecht

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

19.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 19.1 een 
omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor het vergroten van de inhoud van 
een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10%.

19.3  Afwijken bijgebouwen

Indien lid 19.1 van toepassing is op bijgebouwen als bedoeld in artikel 1 lid 1.16, kan het 
bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning eenmalig afwijken van het in lid 19.1 
bepaalde ten behoeve van het geheel vernieuwen van een gedeelte van die bijgebouwen. 
De omgevingsvergunning wordt alleen verleend wanneer gelijktijdig voor elke m² 
waarvoor omgevingsvergunning wordt verleend 2 m² aan bestaande bijgebouwen 
wordt afgebroken, met het doel om te komen tot een sanering van de aanwezige 
bebouwing.

19.4  Overgangsrecht niet van toepassing

Lid 19.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
plan.

Artikel 20  Overgangsrecht gebruik

20.1  Overgangsrecht

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

20.2  Ander strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 20.1, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

20.3  Onderbreken gebruik onder overgangsrecht

Indien het gebruik, bedoeld in lid 20.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten.

20.4  Overgangsrecht niet van toepassing

Lid 20.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 21  Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 
Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen.

Vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Apeldoorn

d.d.   nr. 

Mij bekend,

de griffier,

namens hem:

het hoofd afdeling Ruimtelijk Juridische Zaken

van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling,

J.M. van der Zwan
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Lijst van toegelaten nevenactiviteiten

Categorie 1:

Bed & Breakfast;
Recreatief rustpunt;
Natuurbeheer;
Opslag van boten en caravans;
Detailhandel in de vorm van op het betreffende agrarische bedrijf vervaardigde 
agrarische producten.

Categorie 2:

Detailhandel in de vorm van voor de streek kenmerkende en als zodanig herkenbare, 
ter plaatse vervaardigde agrarische producten;
Kleinschalig kamperen tot ten hoogste 25 kampeermiddelen, uitsluitend in de 
periode van 15 maart tot en met 31 oktober;
Recreatieve outdoor-activiteiten, zoals boerengolf en paintball;
Educatiecentrum, museum;
Verhuur van paarden, kano's en fietsen;
Huifkarcentrum;
Semi-agrarische bedrijvigheid zoals een agrarisch hulpbedrijf, hoveniersbedrijf, 
bosbouwbedrijf, paardenpension, dierenasiel of een bedrijf van overeenkomstige 
aard van categorie 1 en 2 voor zover toegelaten in bijlage 3 'Lijst van toegelaten 
bedrijfsactiviteiten'.
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Bijlage 2  Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis

SBI-CODE OMSCHRIJVING CATEGORIE

221 Uitgeverijen (kantoren) 1
2223 Grafische afwerking 1
223 Reproductiebedrijven opgenomen media 1
361 Meubelstoffeerderijen 1
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 1
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1
61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1
634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1
633 Reisorganisaties 1
642 Telecommunicatiebedrijven 1
65, 66, 67 Banken, verzekeringsbedrijf/kantoor 1
70 Verhuur van en handel in onroerend goed 1
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 1
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1
74 Overige zakelijke dienstverlening, kantoren 1
9302 Schoonheidsspecialist op afspraak 1
9302 Kapper op afspraak 1
9305 Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd 1
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Bijlage 3  Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten
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SBI-code Landelijke bedrijven  Afstanden in meters 

   geur stof geluid gevaar grootse 

afstand 

categorie 

  Dienstverlening t.b.v. de 

landbouw 

      

016/1  - algemeen (o.a. 

loonbedrijf): b.o. > 500 

m² 

30 10 50 10 50 3.1 

016/2  - algemeen (o.a. 

loonbedrijf): b.o. <= 500 

m² 

30 10 30 10 30 2 

         

  Toeleverende bedrijven       

016  - Fouragehandel 30 10 50 10 50 3.1 

0162  - Spermabank 30 10 30 0 30 2 

016  - Veehandelsbedrijf 30 10 50 10 50 3.1 

4621/0  - Zaai- en pootgoed 30 30 50 30  50 3.1 

         

 Overige landelijke 

bedrijven 

 

      

021, 

022, 024 

 - Bos-, natuur- en 

landschapsbeheer 

10 10 50 0 50 3.1 

016/3  - Hoveniersbedrijven b.o. 

> 500m² 

30 10 50 10 50 3.1 

016/4  - Hoveniersbedrijven b.o. 

<= 500m² 

30 10 30 10 30 2 

9609/A  - Dierenasiel/-pension, 

anders dan 

paardenpension 

30 0 100 0 100 3.2 

021, 

022, 024 

 - Leveren van diensten ten 

behoeve van bos- en/of 

beheer van 

natuurgebieden 

10 10 50 0 50 3.1 

8621, 

8622, 

8623 

 - Landbouw en zorg 

(dagopvang) 

0 0 10 0 10 1 

         

 Ambachtelijke be-

drijvigheid 

       

  Landbouwproduct- 

verwerkende bedrijven 

      

0149/5  - Imkerij 10 0 30 0 30 2 

         

  Bouwbedrijven       

162902  - Dakdekkers-

/rietdekkerbedrijf 10 10 30 0 30 2 

         

  Overige dienstverlening       

74  - Adviesbureau 0 0 10 0 10 1 

8621, 

8622, 

8623 

 - Dierenartspraktijk 0 0 10 0 10 1 

         

 Opslag en overige 

bedrijvigheid 

       



 

  Opslag       

  - Opslag agrarische 

producten 

-      

  - Caravan/boten -      

  - Overige goederen1 -      

 

                                                   
1
 Het gaat hierbij om inpandige, statische opslag, dat wil zeggen opslag van goederen die niet regelmatig behoeven te 

worden verplaatst. Ter plaatse mogen geen bedrijfsmatige activiteiten of detailhandel verband houdend met de opslag, 

plaatsvinden. 
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Bijlage 4  Beeldkwaliteitsplan
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INTRODUCTIE1.0

Inleiding

Het gebied tussen Beemte en Vaassen is door de provincie Gelderland 

in het Reconstructieplan Veluwe aangewezen als landbouwontwikke-

lingsgebied, kortweg LOG. Het LOG biedt ruimte voor de ontwikkeling 

van grootschalige intensieve veehouderijen, waarbij nieuwvestiging, 

hervestiging en uitbreiding van en omschakeling naar intensieve vee-

houderij in beginsel is toegestaan.

De betrokken gemeenten Epe en Apeldoorn hebben ter voorberei-

ding van de invulling van het gebied samen met de provincie een 

Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen opgesteld. Het gebiedsplan is in 

september 2009 door de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe vast-

gesteld.

In het gebiedsplan is onder andere bepaald dat binnen het LOG 

Beemte-Vaassen ruimte is voor maximaal 8 locaties voor grote inten-

sieve veehouderijen van 3 ha, met een bebouwingspercentage van 

60%. 5 hiervan liggen binnen de gemeente Epe en 3 in de gemeente 

Apeldoorn. Het betreft hier zowel nieuwvestiging op ‘maagdelijke’ 

grond als hervestiging op bestaande agrarische bouwpercelen.

De overige bestaande, functionerende, agrarische bedrijven in het 

LOG mogen, afhankelijk van de landschappelijke inpassing en mili-

euruimte ter plaatse, doorgroeien en doorontwikkelen tot intensieve 

veehouderijbedrijven van 1,5 ha.

Noodzaak beeldkwaliteitsplan

De vergroting van de agrarische bedrijven in dit gebied kan grote 

landschappelijke gevolgen hebben. Daarom wordt in samenhang 

met het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het 

beeldkwaliteitsplan wordt gekoppeld aan wijzigingsbevoegdheden 

in het bestemmingsplan en wordt tevens onderdeel van het gemeen-

telijk welstandsbeleid. Mogelijk krijgt het beeldkwaliteitsplan ook 

een rol in het op te stellen exploitatieplan. Een zorgvuldige juridische 

borging van het beeldkwaliteitsplan is van belang om de goede land-

schappelijke inpassing ook te kunnen afdwingen.

