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WOORDVOORAF

Agrariërsworden tegenwoordig met een veelheid aan milieumaatregelengeconfronteerd. Demilieuproblemen zijn immers groot. Het milieubeleid lijkt daarbij iets van de laatste tijd. Maar er bestaat al decennia lang
eenvorm vanmilieubeleid,namelijk de Hinderwet.
Sinds 1981wordt het verlenen van een Hinderwetvergunning ook getoetst aanlandschappelijke enecologischeeffecten. Indepraktijk betekent
deze toetsing dat het voor veel boeren niet meer mogelijk isom hun veestapel uit tebreiden. In dit rapport wordt geprobeerd om hiervan een redelijk betrouwbareschattingtemaken.
Het onderzoek daartoe is opgezet en uitgevoerd door ir. W. de Haas.
De vele metingen in het kader van het onderzoek zijn uitgevoerd door
C.M. van Elk, P. Bouwman, H. Verbeek en mw. V. Zwambag. Verder
werd een bijdrage geleverd door R.J. Brunnekreeft, stagiair van de Hogeschool Utrecht.
.Devdirecteur,

DenHaag,februari 1992
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SAMENVATTING

De Hinderwet is bedoeld om gevaar, schade of hinder voor de omgeving van een bedrijf, gebouw, of opslagterrein te voorkomen. Voor de effecten van ammoniakuitstoot van veehouderijbedrijven op de omgeving
wordt de Hinderwet nader ingevuld door deRichtlijn Ammoniak enVeehouderij (1991),ook wel Ecologische Richtlijn genoemd. Deze is erop gericht te voorkomen dat de depositie van ammoniak op verzuringsgevoeligeobjecten toeneemtdooruitbreiding ofstichtingvan veehouderijbedrijven. In grote lijnen houdt de richtlijn in dat uitbreiding van veehouderijbedrijven alleen is toegestaan als deze na die uitbreiding minder dan
30 mol potentieel zuur per ha per jaar deponeren op nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden (bossen,natuurterreinen of landschapselementen
op zandgronden).
De Ecologische Richtlijn zal invloed hebben op de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven met vee op de zandgronden. Een duidelijk beeld
van het percentagebedrijven dat niet meer mag uitbreiden bestaat er echter niet. Dit onderzoek beoogt dit beeld te leveren. Teneinde dit doel te
realiseren zalantwoord worden gegevenop devolgende vragen:
1. Welk beleid voeren de gemeenten ten aanzien van de keuze van de
voorverzuringgevoelige objecten?
2. Hoeveel procent van debedrijven met vee wordt beperkt in de uitbreidingsmogelijkheden?
3. Hoeveel procentvan debedrijven mag vanwegeeerdere milieumaatregelen wel uitbreiden, maar vanwege de Ecologische Richtlijn niet (het
extra effect)?
4. Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven met vee onder
deEcologische Richtlijn?
Aanpakvanonderzoek
Omdat de voor verzuring gevoelige gronden hoofdzakelijk in de zandgebieden liggen is het onderzoek tot de zandgebieden beperkt. Daarbij
worden onderscheiden: het Noordelijk, Oostelijk, Centraal en Zuidelijk

Zandgebied. Deze gebieden verschillen zowel landschappelijk als landbouwkundig van elkaar. Binnen deze gebieden zijn 41gemeenten aselect
gekozen. Per gemeente iseen steekproef uit de bedrijven met vee getrokken. De afstand tussen de getrokken bedrijven en de meest nabije verzuringsgevoelige gebieden is gemeten op de door de gemeenten verstrekte
kaarten.
Gevolgenvoorveehouderijbedrijven
Ietsminder dan de helft van allebedrijven met veeop de zandgronden
magbijhet huidige staltype nietuitbreiden. Voor middenbedrijven (75tot
150sbe vee) is het percentage wat groter. Voor de grotere bedrijven (150
of meer sbe vee) echter is dit percentage duidelijk groter: zeventig procent. Er bestaan duidelijke verschillen tussen gebieden. In het Zuidelijk
Zandgebied is de situatie voor de landbouw het meest beperkend. Daar
magbijna zestig procent van allebedrijven met vee niet uitbreiden. Daarentegen is de situatie in het Centraal Zandgebied het minst beperkend
voor de veehouderij. De gunstige positie van het Centraal Zandgebied
wordt veroorzaakt door een landbouwstructuur met veelkleine bedrijven
en een landschap met een duidelijke scheiding tussen bos en meer open
gebied. Deintensieve veehouderijbedrijven zullen de sterkste invloed van
de Ecologische Richtlijn ondergaan. De melkveehouderijbedrijven nemen
een middenpositie in:49procent mag niet worden uitgebreid. De overige
bedrijven metveeondervinden hetminste invloed.
ExtraeffectvandeEcologischeRichtlijn
De Ecologische Richtlijn is niet de enige vorm van milieubeleid voor
veehouderijbedrijven. Aanvragen voor een Hinderwetvergunning worden ook getoetst op eventuele stankoverlast. Daarnaast hebben veehouderijbedrijven te maken met de Meststoffenwet. In het kader van de
Meststoffenwet isvoor elkbedrijf eenfosfaatproduktierecht vastgelegd. In
de toekomst maakt de Wet Verplaatsing Mestproduktie uitbreiding van
demestproduktie opbedrijfsniveau mogelijk.
Hetblijkt dat destankoverlast op ongeveer 15procent van de bedrijven
een rem op verdere uitbreiding vormt. Bij de grotere bedrijven stijgt dit
percentage tot 25procent. Het uitbreidingsverbod van de Meststoffenwet
leidttotmeer dan een verdubbeling van dezepercentages.De Ecologische
Richtlijn voegt daar weer rond de 25 procent aan toe. Deze accumulatie
betekent dat van alle bedrijven ongeveer 65en van de grotere bedrijven
ongeveer 80procent nietmagworden uitgebreid.
In het Centraal Zandgebied heeft de Ecologische Richtlijn het kleinste
extra effect. Ditgeldt voor allebedrijfsgrootteklassen. InhetNoordelijk en
8

