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Overzicht geldend beleid (vastgesteld of in voorbereiding) en overig relevante informatie voor de veehouderijsector in Horst aan de Maas

Document

Status

Karakter

Maatregelen

Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas

Vastgesteld april 2013, Evaluaties
vastgesteld september 2015 en
oktober 2016, Evaluatie 2018 is
opgestart

Bindend voor gemeente

Gebiedsindeling Gemeentelijk KwaliteitsMenu (GKM).

Voor- en nadelenanalyse IV/Glas opgenomen (vastgesteld in 2012).
Kernrandzones i.v.m. geur (500 m voor Kronenberg, Meerlo, Melderslo en Tienray, 250 m voor
overige kernen, Evertsoord niet aangewezen als kern).
Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg.
Nieuwvestiging IV - Alleen in LOG Witveldweg of in LOG Krabbenborg. Voor LOG
Krabbenborg geldt max 4 bedrijven van elk max 4 ha, waarbij tenminste 25% van de
oppervlakte wordt benut voor groen, voor LOG Witveld geldt bij bedrijven > 1,5 ha dat 25%
van de oppervlakte wordt benut voor groen en 10% voor verharding.
Verplaatsing IV - mogelijk naar LOG's en naar bestaande IV-locaties buiten LOG's voor zover
dit duurzame locaties zijn.
Uitbreiding IV - Voor zover in afwijking van bestemmingsplannen is Voor- en nadelenanalyse
IV/Glas leidend.
Referentiemaat alle veehouderijbedrijven 1,5 ha.
Bij nieuwvestiging (inclusief omschakeling naar IV), overschrijding van de referentiemaat of
ontwikkelingen in gebieden met meer dan alleen agrarische waarden in het bestemmingsplan
gelden aanvullende kwaliteitsverbeterende maatregelen.

Eerste evaluatie Integrale Structuurvisie

Vastgesteld september 2015

Bindend voor gemeente

Verduidelijking dat wijzigingsbevoegdheid wettelijk gezien altijd bevoegdheid van college is.
Raad wordt door college geconsulteerd bij IV-vergroting > 1,5 ha, wanneer dit o.b.v.
wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan mogelijk is.

Derde evaluatie Integrale Structuurvisie

Proces is opgestart, verwacht in
2019

Bindend voor gemeente

Nader te bepalen.

Structuurvisie Klavertje 4-gebied

Vastgesteld september 2012

Bindend voor deelnemende
gemeenten van Greenport Venlo

Uitbreiding IV - Mogelijk, onder de voorwaarden dat een hoge landschaps-/omgevingskwaliteit
wordt gerealiseerd, de milieukwaliteit op lokaal (geur en stikstof) en regionaal (stikstof)
verbeterd. Er mag geen belemmering zijn voor omliggende functies. De nieuwe huisvesting
moet leiden tot een optimaal leefklimaat van de te houden dieren.
Hervestiging IV - Mogelijk, voor zover het bedrijf afkomstig is uit de regio en onder de
voorwaarden dat een hoge landschaps-/omgevingskwaliteit wordt gerealiseerd, de
milieukwaliteit op lokaal (geur en stikstof) en regionaal (stikstof) verbeterd. Er mag geen
belemmering zijn voor omliggende functies. De nieuwe huisvesting moet leiden tot een
optimaal leefklimaat van de te houden dieren.

Nieuwvestiging IV - Alleen in LOG Krabbenborg. Voor LOG Krabbenborg geldt max 4 bedrijven
van elk max 4 ha, waarbij tenminste 25% van de oppervlakte wordt benut voor groen.
Voorwaarden: alleen als zij een toegevoegde waarde hebben in het streven naar een afname
van stikstofdepositie en er moet sprake zijn van een bijdrage aan de (duurzaamheids)ambitie
van Greenport Venlo. Door o.a. gebrek aan grondpositie betreft het hier overigens
hoofdzakelijk een theoretische mogelijkheid voor nieuwvestiging.
Nieuwvestiging IV - In overleg met bedrijven wordt in het kader van het woon- en leefmilieu
gestreefd naar een zo beperkt mogelijke uitstoot van geur en luchtverontreinigende stoffen,
maar ook verlichting.
Mestvergisting - Concentratie van IV-bedrijven maakt - in combinatie met nabij gelegen
glastuinbouwontwikkelingsgebied Syberië - een vestiging van een gezamenlijke biovergistingsinstallatie kansrijk.

Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas

Vastgesteld december 2017

Bindend voor gemeente, burger en IV alleen toegestaan op locaties met de aanduiding 'intensieve veehouderij', grondgebonden
ondernemers
veehouderij alleen toegestaan op locaties met aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch veehouderij' of 'intensieve veehouderij'. Op de overige locaties is alleen tuin- of akkerbouw
toegestaan.
Mestbe- en verwerking toegestaan op bedrijfsniveau (geproduceerd binnen eigen bouwvlak) tot
max 25.000 ton/j.
Buurtmestbe- en verwerking (regionaal) uitsluitend op locaties die zijn daarvoor zijn aangeduid.
Strijdig gebruik ammoniakemissie - Gebruik van gronden en gebouwen die leidt tot een
toename van ammoniakemissie ten opzichte van de feitelijke situatie is niet toegestaan, tenzij
deze onder de grenswaarde van 0,05 mol/ha/j ligt, als bepaald in het Programma Aanpak
Stikstof
Vormverandering - Alleen mogelijk onder voorwaarden en wanneer bouwvlak nog 1,5 ha of
kleiner is (niet toegestaan op perceel Kleefsedijk 9, niet toegestaan binnen
extensiveringsgebieden, geen onevenredige beperking omliggende functies, geen
onevenredige aantasting woon- en leefklimaat, geen onevenredige aantasting natuur- en
landschapswaarden, verplicht inrichtingsplan).
Uitbreiding - Alleen mogelijk onder voorwaarden en tot een max van 1,5 ha (niet toegestaan op
perceel Kleefsedijk 9, niet toegestaan binnen extensiveringsgebieden, geen onevenredige
beperking omliggende functies, geen onevenredige aantasting woon- en leefklimaat, geen
onevenredige aantasting natuur- en landschapswaarden, verplicht inrichtingsplan).
Nieuwvestiging veehouderijbedrijven - Geheel uitgesloten.
Wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee aanduiding 'intensieve veehouderij' kan worden
verwijderd, wanneer de bedrijfsactiviteiten duurzaam zijn beëindigd

Motie Intensieve Veehouderij

Aangenomen december 2017

Bindend voor college, door
toezegging aan raad

De raad wordt actief geïnformeerd over vergroting van IV tussen 1 en 1,5 ha, waarvoor college
voornemens is om mee te werken (principeverzoek). College motiveert waarom medewerking
wordt verleend en onder welke voorwaarden / tegenprestaties. De raad wordt geïnformeerd
zodra het college een principestandpunt heeft ingenomen.
De raad wordt in de gelegenheid gebracht te reageren op de voorgenomen ontwikkeling. Het
college beslist pas over een aanvraag nadat een termijn van 14 dagen is verstreken en pas na
behandeling in de Commissie Ruimte wanneer binnen deze periode daarom wordt verzocht.
De raad heeft categorieën benoemd waarbij het college wordt verzocht actief de raad te
informeren. Bijvoorbeeld als de omgevingsdialoog daartoe aanleiding geeft, er op korte afstand
veel burgerwoningen aanwezig zijn, het gaat om een aanzienlijke toename van dieraantallen of
de milieudruk toeneemt.
Iedere twee jaar vindt een evaluatie plaats van alle IV-ontwikkelingen tot 1,5 ha.

Provinciaal Omgevingsplan 2014 (POL)

Vastgesteld december 2014

Bindend voor provincie, niet voor
gemeente

Terugdringen emissies naar water, bodem en lucht
Ruimte bieden aan nieuwvestiging, waarbij voor IV en Glas wordt gefocust op (een beperkt
aantal) daarvoor geschikte locaties in het buitengebied (Ontwikkelingsgebieden Veehouderij en
Ontwikkelingsgebieden Glas)

Hervestiging heeft voorkeur boven nieuwvestiging vanuit oogpunt van Dynamisch
Voorraadbeheer.
Bieden van perspectief voor agglomeratielandbouw op daarvoor geschikte locaties
Kwaliteitsslag in buitengebied door verduurzaming bestaande bedrijven
Bevordering innovatie
Regionale landbouwvisies (ambitie dat in 2025 ieder bedrijf een lust voor de omgeving is)
Vrijwaring kwetsbare gebieden van nieuwe ontwikkelingen veehouderij
(extensiveringsgebieden)
Ruimte voor doorgroei op basis van integrale kwaliteitsverbetering in de omgeving
Aanpak schone stallen - Naar een 'nul-emissie'.