Gemeentelijk beleid

Een beeldkwaliteitsplan kan zich slechts richten op de inpassing van de 

erven in het omringende landschap. De eisen die daarbij worden ge-

steld dienen vanzelfsprekend aan te sluiten bij de landschapsvisies van 

de gemeenten van het hele gebied. In dat kader is het beeldkwaliteits-

plan afgestemd met het landschapsontwikkelingsplan Epe en het Groot 

Apeldoorns landschapskookboek. 

Proces beeldkwaliteit (zie schema, pagina 8)

De voorkeur van de gemeenten gaat niet uit van het juridische afdwin-

gen van beeldkwaliteit. Het heeft de voorkeur om beeldkwaliteit in goed 

overleg met de betrokken agrariërs in het gebied vorm te geven. 

De gemeenten vinden het van groot belang dat de beeldkwaliteit in 

een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming wordt betrokken. Bij 

voorkeur wordt hierbij het stappenplan gevolgd zoals opgenomen in de 

handreiking Bouwmeesterschap bij agrarisch bouwen (Provincie Gelder-

land, Gelders Genootschap en LTO, juni 2009). Het betre�ende hoofdstuk 

4 Stappenplan uit de handreiking is als bijlage bij dit beeldkwaliteitsplan 

opgenomen.

Indeling in ontwikkelingen

In lijn met het gebiedsplan wordt in dit beeldkwaliteitsplan onderscheid 

gemaakt in vergroting van bestaande agrarische bedrijven tot 1,5 ha 

enerzijds en nieuwvestiging of hervestiging van intensieve veehoude-

rijen tot 3 ha anderzijds.

Hardheidsclausule

Indien de toepassing van dit beeldkwaliteitsplan kennelijk onredelijk 

en onbillijk uitpakt in individuele gevallen, kan het College van Burge-

meesters en Wethouders hiervan gemotiveerd afwijken. Daarbij moet 

aangetoond worden dat een bouw- en inrichtingsplan aantoonbaar een 

duidelijke meerwaarde heeft voor de ruimtelijke kwaliteit van de omge-

ving. Bijvoorbeeld door een betere afstemming met de erfsituaties in de 

omgeving of een uitzonderlijke goede architectuur.

1.0
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KAART 2

Landschapsstructuur
wegenpatroon kampenlandschap = oranje

wegenpatroon broekontginning =  blauw

 positie erven  =     rood

SCHETS 1 Landschapsstructuur 
(bron: Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen)

1900 Broekontginning

2000 Broekontginning 1900 Kampenlandschap

2000 Kampenlandschap
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LANDSCHAPPELIJKE DEELGEBIEDEN2.1

Het plangebied van het LOG is gelegen in twee verschillende land-

schapstypen: het broekontginningenlandschap en het kampenland-

schap (zie kaart 2). De ontstaansgeschiedenis en de huidige verschij-

ningsvorm van deze twee landschappen verschillen sterk van elkaar 

(zie nevenstaande illustraties).

2.1.1 HET BROEKONTGINNINGENLANDSCHAP

Landschappelijke karakteristiek

Een duidelijke landschappelijke karakteristiek van het broekontgin-

ningenlandschap is de rationele verkaveling. Dit is terug te zien in het 

rechtlijnige wegenpatroon (zie kaart 2 en schets 1), met haaks op de 

wegen de rechthoekige percelen. Over het algemeen zijn de erven 

(zowel agrarische- als woonbestemmingen) direct aan de wegen ge-

legen, op de kop van het perceel (zie Weteringdijk, Bokkerijweg, Ga-

therweg en Geerstraat).

Huidige verschijningsvorm

De huidige verschijningsvorm van het broekontginningenlandschap 

heeft een vrij open karakter. Deze openheid wordt opgebroken door 

boscomplexjes, bomenrijen en solitaire bomen (zie luchtfoto van 

kaart 2). Op de kaart van 1900 is te zien dat het gebied niet geken-

merkt werd door zijn openheid, maar door boscomplexjes en lineaire 

beplantingsstructuren (elzensingels). Deze landschapselementen 

zorgen voor een grote variatie in de beleving van het gebied. De land-

schapsstructuur zorgt voor diverse zichtlijnen, waardoor het gebied 

op elke positie anders ervaren wordt. Doordat een aantal van deze 

landschapselementen in verval zijn geraakt nemen de verschillende 

zichtlijnen in het gebied af. 

Ten westen van de Bokkerijweg wordt de openheid uitsluitend nog 

opgebroken door enkele boscomplexjes en restanten van een oor-

spronkelijk groter geheel aan lineaire beplantingsstructuren. De 

meeste erven liggen vrij ‘kaal’ in het landschap. De erven hebben wei-

nig erfbeplanting en zijn niet verbonden met landschapselementen.

Ten oosten van de Bokkerijweg wordt de openheid onderbroken 

door solitaire (vrijstaande) bomen. Dit zijn overblijfselen van lineaire 

beplantingsstructuren (elzensingels). De aanwezige beplantingen 

spelen slechts nog een geringe rol in het creëren van verschillende 

zichtlijnen.

Aanbevelingen voor beeldkwaliteit

Met name de oost-west richting van de percelen dient leidend te zijn 

in de ontwikkeling van de agrarische erven. Deze structuur is van 

ousher al sterk aanwezig en heeft sterk de beleving van het land-

schap bepaald. De diverse beplantingen rond 1900 zorgden voor 

oost naar west geörienteerde zichtlijnen (waaronder het zicht op de 

Veluwe�ank). Vele van deze beplantingen zijn verdwenen waardoor 

variatie in zichtlijnen (en beleving) van het gebied afgenomen is. 

De ontwikkeling van (nieuwe) erven in het broekontginningenland-

schap dient dan ook bij te dragen aan een grotere variatie in beleving 

van het gebied (zichtlijnen).

In de landschapsvisie (zie kaart op pagina 14) voor dit gebied wordt 

ingezet op de openheid van het broekontginningenlandschap (zie 

Groot Apeldoorns Landschapskookboek). De in dit landschap gele-

gen erven dienen hierin een besloten karakter te krijgen. Er resteren 

geen landschappelijke structuren meer waaraan het erf gekoppelt 

kan worden. Het erf komt als een eigen eenheid in de leegte te lig-

gen. Erfbeplanting is dan ook essentieel om het erf een achtergrond/

kader te bieden.

2.1.2 HET KAMPENLANDSCHAP

Landschappelijke karakteristiek

In tegenstelling tot het rechtlijnige verkavelingspatroon van het 

broekontginningenlandschap, kenmerkt het kampenlandschap zich 

door zijn grillige landschapsstructuur. Het wegenpatroon oogt als de 

structuur van een rivier: naast de hoofdweg (hoofdgeul) vormen zich 

gelijkwaardige wegen (vertakkingen) waaraan vervolgens weer ver-

takkingen plaatsvinden, totdat deze uitmonden in doodlopende ein-

den. Doordat het wegenpatroon reageert op het aanwezige reliëf (net-

zoals een rivier), hebben de erven een verspreide ligging in het gebied.

2.1
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De bewoning van het kampenlandschap is van een oudere datum in verge-

lijking met de relatief recent ontgonnen broekontginningen. De erven (en 

wegen) zijn veelal gelegen op de overgang van hoge, droge naar lage, natte 

gronden. De hogere gronden werden gebruikt als bouwlanden (essen) en de 

lagere gronden voor het houden van vee. De gronden in het kampenland-

schap werden sterk omzoomd door opgaand groen (houtwallen/-singels). In 

deze groene omzoomde rand waren de erven gelegen. 

De rond de essen gelegen beplantingen creërden groen omsloten ‘kamers’ 

(essen/percelen). Het kampenlandschap van rond 1900 (zie kaart op pagina 

12) kenmerkt zich dan ook door zijn kleinschalige karakter. 

Huidige verschijningsvorm

In de huidige verschijningsvorm van het kampenlandschap is deze klein-

schaligheid niet meer te herkennen. Veel landschapselementen zijn geheel 

verdwenen. De in het gebied gelegen erven hebben dan ook een aanzienlijk 

grotere betekenis in het landschap in vergelijking met de situatie rond 1900. 