hetOostelijk Zandgebied ishet effect hetgrootst. Hetextra percentagebedrijven dat niet mag uitbreiden komt voor allebedrijfsgrootteklassen ongeveer overeen. Verder wordt duidelijk dat de toetsing op stankoverlast
en het uitbreidingsverbod van de Meststoffenwet voor de melkveehouderijbedrijven weinig betekenis hebben en dat het extra effect van de Ecologische Richtlijn groot is. Bij de intensieve-veehouderijbedrijven is het
beeld omgekeerd:daar ishetextraeffect miniem.
Uitbreidingsmogelijkheden
Voor de bedrijven die nu al niet mogen uitbreiden zijn er weinig alternatieve mogelijkheden om het bedrijf toch verder te ontwikkelen. Veel
hangt af van het gemeentelijk beleid, de ontwikkelingen op het gebied
van emissiearmestallen en de uiteindelijke vorm van detoekomstige Verplaatsingswet.
Voor debedrijven die wel mogen uitbreiden blijkt dat ongeveer 40procent van allebedrijven met vee met 50sbe vee mag uitbreiden. Op debedrijven met meer dan 150 sbe vee is dit percentage lager: 26 procent. De
uitbreidingsmogelijkheden zijn het grootst in het Centraal Zandgebied.
De intensieve-veehouderijbedrijven hebben de minste uitbreidingsmogelijkheden.
Conclusies
Ruim de helft van alle bedrijven met vee mag momenteel niet uitbreiden door deEcologische Richtlijn. DeEcologische Richtlijn beperkt de uitbreidingsmogelijkheden het sterkst voor: grotere bedrijven; intensieveveehouderijbedrijven; hetZuidelijk Zandgebied.
Het extra effect van de Ecologische Richtlijn bedraagt voor alle bedrijven in alle zandgebieden ongeveer 25 procent. Het extra effect is het
grootst voor melkveehouderijbedrijven en voor het Noordelijk Zandgebied.
Kanttekeningen
Ten eersteheeft dit onderzoek alleenbetrekking op de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven. De uitbreidingsmogelijkheden zullen in de
praktijk echter pasbelangrijk worden op hetmoment dat men wil uitbreiden.Tentweedehebben veelbedrijven momenteel geenofeen niet-toereikende Hinderwetvergunning. Dat betekent dat de effecten van de
Ecologische Richtlijn pas duidelijk zullen worden op het moment dat gemeenten de vergunningverlening hebben geactualiseerd. Beide kanttekeningen impliceren dat veel bedrijven die op grond van hun ammoniak9
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emissie niet mogen uitbreiden de komende jaren nog geen effect van de
EcologischeRichtlijnzullenondervinden.Opdenduurechterzullendeze
bedrijven toch de beperkingen ten gevolge van de Ecologische Richtlijn
ondervinden,tenzijdetoekomstigeWetVerplaatsing Mestproduktiemogelijkheden biedt, men produktierechten kan overnemen van bedrijven
dichter bij hetzelfde verzuringsgevoelige gebied of emissiearme stallen
wordenontwikkeld,waarbijeenrendabelebedrijfsvoering mogelijkis.
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling
De Hinderwet is bedoeld om gevaar, schade of hinder voor de omgeving van een inrichting (eenbedrijf, gebouw,opslagterrein, en dergelijke)
tevoorkomen. Daartoe ishet verboden omzonder vergunning vooraf een
inrichting op te richten, tebeheren, te wijzigen, of uit tebreiden. De toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning omvatten sinds 1981
ook de effecten op landschappelijke, recreatieve en ecologische waarden.
In het algemeen worden zowel directe, indirecte als cumulatieve effecten
bijdetoetsing betrokken.
Voor de depositie van verzurende stoffen (waaronder NH3) vanuit
veehouderijbedrijven wordt de Hinderwet nader ingevuld door de Richtlijn Ammoniak en Veehouderij (1991), ook wel Ecologische Richtlijn genoemd. Deze richtlijn is erop gericht te voorkomen dat de depositie van
ammoniak op verzuringsgevoelige objecten toeneemt door uitbreiding of
stichting van veehouderijbedrijven. Er wordt daarbij van uit gegaan dat
de achtergrondsdepositie door het algemene verzuringsbeleid zal afnemen.Inderichtlijn isonder andere weergegeven welkegebieden gevoelig
zijn voor ammoniakuitstoot, op welke bedrijven de richtlijn van toepassingis,welketoetsingswaarden wordengehanteerd en hoede ammoniakemissie en de depositie op verzuringsgevoelige gebieden moet worden
berekend.
De richtlijn stamt uit 1987en is in 1991aangepast. In grote lijnen komt
derichtlijn na dezelaatsteaanpassingophetvolgende neer:
- Eengebied wordt alsverzuringsgevoelig gekenschetstals:
1. heteenbos,natuurterrein oflandschapselement is;
2. hetgelegen isop een voor verzuring gevoeligbodemtype (grofweg:
zandgrond);
3. hetopgrond van deNatuurschoonwet isaangewezen als landgoed;
hetopgrond van deNatuurbeschermingswet isaangewezen alsnatuurmonumenthetisaangewezen alsnationaal park(i.o.);
11

het in eigendom of beheer isbij de Rijksoverheid of natuurbeschermingsorganisatie;
hetineenbestemmingsplan bestemd isals natuurgebied.
Dederde voorwaarde geldt alleen voorbossen kleiner dan twee hectare
en natuurterreinen, niet voor bossen groter dan twee hectare en landschapselementen zoals houtwallen.
- Bestaande veehouderijbedrijven mogen maximaal uitbreiden tot een
depositieniveau op verzuringsgevoelige gebieden van 30 mol potentieelzuur per ha per jaar.
Hierin verschilt de regeling van de oude regeling uit 1987. De oude
richtlijn gold alleen voor bedrijven binnen 500 meter van een verzuringsgevoelig object. Verder werd in deoude richtlijn deemissie vanuit
hetbedrijf van de aanvrager, de omringende bedrijven en de algemene
achtergrondsdepositie gesommeerd. Geadviseerd werd de vergunning
te weigeren bij een som boven de 2 000 mol/ha/jr. Omdat de richtlijn
echter is bedoeld om extraverzuring door uitbreiding of stichting van
veehouderijbedrijven te voorkomen, isin de huidige richtlijn alleen het
bedrijf van deaanvrager indetoetsing betrokken.
- Bij bedrijven met een geldige Hinderwetvergunning en een depositie
boven de genoemde grens,is uitbreiding wel toegestaan als de ammoniakdepositieophetverzuringsgevoelige gebied niettoeneemt, bijvoorbeeld dooromschakelingopeen ander stalsysteem.
- Voor het starten van veehouderijbedrijven geldt een grens van 15 mol
per ha per jaar.
Eenbedrijfsverplaatsing inhetkader van landinrichting of stadsuitbreiding geldt niet als nieuwvestiging. Voor deze bedrijven geldt dus een
norm van 30mol per ha per jaar. De grens van 15mol geldt ook voor
bedrijven zonder geldige Hinderwetvergunning, die alsnog een vergunning willen aanvragen. Voor melkveehouderijbedrijven zonder
Hinderwetvergunning is in de Algemene Maatregel van Bestuur Melkveehouderij eenovergangsregeling opgenomen.
De Ecologisch Richtlijn zal waarschijnlijk veel invloed hebben op de
uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven met vee op de zandgronden,
waar de kans dat een bedrijf dichtbij een bos of natuurgebied ligt immers
vrijgroot is.Over deeffecten opbedrijfsniveau isdelaatstejaren regelmatiggepubliceerd (onder andere Baltussen e.a., 1990).Een duidelijk kwantitatief beeld van het effect op de bedrijfsontwikkeling voor de zandgronden of delen daarvan is er echter niet. Zo stelt L.E. van der Sar van het
22

