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1. Inleiding en doel van het onderzoek

Inhetkadervandevoorbereiding vaneennieuwbestemmingsplanbuitengebiedheeftdegemeenteHorst een"Notahoofdlijnen
bestemmingsplanbuitengebiedHorst"opgesteld.Indezenotastaat
ondermeerdatbestaande agrarischebedrijveninelkgevalvolledigeontwikkelingsmogelijkheden zullenmoetenbehouden.Bedrijven
met intensieveveehouderijkunnenwatditbetreft problemenondervindenwanneerdeHinderwetuitbreidingvandezeproduktietakop
dehuidigelocatieniettoestaat.
Tenaanzienvandevestigingvannieuwebedrijveninhet
buitengebiedwordt eenmeer terughoudendbeleid voorgesteld1).
Het CollegevanBurgemeester enWethouderswenst echterwelvoldoenderuimtevoornieuwbouw tebiedenaandeagrariërsdiereeds
binnendegemeentezijngevestigd.Omdieredenstaatmenvoorde
vraaghoeveelvestigingsmogelijkhedenhetbestemmingsplandient
tebieden.
Omhierinbetereenstandpunt tekunnenbepalen,heefthet
CollegevanB & W aanhetLandbouw-EconomischInstituut gevraagd
onderzoek tedoennaardebehoefteaanverplaatsingvanbinnende
gemeentegelegenbedrijvenmet intensieveveehouderij.
Hetdoelvanditonderzoek isnategaanhoeveelbedrijven
inHorst indetoekomstwellichtbehoeftezullenhebbenaanverplaatsingomdat zeinverbandmet deHinderwet onvoldoendegroeimogelijkhedenhebbenopdehuidige locatie.Bijdetoepassingvan
deHinderwet speeltdezogenaamdeafstandsgrafiekuitdenota
"Veehouderij enHinderwet" (1976)eenbelangrijke rol.Innovember
1982isdeHinderwet enigzinsveranderd;hierdoor zullendeuitbreidingsmogelijkheden vanbedrijvenmet intensieveveehouderij
inde toekomstwaarschijnlijknogmeerbeperktworden.Aangezien
dezewijzigingen opditogenbliknogniet invoorschriftenzijn
vastgelegd,isvoorditonderzoekuitgegaanvanhet totnutoe
gevoerdebeleid.
Voordebedrijvendiemogelijkbehoeftehebben aanverplaatsing isonderzocht ofdezeelders indegemeente grond ineigendom
hebben,waarnogwelvoldoendemogelijkhedenvoor intensieveveehouderij zijn.Hetdoelhiervanwasna tegaanopwelke gebieden
binnendegemeentedevraagnaarvestigingsmogelijkheden zich
waarschijnlijkgaatrichten,zodathiermeebijdebesluitvorming
tenaanzienvanhetbestemmingsplan rekeningkanwordengehouden.

1)Opdemogelijke stichtingvangeheelnieuwebedrijvenwordt
kort ingegaan inLEI-MededelingNo.301 "De land-entuinbouw
indegemeenteHorst".

2. Opzetvanhetonderzoek

Hetonderzoek isalsvolgtopgezet:
a.

b.

c.

d.

e.

AandehandvangegevensuitdeLandbouwtelling 1982isbepaaldwelkehoofdberoeps-ennevenbedrijvenminstenséén
takvanintensieveveehouderijhadden.Naastdebedrijven
die intensieveveehouderij alshoofdtakhadden,zijnookde
anderebedrijvenmet intensieveveehouderij alsneventak in
hetonderzoekbetrokken.Alsondergrensvoordeteonderzoekenbedrijven isals criteriumgehanteerd datzeminimaal
25sbe indeintensieveveehouderij en/ofhokcapaciteitvoor
100mestvarkenseenheden 1)hadden.
Inhetveld isperbedrijf deafstandvandebedrijfsgebouwen tothetmeesthindergevoelige object 1)gemeten(uitgaandevanderichtlijnenvandeHinderwet).
Aandehandhiervan isperbedrijfhetmaximumaantaltoegestanedieren,uitgedrukt inmestvarkenseenheden,berekend
envergelekenmetdehuidigehokcapaciteitvolgens demeitelling.Opbasisvanhetmaximumaantal toegestanedieren
zijndeontwikkelingsmogelijkheden vandebedrijvennagegaan
(ziebijlage2 ) .
Rekeninghoudendmethet typebedrijf,hethoofdberoep,de
leeftijdvanhetbedrijfshoofdendeopvolgingssituatie is
nagegaanhoeveelbedrijvenwegensgebrek aanuitbreidingsmogelijkheden opdehuidige locatieindetoekomstwellicht
behoefte zullenhebbenaanverplaatsingvanhetbedrijf.
Voordebedrijvendieopbasisvanhetvoorgaandewellicht
indetoekomst zullenmoetenwordenverplaatst,isdeeigendomssituatienagegaan.Ditomteachterhalenofdezeverplaatsingmogelijkerwijsnaareigengrond elders indegemeenteplaats zoukunnenvindenzonder inproblemen tekomen
metdeHinderwet.De resultatenvanhetonderzoek zijno.a.
weergegevenopeenkaart,waarop deliggingvandeeventueel
verplaatsingsbehoeftigebedrijven isweergegeven alsmedede
richtingwaarheendezebedrijvenverplaatst zoudenkunnen
worden.Hierbijdienttewordenopgemerkt dat inverbandmet
denoodzakelijkebeschermingvangegevens opdekaartgeen
individuelebedrijven zijnaangegevenmaaralleen"clusters"
vanbedrijven.Opbovengenoemdewijze isgetrachtnietalleeninzicht teverschaffen indespreidingvandebedrijven
dieindeproblemenkunnenkomenmaarookeenbeeld tegeven
vandemogelijkher-vestigingsplaatsenbinnendegemeente.