Erfbeplantingen zijn schaars en landschapselementen afwezig. Alleen het 

reliëf speelt enigszins een rol in het verminderen van de beeldbepalendheid 

van de bebouwing.

Nieuwe uitbreidingen zullen dan ook een grote impact hebben op de uit-

straling van het gebied. Met name doordat nieuwe stallen wat betreft de 

maatvoering, veelal de maat van het huidige erf overschrijden. 

Aanbevelingen voor beeldkwaliteit

Wat betreft de landschappelijke kwaliteit van het gebied, is het zeer belang-

rijk om (nieuwe) uitbreidingen onderdeel te maken van het landschap. Dit 

wordt alleen bereikt door het realiseren van landschapselementen. Het erf 

dient weer onderdeel uit te gaan maken van een groen omzoomde perceels-

rand.

In de landschapsvisie (zie kaart op pagina 14) voor dit gebied wordt inge-

zet op het versterken van de bestaande structuur van het kampenlandschap 

(zie Groot Apeldoorns Landschapskookboek). Dit houdt in: het open houden 

van de hogere bolle essen en het toevoegen van beplanting rond die essen. 

Het verdichten van het kampenlandschap geeft weer een beetje van het ge-

waardeerde kleinschalige karakter terug, zoals deze voorheen karakteristiek 

was voor het kampenlandschap. De kleinschaligheid heeft een aangename 

contrasterende werking met het open lanschap van de broekontginningen.
Uitsnede van de landschapsvisie kaart Bron: Groot Apeldoorns Landschapskookboek

1. Het broekontginningenlandschap 2. Het kampenlandschap
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Landschapselement in het broekontginningenlandschap
Restant van een houtsingel.

Rationele verkavelingsstructuur van het broekontginningenlandschap

2.1
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KAART 3 

Welstandsthema

KAART 4 

Welstandsniveaus
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WELSTANDTHEMA & WELSTANDSNIVEAU’S2.2

2.2.1 WELSTANDSTHEMA

Het gebied valt in zijn geheel onder het welstandsthema ‘Agrarisch 

buitengebied’. Echter, zoals is beschreven in paragraaf 2.1, zijn er 

duidelijke landschappelijke verschillen waar te nemen binnen het 

plangebied van het LOG. De twee landschapstypen, het broekontgin-

nigenlandschap en het kampenlandschap, verschillen sterk in geo-

morfologisch opzicht.

Het broekontginningenlandschap is een vrij open, vlak landschap. 

Door de relatief lage ligging en het hoge grondwaterpeil zijn de gron-

den vrij nat. Het gebied heeft een rationele verkaveling, met in ont-

ginningslinten gelegen bebouwing.

Het kampenlandschap is van oorsprong een reliëfrijk, kleinschalig 

landschap. De kleinschaligheid is verloren gegaan doordat vele be-

plantingen zijn verdwenen. De bebouwing ligt op de overgang van 

hoge, droge gronden naar lager gelegen, nattere gronden. Het ge-

bied kent een grillige verkaveling met een bochtig wegenpatroon.

2.2.2 WELSTANDSNIVEAU’S

Hoe groter de openbaarheid, hoe hoger de eisen zijn aan de vorm-

geving van gebouwen en de omgeving. Het welstandsniveau biedt 

goede mogelijkheden om te reguleren. Hoe lager het niveau, hoe 

minder regels er van toepassing zijn. Daarnaast bepaalt het niveau 

ook hoe strikt de welstandseisen toegepast worden. De marge om af 

te wijken van de bestaande kenmerken (die per deelgebied zijn op-

gesteld) verschilt. Het is aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit om in 

ieder concreet geval te beoordelen of het ontwerp van een bouwplan 

binnen deze marge blijft.

In het LOG worden twee niveau’s aangehouden, normaal en zwaar. 

Om het welstandsniveau te bepalen, is gekeken naar de cultuurhis-

torische, landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische 

betekenis. In het plangebied komt geen welstandsniveau soepel voor. 

Een soepel welstandsniveau is te vrijblijvend voor de grote hoeveel-

heid aan ontwikkelingen die spelen (en gaan spelen) in het LOG. 

Dit zijn niet alleen ontwikkelingen in de agrarische sector (zoals be-

drijfsuitbreidingen), maar ook gemeentelijk beleid (zie paragraaf 

2.3).

Welstandsniveau zwaar                                                                                         

Dit niveau geldt voor de hoofdstructuur en voor de gebieden die van 

cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld van de stad, de dorpen 

en het landschap. 

Uitgangspunt bij dit niveau is het handhaven, herstellen en verster-

ken van gewaardeerde ruimtelijke karakteristieken. Daarbij wordt 

zowel op de relatie met de omgeving, het bouwplan op zich en de 

detaillering gelet.

Welstandsniveau normaal                                                                                   

Dit niveau geldt voor gebieden die vanuit een algehele visie geen 

zware toetsing nodig hebben, maar waar wel aanleiding is om alert 

te zijn op ontwikkelingen in de ruimtelijke kwaliteit. 

Uitgangspunt bij dit niveau is een toets of kwaliteiten worden ver-

sterkt of dat bestaande kwaliteiten niet worden aangetast. Het gaat 

daarbij om de relatie met de omgeving en het bouwplan op zich. 

De detaillering is alleen aan de orde als deze van belang is voor het 

behoud van de bestaande kwaliteiten.

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3) zullen algemeen geldende 

welstandscriteria voor het gehele plangebied van het LOG toegelicht 

worden. Speci�eke welstandscriteria per deelgebied, voor het broek-

ontginningenlandschap en het kampenlandschap, zullen toegelicht 

worden in hoofdstuk 4.

2.2
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BEGRIPPENKADER BEELDKWALITEITSPLAN2.3

1. ZONERING VAN HET ERF

In de afgelopen decennia is de betekenis van het (agrarische cultuur-) land-

schap voor de stedeling toegenomen. Dit komt tot uiting in de woonfunctie 

die in veel voormalige boerderijen is ondergebracht, maar ook in het recre-

atieve gebruik van wandel-, �ets- en kanoroutes, paardenbakken, rijhallen 

en mini-campings. Anderzijds is door de schaalvergroting in de landbouw 

het boerenerf veranderd van een hallehuis, met alle functies onder één dak, 

tot een functioneel conglomeraat van bedrijfsbebouwing, stallen, schuren, 

bergingen, mest- en voedersilo’s, mestverwerkingsinstallaties, kuilvoer, etc 

(zie onderstaande schetsen). Deze twee ontwikkelingen vragen, naast een 

algehele visie op beleid en beleving van het buitengebied, om een herschik-

king en ordening op de agrarische bouwkavels:

1. een woonzone, met daarin de bedrijfswoning en de 

recreatieve functies gekoppeld aan de routestructuren, en;

2. een daarachter gelegen bedrijfskavel met een eigen    

ontsluiting en functionele indeling.

Woonzone

De woonzone heeft als doel: 

- afstand te creëren tussen de ontsluitingsweg en de bedrijfskavel;

- een voorgrond te creëren waardoor massieve elementen   

   (zoals stallen) minder beeldbepalend zijn, en; 

- het erf als geheel overzichtelijk maken. 
Voorbeeld zonering

Per deelgebied kan de woonzone verschillend vormgegeven worden (gebieds-

eigen beplantingen, natuurontwikkeling, waterstructuren, etc.). 

Bedrijfskavel

Achter de woonzone is de bedrijfskavel gelegen. Afhankelijk van het deelge-

bied waarin het erf gelegen is, kan de bedrijfskavel zich in de diepte of in de 

breedte ontwikkelen en kunnen er andere eisen ten aanzien van de landschap-

pelijke inpassing gelden. De vormgeving van de bebouwing kan mede bepa-

lend zijn voor de eisen ten aanzien van de landschappelijke inpassing.