Landbouwschap volgens een artikel in de Boerderij:"Voor 90tot 100procent van de melkveehouders, varkenshouders en pluimveehouders op
1,2 miljoen ha isbedrijfsuifbreiding vrijwel onmogelijk (...)"."90procent is
eengetal datiknietin de mond durf tenemen",stelt daarentegen een vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM in hetzelfde artikel
(VanDijk,1991).
Ditonderzoek beoogt dejuiste cijfers ten behoeve van deze discussie te
leveren.Algemeen gesteld ishet doelvanhetonderzoek daarbij:
Het vergroten van het inzicht in de huidige effecten van de Richtlijn
Ammoniak en Veehouderij op deuitbreidingsmogelijkheden in deveehouderij.
1.2 Vraagstelling
Om het doel van het onderzoek te realiseren zal antwoord worden gegevenop devolgende vragen.
1. Welkbeleid voeren degemeenten tenaanzien vandevaststelling vande voor
verzuringgevoeligeobjecten,opbasisvandeEcologischeRichtlijn?
Het gemeentelijk beleid is voor de rest van het onderzoek van belang
omdat wordt uitgegaan van de gemeentelijke keuze voor de verzuringsgevoelige gebieden. De gemeente speelt vooral een rol bij de aanwijzing
vankleinebossen,natuurterreinen en landschapselementen.
2. Hoeveel procent vandebedrijven metvee wordtmomenteel beperkt inde uitbreidingsmogelijkheden?
Voor debeantwoording van dezevraagzalallereerst worden nagegaan
voor hoeveel bedrijven momenteel (voorjaar 1991)uitbreiding van deveestapel wordt verhinderd door de Ecologische Richtlijn. Hierbij wordt niet
gekeken of bedrijven wel of geen vergunning hebben of zouden moeten
hebben. Strikt gesteld, wordt dus onderzocht of een veehouder toestemming tot uitbreiding zou hebben gekregen alshij in het voorjaar van 1991
een vergunning zouhebben aangevraagd. Hetgaatimmersom de huidige
uitbreidingsmoge///'fc/»edew.Indepraktijk zullenmaar weinigveehouders in
hetvoorjaar van 1991 een vergunning hebben aangevraagd.
Deze beperking van de uitbreidingsmogelijkheden zal worden geconfronteerd met de huidige omvang van bedrijven, die een globale indicatie
geeft vande uitbreidingsbehoefte.
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Omdat het effect van de richtlijn op de uitbreidingsmogelijkheden van
veehouderijbedrijven naast de omvang van de veestapel ook afhangt van
de landschappelijke situatie, zullen de resultaten ook worden gegeven
voorhetNoordelijk, Oostelijk,CentraalenZuidelijk Zandgebied.
3. Watishetextra effectvandeEcologischeRichtlijn?
Een deel van de bedrijven die vanwege de Ecologische Richtlijn niet
mag worden uitgebreid mocht dit toch al niet vanwege ander milieubeleid. Daarbij gaat het om de Hinderwet-toetsing op stankoverlast en om
de Mestwetgeving. De toetsing op stankoverlast heeft net als de EcologischeRichtlijn direct gevolgen voor destalcapaciteit. Het effect van deEcologische Richtlijn moet voor een zuivere beoordeling naast deze andere
vormen vanbeleid worden gezet.
4. Watzijn deontwikkelingsmogelijkheden vanveehouderijbedrijven gegeven de
EcologischeRichtlijn?
Debedrijven die op grond van hun huidige bedrijfssituatie niet mogen
uitbreiden hebben toch nog verschillende mogelijkheden tot verdere bedrijfsontwikkeling. Hieropzalvooral kwalitatief worden ingegaan.
1.3 Methodevanonderzoek
Een sleutelvariabele in het onderzoek is de afstand tussen het bedrijf
met vee en het verzuringsgevoelig object. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiervan een beeld te krijgen voor verschillende delen van het
land.Ten eerste kunnen er willekeurig een aantal bedrijven gespreid over
de zandgebieden worden getrokken en kan vervolgens worden nagegaan
inhoeverre dezemet deEcologischeRichtlijn temaken krijgen. Ten tweede kan worden uitgegaan van een aantal willekeurig getrokken verzuringsgevoelige objecten enkan worden nagegaan wat dieopgrond van de
EcologischeRichtlijn voor delandbouw in deomgeving zullen betekenen.
Ten derde kunnen een aantal gemeenten worden geselecteerd (bijvoorbeeld één per landbouwgebied) en kunnen alle veehouderijbedrijven en
verzuringsgevoelige objecten indiegemeentenworden meegenomen.
De eerste en tweede methode hebben als nadeel dat de getrokken bedrijven over vrijwel alle gemeenten gespreid zullen liggen. Dat betekent
dat al die gemeenten zullen moeten worden bezocht om de verzuringsgevoeligeobjecten te inventariseren.
De derde methode combineert de twee voorgaande methoden. Alle
verzuringsgevoelige objecten in een gemeente zullen in het onderzoek
worden betrokken. Daarmee ontstaat een goede indruk van de gemeente
14

eneenindicatie van hetgebied waar degemeente inligt.Eenvoordeelbovendien isdat het onderzoek daarmee goed aansluit bijdeuitvoering van
de Hinderwet, dieookopgemeenteniveau plaatsvindt. Daarom isvoor de
derdemethode gekozen.
Omdat de voor verzuring gevoelige gronden met name in de zandgebieden liggen zal het onderzoek tot de zandgebieden worden beperkt.
Daarbinnen worden onderscheiden: hetOostelijk, Centraal,Noordelijk en
Zuidelijk Zandgebied. Deze gebieden verschillen zowel landschappelijk
als landbouwkundig van elkaar. Binnen deze gebieden zijn 41 gemeenten
aselectgekozen (bijlage 1).DeHinderwetambtenaren van deze gemeenten
zijn geënquêteerd om de verzuringsgevoelige objecten en het beleid ten
aanzien van dekeuzehiervan te achterhalen.
Per gemeente iseen steekproef uit de bedrijven met vee getrokken. De
afstand tussen de getrokken bedrijven en de meest nabije verzuringsgevoeligegebieden isgemeten opdoor degemeenten verstrektekaarten met
verzuringsgevoelige gebieden.
Deammoniakemissie vanbedrijven met veeisgeschataan dehand van
Landbouwtellingscijfers die vermenigvuldigd zijn met emissiefactoren.
Vanwege het ontbreken van gegevens over het staltype in de Landbouwtelling,isaangenomen dat de meest voorkomende typen overal aanwezig
zijn. De emissie moet worden vermenigvuldigd met een afstandsfactor
om te bepalen hoeveel mol potentieel zuur uiteindelijk op het bos of natuurgebied wordt gedeponeerd. Deemissie-enafstandsfactoren zijn vaste
normen, die in de Ecologische Richtlijn zelf staan vermeld. Deze normen
zijn indit rapport opgenomen inbijlage2.
Voorhetbepalen van het extra effect van de Ecologische Richtlijn moet
mede worden onderzocht of een bedrijf wel of niet voldoet aan de eisen
ten aanzien van stankoverlast. De normen hiervoor zijn gebaseerd op het
aantal mestvarkeneenheden (mve).Viaeen omrekeningsfactor kunnen de
aantallen van verschillende diersoorten worden omgerekend naar mve.
Het toegestane aantal mve isafhankelijk van de afstand tot de bebouwing
waarin men last van de stank zou kunnen hebben. De afstandsfactor die
hiervoor wordt gehanteerd is afhankelijk van het soort hindergevoelige
bebouwing. Voor ziekenhuizen bijvoorbeeld gelden veel strengere normen dan voor andere agrarischebebouwing.Demve-normenen afstandsfactoren zijn opgenomen in de brochure "Veehouderij en Hinderwet"
(1985).Zieookbijlage2.
Verder is voor het extra effect ten opzichte van de Meststoffenwetgeving voor elk bedrijf het fosfaatoverschot berekend uitgaande van vaste
normen voor demestproduktie per diersoort enplaatsingsnormen per gewassoort zoalsdiegelden voor detweede fase van deMeststoffenwet (bijlage2).Erisdaarbij voor dit onderzoek verondersteld datuitbreiding niet
mogelijk isalsdemestnietop heteigenbedrijf kan worden geplaatst.
15