Regionale POL-uitwerking Land- en tuinbouw, incl. Ruimtelijk
KwaliteitsKader

Concept, verwacht Q1 2019

Bindend voor regio en gemeente

Nader te bepalen. Uitgangspunt is dat iedere locatie uniek is en dat ontwikkeling hoofdzakelijk
plaatsvindt op zogenoemde 'toekomstbestendige locaties'.

Provinciale Omgevingsverordening 2014

Vastgesteld december 2014

Bindend voor provincie en
gemeente

Nieuwvestiging IV - Alleen in LOG's. Uitzondering is incidentele nieuwvestiging buiten LOG als
sprake is van duurzame vestigingslocatie, gekoppeld aan beëindiging elders en er per saldo
sprake is van een kwalitatieve verbetering van het leefklimaat. Deze uitzondering geldt niet in
Goudgroene natuurzones of extensiveringsgebieden. Tweede uitzondering is wanneer sprake
is van agglomeratielandbouw op bedrijventerrein of in Ontwikkelingsgebieden Glas.
Uitbreiding IV - Niet toegestaan binnen extensiveringsgebieden.
Vormverandering IV - Niet toegestaan binenn extensiveringsgebieden, tenzij de bestaande
bouwmogelijkheden vanuit bedrijfseconomisch oogpunt ongunstig zijn en de vormverandering
geen negatieve invloed heeft op de aspecten die bij een integrale afweging moeten worden
betrokken.
Reductie van emissiefactoren door toepassing Best Beschikbare Technieken (BBT) bij nieuwe
stallen.

Provinciale Omgevingsverordening 2014 - Bestuursafspraken

April 2016, actualisering augustus
2017

Bindend voor regio en gemeente

Behoud van ontwikkelingsmogelijkheden voor IV op toekomstbestendige locaties staat voorop.
Maatwerk en flexibiliteit is hierbij een voorwaarde.
Leegstand - Er wordt alleen meegewerkt aan nieuwvestiging als een bestaande locatie niet kan
voldoen aan de criteria voor een toekomstbestendige locatie voor de desbetreffende functie.
Mestverwerking - Uitgangspunt is voldoende mestverwerkingscapaciteit binnen de regio voor
het mestoverschot uit de regio. Gemeenten faciliteren bestaande initiatieven, waarbij
grootschalige initiatieven in eerste instantie op bedrijventerreinen vestigen. Als dit niet haalbaar
is, wordt gezocht naar toekomstbestendige locaties in het buitengebied.
Mestverwerking - Nieuwe initiatieven worden 'on hold' gezet, omdat er momenteel balans
tussen vraag en aanbod is. Wanneer bij bestaande initiatieven lange tijd geen vooruitgang voor
realisering wordt geconstateerd, terwijl er nieuwe initiatieven met innovatieve concepten en
verdergaande vormen van duurzame mestverwerking zijn kan worden overwogen de
samenwerking te beëindigen. Pas als een bestaand initiatief is beëindigd ontstaat ruimte voor
een nieuw initiatief. Nieuwe initiatieven worden binnen de regio en met de provincie afgestemd.
Mestverwerking - De regio heeft met de provincie een overzicht gemaakt van de bestaande
vraag en het bestaande aanbod van mestverwerkingscapaciteit (inclusief nog uit te voeren
initiatieven). Dit vormt de basis om ontwikkeling van vraag en aanbod te monitoren en nieuwe
initiatieven te toetsen.
Mestverwerking - Regio en provincie maken afspraken over de wijze waarop informatie wordt
bijgehouden, zodat monitoring ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Provinciale Omgevingsvisie 2021-2025

Proces is opgestart, verwacht Q4
2020

Bindend voor provincie, niet voor
gemeente

Nader te bepalen.

Regionale aanpak project Schone Stallen (tevens opgenomen in
Provinciale Uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij)

Proces loopt

Maatgevend voor provincie, regio,
gemeente

Regionale uitwisseling kennis en expertise.
Provinciaal monitoringssysteem is opgesteld.
Regionaal onderzoek hoe om te gaan met latente milieu en planologische ruimte.