1) Voordefinitie:ziebijlage2.

Tenslotte isnagegaanwelke alternatieven debedrijvendie
opgrondvandeafstandsgrafiek (zieInleiding)nietverder
zoudenmogen groeien,eventueelhebben.Hetbetrefthier
uitbreiding of introduktievan andereproduktietakkendan
intensieveveehouderijen/ofwijzigingen indebedrijfsvoeringofbedrijfsuitrusting.Ookwordt aandachtbesteed
aanwijzigingenvandeHinderwet indetoekomst.

3. De groeimogelijkheden van bedrijven met intensieve
veehouderij in verband met de Hinderwet

Hetaantalbedrijvendatin 1982minstens ééntakvanintensieveveehouderijhad (minimaal25sbeindeintensieveveehouderijof 100mestvarkenseenheden)bedroeg207.
Hiervanwarener32nevenbedrijven.Op 104bedrijvenwasde
intensieveveehouderij debelangrijkste produktietak.Vandebedrijvenwaarop intensieveveehouderijalseenneventakwerduitgeoefend,behoordedehelft (51bedrijven)tothetgemengdebedrijfstype.Verderkwam intensieveveehouderijvooroprundveehouderijbedrijven (12),opoverigeveehouderijbedrijven (15),op
opengrondstuinbouwbedrijven (16),opakkerbouwbedrijven (6)en
opglastuinbouwbedrijven (3).Vande207bedrijvenmet intensieve
veehouderijhaddener92 (44%)in 1982eenproduktieomvangvan
minderdan 150sbe.
Metbehulpvandeafstandsgrafiek (ziebijlage 2)isvoor
alle207bedrijvenbepaaldhoegroothetmaximum toegestaneaantaldierenbijstrictehanteringvandeHinderwet isenwelke
ontwikkelingsmogelijkheden dezebedrijvennoghebben.Hierbijis
ervanuitgegaandatdebedrijven detoegestane capaciteitvoor
intensieveveehouderijmaximaalbenuttenvoordezelfde takkenvan
intensieveveehouderijalsin 1982endatdeomvangvandeop
dezebedrijvenvoorkomende andereproduktietakken indenabije
toekomstnietzaltoenemen.Vervolgens isnagegaanofdebedrijven
dooruitbreidingvanhunintensieveveehouderijtakvoldoendekunnengroeienomookoplangere termijneenvoldoendebronvaninkomen tevormenvoorhendieeropwerken.
Opditmomentbiedteenproduktieomvang van 150sbeonder
genormaliseerdeomstandighedenvoldoendeproduktievewerkgelegenheidvooréénman 1). Doorberekeningvandehuidige trendbetekentdatditin 1992ongeveer 180sbezalzijn.Aangezienopveel
bedrijvenmet intensieveveehouderijmeerdanéénarbeidskracht
werkzaam is,isookeenvariantberekendvoorbedrijvenmetgroeimogelijkheden tot250sbe.Uitditonderzoekblijktdat 102van
de207bedrijven (49%)nietkunnengroeientotbovende 180sbe
envoor 127bedrijven (61%)isopgrondvandeHinderwet eenzodanigeuitbreidingvanhet aantaldieren,datde totalebedrijfsomvangop250sbekomt,niet toegestaan.Inhetvervolgwordtingegaanopdegroepbedrijvenvoorwelkeeenproduktieomvangvan
250sbeopgrondvandebepalingenvandeHinderwetnietrealiseerbaar is.Inbijlage 3worden cijfers gegevenvoordegroep
bedrijvenvoorwelkeeenaantaldieren,overeenkomendmet 180sbe,
zelfsniet istoegestaan.
1)Zie:Bedrijfsuitkomstenindelandbouw;boekjaren 1978/79 t/m
1981/82,LEI-publikatieNo.3.126,DenHaag,1983.
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4. De potentiële behoefte aan verplaatsing

Vande 127bedrijvenmet intensieveveehouderij,dieopgrond
vandeHinderwetnietmeerdan250sbemogenhebben,haddener
27eenhoofdberoepbuitendelandbouw.Daarnaastwasop 18hoofdberoepsbedrijvenhetbedrijfshoofdouderdan55jaarenhaddeze
geenopvolger.Inditonderzoek isaangenomendatdenevenbedrijvenendebedrijven zonderopvolgergeenbehoefte zullenhebben
aanverplaatsing.Hierbijdienttewordenopgemerkt dathetin
verbandmetdeongunstigewerkgelegenheidssituatie nietuitgeslotenisdateenaantalvandezebedrijven zalwordengecontinueerd endaaromtochbehoefte zalhebbenaanuitbreiding enwellichtverplaatsing.Deresterende82bedrijven zijnalspotentiëleverplaatsingsbehoeftig beschouwd. Ditbetreft dusbedrijven
diebeperkteontwikkelingsmogelijkheden hebben,waarvanhetbedrijfshoofd zijnhoofdberoep indelandbouwheeft enjongerdan
55jaar isofouder isdan55jaareneenopvolgerheeft.Dit
houdt indatvandebedrijvendiebijnauitsluitend zijngericht
opde intensieveveehouderijeenkleine50%indetoekomstbehoeftekanhebbenaanverplaatsing.Voordeoverigebedrijfstypen
(metuitzonderingvanderundveehouderij enchampignonteelt)met
intensieveveehouderij geldtditvoorongeveer 1/3vandebedrijven (zietabel4.1).
Tabel4.1 Potentiëlebehoefte aanverplaatsingvanbedrijven
met intensieveveehouderijnaarbedrijfstype

