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In juli 2009 verwierf ik de opdracht om bij de provincie
Overijssel een systeem te ontwikkelen dat de beleidsuitvoering van de provincie moet ondersteunen voor
het ontwikkelen van de beheerplannen van de Natura
2000 gebieden en voor de vergunningverlening van de
Wet Natuurbescherming (NB wet).
Natura 2000 en de Wet Natuurbescherming
Onder regie van de Europese Unie zijn in heel Europa natuurgebieden aangewezen. De regeringen zijn verplicht op die
gebieden een goed natuurbeheer te voeren. In het project
Natura 2000 wordt de Nederlandse taakstelling uitgevoerd,
wat ondermeer geleid heeft tot de Wet Natuurbescherming.
Op de van nature meer voedselarme gronden (zand, veen) is
vooral “vermesting”, in de vorm van stikstofdepositie, een
bedreiging voor de habitats en plantengemeenschappen. In
Overijssel is deze depositie vrijwel overal hoger dan de maximale depositietolerantie ter plaatse (zie tabel 1).

Momenteel worden in een aantal provincies waaronder
Overijssel ingewikkelde beleidsregels opgesteld met betrekking tot plafondwaarden voor stikstofemissie. De toekenning van “emissierechten” aan veehouderijen is gekoppeld
aan het bestaand gebruik (peildatum 7 december 2004) en
het aandeel van de betreffende veehouderij aan de stikstofdepositie binnen een straal van 10 km rond het bedrijf. Is dit
aandeel minder dan 1%, in Overijssel is dat bij 92% van de
veehouderijen het geval, dan zijn de regels iets soepeler dan
voor de grotere bedrijven; vergunningvrij zijn die veehouderijen, die onder die drempel blijven en ten opzichte van 7
december 2004 (vastgestelde peildatum, want beschikkingsdatum van de NB wet) hun emissie niet verhoogd hebben.

Weliswaar wordt er ook stikstofdepositie veroorzaakt door
industrie, bewoning en verkeer, maar in Overijssel wordt
meer dan 70% veroorzaakt door de landbouw (zie tabel 2).
Het beleid is er dan ook op gericht om de emissie door veehouderijen te gaan beperken. Ter regulering zijn met ingang
van 2009 de veehouderijbedrijven verplicht een NB wetvergunning te hebben, die door de provincie kan worden verleend.

Ontwikkeling van een registratie- en analysesysteem
Het te ontwikkelen systeem moet inzicht verschaffen in de
emissie- en depositiehoeveelheden van stikstof in de provincie. Allerlei ad hoc vragen zal het systeem moeten beantwoorden als “hoeveel depositie is er op habitat X en door
welke veehouderij wordt hoeveel daarvan veroorzaakt?”.
Daarnaast is het gewenst om “what if”-vragen te kunnen
beantwoorden, een analyse van scenario’s zoals “Indien
boer A stopt met zijn bedrijf en de vrijgekomen emissierechten worden verleend aan boer B, welke gevolgen heeft dat
voor natuurgebied X, resp. de provincie als geheel?” of “Wat
zijn de gevolgen van een bedrijfsverplaatsing van locatie P
naar locatie Q?”.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt uitgegaan van de bestaande bedrijfsomvang, van de dier- en staleigenschappen en van de technische mogelijkheden om de
emissie te beperken. Via stalverbetering kan aanzienlijke
beperking van de stikstofemissie verkregen worden, tot wel
95% bij varkens.