Stoppersregeling (intrekken vergunning en wijzigen bestemming waar van toepassing, het gaat
daarbij met name om de bedrijven die per 1-1-2020 niet voldoen aan het Besluit emissiearme
huisvesting)
Regionale samenwerking in het kader van de regeling warme sanering varkenshouderij
Regionaal onderzoek of ambities moeten worden bijgesteld, als uitwerking van Limburgse
Land- en Tuinbouw Loont 2.
Heroverweging van gemeentelijk geurbeleid.

Provinciale Uitvoeringsagenda Vitale veehouderij

Vastgesteld door Gedeputeerde
Staten, september 2018

Maatgevend voor provincie

Monitoring - Sinds 2010 monitoring van emissies van ammoniak, geur en fijnstof.
Monitoring - In 2013 in 'Manifest evenwichtige veehouderij ontwikkeling Limburg'
kwaliteitsafspraken gemaakt met LLTB en Natuur- en Milieufederatie (NMF).
Monitoring - Landelijke commissie geur ingesteld, naar verwachting eind 2018 aanbeveling
voor geurbeleid op lange termijn. Verwachting is dat de huidige regelgeving vooralsnog blijft
gehanteerd en er geen strengere geurnormen gaan gelden. Mogelijk dat dit bij de
Omgevingswet in 2021 wijzigt.
Monitoring - Stijging fijnstof gerelateerd aan strengere dierenwelzijnsnormen
Monitoring - Regeerakkoord 2017-2021 stelt een reductiedoelstelling voor broeikasemissies
van 49% (56 Mton) in 2030. Landbouwsector staat voor 3,5 Mton an de lat. Deze opgave
vormt mede het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda
Innovatie - Facilitering van gezamenlijke innovaties bij (grotere) groepen ondernemers en
stimuleren van nieuw ondernemerschap ambitie provinciaal coalitieakkoord en geconcretiseerd
in beleidskader 'Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2'
Innovatie - Provincie wil als aanjager in het toepassen van real-time-meetapparatuur gaan
werken en vooroplopen in het opdoen van kennis van en over het toepassen van
meettechnieken en enige uniformering daarin aanbrengen.
Innovatie - Meer nadruk op aanpak bij bron dan nu het geval is, met aandacht voor dilemma's
die daarbij kunnen ontstaan
Innovatie - Sector speelt belangrijke rol bij energietransitie (zowel besparing als duurzame
opwekking). Hiervoor is € 0,5 mln gereserveerd in Voorjaarsnota 2018.
Innovatie - Financieringsinstrumenten beschikbaar om implementatie van kansrijke initiatieven
te ondersteunen. Aansluiting vooral financieringsmogelijkheden POP3 en ook warme sanering
varkenshouderij
Innovatie - Overleg Ministerie IenW over proefstalstatus voor geur en fijnstof
Slim reguleren - Regulering via Omgevingsverordening pas wanneer de aard van problematiek
daarom vraagt, zodat gemeenten een actieve rol kunnen innemen.
Slim reguleren - Vraag om VGO nader te duiden bij Minister van LNV
Slim reguleren - Wegnemen latente milieu- en planologische ruimte
Slim reguleren - Stoppersregeling 1 januari 2020
Slim reguleren - Vanaf 2030 BBT ook bij bestaande stallen vereist
Slim reguleren - Lobby bij Ministerie IenW om ook voor geur en fijnstof BBT toe te mogen
passen (uiterlijk bij invoering Omgevingswet in 2021)
Slim reguleren - Lobby bij Ministerie IenW om te zorgen dat toepassing BBT bij ammoniak
meer milieuwinst ten gevolg heeft (uiterlijk bij invoering Omgevingswet in 2021)
Slim reguleren - Lobby bij Ministerie IenW om ook emissie-eisen aan biologische
productiemethoden te stellen (uiterlijk bij invoering Omgevingswet in 2021)
Oplossen knelpunten - In Regeerakkoord is € 200 mln vrijgemaakt voor warme sanering
varkenshouderij (€ 60 mln voor innovaties, ook buiten varkenshouderijen om, € 120 mln voor
sanering bedrijfslocaties en € 20 mln sanering nertsenhouderijen)
Oplossen knelpunten - Gemeenten moeten zelf verantwoordelijkheid te nemen dat geen
nieuwe IV-activiteiten starten op gesaneerde locaties
Oplossen knelpunten - Twee provinciale regelingen voor opruiming asbestdaken

Visie minister Schouten (LNV) Landbouw, natuur en voedsel: waardevol Vastgesteld, september 2018
en verbonden

Maatgevend voor rijksoverheid

Inzet kabinet is dat kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen in 2030 op een zo laag
mogelijk (nationaal of internationaal) niveau zijn gesloten en Nederland koploper is in
kringlooplandbouw
Aanvullend doel - Economische positie boeren, tuinders en vissers moet zo worden dat zij in
de kringlooplandbouw een goed inkomen hebben, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in
stand kunnen houden en doorgeven.