Bedrijfstype

Rundveehouderijbedr.
Intens,veeh.bedr.
Overigeveeh.bedr.
Akkerbouwbedrijven
Glastuinbouwbedrijven
Tuinb.opengrondbedr.
Champignonbedrijven
Gemengdebedrijven
Totaal

Aantalbedrijven_
"(ï)"
~~2)
(3)
Met
w.v. zonder
w.v.met
inten-groeimogelijk-mogelijke
sieve heden tot
behoefteaan
veeh. 250sbe
verplaatsing

(3)
in
%
van

(O

12
104
15
6
3
16
0
51

2
74
9
3
1
11
0
27

51
4
2
1
6
0
17

18
49
27
33
33
37
0
33

207

127

82

40

Opgemerkt dient tewordendatdebedrijvenvanhet type
"intensieveveehouderij"indetoekomst inhogerematebehoefte
zullenhebbenaanverplaatsingdandeoverigebedrijvenmetintensieveveehouderij omdat zehun inkomengrotendeelsuitdeze
bedrijfstakmoetenhalen.Ditgeldtookvooreendeelvandebedrijvenvanhetgemengde typewaaropde intensieve veehouderij
eenbelangrijke produktietak is.Intotaalbetreft dit65vande
82potentieelverplaatsingsbehoeftigebedrijven.
Dehelftvandebedrijvenmet intensieveveehouderij ligt
in"gebiedenmetvrijevestigingsmogelijkheden" (zie tabel4.2).
Ongeveerdehelfthiervankan indetoekomstbehoeftehebbenaan
verplaatsing.Ook in"gebiedenmet landschappelijkewaarde" en
"zonerings-/reserveringsgebieden"kunnenrelatiefveelbedrijven
inaanmerkingkomenvoorverplaatsing.

Tabel4.2 Potentiëlebehoefte aanverplaatsingvanbedrijven
met intensieveveehouderijnaarbestemmingsgebied

Gebiedenmet
agrarischebestemming
met:

(1)
Met
intensieve
veeh.

Aantalbedrijven
(2)
(3)
w.v.,zonder
w.v.met
groeimogelijk- mogelijke
hedentot
behoefte aan
verplaatsing
250 sbe

(3)
in

%
van

(0

Hoge landsch.waarde
Landschappelijkewaarde
Landschappelijke openh.
Vrijevestigingsmogelijkheden
Zonering/reservering

34
29
27

13
27
9

8
13
6

23
45
22

105
12

69
9

49
6

47
50

Totaal

207

127

82

Uittabel4.3blijktdatbedrijven indebebouwdekomdemeestebeperkingenondervinden inhun ontwikkelingsmogelijkheden.
Bedrijvenwaarvoorhetmeesthindergevoelige objectbestaatuit
eenwoningvaneenburgerof (rustend)agriër,hebben inhetalgemeenmeer ontwikkelingsmogelijkheden.
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Tabel 4.3 Potentiële behoefte aanverplaatsing vandebedrijven
met intensieveveehouderijnaar aardvandehindergevoeligebebouwing
Aantal bedrijven
(3)
(2)
Met
w.V, . zondei
w.v.met
inten- groeimogeli•jk- mogelijke
behoefteaan
sieve hedentot
veeh. 250 sbe
verplaatsing

(0

Aard bebouwing

(3)
in
%
van

(0

Bebouwdekom
(inofgrenzendaan)
Niet-agrarische
lintbebouwing
Burger/rustend agrariër
Agrariër

27

23

16

59

3
71
106

3
48
53

2
31
33

66
44
31

Totaal

207

127

82

40
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5. Potentiële vestigingsplaatsen voor bedrijven
met beperkingen op grond van de Hinderwet