Hallehuis; bijna alles onder één dak. Boerderij met losse veestal en open kapschuur. Woonzone en bedrijfskavel.
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2.3

Voorbeeld ontwikkelingsrichting in de diepte (1) en in de breedte (2)

1

2

2. ONTWIKKELINGSRICHTING VAN HET ERF IN DE DIEPTE

Een ontwikkelingsrichting van het erf in de diepte houdt in dat deze zich van 

de weg afkeert. Het erf komt hierdoor meer in het landschap te liggen.

3. ONTWIKKELINGSRICHTING VAN HET ERF IN DE BREEDTE

Een ontwikkelingsrichting van het erf in de breedte houdt in dat deze zich 

aan een doorgaande weg (meestal een ontginningslint) ontwikkeld, of paral-

lel hieraan voor verder van de weg af gelegen erven.
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3 GEBIEDSSPECIFIEKE CRITERIA
  (de welstandscriteria gelden voorzover deze niet in strijd zijn met het bestemmingsplan)
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INLEIDING3.1

Het landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen onder-

scheidt twee (landschappelijke) deelgebieden: 

1. Het broekontginningenlandschap (paragraaf 3.2) 

2. Het kampenlandschap           (paragraaf 3.3)

Voor deze deelgebieden gelden gebiedsspeci�eke criteria. 

Er spelen twee type ontwikkelingen binnen het LOG. De auto-

nome ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven tot 1,5 

ha enerzijds en de hervestiging en nieuwvestiging van intensieve 

veehouderijen tot maximaal  3 ha anderzijds.

Binnen het LOG Beemte-Vaassen krijgen acht locaties voor in-

tensieve veehouderij, verdeeld over het grondgebied van bei-

de gemeenten (Apeldoorn en Epe), de mogelijkheid om door 

te groeien tot 3 ha, met een bebouwingspercentage van 60%. 

Het betreft hier zowel nieuwvestiging op ‘maagdelijke’ grond als 

hervestiging op bestaande woon- en bedrijfslocaties.

Het broekontginningenlandschap is aangewezen als ontwikke-

lingsgebied voor het merendeel van de nieuwvestigers (maxi-

maal vijf nieuwe agrarische erven; zie paragraaf 3.2.2). 

In het kampenlandschap is plek voor drie agrarische bedrijven 

met een omvang van 3 ha. Maximaal twee van deze bedrijven 

mogen nieuwvestigers zijn (zie paragraaf 3.3.2). 

Aangezien er maar een beperkte hoeveelheid bestaande agra-

rische erven de mogelijkheid hebben om uit te groeien tot een 

erfgrootte van 3 ha (vanwege onder andere onderlinge afstan-

den), gelden hiervoor de richtlijnen zoals deze beschreven staan 

in de paragrafen 3.2.2 en 3.2.3 (nieuwvestigers). Voor deze initia-

tieven is dus geen aparte paragraaf opgenomen.

Doorgroeien van bestaande agrarische bedrijven

De richtlijnen die gelden voor bestaande agrarische bedrijven die 

willen doorgroeien tot een erfgrootte van 1,5 ha staan in de para-

grafen 3.2.1 voor het broekontginningenlandschap en 3.3.1 voor het 

kampenlandschap.

Nieuwvestiging van agrarische bedrijven

Voor intensieve veehouderijen van 3 ha gelden naast de richtlijnen 

voor doorgroeiers nog aanvullende richtlijnen. Deze zijn te vinden in 

paragrafen 3.2.2 voor het broekontginningenlandschap en 3.3.2 voor 

het kampenlandschap. 

Maatwerk

De ontwikkeling van een bedrijf van 3 ha heeft een zodanige land-

schappelijke impact dat het bereiken van een goede beeldkwaliteit 

daarnaast ook vooral maatwerk betreft. In nauw overleg tussen een 

gemeentelijk ontwerpteam en de betrokken ondernemer kan dit 

maatwerk worden geleverd. De criteria op hoofdlijnen vormen hier-

voor de basis. Vervolgens is het van belang om het proces te volgen, 

zoals benoemd in het stappenplan zoals opgenomen in de handrei-

king Bouwmeesterschap bij agrarisch bouwen (zie bijlage). 

Algemene criteria

Ondanks de verschillende gebiedsspeci�eke welstandscriteria per 

deelgebied, gelden er algemene criteria die van toepassing zijn op 

het gehele landbouwontwikkelingsgebied. Deze criteria gelden op 

erf- en bebouwingsniveau en worden beschreven in hoofdstuk 4.

3.1
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HET BROEKONTGININGENLANDSCHAP 

Ontwerprichtlijn 1

Behouden van oost-west geörienteerde verkavelingsstructuur.

Het broekontginningenlandschap onderscheidt zich sterk van het naastge-

legen kampenlandschap door zijn rationele verkavelingsstructuur. Waar het 

kampenlandschap grillig gevormde percelen heeft, kenmerkt het broekont-

ginningenlandschap zich door blokvormige- en rechthoekige percelen. 

De ontgonnen percelen staan haaks op de van noord naar zuid lopende ont-

ginningslinten. Het landschap wordt bepaald door van oost naar west op-

strekkende percelen (zie nevenstaande luchtfoto). 

Voor de herkenbaarheid van het landschap is het belangrijk dat erven deze 

verkavelingsstructuur zo min mogelijk doorbreken. Bij vergroting van de er-

ven moet de bestaande verkavelingsstructuur zo veel mogelijk worden ge-

respecteerd (zie schetsen 1-3).

Ontwerprichtlijn 2

Behouden/versterken van waardevolle zichtlijnen.

In tegenstelling tot de glooiende percelen van het kampenlandschap, is 

het broekontginningenlandschap vlak. Hierdoor is het mogelijk om over 

grote afstanden weg te kijken. Deze zichtlijnen zijn een sterke kwaliteit van 

dit landschap. Met name het zicht op de Veluwe�ank is zeer waardevol. De 

meeste zichtlijnen hebben een oost-westelijke richting. Dit wordt versterkt 

door de bomenlaan van de Geerstraat, maar ook door in het gebied gelegen 

boscomplexen en restanten van houtsingels. 

Bij vergroting van de erven moeten de bestaande zichtlijnen zoveel mogelijk 

behouden blijven (zie schetsen 1-3).

schets 1
Huidige situatie

schets 2
Ongewenste ontwikkeling

schets 3
Uitgangspunt richtlijnen

3.2

3.2.1 DOORGROEIEN VAN BESTAANDE AGRARISCHE BEDRIJVEN
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Ontwerprichtlijn 3

Minimaal één zijde van het erf dient volledig aangeplant te worden met 

gebiedseigen beplanting, in de vorm van een houtsingel of boscomplex.

Het broekontginningenlandschap is een zeer vlak landschap. Hetgeen in dit 

gebied zeer waardevol is in combinatie met de landschappelijke structuren 

en zichtlijnen. Echter, de aanwezige bebouwing kan niet steunen op het reliëf 

wat betreft het verminderen van de beeldbepalendheid van de bebouwing. 

Waar in het kampenlandschap de gevels van gebouwen uit het oog vallen 

door een bolle es, liggen de gevels in de broekontginningen zichtbaar in het 

landschap. De landschappelijke waarden (beplantingen, structuren en zicht-

lijnen) zijn in de loop der jaren sterk in verval geraakt en behoeven verster-

king. De in het gebied gelegen erven (en toekomstige erven) bepalen in grote 

mate de uitstraling van het gebied. Hier ligt dan ook een kans om in samen-

hang met de ontwikkeling van de agrarische activiteit, de landschappelijke 

waarden te versterken.

Het toevoegen van erfbeplanting kan een groot verschil maken. Het uit-

gangspunt is dan ook dat minimaal één zijde van het erf volledig aangeplant 

dient te worden met aaneengesloten gebiedseigen beplanting, in de vorm 

van een houtsingel of boscomplex. Hierdoor krijgt het erf een achtergrond.De 

beplanting verankert het erf in zijn omgeving en versterkt  de kwaliteit van de 

zichtlijnen. Overige zijden van de bouwkavel, waar de bebouwing een grote 

zichtbaarheid heeft richting het landschap, dienen strategisch aangeplant te 

worden met solitaire bomen of bomengroepjes. Hierdoor vermindert de be-

tekenis van bebouwing in het landschap.