2. GEMEENTELIJKBELEID

Voor de inventarisatie van het gemeentelijk beleid (de eerste onderzoeksvraag) zijn 41 gemeenten bezocht. De interviews met ambtenaren
van die gemeenten waren vooral bedoeld om de verzuringsgevoelige gebieden teinventariseren. Daarnaast zijn er tweezaken, diestrikt genomen
niet tot de vraagstelling behoren, maar in zoveel interviews als probleem
werden genoemd, dat deze toch in dit rapport zijn opgenomen. Het gaat
om:
- uitvoeringsaspecten bijde vergunningverlening;
- hetjaar waarophettoetsenvan deHinderwet zalworden gebaseerd.
Debasis voor dekeuze van deverzuringsgevoelige gebieden en de wijze van vastleggen van de keuze verschilt van gemeente tot gemeente. In
een deel van de gemeenten isdekeuze van gevoelige gebieden gebaseerd
op een onderzoek door een adviesbureau. In deze gevallen is de keuze
doorgaans vastgelegd op een kaart die speciaal voor de uitvoering van de
Ecologische Richtlijn is bedoeld (18 van de 41 gemeenten). Twaalf gemeenten gaan uit van de natuurgebieden in een recent bestemmingsplan.
Vijf gemeenten gebruiken alleen de door het Ministerie van LNV gemaakte kaart waarop verzuringsgevoelige gebieden zijn aangegeven, de zogenaamde "signaleringskaart". In de overige gemeenten wordt ander
materiaal gebruikt,vaakeen combinatievan degenoemde mogelijkheden.
Bijvoorbeeld: een verouderd bestemmingsplan, aangevuld met informatie
vande topografische kaart.
Het algemene beeld uit de interviews met betrekking tot vergunningverlening isdat deuitvoeringsproblemen groot zijn. Deoorzaken zijn:gebrek aan gegevens, relatief lage prioriteit van de agrarische vergunningverlening, snelle verandering van inzichten op milieugebied, gebrek aan
middelen en menskracht. Voor het inhalen van achterstanden zijn er vanuit de Rijksoverheid gelden beschikbaar gekomen, waar een groot deel
van degeïnterviewdegemeenten gebruik van maakt.
In acht bezochte gemeenten heeft minder dan de helft van de veehouderijbedrijven een toereikende vergunning. In dertien gemeenten heeft 50
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à 60procent van de bedrijven een toereikende vergunning. In twaalf gemeenten heeft 60 à 70procent van de bedrijven een toereikende vergunning. In de overige acht bezochte gemeenten heeft meer dan 70% van de
bedrijven een toereikende vergunning. De vergunningverlening is dus
duidelijk nietup-to-date. Ditbeeld betreft de periode najaar 1990- voorjaar
1991.
Hetjaartal waaropdevergunningverlening isgebaseerd (referentiejaar)
verschilt van gemeente tot gemeente. Het referentiejaar heeft vooral gevolgen voor bedrijven die geen toereikende vergunning hebben. Als deze
na het referentiejaar zijn uitgebreid dan wordt bij het toetsen van de uitbreidingsaanvraag uitgegaan van het aantal dieren en het emissieniveau
van het referentiejaar. Devolgendejaartallen worden alsreferentiejaar genoemd.
Teneerste kan worden uitgegaan van 1981(of het gemiddelde van een
aantal jaren rond 1981).In dat jaar is de Hinderwet in die zin veranderd
dat de toetsing mede gebaseerd moet zijn op effecten op natuur en landschap.Negen gemeenten gaven aan ditreferentiejaar tehanteren.
Ten tweede kan worden uitgegaan van 1984 (of het gemiddelde van
een aantal jaren rond 1984).In ditjaarzijn er vanuit deRijksoverheid verschillende activiteiten ontplooid om te bewerkstelligen dat de betekenis
van ammoniakemissie voor de omgeving in de vergunning verlening zou
worden meegenomen. Zes van de bezochte gemeenten gaan daarom uit
van dit referentiejaar.
Ten derde is het mogelijk om uit tegaan van 1987.In dat jaar werd de
Ecologische Richtlijn van kracht. Twintig gemeenten hanteren daarom
1987als referentiejaar.
Tenslotte zijn er vijf gemeenten die nog geen duidelijk besluit hebben
genomen over het referentiejaar, en iser een gemeente die uitgaat van de
situatieop hetmoment van aanvraag.
Het jaar 1987 wordt onder de bezochte gemeenten dus het meest gehanteerd als referentiejaar.

17

3. EFFECTVANDEECOLOGISCHERICHTLIJN

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat het effect van de Ecologische
Richtlijn is op de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven met vee. Op
het gecombineerde effect van de Ecologische Richtlijn en enkele andere
milieumaatregelen samen wordt inhetvolgendehoofdstuk ingegaan.
Voor hetvaststellen van heteffect van deEcologische Richtlijn zijn drie
categorieënbedrijven onderscheiden:
- allebedrijven metvee;
- bedrijven met75tot 150sbevee;
- bedrijven met 150ofmeer sbevee.
Dekeuze voor deeerstegroepspreekt voorzich:hetisalleenzinvol om
het effect op debedrijven met vee na tegaan. Ditbetreft ruim 52 duizend
bedrijven (tabel 3.1). Deze groep bedrijven omvat ook de zeer kleine en
kleinebedrijven waarvoor hetveeeen nevenactiviteit is,die veeals hobby
houden, die het bedrijf stap voor stap opheffen, enzovoort. Voor deze
kleine bedrijven mag men veronderstellen dat er doorgaans weinig behoefte aanwezig isom hetbedrijf uit tebreiden. Debeperking van de uitbreidingsmogelijkheden door de Ecologische Richtlijn is voor deze groep
bedrijven dan ook minder van belang. Daarom zijn binnen de categorie
allebedrijven met veetwee subgroepen onderscheiden waar de kleinebedrijven geen deel van uit maken.
Deeerstesubgroepbestaat uit de "middenbedrijven": bedrijven iets onder het gemiddelde waar waarschijnlijk wel een behoefte tot uitbreiding
aanwezig is.Voor deze groep zijn de grenzen 75tot 150sbe vee gekozen.
De begrenzing heeft betrekking op vee omdat alleen het vee relevant is
voor de Ecologische Richtlijn. Demeestebedrijven zullen in het algemeen
naasthet veeweinig andere landbouwkundige activiteiten ontplooien (gemiddeld hebben de bedrijven in de steekproef een produktieomvang van
150sbe,waarvan 110sbevee).De categorie middenbedrijven omvat bijna
14duizend bedrijven, ditis26procentvan allebedrijven met vee.
Als tweede subgroep zijn de grotere bedrijven onderscheiden, met als
ondergrens 150sbevee.Hier gaathet om ruim 16duizend bedrijven, of te
wel31procentvan debedrijven metvee.
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Tabel3.1 Percentagebedrijvennaarbedrijfsgrootteengebied1990
Gebied

Minder dan
75sbevee

75tot150
sbevee

150of
meersbe
vee

Totaal
% aantal

Noordelijk Zandgebied [
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied

44
44
53
35

28
29
28
23

28
27
19
42

100
100
100
100

9,4
163
8,4
18,4

Alle zandgebieden

43

26

31

100

523

Tabel 3.1 (laatste kolom) laat zien dat de meestebedrijven met veein
hetZuidelijk enhetOostelijk Zandgebied zitten.InhetCentraalZandgebied komenrelatief veelkleinebedrijven enrelatief weiniggroterebedrijven.Inhet Zuidelijk Zandgebied isdesituatieomgekeerd.Daar zijnjuist
debedrijven metmeerdan 150sbeveesterk vertegenwoordigd integenstellingtotbeideoverige bedrijfsgrootteklassen.
Tabel32 Percentagebedrijven naarbedrijfstypeengebied,1990
Gebied

Melkveehouderijbedrijven

Intens.
veehoud.
bedrijven

Overige
bedrijven

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied

60
55
44
31

8
16
27
34

Allezandgebieden

45

23

Totaal
%

»1000

32
29
29
35

100
100
100
100

93
163
8,2
18,7

32

100

523

Naast het effect van de EcologischeRichtlijn bijverschillende bedrijfsomvangklassenisookheteffect bijdeverschillendebedrijfstypen interessant.Bijhetenetypezou deEcologischeRichtlijn immerseenveelgroter
effect kunnen hebbendanbijhetanderetypeomdatdeammoniakemissie
van diersoort tot diersoort verschilt. Hierbij wordt opbasisvan deVAT19

type-indeling onderscheid gemaakt hissen melkveehouderijbedrijven, intensieve veehouderijbedrijven en overigebedrijven met vee (tabel 3.2).De
groep intensieve veehouderijbedrijven omvat de VAT-typen varkens-,
pluimvee-, en kalvermesterijbedrijven. Melkveehouderijbedrijven komen
het meeste voor, maar van noord naar zuid neemt hun aandeel af. Voor
intensieve veehouderijbedrijven geldt hetomgekeerde:zekomen het minste voor en hun aandeel neemt van noord naar zuid toe. Het percentage
overigebedrijven isinelkzandgebied indezelfde orde van grootte.
Watisnu hetafzonderlijke effect van deEcologischeRichtlijn op de uitbreidingsmogelijkheden van de hierboven onderscheiden groepen bedrijven? Hiervoor is per bedrijf de ammoniakdepositie berekend op de
manier die isbeschreven inhoofdstuk 1 en isnagegaan of dedepositieboven of onder de 30 mol per ha per jaar ligt. In tabel 3.3 is het percentage
bedrijven met een depositie van meer dan 30 mol weergegeven naar bedrijfsomvangklasse.
Tabel33 Percentagebedrijven met eendepositievan meerdan 30 molperhaper
jaar naaromvang engebied