Een inventarisatie van de systeemeisen voor de eindgebruikers leverde op:
* Rekenregels voor de depositieberekeningen; er zijn verschillende rekenmodellen in omloop – onder andere
Agrostack en OPS - en een landelijke werkgroep is nu
bezig met analyse daarvan om te beslissen welk model
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of welke combinatie van modellen het best is voor de vereiste toepassing;
*S
 cenarioberekening; het doorrekenen van alternatieve
maatregelen en beslissingen;
*E
 en rapportageprogramma dat op uiteenlopende vragen
- heel vaak zijn er ad hoc vraagstellingen - zoekselecties
en combinatieberekeningen kan maken;
*W
 eergave van informatie op de provinciekaart.
Niet alleen de beleidsmakers, maar ook de NB-wet vergunningverleners van de provincie hebben behoefte aan deze
toepassingen en bovendien aan een emissie-salderingsbank.
De gedachte daarachter is dat bij opheffing, verplaatsing of
stalverbetering emissie vermindert. Een deel van die vermindering willen de bedrijven graag “terugkrijgen” voor bedrijfsuitbreiding. Bijvoorbeeld: een veehouder wil investeren in
betere stallen, met afvang van ammoniak. Stalverbetering
leidt tot minder emissie en om de investering terug te verdienen wil de veehouder uitbreiden, wat dan weer leidt tot
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emissieverhoging. Middels een salderingsbank kan de provincie een eerlijke verdeling van “emissierechten” tot stand
brengen, waarbij een deel daarvan ook zou kunnen worden
ingenomen ten behoeve van de meerjaren-taakstelling “verlaging totale stikstofdepositie”.
Om dit te kunnen ontwikkelen is als basis tenminste
vereist:
* Veehouderij – gegevens: locatie en stikstofemissie
* Beschikkingsgegevens (vergunning, melding, intrekking,
etc.) en beschikkingsdatum
* Kaart van de provincie (GIS-koppeling)
Emissie: Vanaf 1996 zijn er in het kader van de Regeling
Ammoniak en Veehouderijen (RAV) regelmatig RAVcodetabellen gepubliceerd in de Staatscourant, waarin per
diersoort en stalsysteem factoren zijn vastgesteld voor de
emissie van ammoniak, geur en fijnstof per dier. Het ontwerp
van de database is vooralsnog eenvoudig: per veehouderijbedrijf zijn de benodigde gegevens: diersoort, aantal dieren,
juni 2010
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stalsysteem, locatie. De diersoort (ook leeftijd en grootte),
het aantal ervan en het stalsysteem bepalen samen de emissie. De emissie per locatie is dan gelijk aan de som van de
aantallen dieren x de factoren die horen bij hun RAV-code.
Kaart van de provincie: De provincie Overijssel heeft een
uitgebreid geografisch informatiesysteem waar al veel
informatie over het landelijk gebied is neergelegd: de
Omgevingskaart. Hierin zijn de kaarten van Natura 2000
gebieden opgenomen.
De provincie heeft zelf (nog) geen gegevens van veehouderijen binnen haar grenzen. Gemeenten hebben die gegevens
wel, vanuit de milieuvergunningen en –meldingen die zij
registreren , al of niet geautomatiseerd. De gemeentelijke
administraties zijn derhalve de bron voor het systeem.
Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB)
Eén van de opties voor het te ontwikkelen systeem was te
onderzoeken of een reeds bestaand systeem dat voor een
ander doel in de jaren ‘90 is ontwikkeld ook toepasbaar

Figuur 2 – ingevoerde veehouderijen in de (test)omgevingskaart van Overijssel, gecombineerd met een
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kon zijn voor de huidige systeemeisen. Het betreft het
systeem BVB dat Noord-Brabant indertijd heeft ontwikkeld in het kader van de “Reconstructie Zandgebieden”.
De varkenspest van de jaren ‘90 was daarvoor de aanleiding. Het doel was om het risico van uitbraken van
veeziektes te beheersen door bedrijven in clusters bij
elkaar te zetten en afstanden tussen de clusters zo groot
te maken dat zij barrières vormden tegen ziekteverspreiding.
De provincie Noord-Brabant heeft destijds een database van veehouderijen ontwikkeld met een webapplicatie voor het onderhoud van de database, en een
rapportagefunctie, inclusief een koppeling met het GISsysteem van de provincie. Voor de registratie van diergegevens is toen gekozen voor …….. de RAV-codering!
De GIS-koppeling voorziet daarbij in weergave van de
veehouderijen op de provinciekaart inclusief alle nadere
informatie van die bedrijven (exclusief privacy-gevoelige
gegevens).
De database wordt gevuld en beheerd vanuit de gemeentelijke milieuvergunningen en –meldingen. Het systeem
is openbaar, het adres is www.bvb.brabant.nl. Als gast
inloggen vereist geen gebruikersnaam en wachtwoord.
De gast kan alle openbare gegevens raadplegen: locaties
van veehouderijen, dieraantallen, stalsystemen en de
vergunde emissies van ammoniak, geur en fijnstof. De
gegevens zijn gekoppeld (http://atlas.brabant.nl/webbvb/)
met de provincieatlas (http://brabant.nl/kaarten.aspx/ )
waarin speciaal voor deze toepassing een veehouderijenkaart is ontwikkeld. Figuur 1 toont schematisch het BVB
systeem: database + webapplicatie + GIS-koppeling.
Resultaat van het toepasbaarheidsonderzoek
De bestaande BVB-database, die voor de Reconstructie
Zandgebieden was ontwikkeld, blijkt ook te voldoen als
gegevensmodel voor de Natura 2000 wetgeving. Ook de
onderhoudsfuncties van de BVB–webapplicatie zijn precies
wat er nodig is: het registreren van veehouderijen vanuit de
gemeentelijke milieuvergunning-systemen en een complete
RAV-module, met onderhoud-, reken- en rapportagefuncties.
Noord-Brabant heeft dit systeem ook ter beschikking van de
andere provincies gesteld en intussen hebben Gelderland,
Limburg en Overijssel het overgenomen. Recent werd
bekend, dat in het Interprovinciaal Overleg (IPO) is besloten
dat alle provincies het systeem gaan invoeren. Tabel 3 geeft
aan in hoeverre BVB al voldoet (groen) aan de boven beschreven basiseisen van het te ontwikkelen nieuwe systeem.