Door het blokvormige-/ rechthoeige karakter van het erf, heeft deze twee ver-

schillende soorten zijden: 

1. De zijde die haaks op het ontginningslint staat en de diepte van het 

erf bepaalt;

2. De zijde aan de achterkant van de kavel, die de diepste ligging op 

het perceel heeft.

Voor de aanplant van een erfscheiding gelden verschillende uitgangspunten:

- De lengte van het kavel dient aangeplant te worden door aaneenge-

sloten lineaire beplantingen (houtsingel). Deze beplantingen sturen 

het zicht vanaf het ontginningslint richting het landschap, of;

- De achterzijde van het kavel dient aangeplant te worden door een 

boscomplex. Deze bepaalt de uitstraling (zicht op) van het landschap.

schets 4

Het erf kent een duidelijke zonering: de woonzone op de 

kop van de kavel en de bedrijfskavel daarachter.

Echter landschappelijke structuren zijn afwezig. Hier-

door is de betekenis van de bebouwing in het landschap 

groot. De bebouwing wordt slechts in beperkte mate op-

gevangen door beplantingen in de woonzone. 

schets 5

Bij uitbreiding van het erf wordt de betekenis van de 

bebouwing in het landschap versterkt. Nieuwe uitbrei-

dingen hebben veelal een grotere maatvoering dan  

de al aanwezige bebouwing. De impact op de beleving 

van het landschap is daardoor aanzienlijk.  

schets 6

Aanplant van gebiedseigen beplanting over de lengte 

van de kavel. Realisatie van aaneengesloten beplan-

ting (houtsingel) verbindt het erf met zijn omgeving en 

stuurt het zicht op het achterliggende landschap.

schets 7

Aanplant van gebiedseigen beplanting op de achter-

zijde van de kavel. Het boscomplex functioneert als 

gebiedsaccent. Deze draagt bij aan de variatie in zicht-

lijnen en geeft het erf een stevige achtergrond.

3.2
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RICHTLIJNEN LANDSCHAP

1. Behouden van oost-west geörienteerde verkavelingsstructuur.

Zie pagina 24.

2. Behouden/versterken van waardevolle zichtlijnen.

Zie pagina 24.

3. Half-open landschap  

Versterken van een open landschap dat is opgedeeld door boscomplexjes. 

Variatie in beleving van het gebied (verschillende zichtlijnen).

4. Positie erven onderling  

Erven koppelen aan ontginningslinten, gelegen op de kop van het perceel.

5. Afstand erven onderling  

Minimale afstand tussen de erven van 100 m.

RICHTLIJNEN ERF

1. Minimaal één zijde van het erf dient volledig aangeplant te   

worden met gebiedseigen beplanting, in de vorm van een   

houtsingel of boscomplex.

Zie pagina 25.

2. Ontwikkelingsrichting erf

Voorkeur is een ontwikkelingsrichting in de diepte van het perceel, om de ver-

kavelingsstructuur en de oost-west georiënteerde zichtlijnen zoveel mogelijk te 

respecteren. De maat van de openheid tussen de ontginningslinten is voldoen-

de om een diepteontwikkeling van erven op te vangen. Tevens blijven hierdoor 

zichtlijnen intact en wordt de dieptewerking van de verkaveling versterkt.

3. Kavelvorm Rechthoekige- of blokvormige kavelvorm.

4. Plaatsing op kavel  

Op de kop van het erf dient de woonzone in tact te blijven. Bedrijfsmatige uit-

breidingen achter de woonzone op de bedrijfskavel plaatsen.

5. Bouwrichting   

In de lengterichting van de kavel, haaks op de weg. De bebouwing dient de 

diepte van het erf te versterken en met de voorkant naar de weg gelegen te 

zijn. Bij erven langs de Weteringdijk en Oude Sluisweg wordt bij voorkeur de 

bebouwing ook op de A50 georiënteerd met behulp van één rooilijn.

6. Ontsluiting   
De voorkeur gaat uit naar één gezamenlijke ontsluiting. Dit zorgt voor meer 

samenhang tussen de woonzone en het bedrijfskavel.

7. Erfbeplantingen  
Herstel/versterken van landschapsstructuren als boscomplexjes aan achterzij-

de van de kavel en lineaire beplantingsstructuren (houtsingels) aan zijkant van 

de kavel.

8. Beplantingssoorten  

Landschappelijke inpassing van de bedrijfskavel: es, zwarte els, boswilg.

Beplantingen voor de woonzone: kastanje (monumentale boom), berk, fruitbo-

men, beuk (haag), haagbeuk (haag) liguster, etc.

Els Es Wilg

AANVULLENDE ONTWERPRICHTLIJNEN ERF EN 

ONTWERPRICHTLIJNEN BEBOUWING
Zie hoodstuk 4: Algemene criteria.
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VOORBEELDUITWERKING UITBREIDING VAN HET ERF

Huidige erf

Uitbreiding van het erf + landschappelijke inpassing

Sfeerbeeld huidige situatie

Sfeerbeeld uitgangspunt landschappelijke inpassing

3.2
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3.2.2 NIEUWVESTIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

Ontwerprichtlijn 1

Aanplant van een houtsingel, met een minimale breedte van 25m.

In de richtlijnen voor uitbreiding van het agrarische erf tot 1,5 ha is het uit-

gangspunt dat minimaal één zijde van het erf volledig aangeplant dient te 

worden met aaneengesloten gebiedseigen beplanting, in de vorm van een 

houtsingel of boscomplex (zie pro�el 1 op pagina 29). 

Het is gewenst dat erven met een omvang van 3 ha een robuuste landschap-

pelijke achtergrond/structuur krijgen. Hierbij geldt nog steeds het uitgangs-

punt van een volledige aanplant van beplanting over één zijde van het erf. 

Aanvullend is het uitgangspunt dat deze een minimale breedte van 25m dient 

te hebben. Het landschapselement heeft dan ook meer het karakter van een 

bosperceel dan een houtsingel (zie pro�el 2 op pagina 29).

Ontwerprichtlijn 2

Realisatie van een rietkraag aan de achterzijde van de kavel.

De rietvegetatie verzacht het bebouwingsbeeld, doordat deze het gevel-

oppervlak van de bebouwing minder zichtbaar maken. Deze rietvegetatie 

wordt op de achterzijde van het kavel geplaatst zodat het erf een rustigere 

uitstraling heeft richting het landschap. De vegetatie zuivert het van het erf 

afkomstige water (de vegetatie functioneert als reservoir), alvorens het via 

de houtsingel doorstroomt richting de weteringen.

Ontwerprichtlijn 3

De woonzone dient aan op de Bokkerijweg gericht te zijn.

Voor erven die ontsloten zijn via de Bokkerijweg (parallelweg), dient de 

woonzone op de kop van het perceel te liggen. De erftoegangsweg dient 

dus een geringe lengte te hebben. Dit is mede afhankelijk van de opgave 

voor het opwaarderen van de wetering (zie richtlijn 7). Uitgangspunt is dat 

de erven onderdeel blijven van de toekomstige structuur van de Bokkerij-

weg. 

Ontwerprichtlijn 4 

Locatie 1 dient zijn bedrijfskavel op de snelweg A50 te oriënteren.

Voor de uitstraling van het gebied richting de A50 is het belangrijk dat er een 

uniform beeld gerealiseerd wordt. Dat houdt in dat per locatie dezelfde zone-

ring aangehouden wordt. Het bedrijfskavel gericht op de A50 en de woonzone 

gericht op de Bokkerijweg. Zodoende laat het gebied richting de A50 zijn ge-

zicht zien als een landbouwontwikkelingsgebied. Voor de bewoner/bezoeker 

in het gebied, wordt het bebouwingsbeeld verzacht door een landschappelijke 

inpassing en de ligging van de woonzones.

Ontwerprichtlijnen 5

Strategische keuze voor de positionering van de houtsingels.

Om de beleving van het gebied zo gevarieerd mogelijk te houden, dienen de 

posities van de houtsingels op elkaar afgestemd te worden (zie pro�elen 3 en 4).