Gebied

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied
Allezandgebieden

Bedrijven
metvee
41
52
27
59
49

Bedrijven met
75tot 150
sbevee

Bedrijven met
150of meer
sbevee

48
57
29
61
54

57
74
50
78
70

Iets minder dan de helft van allebedrijven met vee heeft een depositie
boven de 30mol per ha per jaar. Voor middenbedrijven is het percentage
wat groter.
Voor de grotere bedrijven echter is dit percentage duidelijk groter: zeventig procent. Er bestaan duidelijke verschillen tussen gebieden. In het
Zuidelijk Zandgebied is de situatie voor de landbouw het meest beperkend. Daar heeft bijna zestig procent van allebedrijven met veeeen depositie hoger dan 30 mol per ha per jaar. Daarentegen is de situatie in het
Centraal Zandgebied het minst beperkend. Dit wordt veroorzaakt door
twee factoren. Ten eerste door debedrijfsstructuur. In het Centraal Zandgebied bevinden zich veel kleinebedrijven die niet veel ammoniak uitsto20

ten, dus eerder onder de grens van 30 mol blijven. De tweede factor betreft delandschappelijke structuur. InhetCentraal Zand ismeer dan in de
andere zandgebieden sprake van een scheiding tussen het bosgebied en
hetmeeropen gebied.Daardoor ligteenrelatief grotegroepbedrijven wat
verder vanhetbos af.
De getallen in deze tabel en volgende tabellen mogen niet te absoluut
worden opgevat. Uit de berekende standaardfouten blijkt dat de marges
rond dezegemiddelden vrijgrootzijn (bijlage1).
Tabel3.4 Percentagebedrijven met eendepositievan meerdan 30 molperhaper
jaar naartype engebied

Gebied

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied
Allezandgebieden

Melkvee- Intens.
Overige
Allebehouderij- veehoud. bedrijven drijven
bedrijven bedrijven
met vee
44
53
27
60
49

57
66
26
74
62

27
43
28
43
38

41
52
27
59
49

Uittabel3.4blijkt dat deintensieve veehouderijbedrijven desterksteinvloed van de Ecologische Richtlijn zullen ondergaan. De melkveehouderijbedrijven nemen een middenpositie in: 49 procent zit boven de
depositienorm. De overige bedrijven ondervinden de minste invloed. De
cijfers voor de vier zandgebieden weerspiegelen de bedrijfsstructuur in
die gebieden. Het duidelijkste voorbeeld hiervan vormen de intensieve
veehouderijbedrijven in het Centraal Zandgebied. Het percentage boven
de 30 mol is laag. Hierin komt tot uiting dat in het Centraal Zandgebied
veelkleineintensieve veehouderijbedrijven voorkomen.
Samengevat blijkt dus dat grotere bedrijven en intensieve veehouderijbedrijven het meest beperkt worden. DeEcologische Richtlijn ishet meest
beperkend in hetZuidelijk Zandgebied enhetminst inhetCentraal Zandgebied.Demate vanbeperking isdaarbij afgemeten aan de depositienorm
van dertigmol per ha per jaar. Het percentagebedrijven met uitbreidingsmogelijkheden is waarschijnlijk groter dan het percentage bedrijven met
een depositie boven de dertig mol.Hierop wordt in hoofdstuk 5nader ingegaan.
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RELATIEMETANDERE
MILIEUWETGEVING

De Ecologische Richtlijn is niet de enige vorm van milieubeleid waarmee veehouderijbedrijven worden geconfronteerd. In het kader van de
Hinderwet dienen aanvragen voor een vergunning mede te worden getoetst op de eventuele stankoverlast. Afhankelijk van het aantal dieren
magzichbinnen een cirkel vaneenbepaald aantal meters geen anderebebouwing bevinden. De omvang van deze zogeheten stankcirkels is opgenomen in de brochure "Veehouderij en hinderwet" (1985). Daarnaast
hebben veehouderijbedrijven te maken met de Meststoffenwet. In het kader van de Meststoffenwet is voor elk bedrijf een fosfaatproduktierecht
vastgelegd. Alsdefosfaatproduktie groter isdan 125kgper ha geldter op
dit moment een uitbreidingsverbod. De in voorbereiding zijnde Wet verplaatsing mestproduktie zal in de toekomst uitbreiding van de mestproduktie op bedrijfsniveau mogelijk maken door aankoop van fosfaatproduktierechten.
Voor een zuiver oordeel over het effect van de Ecologische Richtlijn
dient het percentage bedrijven met een depositie van boven de 30 mol in
samenhang met deze twee maatregelen bekeken te worden. Bedrijven
kunnen dus met één, twee of alle drie de maatregelen te maken hebben.
Het percentage bedrijven dat niet wordt beperkt door de Stankcirkels of
deMeststoffenwet, maar weleen depositie heeft van meer dan 30mol per
hanoemen wehetextraeffect van deEcologische Richtlijn.
Het extra effect van de Ecologische Richtlijn is af te leiden uit tabel4.1.
In deze tabel is cumulatief het percentage bedrijven boven de norm van
debetreffende maatregel weergegeven. Alsvolgorde voor de maatregelen
is de volgorde in de tijd aangehouden: eerst hadden bedrijven te maken
met de stankcirkels uit de Hinderwet, toen kwam de Meststoffenwetgevingen daarna deEcologische Richtlijn.
Uit tabel 4.1blijkt dat de toetsing op stankhinder (stankcirkels) op ongeveer 15procent van debedrijven eenrem op verdere uitbreiding vormt.
Bij de grotere bedrijven stijgt dit percentage tot 24 procent. De Meststoffenwet leidttotmeer dan eenverdubbeling van dezepercentages.DeEcologische Richtlijn voegt daar weer rond de 30 procent aan toe. Deze
accumulatiebetekentdat van allebedrijven ongeveer 65en van de grotere
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Tabel4.1 Percentagebedrijven boven denorm uit verschillenderegelingen;voor
allezandgebieden
Regeling

Allebedrijven
met vee

Stankcirkels

Bedrijven
met 75150sbe
vee

16

Bedrijven
met =150
sbe vee

15

24

StankcirkelsenMeststoffenwet

38

38

52

Stankcirkels,Meststoffenwet
enEcologische Richtlijn

64

68

83

bedrijven ongeveer 80procent boven de normen van de drie maatregelen
uitkomen.
Wat is het extra effect van de Ecologische Richtlijn in de verschillende
zandgebieden? In tabel4.2isper zandgebied het percentage bedrijven dat
nietmaguitbreiden weergegeven. Voor deoverzichtelijkheid isdeze tabel
beperkt tot de situatie met en zonder rekening te houden met de Ecologische Richtlijn.
Tabel4.2 Percentage bedrijven datnietmaguitbreiden zonder enmetde EcologischeRichtlijn,naargebied
Alle bedrijven
met vee

Bedrijven met
75-150sbe vee

Bedrijven met
>=150sbe vee

zonder

met

zonder

met

zonder

met

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied

11
30
54
51

45
62
65
73

12
30
55
51

53
66
68
78

15
39
76
66

61
82
87
89

Alle zandgebieden

38

64

38

68

52

83

Gebied
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In het Centraal Zandgebied heeft de Ecologische Richtlijn het kleinste
extraeffect. Ditgeldtvoor allebedrijfsgrootteklassen. InhetNoordelijk en
hetOostelijk Zandgebied ishet effect hetgrootst. Hetextra percentage bedrijven dat niet mag uitbreiden komt voor alle bedrijfsgrootteklassen ongeveer overeen. Maar omdat het percentage bedrijven voor de
Ecologische Richtlijn dat niet mocht uitbreiden in het Noordelijk Zandgebied veel kleiner was,isrelatief gezien heteffect daar veel groter. Deoorzaak ligt in de verhouding tussen de bedrijfstypen. In het Noordelijk en
het Oostelijk Zandgebied komen meer melkveehouderijbedrijven voor.
Deze hebben weinig te duchten van de toetsing op stankoverlast omdat
die met name effectief wordt voor intensieve veehouderijbedrijven. Bovendien is de veebezetting daar wat lager, waardoor ook de Meststoffenwet minder invloed op de uitbreidingsmogelijkheden heeft. Dit beeld
wordt bevestigd door hetzelfde nog eens per bedrijfstype te bekijken (tabel4.3).Hieruitblijkt duidelijk dat destankcirkels en Meststoffenwet voor
de melkveehouderijbedrijven weinigbetekenis hebben en dat hetextra effect van de Ecologische Richtlijn groot is.Zoals aleerder bleek ishet extra
effect in het Oostelijk en het Zuidelijk Zandgebied het grootst. Bij de intensieve veehouderijbedrijven ishetbeeld omgekeerd: daar ishetextra effect miniem. Voor intensieve veehouderijbedrijven zijn de verschillen
tussen degebieden niet groot.