Tabel 3 overeenkomsten tussen BVB en de eisen die aan het nieuwe systeem gesteld worden

Tabel 3: Overeenkomsten tussen BVB en de eisen die aan het nieuwe systeem gesteld worden
Gegevens

Processen

Veehouderij – gegevens: locatie, dieren, stalgegevens

Onderhoud veehouderijgegevens

RAV –tabellen , beschikkingsgegevens

Onderhoud RAV tabellen

Omgevingskaart van de provincie (GIS-koppeling)

RAV berekeningen
Projectie van de veehouderijen op de omgevingskaart
Selectie en analysetool
Depositieberekening
Scenario doorreken functie
Salderingsbank voor stikstof emissierechten
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duur van bedrijfsprocessen. Het is een schoolvoorbeeld bij
het pleidooi voor het scheiden van gegevens en toepassingen. Op de informatievoorziening die samenhangt met de
Natura 2000 wetgeving wordt veel bespaard door een “oud
systeem” van stal te halen en geschikt te maken voor de
nieuwe toepassing.

Figuur 3 – detailkaart van een selectie van grote bedrijven (> 150 NGE) binnen een straal van 1 km van zeer

Figuur
3: Detailkaart
kwetsbaar gebied,
omgeving Raalte van een selectie van grote bedrijven (>NGE)
binnen een straal van 1 km rond een zeer kwetsbaar gebied in de
omgeving van Raalte
Stand van zaken Overijsselse implementatie van het BVB
In een vroeg stadium is onderkend dat de eerste vulling van
het BVB vanuit de gemeentelijke vergunningenadministraties en het actueel houden van de gegevens een omvangrijke klus is. Er wordt gewerkt aan optimale procedures voor
beheer en onderhoud van het BVB.
In Overijssel zijn we over de helft met het invoeren van de
veehouderijen in de BVB-database (april 2010). In totaal zijn
er ongeveer 9400 veehouderijen in Overijssel, waarvan er
intussen ruim 7000 zijn ingevoerd (18 van de 25 gemeenten).
In figuur 2 is dat te zien, gecombineerd met de kaart “zeer
kwetsbare gebieden”. In figuur 3 is ingezoomd op enkele
van deze gebieden waaromheen een kwetsbaarheidszone is
getrokken. Tevens wordt de ligging getoond van veehouderijen groter dan 150 NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Als
onderlegger is de Omgevingskaart van Overijssel gebruikt,
waarop allerlei informatie van de provincie wordt weergegeven, zoals Wegen, Cultuur, Economie, Milieu, Toerisme,
en Natuur en platteland. In de rubriek Natuur en platteland
worden de veehouderijen toegevoegd. De Omgevingskaart
van Overijssel is te vinden op http://gisopenbaar.overijssel.
nl/website/omgevingskaart/omgevingskaart.html .
Nawoord
Het BVB is een prachtig voorbeeld van de bestendigheid van
gegevensverzamelingen tegenover de meer beperkte levens-

Scheiding van gegevens en processen
Als belangrijk leermoment van deze ontwikkeling zie ik
het afstappen van de traditionele applicatie-gedachte.
Applicaties zijn traditioneel gesloten systemen van gegevens
en gebruiksfuncties, het zijn vaak grote dure systemen met
een beperkte levensduur. Waar gegevens tientallen jaren
(moeten) meegaan - denk aan financiële gegevens, naam- en
adresbestanden, documentatiesystemen - hebben processen vaak een veel kortere levensduur. Processen veranderen
snel, als gevolg van wet- en regelgeving, verandering van
inzicht, enzovoort. Veel nieuwe proceseisen worden opgevangen door het uitbrengen van nieuwe versies. Wijzigingen
worden opgespaard, wat traagheid veroorzaakt, en updatetrajecten zijn vaak bewerkelijk en dus duur.
Applicaties zijn eigenlijk per definitie veel te duur omdat de
grootste investering zit in de ontwikkeling van de database
en de onderhoudsfuncties, die veel langer mee zouden kunnen. De conversie van de gegevens naar het nieuwe systeem
maakt de kosten nòg hoger.
Gezamenlijke aanpak
Intussen hebben de genoemde provincies de koppen bij
elkaar gestoken om het beheer en de verdere ontwikkeling
gezamenlijk aan te pakken. Daar is een organisatie voor:
het Interprovinciaal Overleg (IPO), onderdeel Gezamenlijke
Beheer Organisatie (GBO).
Gehoopt moet worden dat de beslissers op het ingeslagen
pad verdergaan en losse applicatie-onafhankelijke toepassingen zullen laten ontwikkelen, die hun gegevens uit de
database betrekken. Deze toepassingen kunnen dan naar
behoefte gewijzigd en vervangen worden, zonder dat het
fundament van het systeem, de database met zijn onderhoudsfuncties en RAV-module, wordt aangetast.
De ontwikkeling zou moeten zijn als in figuur 4 weergegeven: onderling onafhankelijke functies die gebruik maken
van dezelfde basisgegevens.
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Figuur 4 – Gewenste ontwikkeling veehouderij - informatiesysteem: BVB/database + separaat de

Figuur 4: Gewenste ontwikkeling
veehouderij-informatiesysteem: BVB/database met de gebruikersprogramma’s apart!
gebruikersprogramma’s
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