Aanvullend doel - Waardering voor voedsel moet groter worden, zowel bij conument als
grootgebruikers en horeca. Verspilling is uit den boze. Afstand tussen producenten en burgers
moet kleiner worden.
Aanvullend doel - Nederland moet een prominente rol houden in de vernieuwing van
productiemethoden, zowel in eigen land als op wereldwijde voedselmarkten. We kunnen een
voorbeeld met kennis en producten zijn voor andere landen met efficiënt produceren in
kringlopen, zodat schade aan het ecosysteem (water, bodem en lucht) voorkomen en hersteld
wordt.
Toetsingscriteria voor beleidsvoornemens, plannen en voorstellen om de transitie naar
kringlooplandbouw mogelijk te maken

Factsheet Mestverwerking

RIB 15.098, september 2015, in
september 2016 geactualiseerd

Informatief

RIVM-rapport Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden
(VGO)

Vastgesteld juni 2016, aanvullende Informatief
studies in 2017 en 2018

Overzicht van alle grote mestbe- en verwerkingsbedrijven in Horst aan de Maas, inclusief hun
activiteiten en de hoeveelheid die wordt verwerkt.
Meer longontsteking rondom pluimveehouderijen en geitenhouderijen. Waarschijnlijke oorzaak
bij pluimvee is fijnstof en endotoxinen, bij geitenhouderijen is de oorzaak onbekend. Q-koorts is
uitgesloten. In 2018 is het causaal verband tussen longontsteking en wonen rondom
pluimveehouderijen voor de jaren 2015 en 2016 ontkracht. Er wordt op korte termijn bekeken
of dit voor 2017 en 2018 nog steeds zo geldt.
Minder astma en (neus)allergie bij mensen die dicht bij een veehouderij wonen
Minder COPD klachten, maar wel grotere kans op ernstige klachten en meer medicijngebruik
Verminderde longfunctie bij mensen die in de buurt van 15 of meer veehouderijen wonen.
Longfunctie is ook lager bij hoge concentraties ammoniak, waarbij afstand tot de veehouderij
niet van invloed is.
Niet vaker ziekteverwekkers rondom veehouderijen. Resistente bacteriën zijn ongevoelig voor
een aantal antibiotica en daarom moeilijker te behandelen.

Motie Kleefsedijk 9

Balans van de Leefomgeving 2018

Aangenomen, september 2017

Bindend voor college door
toezegging aan raad

Geen vormverandering of vergroting bouwvlak mogelijk op locatie Kleefsedijk 9 te Sevenum

Informatief

Gezondheid - Veehouderij verantwoordelijk voor verschillende gezondheidsproblemen (VGO)
Gezondheid - Antibioticagebruik in veehouderij sinds 2009 met zo'n 64% gedaald (in de ene
sector - zoals vleeskuikens - meer dan in de andere sector - zoals vleeskalveren).
Gezondheid - Einddoel is reductie van antibioticagebruik met 70%; het ministerie van LNV stelt
in het najaar van 2018 sectordoelen voor 2018 vast
Gezondheid - Vooral de voor de mens kritisch belangrijke antibiotica van de derde en vierde
generatie worden in de veehouderij nauwelijks meer gebruikt. Met de daling in het gebruik is
ook de resistentie tegen antibiotica bij de verschillende categoriën (pluim)vee afgenomen.
Gezondheid - Rijksoverheid zou naast klassieke milieufactoren zoals fijnstof, geluid en bodem
ook kunnen zorgen voor een nationaal palet van (kern)waarden, criteria, uitgangspunten en
dergelijke voor de leefomgeving, waaraan in gemeentelijke plannen in beginsel aandacht kan
worden besteed, tenzij er (expliciet) goede redenen zijn om dat niet te doen. Te denken valt
o.a. aan meer kwalitatieve aspecten zoals fastfood-arme schoolomgevingen en woningen met
tenminste één aangename zijde
Landbouw en voedsel - Ingrijpende verandering in het landbouw- en voedselsysteem is nodig
om de langetermijndoelen van klimaat-, milieu- en natuurbeleid te halen. De effecten van de
dierlijke productie op de leefomgeving zijn een groot knelpunt in het behalen van de doelen,
vanwege de uitstoot van broeikasgassen en stikstof
Landbouw en voedsel - Koploperspositie voor duurzame voedselproductie is nog niet in zicht.
Nederland is kostenefficiënt, maar de milieudruk is per eenheid product niet of nauwelijks
minder dan in omringende landen. Zowel in de productieketen als de consumptieketen zullen
daarom systeemveranderingen nodig zijn om beleidsambities waar te maken