Ontwerprichtlijnen 6 

Parallelweg aan de Bokkerijweg voor het bedrijfsverkeer.

Voor de afwikkeling van het toenemende verkeer (bij de realisatie van vier 

nieuwvestigers), wordt een parallelweg aan de westzijde van de wetering aan-

gelegd naast de Bokkerijweg.

Ontwerprichtlijnen 7 

Opwaardering van de weteringen.

Met het aanleggen van een parallelweg naast de Bokkerijweg kan het pro�el 

van de wetering opgewaardeerd worden. De wetering kan daardoor een bij-

drage leveren aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe erven, waarbij 

de cultuurhistorische waarden van de bestaande Bokkerijweg dient te worden 

gerespecteerd.

-     ZIE KAART OP PAGINA 29
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Pro�el 2 Landschappelijke inpassing Houtsingel van 25 meter

<- 10m ->

<--------------- 25m ------------->

Pro�el 3 Strategische keuze voor de positionering van de elzensingels
Ongewenst. De elzensingels zijn bij beide erven aan dezelfde zijde gelegen. Hierdoor is er geen verschil tussen de rechter- en linkerzijde van de Bokkerijweg.

Pro�el 4 Strategische keuze voor de positionering van de elzensingels
Gewenst. De elzensingels zijn bij beide erven aan een verschillende zijde gelegen. Hierdoor is er een verschillende beleving van de rechter- en linkerzijde van de Bokkerijweg.

Pro�el 1 Landschappelijke inpassing Houtsingel van 10 meter

3.2
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LOCATIES VIER NIEUWVESTIGERS VAN 3 HA
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1. WOONZONE

2. BEDRIJFSWONING

3. MONUMENTALE BOOM

4. HAAG

5. BEDRIJFSKAVEL

6. NIEUWE BEDRIJFSGEBOUWEN

7. RIET

8. VERHARDING

9. HOUTSINGEL

10. SOLITAIRE BOOM

11. ERFTOEGANGSWEG

12. PARALLELWEG

13. BOKKERIJWEG

14. WETERINGZONE

15. PERCEEL

3.2
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HET KAMPENLANDSCHAP

Ontwerprichtlijn 1

De aanwezige landschappelijke kwaliteiten zijn leidend voor de ontwik-

kelingsrichting van het erf.

schets 1

schets 2

schets 3schets 3

Door het bochtige verloop van de weg, grenst het erf met 

zowel de woonzone als met de bedrijfskavel aan de weg.

schets 4

Erf is gelegen aan een doodlopende weg. Het erf is ontslo-

ten via het bedrijfskavel. De woonzone is aan de oostzijde 

van het erf gelegen.

schets 5

Erf is met de woonzone en de bedrijfskavel direct aan de 

doorlopende weg gelegen. De woonzone is aan de west-

zijde van het erf gesitueerd.

schets 4 schets 5

bedrijfswoning

bedrijfsgebouwen

ontsluiting

woonzone

bedrijfskavel

De openheid van de es dient niet aangetast te worden (zie schets 1). 

Deze is bepalend voor de ontwikkelingsrichting van de rondom de es gele-

gen erven. Bij een uitbreiding naar 1,5 ha, dienen de rondom de es gelegen 

erven zich langs de rand van de es uit te breiden. Het is ongewenst dat erven 

zich in de richting van de open es ontwikkelen. 

Tevens dienen resterende landschappelijk waardevolle beplantingen (waar-

onder overblijfselen van houtsingels) en landschappelijke structuren (bijv. 

de wetering, zie schets 2) beschermd te worden. Landschappelijke beplan-

tingen en landschappelijke structuren bepalen zodoende mede de ontwik-

kelingsrichting van het erf.

De indeling van bedrijfsgebouwen en woongebouwen is zeer divers. Er is niet 

altijd sprake van een voor-of achterzijde van het erf (zie schetsen 3-5). 

Uitgangspunt is dat de woonzone (waarin de bedrijfswoning geplaatst is en 

bedrijfsmatige toevoegingen uitgesloten zijn) aan minimaal één zijde van het 

erf het aanzicht vormt. Hiermee dient voorkomen te worden dat bedrijfsge-

bouwen het woongebouw omsluiten, met als gevolg een onoverzichtelijk erf.

Ontwerprichtlijn 2

De woonzone dient aan minimaal één zijde het aanzicht van het erf te 

vormen.

3.3

3.3.1 DOORGROEIEN VAN BESTAANDE AGRARISCHE BEDRIJVEN
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Ontwerprichtlijnen 3

Minimaal 40% van de totale lengte van het erf (woonzone en bedrijfska-

vel) dient aangeplant te worden met gebiedseigen beplanting.

In het kampenlandschap liggen erven van oudsher in groen omzoomde ran-

den. Door de beslotenheid van het erf toe te laten nemen krijgt het huidige 

‘kaal in het landschap gelegen’ erf weer een plek in een groene rand. Beplan-

tingen kunnen het erf weer een achtergrond/structuur bieden. 

Aangezien de kavelvorm van een erf in het kampenlandschap zeer grillig is, is 

het moeilijk aan te geven welke zijden van het erf de meeste aandacht nodig 

hebben voor het aanplanten van beplanting. Het uitgangspunt is dat minimaal 

40% van de totale lengte van het erf (woonzone en bedrijfskavel) aangeplant 

dient te worden met gebiedseigen beplanting (zowel wat betreft soortkeuze 

als beplantingsstructuur). Voor het kampenlandschap zijn dit houtsingels en 

boscomplexjes. Doordat het erf niet volledig achter beplantte randen gele-

gen is, ontstaat er een aangenaam samenspel van bebouwing en landschap. 

De bebouwing van het erf mag gezien worden in een goede samenhang met 

een landschappelijke achtergrond.

De daadwerkelijke landschappelijke inpassing van het erf blijft maatwerk. Een 

schetsplan dient inzichtelijk te maken dat er voldaan wordt aan deze 40% be-

planting over de lengte van het erf (zie stappenplan in de bijlage).

schets 6

schets 7

schets 8

schets 9

Landschappelijke structuren zijn afwezig. Hierdoor 

ligt het erf ‘kaal’ in het landschap. De betekenis van de 

bebouwing is aanzienlijk en leidt de aandacht af van 

landschappelijke kwaliteiten (zoals open es).

Bij uitbreiding van het erf (bedrijfskavel) neemt de be-

tekenis van de bebouwing in het landschap nog meer 

toe. Het is nodig het erf een landschappelijke achter-

grond te geven. Uitgangspunt is dat deze landschap-

pelijke structuur  gerealiseerd wordt op de erfschei-

dingen met het perceel.Schets 7 geeft het gebied aan 

waar deze beplantingen gerealiseerd kunnen worden 

(rode contour = 100%). Op 40% van de rode contour 

dienen beplantingen gerealiseerd te worden.

Aanplant van lineaire beplantingen (houtsingels) over 

40% van de erfscheiding. De bedrijfsbebouwing wordt 

opgevangen door beplantingen. Het erf heeft een be-

slotener karakter en een samenspel met zijn omgeving 

(doorzichten).

Het toevoegen van beplantingen hoeft niet uitsluitend 

in de vorm van lineaire beplantingsstructuren gereali-

seerd te worden. Het toevoegen van een boscomplex is 

tevens wensenlijk. Voordeel is dat een bosperceel qua 

maatvoering robuuster is om grote uitbreidingen op 

te vangen.

3.3
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1. De woonzone dient aan minimaal één zijde het aangezicht   

van het erf te vormen.

Zie pagina 34.

2. Minimaal 40% van de totale lengte van de erfscheiding (woon-

zone en bedrijfskavel) dient landschappelijk ingepast te zijn.

Zie pagina 34.

3. Ontwikkelingsrichting erf

Variabel. 

4. Kavelvorm   

Grillge kavelvorm respecteren.    

5. Plaatsing op kavel  

Bedrijfsmatige uitbreidingen dienen uitsluitend op de bedrijfskavel geplaatst 

te worden.

6. Bouwrichting   

Variabel.