Vandebedrijvendie in1982meerdan3hagrond ingebruik
haddenendieopbasisvandeHinderwetmogelijkbehoeftehebben
aanverplaatsing isdeeigendomssituatienagegaan.Ditbetreft
44vande82bedrijvenmetbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden.
Dit isonderzocht omteachterhalenofdezeverplaatsingmogelijkerwijsnaareigengrond elders indegemeenteplaats zou
kunnenvinden zonder inproblemen tekomenmetdeHinderwet.
Daarbij iservanuitgegaandatnieuwvestigingvanbedrijven
overal indegemeente istoegestaanmits aandecriteriavande
Hinderwet isvoldaanendebouwkavel eenminimale oppervlakte
heeftvan 1ha 1).Vande44bedrijven zijnerdan37 (84%)2)
dieopeigengrond elders indegemeente demogelijkheid hebben
omtegroeien totbovende250sbezonderindeproblemente
komenmetdeHinderwet.Opgemerktdient tewordendatnietis
nagegaanofbedrijvengrond ineigendomhaddenbuitendegemeentegrenzenvanHorst,waar zehunbedrijfmogelijk ooknaartoe
zoudenkunnenverplaatsen.
Indienervanwordtuitgegaandatinde toekomst geennieuwvestigingplaatsmagvinden in"gebiedenmeteenhoge landschappelijkwaarde"enookniet in "zonerings-/reserveringsgebieden"
(dezekrijgeneenniet-agrarischebestemming)danheeftnogiets
meerdandehelftvanhetaantalbedrijven (24vande44=54%)
eenalternatievevestigingsplaats;wordt ditverbod totnieuwvestiginguitgebreid totde"gebiedenvanlandschappelijkewaarde"danbetreft ditnog 18bedrijven (=41%). Indienenkelnieuwvestiging istoegestaan in"gebiedenmeteenagrarischebestemmingmetvrijevestiging"danhebben slechts8vande44bedrijven (18%)mogelijkheden omzichdaarnieuw tevestigen.Opkaart
1isglobaaldeliggingvande82verplaatsingsbehoeftigebedrijvenweergegeven alsmedehetaantalpercelenper onderscheiden
deelgebied dat ineigendom isvandezebedrijvenenwaarheenhet
bedrijf eventueelverplaatst zoukunnenworden.Sommigebedrijvenhebbenmeerdanëënvestigingsmogelijkheidbinnendegemeente.Daarom isopkaart 1hetminimumenhetmaximum aantalvestigingsplaatsenperdeelgebiedweergegevendatwil zeggenrespec-

1)Ditkomtovereenmetdegroottevandebouwblokkendiein
veelbestemmingsplannenwordt gehanteerd.
2)Ditpercentage iswaarschijnlijk lager indienalle82bedrijvanwarengeanalyseerd aangeziendebedrijvenmetminderdan
3hagrond ingebruikookmeestalminder grond ineigendom
hebben.
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tievelijk exclusief eninclusief debedrijven dieookelders in
de gemeenteeenvestigingsmogelijkheid hebben.
In tabel5.1 zijnde37bedrijven diemeerdan3ha grond
in gebruik hebben eneenmogelijk bouwperceel elders indegemeente hebben, ingedeeld naar debestemming vandegrond waarop
debedrijfsgebouwen liggen.Daaruit blijkt datvooraldebedrijven die liggen in"gebiedenmeteenvrije vestiging"enookbedrijven dieliggenin"gebiedenmet landschappelijke openheid"
relatief deminste verplaatsingsmogelijkheden hebben.
Tabel 5.1 Potentiële vestigingsplaatsen voorhindergevoelige
bedrijven naar bestemmingsgebied
Gebiedenmet
agrarische bestemming
met:

Bedrijven zonder ontwikkelingsmogelijkheden tot250sbe
Totaal w.v.metverplaat%
sin£smogelijkheid_*_)

Hoge landschappelijke waarde
Landschappelijkewaarde
Landschappelijke openheid
Vrijevestigingsmogelijkheden
Zonering/reservering
Totaal

8
13
6

8
10
6
16
3

82

37

49

100
77
-

n) Ditbetreftbedrijven die in 1982meerdan 3hagrond ingebruikhaddenenelders indegemeente eenperceelvanminstens
1hahaddenwaarheenhetbedrijfverplaatst zoukunnenworden
zonder inproblemen tekomenmet deHinderwet.
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33
50
45

6. Alternatieven voor bedrijven met beperkingen
op grond van de Hinderwet

Indithoofdstukwordt aangegevenwatdealternatievenzoudenkunnen zijnvoorbedrijvendiemogelijkverplaatstmoeten
worden.Hierbijgaathetvooralomoverschakeling opandereproduktierichtingen dande intensieve veehouderij en/ofeenandere
bedrijfsuitrusting.
Enkelealternatievenzijn:
overgangnaar eenandereproduktierichting dan intensieve
veehouderij;
intensiveringvanhet grondgebruik;
omschakeling vankippen/mestvarkens/mestkalverennaar
fokvarkens;
andermestopslagsysteem.
Opgemerkt dient tewordendatdeze alternatieven groteinvesteringenvragenenhoge eisenstellenaanhet ondernemerschap
enmededaardoor indepraktijknietaltijd teverwezenlijken
zijn.
Vande82verplaatstingsbehoeftigebedrijvenblijken 12bedrijvengeenenkel alternatief tehebben.Hetmerendeel ervan
(11)ligtineen"gebiedmeteenagrarischebestemmingmetvrije
vestiging".Dezebedrijvenhebbengeencultuurgrond enbijstrictehantering vandeHinderwet isgeenenkelevormvan intensieve
veehouderij ophetbedrijf toegestaan.
Voor 20bedrijven iszowel intensiverenvandeproduktiein
deopengrondstuinbouwalsovergaanopfokvarkenseenalternatief;
15bedrijven zoudenkunnenomschakelenopenkel fokvarkensen4
bedrijvenmet leghennenhaddenbovendiendemogelijkheid omhet
mestopslagsysteem teveranderen.Voor 16bedrijven isomschakelingnaar glastuinbouw,boomteelt ofchampignonteelthetenige
alternatief.
Bovenstaande alternatieven zijnvaak oppapierwel aanwezig
maar indepraktijkvaakmoeilijk teverwezenlijken.Veelbedrijvenmet intensieveveehouderij zullendanookondanksdezealternatievenbijuitbreidingvandeproduktieomvang problemenondervinden.
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7. Verandering van de Hinderwet en mogelijke gevolgen
voor de bedrijven in Horst