Landbouw en voedsel - Het gros van de huidige landbouwers koerst nog steeds op
intensivering, kostprijsverlaging en schaalvergroting. Investeringen in een milieuvriendelijke
bedrijfsvoering zijn duur en boeren verdienen die in het huidige systeem nauwelijks terug. Toch
zullen die investeringen nodig zijn of is er een ander verdienmodel nodig, want de dalende
trend in de milieudruk die door landbouwactiviteiten wordt veroorzaakt stagneert.
Landbouw en voedsel - De systeemomslag zal winnaars en verliezers kennen vanwege de
vele betrokken partijen en bestuurslagen
Landbouw en voedsel - Om de systeemomslag te bewerkstelligen zal de overheid
landbouwbeleid, milieubeleid en voedselbeleid moeten combineren en heldere keuzes moeten
maken over de doelstellingen van dat beleid
Landbouw en voedsel - De overheid kan rekening houden met meer uiteenlopende invullingen
van duurzaamheid en niet langer hoofdzakelijk verduurzamen door efficiëntere productie en
technologie. Ze kan ruimte scheppen voor meerdere oplossingsrichtingen en slimme
combinaties. Over conflicterende belangen en waarden kan ze debat organiseren en als
overheid een standpunt innemen in dat debat. Ze kan ook duidelijker aangeven welke
praktijken bijgevolg niet meer passen en dus op tegenwerking van de overheid kunnen
rekenen.

Besluit milieueffectrapportage

Bindend voor rijk, provincie en
gemeente

Iedere wijziging, uitbreiding of nieuwvestiging van dieren vereist een Milieueffectrapportage
(m.e.r.) of een vormvrije m.e.r.-beoordeling, afhankelijk van het aantal dieren.

Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS)

Bindend voor een ieder

Bescherming van natuurwaarden door diverse maatregelen en autonome afname van
emissies.
Beperkte ontwikkelingsruimte voor losse initiatieven, grotere ruimte voor zogeheten 'prioritaire
projecten' (In Horst aan de Maas zijn dat LOG Witveld en Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. De provincie heeft deze status voor Grandorse aangevraagd).

Wet natuurbescherming

Aangenomen, januari 2017

Bindend voor een ieder

Wettelijk toetsingskader voor ammoniak. Provincie is bevoegd gezag voor deze wet. De wet
regelt de toegestane depositie van ammoniak, dat wil zeggen de gevolgen voor Natura 2000gebieden door initiatieven opgeteld bij de al aanwezige gevolgen (gebiedsbescherming). Per 1
januari 2017 is hierin ook de voormalige Flora- en faunawet opgenomen (soortenbescherming).
Het verlenen van ontheffingen is een provinciale bevoegdheid.

Wet ammoniak en veehouderij

Aangenomen, mei 2007

Bindend voor een ieder

Toetsingskader voor het beschermen van zeer kwetsbare gebieden tegen nadelige gevolgen
van de emissie van ammoniak uit veehouderijen. Belangrijk voor het verlenen van
omgevingsvergunningen. Het toetsingskader voor deze wet zijn de vaste afstanden die hierin
zijn opgenomen. Binnen zeer kwetsbare gebieden of in een zone van 250 m rondom gelden
verboden of beperkingen voor nieuwvestiging en uitbreiding van landbouwhuisdieren. In Horst
aan de Maas geldt dit voor de Mariapeel, de bospercelen rondom landgoed Kaldenbroek en de
bospercelen rondom Het Schuitwater.