7. Ontsluiting   

De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke ontsluiting. Dit zorgt voor meer 

samenhang tussen de woonzone en het bedrijfskavel.

8. Erfbeplantingen  
Herstel/versterken van landschapsstructuren als boscomplexjes en lineaire be-

plantingsstructuren (houtwallen/-singels). 

9. Beplantingssoorten  

Landschappelijke inpassing van de bedrijfskavel: eik, ruwe berk, meidoorn,

veldesdoorn, lijsterbes, hazelaar, hondsroos,etc. 

Beplantingen voor de woonzone: kastanje, linde, notenboom (monumentale 

bomen), eik (eikengaard),  (haag)beuk (haag), etc.

RICHTLIJNEN LANDSCHAP

1. De aanwezige landschappelijke kwaliteiten zijn leidend   

voor de ontwikkelingsrichting van het erf.

Zie pagina 32.

2. Kleinschaligheid  

Herstellen/versterken van het kleinschalige karakter van het gebied. 

Erven opvangen in een landschappelijke structuur van houtwallen/-singels 

en boscomplexjes.

3. Positie erven onderling  

Variabel.  Variatie in afstand van het erf tot aan de ontsluitingsweg. 

Sommige erven liggen direct aan een doorgaande weg, andere erven zijn 

ontsloten via een erftoegangsweg. De erven liggen vrij verspreidt in het 

gebied.

4. Afstand erven onderling  

Variabel. Er geldt geen minimale afstand wat betreft de beeldkwaliteit. 

Echter, de erven dienen zichtbaar gescheiden te zijn van elkaar, zodat deze 

als twee aparte erven ervaren worden en niet als een clustering van 

bebouwing. Aanplant van opgaand groen (houtwallen/-singels en/of 

boscomplexjes) op de erfscheidingen is dan ook essentieel.

Eik Ruwe berk Meidoorn

RICHTLIJNEN ERF

AANVULLENDE ONTWERPRICHTLIJNEN ERF EN 

ONTWERPRICHTLIJNEN BEBOUWING
Zie hoofdstuk 4: Algemene criteria.
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VOORBEELDUITWERKING UITBREIDING VAN HET ERF

Huidige erf

Uitbreiding van het erf + landschappelijke inpassing

Sfeerbeeld huidige situatie

Sfeerbeeld uitgangspunt landschappelijke inpassing

3.3
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Ontwerprichtlijn 1 Ontwerprichtlijn 1 

De totale lengte van het erf (woonzone en bedrijfskavel) dient 

aangeplant te zijn met gebiedseigen beplanting.

Het traditionele kampenlandschap kenmerkt zich door essen/weilanden 

die omzoomd worden door beplanting (zie kaart 1900 op pagina 12). Deze 

structuur van groen omkaderde percelen worden ook wel ‘kamers’ of ‘coulis-

sen’ genoemd (coulissenlandschap). In de situatie van 1900 is er nog sprake 

van een kleinschalig landschap, waarin de bebouwing ondergeschikt is aan 

de beplantingen. 

In de huidge veschijningsvorm heeft het gebied zijn kleinschaligheid verlo-

ren. Beplantingen zijn alleen nog aanwezig in de vorm van een enkele soli-

taire boom. Er is geen sprake meer van grote aaneengesloten structuren. De 

bebouwing ligt dan ook ‘kaal’ in het landschap.

Met de realisatie van nieuwe bedrijven met een omvang van 3 ha heeft de 

bebouwing een grote impact op de landschappelijke kwaliteiten (bijvoor-

beeld het zicht op de open eng).  De omvang van een erf van 3 ha overstijgt 

de maat van de oorspronkelijke aanwezige ‘kamers’. Om deze maat te kun-

nen inpassen in het landschap wordt het erf als een eigen kamer gezien. 

Niet het open perceel wordt omsloten door beplanting, maar het erf met zijn 

bebouwing (zie onderstaande schetsen). Hierdoor wordt de betekenis van 

de bebouwing in het landschap beperkt en draagt het erf zelfs bij aan het 

herstellen van een kleinschaliger landschap met lineaire beplantingsstruc-

turen.

Structuur kampenlandschap: ‘coulissen’ of ‘open kamers’

Inpassing van agrarische bedrijven van 3 hectare: ‘gevulde kamer’

3.3.2 NIEUWVESTIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

1. WOONZONE

2. BEDRIJFSWONING

3. MONUMENTALE BOOM

4. BEDRIJFSKAVEL

5. NIEUWE BEDRIJFSGEBOUWEN

6. VERHARDING

7. HOUTWAL/-SINGEL

8. ERFTOEGANGSWEG

9. PERCEEL



37

LOCATIES (INDICATIEF) VAN TWEE ERVEN VAN 3 HA // doorgroeier en nieuwvestiger (hervestiging op bestaande woonlocatie)

3.3
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4 ALGEMENE CRITERIA
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4.1

Voorbeeldschets zonering

1. Zonering van het erf (zie voorbeeldschets)

Op het erf dient een herkenbare woonzone aanwezig te zijn, zo mogelijk 

direct langs de weg gelegen, met daarbij behorende woon- en recreatieve 

functies (zoals tuininrichting). Bedrijfsmatige toevoegingen (zoals stallen, 

silo’s, bijgebouwen, e.d.) zijn uitgesloten (zie voorbeeldfoto 1).

2. Groene uitstraling woonzone

De woonzone dient een ‘groene’ uitstraling te hebben. Beplantingen dienen 

functies in de woonzone te begeleiden/in te kaderen (zie voorbeeldfoto 2).

3. Compact erf

Uitgangspunt is een compacte er�ndeling. Bij voorkeur één erftoegangsweg. De be-

drijfsgebouwen zijn geclusterd en hebben onderling een functionele ordening. 

4. Samenhang bebouwing

Er dient samenhang te zijn tussen de gebouwen op het erf. De gebouwen 

moeten een zekere verwantschap hebben met elkaar. Dat moet blijken uit 

zowel plaatsing van de gebouwen als uit de vormgeving en de materialise-

ring. In essentie moeten karakteristieke en waardevolle boerderijen gerespec-

teerd/beschermd worden als hoofdgebouw en dient nieuwe bebouwing een 

visueel ondergeschikte positie in te nemen, door middel van plaatsing op het erf 

(zie zonering) en/of vormgeving (bijvoorbeeld door een lagere goothoogte).

5. Erfafscheidingen

Opvallende terreinafscheidingen, zoals hekwerken en muren moeten wor-

den voorkomen, tenzij deze bedrijfsmatig noodzakelijk zijn. Bij voorkeur 

wordt hierbij gebruik gemaakt van beplanting en sloten.

6. Beplanting

Op de bedrijfskavel dienen de beplantingen een informele/natuurlijke uit-

straling te hebben (zie voorbeeldfoto’s 3 en 4). In de woonzone zijn meer 

gecultiveerde beplantingsvormen toegestaan, zoals hagen en heggen.

7. Verhogingen en vergravingen

Gelet op de karakteristieken van de deelgebieden van het LOG zijn opge-

hoogde erven of terpen niet toegestaan. Vergravingen voor een van buiten 

bereikbare garage of kelder zijn niet wenselijk en mogen in ieder geval niet 

zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Voorbeeldfoto 2. Groene uitstraling van de woonzone.

Voorbeeldfoto 1. Ongewenste bedrijfsmatige toevoegingen in de woonzone.

Voorbeeldfoto 3. Formele uitstraling erfafscheiding op bedrijfskavel.

Voorbeeldfoto 4. Informele uitstraling erfafscheiding op bedrijfskavel.

Richtlijnen voor beeldkwaliteit op erfniveau4.1
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4.2.1 RICHTLIJNEN VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN

1. Dakvlak beeldbepalend (zie voorbeeldfoto’s 1-6)

Het is van belang dat het dakvlak beeldbepalend is en het gebouw 

een enkelvoudige hoofdvorm heeft.

Een goede dak-gevelverhouding van het gebouw is zeer belangrijk. 

De bebouwing dient zich te voegen in het omringende landschap. 