IndegewijzigdeHinderwetwordtmeeraandachtbesteedaan
de invloed dieclusters intensieveveehouderijbedrijven hebben
ophindergevoelige objecten (Koppius-Odink, 1982).
VoorHorstkanditvooralgevolgenhebbenvoorbedrijvenin
degebiedenmet agrarischebestemming en"vrijevestigingsmogelijkheden".Indezegebiedenmeteenvrijgrotebebouwingsdichtheidkomenrelatiefveelbedrijvenmet intensieveveehouderij
voor.Declusterwerking kantotgevolghebbendatdezebedrijven
indetoekomstnogminderontwikkelingsmogelijkheden zullenhebbendanophetogenblik.
Ookkandeligging indenabijheid vaneennatuurgebied in
de toekomst invloedhebbenopdegroeivandebedrijvenmetintensieveveehouderij.Zolagenin 1982inHorst 18vandezebedrijvenindenabijheidvaneennatuur-/bosgebied waarvan 11op
minderdan 100meter.
Mochtendegemiddeldeweersomstandigheden indeHinderwet
wordenbetrokkendankanditook invloedhebbenopdebedrijven
met intensieveveehouderij inhetgebiedmetagrarischebestemmingenvrijevestigingsmogelijkheden rondHegelsom.Deoverheersende zuidwestelijkewindendoendereikwijdte,waarover destank
invloedheeft,toenemen inderichtingvandeburgerwoningen in
Horst.
Uitonderzoek isgeblekendattoepassingvanverregaande
geurbestrijdingsmiddelen (bio-wassers enstoffilters)deontwikkelingsmogelijkhedenvanbedrijvenmet intensieveveehouderij
positiefkunnenbeïnvloeden (Koppius-Odink, 1982).Doordehoge
kosten,dieintroductiehiervanmetzichmeebrengt,ishetde
vraagofdeverplaatsingsbehoefte vanbedrijvenmet intensieve
veehouderijhierdoorafneemt.
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8. Conclusies

Voordeland-entuinbouw inHorst isdeintensieveveehouderijeenbelangrijke produktietak. In 1982bedroeghetaandeel
hiervan inde totaleproduktieomvang27%.
Bijnaeenderdevandebedrijven indegemeente isinmeer
ofminderemate gericht opdeintensieveveehouderij.Voorveel
vandezebedrijven ishetvanbelangdat ze (ook)indetoekomst
voldoendekunnenuitbreiden.
Uitditonderzoekblijkt echterdatnogalwatbedrijvenop
hunhuidige locatiekunnenwordenbeperkt inhungroeimogelijkhedenopgrondvandeHinderwet.Dezebedrijven zoudenhunproduktieomvang eventueelwel uitkunnenbreidenwanneer zezouden
omschakelenvanmestvarkens ofpluimvee opfokvarkens,hunmestopslagsysteem zoudenveranderenofuitbreiding zoudenzoekenin
derichtingvangrondgebondenproduktietakken.Deze alternatieven
zijnindepraktijkvaakmoeilijk teverwezenlijken.Eenandere
mogelijkheid biedtverplaatsingvanhetbedrijfnaareenplek
elders indegemeente,waarnogwelvoldoendemogelijkhedenvoor
intensieveveehouderijzijn.
Voor 82hoofdberoepsbedrijvenwordt demogelijkebedrijfsomvangopdehuidige locatiezodanigdoordeHinderwetbeperkt
datmagwordenaangenomendatzeeenpotentiëlebehoeftehebben
aanverplaatsing.Hiervanhebbener37elders indegemeente
grondwaarheenzehunbedrijf zoudenkunnenverplaatsen zonder
indeproblementekomenmetdeHinderwet.Echterdemeestevan
dezemogelijkevestigingsplaatsen liggen ingebiedenwaarvolgens
denotahoofdlijnenbestemmingsplanbuitengebied Horstgeen
nieuwvestiging istoegestaan.Slechts8bedrijvenhebbengrond
ingebiedenmeteenagrariscehbestemmingwaarvrijevestiging
istoegestaan.
Geconcludeerd kanwordendatniet alleendeHinderwetmaar
ookhetbestemmingsplanbuitengebied vangroteinvloedkanzijn
opdeontwikkelingsmogelijkheden vandeintensieveveehouderij
indegemeenteHorst.Ditgeldtniet alleenvoordebedrijven
dienureedselders indegemeente grond ineigendomhebbenwaarheenhetbedrijfzoukunnenwordenverplaatst,maarookvoorde
bedrijvendie indetoekomstvoorditdoelgrond zoudenwillen
aankopen.
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Samenvatting