Tabel43 Percentage bedrijven dat niet maguitbreiden voor en nade EcologischeRichtlijn, naarbedrijfstype
Gebied

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied
Alle zandgebieden

Melkveebedrijven

Intensieve
veehouderij
bedrijven

Overigebedrijven

zonder met

zonder met

zonder met

1
8
14
13

44
56
36
63

93
96
95
99

97
97
95
99

6
29
59
41

29
55
66
57

8

52

97

98

34

53

Om inzicht te geven in het effect op de veehouderijsector wordt in tabel 4.4 weergegeven hoeveel procent van de produktieomvang vee voor24
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komt op bedrijven die worden beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden
ten gevolge van de drie milieumaatregelen samen. Het totaaleffect blijkt
procentueel gezien watzwaarder door tewerken op de produktieomvang
dan op de bedrijven. Dit is niet verrassend aangezien juist de grotere bedrijven eerder tegen debeperkingen van dedriemaatregelen aanlopen.

Tabel4.4 Percentagesbeveevanbedrijven bovenstankhindernorm en depositienormenmetfosfaatoverschotnaargebieden type
Gebied

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied
Allezandgebieden

Melkvee- Intens.
Overige
Allebehouderij- veehoud. bedrijven drijven
bedrijven bedrijven
met vee
50
64
45
70
60

99
99
98
99
99

46
86
84
85
78

57
75
76
85
76

Regionale verplaatsing van de mestproduktierechten wordt in de nabije toekomst mogelijk gemaakt door de Verplaatsingwet. Wat daar exact
in komt te staan is op het moment van afronden van dit onderzoek nog
nietbekend.Detoekomstige Verplaatsingswet beperkt verplaatsing waarschijnlijk tot verplaatsing binnen hetzelfde landsdeel. Ook wordt er gesproken over een zeker afromingspercentage. Verder zouden alleen
bedrijven die niet groter zijn dan 225 intensieve veehouderijeenheden
(2250mestvarkens of 225zeugen) mestquota mogen aankopen tot ze een
omvang van 225 intensieve veehouderij-eenheden hebben bereikt. Als
deze bepalingen inderdaad in de uiteindelijke Verplaatsingswet terecht
komen, dan geeft dit een zekere,maar niet ongelimiteerde ruimte om het
bedrijf verder te ontwikkelen. Bedrijfsuitbreiding hangt in dat geval nog
wel af van de Hinderwet (toetsing op stankoverlast en depositie). Tabel4.5geeft hiervan eenindruk van deeffecten van alleen dezetwee.
Als alleen naar de normen voor de stankhinder en de depositie wordt
gekeken dan blijkt ruim de helft van debedrijven beperkt teworden in de
uitbreiding. Dit is 10 procent minder dan de gevolgen van maatregelen
voor stankhinder, depositie en mestoverschot samen (tabel 4.3). Voor de
intensieve veehouderijbedrijven is dit verschil het grootst; voor de melkveehouderijbedrijven het kleinst. Watbetreft deverschillende zandgebie25

Tabel45 Percentage bedrijven bovenstankhindernorm en depositienorm naar
gebieden type
Melkveehouderijbedrijven

Intens.
veehoud.
bedrijven

Overige
bedrijven

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied

44
53
29
60

70
70
40
84

29
45
40
50

43
53
36
65

Alle zandgebieden

49

72

44

53

Gebied

Allebedrijven
metvee

den is dit verschil groot in het Centrale Zandgebied en klein in het noorden.
Samengevat: het extraeffect van de Ecologische Richtlijn ligt voor de
verschillende bedrijfsgrootten in dezelfde orde van grootte en is wat betreft bedrijfstypen het grootst voor melkveehouderijbedrijven. Hettotale
effect van toetsing op stankoverlast, Meststoffenwet en Ecologische Richtlijn ishet grootst voor de grotere bedrijven en voor de intensieve veehouderijbedrijven.
Het verschil tussen het totaleeffect en het effect van alleen toetsing op
stankoverlast en depositie is het grootst bij de intensieve veehouderijbedrijven.
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5. ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

In de vorige hoofdstukken is telkens onderscheid gemaakt tussen de
bedrijven die met een depositie boven de norm van 30 mol per ha en de
bedrijven eronder.Hierwordt ingegaan op devraagwatvoor mogelijkheden bestaan voor dezetwee categorieën bedrijven om hetbedrijf verder te
ontwikkelen.
Voor de bedrijven met een depositie boven de 30 mol per ha vormen
technische voorzieningen in principe een mogelijkheid om de ammoniakemissie te reduceren. Wat betreft toepassing van de Ecologische Richtlijn
gaat het daarbij om reductie van de emissies vanuit de stallen. Uit verschillend onderzoek blijkt dit momenteel echter het duurste onderdeel te
zijn van allerlei mogelijke maatregelen om de ammoniakemissie te beperken (onder andere Baltussen et al., 1990;Van den Ham en Van der Hoek,
1990). Daarbij is uit de interviews onder gemeenten gebleken dat er verschillende gemeenten zijn die technische aanpassingen aan stallen alleen
willen toestaan als het voor de bedrijven boven de 30mol een beperking
van deemissiebijgelijkblijvende veestapelbetreft en nieteen gelijkblijven
van de emissie bij een grotere veestapel. Dit isechter in strijd met de lijn
die in de Ecologische Richtlijn is uitgezet. De jurisprudentie zal hierover
indetoekomst duidelijkheid moeten verschaffen.
Een andere mogelijkheid is omschakeling naar een andere diersoort,
bijvoorbeeld om door verdere specialisatie economisch voordeel te behalen. Een dergelijke omschakeling valt onder het omwisselingsverbod, dat
geen omschakeling toestaat van varkens of pluimvee naar koeien of kalkoenen. Maar ook hier geldt dat sommige gemeenten elke omschakeling
die met uitbreiding gepaard gaat willen opvatten als nieuwvestiging. De
ammoniakemissie in het door de gemeente gekozen referentiejaar geldt in
dezegemeenten dus niet alseen soort quotum dat men naar believen kan
opvullen.
Verder kan men volgens de Ecologische Richtlijn de mestproduktierechten overnemen van beëindigende bedrijven die dichterbij hetzelfde
meest nabije verzuringsgevoelige gebied liggen. Ditbiedt een deel van de
bedrijven uitbreidingsmogelijkheden, die echter afhankelijk zijn van de
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aanwezigheid en van het vrijkomen van mestproduktierechten op andere
veehouderijbedrijven. In dat verband is de afstand tot het verzuringsgevoelig gebied interessant: deze bedraagt in de steekproef van dit onderzoekgemiddelde 650meter.
Vervolgens de bedrijven die een depositie van minder dan 30 mol veroorzaken en dus wel mogen uitbreiden. Gaat het wel om substantiële uitbreidingen? Om die vragen te beantwoorden is nagegaan hoeveel
bedrijven volgens de Ecologische Richtlijn met meer dan 50 sbe vee kunnen worden uitgebreid, er van uitgaande dat het een uitbreiding voor de
huidige diersoort betreft. In tabel 5.1 is weergegeven om hoeveel procent
dit gaat.Nadrukkelijk wordt nogmaals vermeld datuitsluitend gekeken is
naar de Ecologische Richtlijn. Dat wil zeggen dat deze bedrijven de uitbreidingsmogelijkheid niet altijd kunnen benutten vanwege beperkingen
door demeststoffenwet en door stankcirkels.Detabel moet als volgt worden gelezen. Gemiddeld over allezandgebieden heeft 51procent van alle
bedrijven met veedemogelijkheid om uit tebreiden (hetomgekeerde van
tabel 3.3),en40procent van allebedrijven met veede mogelijkheid om uit
tebreiden metmeer dan 50sbe.
Tabel5.1 Percentage bedrijven met uitbreidingsmogelijkheid (UM) enuitbreidingsmogelijkheidvanmeerdan50sbe(UM50);naartypeengebied
Gebied