Met name het dakvlak dient een rustige vormgeving te krijgen, 

zonder veel detaillering, waardoor het gebouw een rustige uit-  

straling heeft en de horizontaliteit benadrukt wordt.

De goothoogte dient zo laag mogelijk te blijven. Het dakvlak kan 

daardoor een ruimere maat krijgen en beeldbepalend zijn.

De goede standaard, een dak-gevelverhouding van 2:1, heeft de 

voorkeur. Dit houdt in dat het dak twee keer zo groot is in vergelij-

king met de gevel (bijvoorbeeld bij een goothoogte van 3 m is het 

dakvlak 6 m hoog, de nokhoogte is dan 9 m).

Naarmate de goothoogte hoger ligt (vanwege functionele eisen) en 

daardoor afgeweken wordt van de gewenste dak-gevelverhouding, 

wordt er ook meer gevraagd aan landschappelijke inpassing van 

het gebouw. Beplantingen kunnen het zichtbare geveloppervlak terug 

dringen en daardoor het ruimtelijke e�ect in het landschap nuanceren.

2. Dakhelling

De helling van het dak kan variëren van 15 tot 30 graden.

3. Kleurgebruik

Overwegend gedekte tinten voor gevels en daken; zoals roodbruin metselwerk 

voor de gevels en (gesmoorde) grijze dakpannen of golfplaten voor de daken.

4. Materiaalgebruik

Natuurlijke materialen, zoals hout en/of bakstenen voor de gevels hebben 

de voorkeur. Kozijnen met negge en toepassen van een witte windveer. In-

dien gebruik van metalen platen aan de gevels, deze een gedekte tint geven 

(bijvoorbeeld donkergroen). Bij het gebruik van zonnepanelen dienen deze 

tenminste 1 m uit de rand te liggen, zodat het dak zichtbaar blijft.   

Verhardingen bij voorkeur waterdoorlatend.

Voorbeeldfoto 1. Gewenste dak-gevelverhouding van 2:1.

Voorbeeldfoto 2. Gewenste dak-gevelverhouding van 2:1.

Voorbeeldfoto 5 en 6. Ongewenste dak-gevelverhouding van 1:2 (resp. zaagtandstal en foliestal)

Voorbeeldfoto 4. Ongewenste dak-gevelverhouding van 1:2.

Voorbeeldfoto 3. 
Ongewenste dak-gevelverh. van 1:1 (voorste stal) en gewenste dak-gevelverh. van 2:1 (achterste stal).

Richtlijnen voor beeldkwaliteit op bebouwingsniveau4.2
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4.2

1. Hoofdvorm

Er dient gebouwd te worden in één bouwlaag met kap. Bij meerdere 

bouwlagen begint de gevel beeldbepalender te worden, hetgeen 

ongewenst is in relatie met landschappelijke kwaliteiten.

Bij een asymmetrisch dak is het mogelijk een hoogte van maximaal 

1,5 bouwlaag met kap aan te houden, indien deze hogere bouw

laag op het erf geörienteerd is. Voor de bebouwingszijde die op het 

landschap geörienteerd is, geldt nog steeds een maximale hoogte 

van één bouwlaag met kap.

Het dakvlak dient een sobere uitstraling te hebben, zonder veel 

detaillering.

Het is gewenst dat de gebouwen een enkelvoudige hoofdvorm 

hebben, in plaats van een geschakelde hoofdvorm. 

De architectuur kan hier op een vernieuwende manier mee omgaan, 

zolang deze recht doet aan de richtlijnen van een sobere uitstraling 

en een beeldbepalend dakvlak.

4.2.2 RICHTLIJNEN VOOR BEDRIJFSWONINGEN EN VERVANGENDE NIEUWBOUW VAN BURGERWONINGEN

2. Dakhelling

De helling van het dak kan variëren van 40 tot 55 graden.

3. Kleurgebruik

Overwegend gedekte tinten voor gevels en daken, zoals, roodbruin metsel-

werk voor de gevels. Daken van riet of (gesmoorde) grijze dakpannen.

4. Materiaalgebruik

Natuurlijke materialen, zoals hout en/of bakstenen voor de gevels hebben de 

voorkeur. Daken van riet of (gesmoorde) grijze dakpannen.

In principe een traditionele bedekking, maar innovatieve plannen krijgen de 

ruimte. Bij het gebruik van zonnepanelen dienen deze tenminste 1 m uit de 

rand te liggen, zodat het dak zichtbaar blijft.

5. Bijgebouwen

Bij voorkeur worden bijgebouwen in het hoofdgebouw opgenomen. Het 

materiaal- en kleurgebruik moet zijn afgestemd op de burgerwoning c.q. be-

drijfswoning.

5. Positionering van bedrijfsmatige elementen (zoals silo’s, lucht-

wassers, etc.)

Bedrijfsmatige elementen dienen, indien mogelijk, geclusterd te 

worden. Deze dienen dus zo min mogelijk verspreid te worden 

over de bedrijfskavel.

Positionering van bedrijfsmatige elementen zoveel mogelijk aan de 

kopgevels van de bedrijfsgebouwen. Hierdoor wordt het dakvlak 

minimaal onderbroken en ontstaat er een rustiger beeld richting 

het landschap.

Bij voorkeur worden bedrijfsmatige elementen zoveel mogelijk 

inpandig opgenomen in de bedrijfsgebouwen of tussen bedrijfs-

gebouwen (zie nevenstaande schets).

Inpandige bedrijfsmatige elementen. Bron: Bouwen voor beeldkwaliteit in 3D, Stichting IJsselhoeven (2009).
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Voorbeeld Gelderland. Nieuwe koeienstal in ‘t Harde (bron: www.albertsenvanhuut.nl)

Asymmetrisch dak met de hogere goothoogte op het erf georienteerd. Gebruik van gedekte kleuren en eenheid in het materiaalgebruik.

Voorbeeld goede standaard. De goede standaard zoals deze regelmatig te vinden is in het buitengebied: 

Eén bouwlaag met kap, overheersend dakvlak, gevel van roodbruin metselwerk, donkergroene metalen plaat op de kopgevel, grijs (mat) dakvlak. Wel nog beplantingen nodig 

om de lengte (horizontaliteit) van het gebouw te doorbreken en daardoor de betekenis van het gebouw in het landschap te verminderen.

Voorbeeld goede standaard +

Voldoet aan de eisen voor de goede standaard en heeft een fraai afgewerkte kopgevel die refereert aan het hallehuis boerderijtype (schilddak). Door het afronden van het 

dakvlak in de kopgevel, is deze nog minder dominant aanwezig. Tevens mist hier beplanting om de lengte (horiziontaliteit) van het gebouw te doorbreken.

VOORBEELDEN (VERNIEUWENDE) ARCHITECTUUR4.3

4.3.1 INSPIRATIE VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN



45

Voorbeeld Drenthe. Schuurhuis in Eelde

Eén bouwlaag + kap (Drentse boerenschuur als inspiratie), functioneel, 

enkelvoudig hoofdvorm, samenhangend kleur- en materiaalgebruik.

Voorbeeld Gelderland. Nieuwbouw woonhuis in Laren

Nieuw woonhuis ter vervanging van bestaande boerderij. 

Eén laag met kap, geinspireerd op T-boerderij met rieten kap. 

Voorbeeld Noord-Brabant. Boerenerf Oud-Empel)

Eén bouwlaag met kap. Samenhangend kleur- en materiaalgebruik. Eigentijdse architectuur.

4.3.2 INSPIRATIE VOOR WONINGEN

4.3

Voorbeeld Deventer. Burgerwoning

Eén bouwlaag + kap. Zadeldak met hoekverdraaiing, enkelvoudige 

hoofdvorm.

Voorbeeld Beilen. Burgerwoning

Eén bouwlaag + kap. Gebruik van natuurlijke

materialen, zoals een rieten kap en houten gevel.

Voorbeeld Arnhem. Sedumdaken

Duurzame stedenbouw in de vorm van sedumdaken.

Voorbeeld Deventer. Burgerwoning

Overheersend dakvlak. Rieten kap.
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