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing

Aangenomen juni 2007

Bindend voor een ieder

De beleidslijn is bedoeld voor het bevoegd gezag. Hiermee kan worden bepaald of en in welke
mate het bevoegd gezag vanwege de lokale milieusituatie strengere emissie-eisen moet
stellen dan bij de toepassing van de Best Beschikbare Techniek (BBT)) in een
omgevingsvergunning milieu voor een IPPC-veehouderij. Het stellen van verdergaande
voorschriften dan BBT kan nodig zijn vanwege technische kenmerken en de geografische
ligging van de installatie of plaatselijke milieuomstandigheden.
Voor bedrijven met een ammoniak-emissie boven de 5.000 kg gelden strengere emissie-eisen
dan BBT (BBT+ of BBT++). Het gaat dan alleen om IPPC-veehouderijen met een totale
emissie van boven de 5.000 kg die uitbreiden in dieren en dus al een emissie hadden van meer
dan 5.000 kg vóór de uitbreiding of die eerst onder de 5.000 kg zaten, maar door de uitbreiding
daar bovenuit komen. Pas vanaf de 5.000 kg moeten dan strengere eisen worden gesteld
(BBT+).
Boven de 10.000 kg ammoniak kunnen nóg strengere emissiewaarden dan BBT+ worden
geëist (BBT+) vergelijkbaar met een gecombineerde luchtwasser.

Wet milieubeheer

Aangenomen, januari 2008

Bindend voor een ieder

De wet heeft de bescherming van het milieu als doel.
De wet vormt de grondslag voor Milieueffectrapportages (m.e.r.) waarmee plannen worden
getoetst op milieueffecten.
Toetsingskader milieukwaliteitseisen, waaronder luchtkwaliteit, (bepaalde vormen van)
geluidhinder en fijn stof. De normen die voor fijn stof zijn opgenomen bedragen een
jaargemiddelde van 25 µg/m3 voor deeltjes met een grootte tot 2,5 micrometer (PM2,5) en
een jaargemiddelde van 40 µg/m3 voor deeltjes met een grootte tot 10 micrometer (PM10).

AMvB - Besluit emissiearme huisvesting

Aangenomen, augustus 2015

Bindend voor een ieder

Het Besluit emissiearme huisvesting is gebaseerd op maximaal toegestane emissies van
ammoniak en fijn stof en bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er
emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn.
Het Besluit bevat maximale emissiewaarden: alleen huisvestingssystemen met een
emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan.
Deze emissiewaarden gelden voor melkvee, vleeskalveren, varkens, kippen, vleeskalkoenen
en vleeseenden.
Het Besluit is direct werkend, dat wil zeggen dat de regels voor de veehouderijen automatisch
(van rechtswege) naast de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of de
omgevingsvergunning milieu gelden. Veehouders moeten zich dus aan het Besluit houden
zonder dat hetbevoegd gezag dit apart nog hoeft te bepalen.

AMvB - Activiteitenbesluit milieubeheer

Aangenomen, januari 2013

Bindend voor een ieder

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels, vooral voor bedrijven. Er zijn regels opgenomen
per soort milieubelastende activiteit en per soort milieubelasting.
In sommige gevallen kan met 'maatwerkvoorschriften' worden afgeweken van de regels van
het Activiteitenbesluit
Afhankelijk van het type bedrijf (inrichting) geldt of een melding of vergunningplicht van
toepassing is.
Voorwaarden wanneer een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is. Het
doel van de OBM is dat het bevoegd gezag (meestal gemeente) een bepaalde activiteit toetst,
voordat het bedrijf ermee begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Er
mogen geen voorschriften in worden opgenomen.

Wet geurhinder en veehouderij

Aangenomen, januari 2007

Bindend voor een ieder

De wet stelt eisen aan de maximale geurbelasting die de veehouderij mag veroorzaken op een
voor geurhinder gevoelig object, zoals een woning. De geurbelasting wordt uigedrukt in
zogenaamde Odour Units (OU's). De maximale geurbelastingnormen voor de
concentratiegebieden (waaronder Horst aan de Maas) zijn maximaal 14 OU/m3 voor
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom en maximaal 3 OU/m3 voor geurgevoelige
objecten binnen de bebouwde kom. Deze normen gelden voor de intensieve veehouderij.
Voor bepaalde veehouderijen, zoals melkrundveebedrijven en paardenhouderijen geldt een
vaste afstand die in acht moet worden genomen.
Het is mogelijk als gemeente via een geurverordening gebiedsgericht afwijkende normen of
afstanden vast te stellen. In Horst aan de Maas heeft de gemeenteraad van deze mogelijkhedi
gebruik gemaakt voor wat betreft de kernen Kronenberg, Meerlo, Melderslo en Tienray (aan te
houden afstand van 500 m, in de andere 11 kernen is de aan te houden afstand 250 m,
Evertsoord is niet aangemerkt als kern).