Bedrijven met
vee

Bedrijven met
75tot150
sbevee

Bedrijven met
150of meer
sbe vee

UM

UM50

UM

UM50

UM

UM50

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied

59
48
73
41

48
35
64
30

52
43
71
39

45
36
63
31

43
26
50
22

38
22
47
19

Alle zandgebieden

51

40

46

41

30

26

Veertig procent van allebedrijven met veeblijkt dus nog over duidelijke uitbreidingsmogelijkheden tebeschikken. Voor de bedrijven met meer
dan 150 sbe vee gaat de huidige bedrijfsgrootte een rol spelen. Slechts
26procent mag met 50sbe vee worden uitgebreid. Het percentage bedrijven dat mag uitbreiden bedraagt echter 30procent, wat niet zoveel meer
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is. De uitbreidingsmogelijkheden van meer dan 50 sbe zijn het grootst in
het Centraal Zandgebied. Zoals in hoofdstuk 3al aan de orde is gekomen
wordt dit ten dele veroorzaakt door de bedrijfsstructuur in dit gebied en
ten deledoor hetkarakter vanhet landschap.
Om wat voor soortbedrijven gaat het?
Tabel52 Percentage bedrijvenmet uitbreidingsmogelijkheden (UM) en met
meerdan50sbe uitbreidingsmogelijkheden (UM50);naar typeen gebied
Melkveebedrijven

Intensieve
veehouderij
bedrijven

Overigebedrijven met
vee

UM

UM50

UM UM50

UM UM50

Noordelijk Zandgebied
Oostelijk Zandgebied
Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied

56
47
73
40

50
38
64
35

43
34
74
26

32
24
67
17

73
57
72
57

51
36
62
36

Alle zandgebieden

51

44

38

29

62

42

Gebied

De intensieve veehouderijbedrijven hebben de minste substantiële uitbreidingsmogelijkheden. Maar zij hebben dan ook überhaupt de minste
uitbreidingsmogelijkheden. Het percentage bedrijven dat met meer dan
50sbe mag uitbreiden is voor de melkveehouderijbedrijven en de overige
bedrijven met vee ongeveer even groot. Ten opzichte van het percentage
dat nog mag uitbreiden is de situatie voor de overige veehouderijbedrijven ongunstiger.
Kortom,voor debedrijven dieindehuidigesituatie nietmogen uitbreiden zijn er in principe wel alternatieven om het bedrijf te ontwikkelen,
maar deze hangen af van veel externe omstandigheden ten aanzien van
technische ontwikkelingen, hetgemeentelijk beleid insamenhang mettoekomstigejurisprudentie,hetbeschikbaar komen van mestquota van andere bedrijven en van de uiteindelijke vorm van de toekomstige
Verplaatsingswet.
Vandebedrijven diewelmogen uitbreiden gaathet indemeestegevallenomsubstantiële uitbreidingsmogelijkheden.
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6. CONCLUSIESENKANTTEKENINGEN

In het voorgaande is aangegeven wat het effect van de Ecologische
Richtlijn isop de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven met vee.In dit
hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies herhaald, en worden enige
kanttekeningen gemaakt.
Ongeveer de helft van alle bedrijven met vee in zandgebieden veroorzaakt een depositie op verzuringsgevoelige gebieden die hoger is dan de
norm die door de Ecologische Richtlijn wordt gesteld. Voor de groterebedrijven, met meer dan 150sbe vee,gaat het om 70procent van de bedrijven. Wat betreft het bedrijfstype worden de intensieve veehouderijbedrijven het sterkstbeperkt door de Ecologische Richtlijn; de niet gespecialiseerde bedrijven met vee het minst. In het Zuidelijk Zandgebied is het
percentage bedrijven boven de norm het grootst; in het Centraal Zandgebied het kleinst.
Het percentage bedrijven dat nog wel mocht uitbreiden na de toetsing
op stankhinder in de Hinderwet enonder de Meststoffenwet, maar boven
de norm van deEcologischeRichtlijn zit,wordt in ditrapport het extra effect van de Ecologische Richtlijn genoemd. Dit extra effect bedraagt 25 à
30procent. Het extra effect is het grootst voor melkveehouderijbedrijven
envoor hetNoordelijk Zandgebied.
Voor de bedrijven met een depositie boven de norm van 30mol per ha
perjaarzijn er op dit moment in principe mogelijkheden voor verderebedrijfsontwikkeling. Diemogelijkheden hangen echter sterk af van exogene
omstandigheden zoals de toekomstige technische ontwikkeling, het beschikbaar komen van mestquota uit dichtbij verzuringsgevoelige gebieden liggende bedrijven, het gemeentelijk beleid, de invulling van de
toekomstige verplaatsingswet. Voor de bedrijven die wel mogen uitbreiden isin demeeste gevallen een substantiële uitbreiding (meer dan 50sbe
vee) mogelijk.
Bijde berekende percentages moeten twee kanttekeningen worden gemaakt,waarmee men rekening moet houden alsmen de onderzoeksresultatenwil interpreteren.
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Wat betreft de landbouw moet worden gewezen op de vraagstelling
van dit onderzoek die betrekking heeft op de uitbreidingsmogelijkheden
van bedrijven. Denadruk hierbij ligt op het woord mogelijkheden. Degevonden percentages zijn gebaseerd op de situatie eind 1990/voorjaar
1991.In de praktijk heeft natuurlijk niet iedere veehouder op dat moment
een nieuwe Hinderwetvergunning aangevraagd. Pas op het moment dat
men wil uitbreiden komt voor die bedrijven de vraag aan de orde of ze
mogen uitbreiden.
Wat betreft de uitvoering van de Hinderwet moet erop worden gewezen dat veelbedrijven geen of een niettoereikende Hinderwetvergunning
hebben. Vooral kleinere melkveehouderijbedrijven hebben vaak geen vergunning, mede in afwachting van een vrijstelling voor melkveehouderijbedrijven. Deze is er inmiddels, maar geldt niet (onder andere) als de
liggingnabijeen verzuringsgevoelig gebied inhetgedingis(Besluitmelkrundveehouderijen Hinderwet, 1991). Deachterstanden hebben tot gevolg
dat de effecten van de Ecologische Richtlijn pas duidelijk zullen worden
op het moment dat gemeenten de vergunningverlening hebben geactualiseerd. Dit kan in de praktijk inhouden dat bepaalde niet-legale situaties
tijdelijk worden toegestaan, waardoor de effecten van de Ecologische
Richtlijn beperkt lijken. Uiteraard betreft dit alleen een overgangsperiode,
waarvan de duur zal afhangen van de prioriteit die het beleid hieraan
geeft.
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BIJLAGE1 Opzet steekproef
Inditonderzoek wordt vastgesteld hoeveelprocent van debedrijven metveeop de
zandgrondennietmaguitbreidenvanwegeeentegroteammoniakdepositieophetmeest
nabijeverzuringsgevoeligegebied.Dedepositiekanwordenberekendaandehandvan:
1. deammoniakuitstootvanbedrijvenmetvee;
2. deafstandtothetmeestnabijeverzuringsgevoeligegebied.
Deeerstevariabele,deammoniakuitstoot, ismetbehulp van emissienormen perbedrijf uitLandbouwtellingsrijfers teberekenen (ziebijlage 2).Detweedevariabele,de afstand,isnietaanbestaandedatabestandenteontlenenenmoetdustijdenshetonderzoek
worden gemeten.Omdat het teveel tijd zoukosten omdezeafstand voor elkbedrijf te
metenisvooreensteekproef gekozen.
Daarbijkomtdatdeverzuringsgevoeligegebiedendoorgemeentenwordenaangewezen.Omdezeteinventariseren moeten degemeenten wordenbezocht. Het zou teveel
Hjdkostenomallegemeenteninhetonderzoekoptenemen.Daaromisbeslotentoteen
getrapte steekproef:eerst is een aantal gemeenten getrokken en vervolgens zijn in de
steekproefgemeenten bedrijvenmetveegetrokken.
Omdat in het onderzoek ook de verschillende zandgebieden (Noordelijk, Oostelijk,
Centraal enZuidelijk) vergeleken worden zijn per zandgebied in eersteinstantie evenveel gemeenten getrokken. "Aangezien de nauwkeurigheid van de schattingen primair
afhankelijk isvandesteekproefgrootte enmindervandesteekproeffractie, ishetvoorde
hand liggendomineendergelijk gevalongeveer evengroteaantallen indestrata tenemen"(Bijnen,1980).Hettotaalaantalgemeentenwerdhoofdzakelijk bepaalddoordebeschikbare tijd en menskracht. Deze kwam uit op ongeveer veertig gemeenten. Daarom
zijn in eerste instantie 10gemeenten per zandgebied gekozen. Vanwege iets meer beschikbare tijd konhet Zuidelijk Zandgebied worden aangevuld tot 12gemeenten.Later
vielnogééngemeenteinhetNoordelijk Zandgebied af.VoorhetNoordelijk Zandgebied
zijn dus9vande44gemeenten,voorhetOostelijk Zandgebied 10vande53gemeenten,
voorhetCentraalZandgebied 10vande37gemeentenenvoorhetZuidelijk Zandgebied
12opde150gemeentenindesteekproef opgenomen.
Hetaantalsteekproeibedrijvenpersteekproefgemeente isalseenenkelvoudigesteekproefbepaald.Ditheeft alsnadeeldatwatmeerbedrijveninhetonderzoekzijnopgenomendanstriktnoodzakelijk is,maaralsvoordeeldatdecijferspergemeenteookopzich
bruikbaarzijn.