Hetgemeentebestuur vandegemeenteHorst staatvoorde
vraaghoeveelruimtehetmoetbiedenvoornieuwvestigingvan
agrarischebedrijven inhetbestemmingsplanbuitengebied.Om
hierinmeer inzicht teverkrijgen,ishetLEIgevraagd teonderzoekenhoeveelbedrijvenmet intensieveveehouderij zodanigdoor
deHinderwet inhungroeimogelijkhedenwordenbeperkt datze
mogelijkerwijzeverplaatstmoetenworden.Tevens isgevraagd een
indicatie tegevenvangebiedenbinnendegemeentewaarop deverplaatsing zichzoukunnenrichten.
Welkebedrijfsomvangalsminimummoetwordenbeschouwd,kan
sterkvariëren,bijvoorbeeld naarbedrijfstypeennaardepersoonlijke omstandighedenvanhetbedrijfshoofd.De indetoekomstgewenste omvanghangt ookafvandealgemene sociaal-economischeontwikkelingen. Inditonderzoekwordt uitgegaanvande
wenselijkheid vaneenontwikkelingsmogelijkheidperbedrijf tot
250sbe in 1992.Vande207bedrijvenmet intensieveveehouderij
kunnener,uitgaandevandehuidige richtlijnenvandeHinderwet,
127 (61%)hun intensieveveehouderijtakniet zodaniguitbreiden
datdetotalebedrijfsomvangop250sbekomt.
Vande 127bedrijvenwarener27waarophetbedrijfshoofd
eenhoofdberoep buitendelandbouwhadenop 18bedrijvenwas
hetbedrijfshoofdouderdan55jaarenhaddezegeenopvolger.
Indienaangenomenwordt datdezebedrijven indetoekomst
geenbehoefte zullenhebbenaanverplaatsing,danblijvenernog
82bedrijvenoverdiedezebehoeftemogelijkwelhebbenomdatze
geenvoldoende ontwikkelingsmogelijkhedenhebbenopdehuidige
locatie.
Bedrijvenmet intensieveveehouderijdiebeperkteontwikkelingsmogelijkhedenhebben,komennaarverhoudingmeervoorin
agrarischegebiedenmet "vrijevestiging"enagrarische gebieden
met "landschappelijkewaarde"daninderestvandegemeente.
Bedrijveninofnabijdebebouwdekomhebbenmeestalgeenenkele
groeimogelijkheid. Indiendegemeente inde toekomst denieuwvestigingsmogelijkheden beperkt totgebiedenmet "vrijevestiging"danhebbenslechts8vande44bedrijven (18%)mogelijkhedenomzichnieuwtevestigen.
Ingedeeld naarbedrijfstypekunnendebedrijven,dieals
belangrijksteproduktietakdeintensieveveehouderijhebben,de
meestebeperkingenondervinden inhunontwikkeling.Debehoefte
aanverplaatsing isopdezebedrijvenwaarschijnlijk ookgroter
omdat zevoorhetgrootste deelvanhuninkomenafhankelijkzijn
vandeintensieveveehouderij.
Vande82bedrijvenmet intensieveveehouderij diebeperkte
groeimogelijkhedenhadden,warener44diein 1982meerdan3ha
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grond ingebruikhadden.Daarvanisnagegaanofzeeldersinde
gemeentegrond ineigendomhaddenwaardeproblemenmetdeHinderwetgeringer zoudenzijn.Indiennieuwvestiging vanagrarische
bedrijvenoveralinhetagrarischgebiedvandegemeente istoegestaan,zijnerslechts 7vande44bedrijvendiehelemaalgeen
mogelijkhedenhebbenomzichelders inHorst tevestigen.Bedrijvendiegrond ineigendomhebbeningebiedenmeteenagrarische
bestemmingmet "landschappelijke"ofmeteen"hogelandschappelijkewaarde"hebbenrelatiefmeervestigingsmogelijkheden dan
dieingebiedenmetagrarischebestemmingwaarvrijevestiging
vanagrarischebedrijventoegestaanis.
Vande82bedrijvendiemogelijkbehoeftehebbenaanverplaatsingheeftéénopdezes geenenkelalternatief. Derest
vandebedrijvenheeftalsmogelijkheid uitbreidingvanandere
produktietakken dandeintensieveveehouderijvoorzoverdieal
ophetbedrijf aanwezigwarenofintroduktievannieuweproduktietakken.
Vierbedrijvenmet leghennenhebbenalsalternatiefeen
veranderingvanhetmestopslagsysteem (vannattedrijfmestnaar
dagelijksemestafvoer,deeppitstal ofdrogemestopslag).Opgemerktdient tewordendatdeze alternatievennietaltijdbinnen
hetbereikvandeboer liggenomdat zenogal sterk ingrijpenin
debedrijfsvoering.DevoorgestanewijzigingvandeHinderwet
kantotgevolghebbendaternogmeerbedrijveninhunontwikkelingsmogelijkhedenwordenbeperkt.
Geconcludeerdkanwordendatnogalwatbedrijven indegemeenteHorst indeproblemenkunnenkomendooreenstrikteuitvoeringvandeHinderwet.Opgrondvandehuidigeeigendomssituatiezoueendeelvandebedrijveneventueelverplaatstkunnen
worden.Daarvoor isechterwelnodig datinhetbestemmingsplan
buitengebiedvoldoendevestigingsmogelijkhedenwordengeboden.
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Bijlagen
Bijlage I Toelichtingopenigegehanteerdebegrippen
1.Standaardbedrijfseenheid=sbe
Standaardbedrijfseenhedenzijneenmaatvoordeeconomischebetekenisvanagrarischebedrijfstakkenopbasisvanbenodigdeinzetvangrond,arbeidenkapitaal.Deomvangvaneenagrarischbedrijfofbedrijfsonderdeelkaninsbewordenuitgedrukt.Opdezewijzekunnendebeteeldeopppervlaktenvandeverschillendegewassenendeaantallendierenvandeverschillendeveesoortenonderéén
noemerwordengebracht.
Vooreenmeeruitgebreidetoelichting:zieMededelingNo.273vanhetLEI
"Toepassingvanstandaardbedrijfseenhedenenbewerkingseenheden inonderzoek
envoorlichtingoplandbouwbedrijven".
2.Beroepsgroepen
Hoofdberoepsbedrijf:
Hetbedrijfshoofdbesteedtzijnarbeidstijd geheelofvoormeerdandehelft
aanheteigenagrarischbedrijf.
Nevenberoepsbedrijf:
Hetbedrijfshoofd besteedtzijnarbeidstijdvoorminderdandehelftaanhet
agrarischbedrijf,ofisrustende.
3.Streekkenners
Viadedistrictsbureauhouder vanhetSTULMaangewezenpersonen,diegeachtwordengoedopdehoogtetezijnvandeontwikkelingvandeland-entuinbouwbedrijveninhunomgeving.
4.Bedrijfstypen
Voordeindelinginbedrijfstypenisperbedrijfberekendhetaantalsbevoor
akkerbouw,rundveehouderij,intensieveveehouderijentuinbouw.
Afhankelijkvanhetvoordezeonderdelengevondenpercentagezijndebedrijven
ingedeeld in"bedrijfstypen".
Onderscheidenzijndevolgendebedrijfstypen:
1.rundveehouderij
60%ofmeerv/dprod.omvanginderundveehouderij
2.overigeveehouderij
60%ofmeerv/dprod.omvangindeoverigeveehouderij
3.intensieveveehouderij60%ofmeerv/dprod.omvangindeintensieveveeh.
4.akkerbouw
60%ofmeerv/dprod.omvangindeakkerbouw
5.glastuinbouw
60%ofmeerv/dprod.omvangindeglastuinbouw
6.tuinbouwopengrond
60%ofmeerv/dprod.omvangindeopengrondstuinbouw
7.champignonteelt
60%ofmeerv/dprod.omvangindechampignonteelt
8.gemengd
geenv/dproduktietakkenneemtmeerdan60%invan
detotalebedrijfsomvang
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Bijlage2 Afstandsgrafiek (bijlage6vandebrochureVeehouderijenHinderwet)
Bijhetonderzoekofaldannieteenhinderwetvergunningkanwordenverleend,
zalwordenbeoordeeldofdoordeinrichtinggevaar,schadeofhindervanernstigeaardzalwordenveroorzaakt.Bijdeintensieveveehouderijzalditonderzoekzichvoornamelijk toespitsenophinder (vanernstigeaard)voordeomgeving.
Uiteraard speeltbijdebeoordelingdesoortenhetaantaldiereneenbelangrijkerol. Alsbasisvoordebeoordelingvandemogelijkehinderishetmestvarkengekozen.
Deonderstaandeomrekeningstabelwordtgebruikt:
1mesvarkenseenheid:

1 mestvarken
1 mestkalf
1,5fokzeug
15 legkippenmetnattemestopslag
30 legkippenmetdrogemestopslag 1)
100 mestkuikens

Bijmeerderediersoortenophetbedrijfdientdooroptellinghettotaalaantal
mestvarkenseenhedentewordenverkregen.Bijuitbreidingendienthetaantal
eenhedenvandebestaandeinrichtingbijdievandevoorgenomenuitbreiding
tewordenopgeteld.
Naastdeproduktievandestankveroorzakendecomponentendientdematevan
hindervooromwonenden,dieaanvaardbaarwordtgeacht,tewordenuitgedrukt.
Dezehindergrens iseensubjectieveaangelegenheid dienietobjectiefisvast
testellen.Opbasisvaneengemiddeldeervaringssituatie isgekozenvooreen
praktischeindeling inviercategorieënvooromwonendenwaarvoorhetaanvaardbaarheidsniveauduidelijkverschillendis.
Deomschrijvingvandeviercategorieënishieronderweergegeven.
CategorieI

:Indedirektieomgevingvanhetbedrijfis/zijngelegen:
a.debebouwdekom;
b. stankgevoeligeobjecten (ziekenhuis,sanatorium,internaat
enz.);
c.objectenvoorverblijfsrecreatie(bungalowpark,camping,
enz.).

CategorieII :indedirektieomgevingvanhetbedrijfis/zijngelegen:
a.niet-agrarischebebouwing,geconcentreerd inlintbebouwing
buitendebebouwdekom,langswegen,vaarten,dijkene.d.;
b.meerdereverspreid liggendeniet-agrarischebebouwingdie
aanhetdesbetreffendebuitengebiedeenbepaaldewoonfunctie
verlenen;
c.objectenvoordagrecreatie (zwembaden,speeltuinen enz.).
CategorieIII:Indedirekteomgevingvanhetbedrijfisgelegen:
eenenkeleniet-agrarischebebouwing inhetbuitengebied.
CategorieIV :Indedirekteomgevingvanhetbedrijfis/zijngelegen:
andereagrarischebedrijven.
Omtekomentotdejuistebepalingvandesoortomgevingwaarindeinrichting
isgelegen,dientvan"buiten"naar"binnen"tewordengewerkt.Ongeachtde
liggingvanhetbedrijfwordtineersteinstantiedeminimum-afstandvancategorieItoegepast.
Indienindenuafgebakendeomgevinggeen"bebouwing"voorkomtalsweergegeven
incategorieI,wordtdeminimum-afstandvancategorieIItoegepastenwordt
dezeprocedureherhaald.
1)Metuitzonderingvandeeppitstallen.
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Bijlage3 Depotentiëlebehoefteaanverplaatsingvanbedrijvenmetintensieveveehouderijmetgroeimogelijkheden tot 180sbe
Inonderstaandedrietabellenwordtdepotentiëleverplaatsingsbehoeftevan
bedrijvenmetintensieveveehouderijrespectievelijknaarbedrijfstype,bestemmingenaardvandehinderwetgevoeligebebouwingweergegeven.
HetbetreftbedrijvenmetintensieveveehouderijdieopbasisvandeHinderwet
nietverdermogengroeiendan 180sbe.Deopzetvandezetabellenisgelijk
aandievantabellen4.1,4.2en4.3inhoofdstuk4.