Wet ruimtelijke ordening

Aangenomen, juli 2008

Bindend voor een ieder

Toetsingskader voor ruimtelijke plannen, zoals Structuurvisies en bestemmingsplannen. De
wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en
instellingen.
Bij ontwikkelingen moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij bepaalde
ontwikkelingen moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon-, leef- en/of werkklimaat. Dit
geldt bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van geurgevoelige objecten, zoals woningen, maar ook
bij agrarische ontwikkelingen. Hierbij is de totale, cumulatieve geurbelasting relevant, de
zogenaamde 'achtergrondbelasting'.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Aangenomen, oktober 2010

Bindend voor een ieder

Toetsingskader voor de omgevingsvergunning, waarin alle vergunningen voor bouwen, natuur,
milieu en ruimte samen zijn opgenomen. Gemeenten zijn het bevoegde gezag voor
omgevingsvergunningen. Door een relatie met de Wet natuurbescherming (bevoegde gezag
provincie) kan er sprake zijn van een aanhaakverplichting.

Wet geluidhinder

Aangenomen, februari 1979,
Bindend voor een ieder
diverse malen gewijzigd sindsdien

Toetsingskader voor geluidsnormen met voorkeursgrenswaarden, maximale
ontheffingswaarden en de definiëring van geluidsgevoelige bestemmingen.

Meststoffenwet

Aangenomen, november 1986

Bindend voor een ieder

Deze wet regelt het verhandelen, het gebruik en het transport van dierlijke meststoffen,
waaronder dierlijke mest en digestaat. In de wet staat onder welke voorwaarden digestaat van
covergisting mag worden gebruikt als meststof.
Regels voor het bijhouden van een administratie van mest en gebruikte
covergistingsmaterialen.

Besluit gebruik meststoffen

Aangenomen, december 1997

Bindend voor een ieder

Verplichting dierlijke mest emissiearm uit te rijden door deze te injecteren.

Fosfaatrechtenstelsel

Aangenomen, januari 2018

Bindend voor een ieder

De Nederlande veehouderij heeft in 2015 meer fosfaat geproduceerd dan is toegestaan op
basis van Europese afspraken. Fosfaat leidt tot aantasting van natuurgebieden en grond- en
oppervlaktewater. De grootste toename komt van de melkveehouderij. Daarom is er sinds 1
januari 2018 het stelsel van fosfaatrechten.
Doel van het stelsel voor melkvee is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond
komt en blijft. Het stelsel richt zich alleen op landbouwbedrijven met bedrijfsmatig gehouden
melkvee, omdat deze na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid, waardoor het
productieplafond voor fosfaat is overschreden.
Bedrijven met melkvee mogen niet meer fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat
zij hebben. 1 recht is 1 kg fosfaat.

Stallucht en planten

Opgesteld juli 1981

Informatief

In 1981 heeft het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek dit rapport opgesteld, dat nu
nog steeds bruikbaar is. Hieruit blijkt dat minimumafstanden aan te raden zijn om directe
ammoniakschade te voorkomen. Directe ammoniakschade is de schade van ammoniakuitstoot
uit kippen- en varkensstallen aan gewassen van derden, die dicht bij de stal groeien.
Bijvoorbeeld coniferen of boomgaarden.
De gemeente kan in het bestemmingsplan rekening houden met de effecten van directe
ammoniakschade.
Bij de omgevigsvergunning milieu is directe ammoniakschade een aspect om mee te nemen.
Het Activiteitenbesluit zegt niets over directe ammoniakschade, omdat dit hierin als
bedrijfsschade wordt beschouwd in plaats van milieuschade.
Aangeraden afstand van 50 m tussen stallen en gevoelige planten en bomen, zoals coniferen.
Aangeraden afstand van 25 m tussen stallen en minder gevoelige planten en bomen.