d2
i+

lXfco* 1 -^
N

d2

met:n = aantalgemeentenindesteekproef.
d = halvelengtevanhetgekozenbetrouwbaarheidinterval.
= rechterpuntvandestandaardnormaleverdeling,
p = fractiebedrijvendienietmogenuitbreiden.
N = aantalgemeenteninhetzandgebied.
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Bij95%betrouwbaarheideneenverondersteldefractiebedrijvendienietmaguitbreidenvan0,5eneenbetrouwbaarheidsinterval van0,1bedraagt hetaantal steekproefbedrijven voor een gemeente van 10 bedrijven 10, van 100 bedrijven 79 en van
1000bedrijven278.
Defractiebedrijvenzonderuitbreidingsmogelijkhedenisperzandgebiedalsvolgtberekend(Cochran,1977,pag.303):
n

n

X=£MiXi/XMi
Devariantieisbenaderdmet:
y M?(xi-Ixi/4i)2 + N yMi(Mj-mi)
n_1
nM§ ^
nM§
**

VarX^N(N-n)

2

met
mi

s?=X(xij-xi)/(mi-l)
Indezeformulesis:
X geschattefractiebedrijvenzonderuitbreidingsmogelijkhedenineenzandgebied
Mi aantalbedrijveninsteekproefgemeentei
Mo totaalaantalbedrijvenineenzandgebied
mi aantalsteekproefbedrijveninsteekproefgemeentei
Xi fractiebedrijvendienietmogenuitbreideninsteekproefgemeentei
(1/mi* xij,metxij=1alseenbedrijfnietmaguitbreidenenxij=0alseenbedrijfwelmaguitbreiden)
N totaalaantalgemeenten
n totaalaantalsteekproefgemeenten
sr variantiebinnensteekproefgemeentei
Indehoofdtekstzijnomwillevandeleesbaarheidgeenstandaardfoutenvermeld.Om
hiervantocheenindruktekrijgenwordthierondertabel3.1metstandaardfoutengegeven.Hieruitblijktdatdemargesronddegeschattegemiddeldennogredelijkgrootzijn.
Degeschattepercentagesmoetendaaromalseenindicatiewordenopgevat.Voornauwkeurigeruitkomstenzouvooralhetaantalgemeentengrotermoetenzijn.
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TabelBI.1 Percentagebedrijven(gemiddeldeenstandaardafwijking)datnietmaguitbreiden
naartypeengebied,zieooktabel3.1
Gebied

Bedrijvenmet
vee

Bedrijvenmet
75tot150sbe
vee

gemiddelde

stand,
fout

gemiddelde

stand,
fout

NoordelijkZandgebied
OostelijkZandgebied
CentraalZandgebied
ZuidelijkZandgebied

41
52
27
59

16
20
17
30

48
57
29
61

17
22
19
28

57
74
50
78

26
33
35
46

Allezandgebieden

49

13

54

12

70

24
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Bedrijvenmet
150ofmeer
sbevee
gemid- stand,
delde fout

BIJLAGE2 Gebruikte omrekeningsfactoren
In de volgende tabellen wordt een selectie uit de gebruikte normen en afstandsfactoren weergegeven. Voor de emissienormen zijn alleen de belangrijkste diersoorten opgenomen. Voor de afstandsfactoren is een meer fijnmazige indeling gebruikt dan die in
tabelB2.2.
TabelB2.1 Normenvoordeberekeningvandeammonkkemissie(kgNH3 perdierplaatsper
jaar),fosfaatproduktie(kgP205 perdierplaatsperjaar)enmestvarkeneenheden
(mve)
NH3-emissie

P205-prod.

mve

Rundvee
- jongvee ljr
- jongvee 1-2jrvrl
- jongvee 1-2jrmnl
- jongvee 2jrvrl
- melk-en kalfkoeien
- fokstieren 2jr

3,9
3,9
3,9
3,9
8,8
8,8

9,0
18,0
22,0
18,0
41,0
41,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Rundvee(mest-of weidevee)
- mestkalveren
- anderjongvee
- mest-en weidekoeien

1,5
5,7
83

5,2
20,5
41,0

0,0
0,0
0,0

Varkens
- biggenbijde zeug
- biggen 20kgnietbijzeug
- mestvarkens
- opfokzeugen/-beertjes 50kg
- opfokzeugen 50kg
- fokzeugen(inclusief biggen)
- opfokberen 50kgnietdekrijp
- dekrijpeberen

0,0
0,9
2,2
1,9
4,2
8,1
2,2
5,5

0,0
2,7
6,0
8,0
8,0
18,3
8,0
8,0

0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0

Kippen
- slachtkuikens
- moederdieren 5mnd
- moederdieren 5mnd
- leghennen

0,05
0,128
0,30
0,035*)

Diersoort

0,2
0,74
0,74
0,47

0,003
0,02
0,02
0,005

*) Uitgegaanisvandenormenvoormestbandbatterijmetafvoernaargeslotenput (47% vande
hennenin 1986,20% in2000)envoormestbandbatterijmetgeforceerdedroging(6%vandehennenin 1986,61% in2000).ZieVanHome,1990.
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TabelB2.2 Afstandsfactorenvoor:
- deomrekeningvanammoniakemissienaardepositie(inmolpotentieelzuur perhaperjaar)op
verschillendevegetaties,selectieuit bijlage2vandeRichtlijnAmmoniaken Veehouderij(1991)
- hetmaximaalaantaltoegestanemvevoorverschillendebebouwingscategorieën,benaderingvan
delijnenuitdebrochureVeehouderijenHinderwet(1985)
Afstand

20
50
100
200
300
400
500
1000
2000
3000

Dep.perkg.NH3p.jr.
bos

ov.veg.

7,00
2,37
0,78
0,22
0,10
0,057
0,036
0,0089
0,0022
0,00095

3^0
1,19
0,39
0,11
0,051
0,028
0,018
0,0044
0,0011
0,00047

Maximaalaantal mve
I

II

in

IV.

125
625
1400
2500

250
1000
2200

500
2500

1400
2500

I=innabijheidvanbebouwdekom,ziekenhuizenendergelijke,verblijfsrecreatie;II=innabijheid
vanlintbebouwing,meerdereverspreidliggendewoonbebouwingen;III=indenabijheidvaneen
enkeleniet-agrarischebebouwing;IV =indenabijheidvanandereagrarischebedrijven.
Inhetonderzoek ismet fijnmaziger afstandsnormen gewerkt dan inbovenstaande tabel is weergegeven. De tabel is dan ook meer bedoeld om een indruk te geven van de
ordevangroottevande afstandsfactoren.
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