Tabel la Potentiëlebehoefteaanverplaatsingvanbedrijvenmetintensieve
veehouderijnaarbedrijfstype
_Aantal_bedrijven_
(2)
(3)
w.v.zonder w.v.met
Met
inten- groeimogelijk-mogelijke
hedentot
behoefteaan
sieve
veeh.
180sbe
verplaatsing

(O

Bedrijfstype

Rundveehouderijbedrijven
Intensieveveehouderijbedrijven
Overigeveehouderijbedrijven
Akkerbouwbedrijven
Glastuinbouwbedrijven
Tuinbouwopengrondbedrijven
Champignonbedrijven
Gemengdebedrijven
Totaal

(3)
in

%
van

(O

12
104
15
6
3
16
0
51

0
64
7
2
0
8
0
21

0
42
3
1
1
3
0
12

0
40
20
16
33
19
0
23

207

102

62

30

Tabel2a Potentiëlebehoefteaanverplaatsingvanbedrijvenmetintensieve
veehouderijnaarbestemmingsgebied

Gebiedenmet
agrarischebestemming
met:

Aantalbed rijven
(2)
(3)
(1)
Met
w.v.zonder
w.v.met
inten- groeimogelijk- mogelijke
sieve
hedentot
behoefteaan
veeh.
180sbe
verplaatsing

(3)
m

%
van
(1)

Hogelandschappelijkewaarde
Landschappelijkewaarde
Landschappelijkeopenheid
Vrijevestigingsmogelijkheden
Zonering/reservering

34
29
27
105
12

7
21
8
58
8

3
8
5
41
5

9
28
18
39
42

Totaal

207

102

62

30
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Tabel3a Potentiëlebehoefteaanverplaatsingvanbedrijvenmetintensieve
veehouderijnaardeaardvandehindergevoeligebebouwing
_ ____Aantal_bedrijven
"(O
(2)~
(3) " ~ ( 3 )
Met
w.v.zonder
w.v.met
in
inten- groeimogelijk-mogelijke
%
sieve hedentot
behoefteaan van
veen. 180sbe
verplaatsing (1)

Aardbebouwing

Bebouwdekom (inofgrenzendaan)
Niet-agrarische lintbebouwing
Burger/rustend agrariër
Agrariër
Totaal

27

21

14

52

3
71
106

3
42
36

2
25
21

66
35
20

207

102

62

30
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Bijlage4 OmschrijvingvanvoorhetonderzoekrelevantebestemmingscategorieënuitdeNotahoofdlijnenbestemmingsplanbuitengebiedHorst
Agrarischgebiedmethogelandschappelijkewaarde(AG-HL)
Dezebestemmingheeftbetrekkingopdieagrarischegebiedenwaarinhogelandschappelijke,cultuurhistorischeofnatuurwetenschappelijkewaardenvoorkomen.
Binnendezegebiedenwordendezojuistgenoemdewaardenoverheersendgeacht.
Inverbandhiermededientdeonderhavigebestemmingeenconserverenderegeling
tebevattenmethetoogophetbehoudvandewaarden.Daarnaastzaloverigens
ookuitdrukkelijkrekeningmoetenwordengehoudenmetdeagrarischebelangen,
welkeimmersmedeaandebestemmingtengrondslagliggen.

Agrarischegebiedmetlandschappelijkewaarde (AG-L)
Dealszodaniggekwalificeerdegrondenzijnbestemdvoorenerzijdsagrarische
doeleindenenanderzijdshetbehoudvanaldaarvoorkomendelandschappelijkeof
cultuurhistorischewaarden.WaarbijdebestemmingAG-HLdezewaardenoverheersen,wordthetbehoudvandiewaardenbijdeonderhavigebestemminggelijkwaardiggeachtaandebelangenalsagrarischproduktiegebied.
Agrarischgebiedmetlandschappelijkeopenheid (AG-LO)
Dezebestemmingrichtzichopagrarischegebiedenmeteenuitlandschappelijk
oogpunttebehoudenopenheid.Vestigingvannieuweagrarischebedrijvenwordt
indegedachtebestemmingsregelingrechtstreeks toegestaan,mitsdeaanwezige
openheidvanhetdesbetreffendegebiedinstandblijft.

Agrarischgebiedvrijevestiging (AG-V)
Ingebiedenmeteendergelijkebestemmingdoenzichanderedanagrarischebelangennauwelijksvoor.Vestigingvannieuweagrarischebedrijvenwordtdanook
mogelijkgehoudenzondergebruiktemoetenmakenvanspecifiekevrijstellingsofwijzigingsregelingen.

Agrarischgebiedmetzoneringenreservering (AG-ZR)
Dezebestemmingisvantoepassingopdieagrarischegebiedenwaarbinneninde
toekomstandereplanologischeontwikkelingenwordenvoorzien (bijvoorbeeld
uitbreidingwoonkernendergelijke).
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