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ALDUS VASTGESTELD 25 APRIL 2013 

 

 

MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 

 

 

Voorstel: 

1. In het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 aan de wijzigingsbevoegdheid 

voor het veranderen van de vorm of het vergroten van een agrarisch bouwvlak 

de eis toevoegen dat aangetoond moet worden dat er na de wijziging geen 

toename van stikstofdepositie is op de kwetsbare natuurgebieden. 

2. Aan het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 een wijzigingsbevoegdheid 

toevoegen die over twee jaar na vaststelling van het bestemmingsplan ervoor 

zorgt dat het voor agrarische bedrijven niet meer mogelijk is om de 

bedrijfsvoering te veranderen naar intensieve veehouderij. 

 

Met raadsmededeling 2012-56 hebben wij u geïnformeerd over het bestemmingsplan 

Buitengebied - 212 en de mer-plicht die daarbij geldt. De afgelopen periode is dit 

Milieueffectrapport (MER) opgesteld voor dit bestemmingsplan. 

 

Uit het MER blijkt dat uitbreiding van veehouderij(bedrijven) in Doetinchem kan leiden tot 

meer depositie van stikstof op gevoelige natuurgebieden. Deze stikstoftoename veroorzaakt 

verandering in de soortensamenstelling en structuur van de vegetatie, waarbij voedsel-

minnende soorten gaan overheersen ten koste van de kenmerkende soorten.  

 

Uit recente jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat 

de maximale planologische mogelijkheden in bestemmingsplannen, de toename van 

stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden moet uitsluiten. Dit betekent dat uitbreiding van 

(intensieve) veehouderij in Doetinchem niet mogelijk is op grond van de Natuurbeschermings-

wet. Dit moet in het bestemmingsplan Buitengebied goed zijn verankerd.  

 

De gemeente Montferland heeft afgelopen jaar een nieuw bestemmingsplan voor het 

buitengebied opgesteld. Zij heeft in de regels ervoor om gekozen: 

- nieuwe intensieve veehouderij op bestaande bouwvlakken uit te sluiten; 

- bij omschakeling naar intensieve veehouderij met de voorwaardelijke verplichting voor niet 

toenemen van de depositie op te nemen; 

Bij het vergroten van het agrarisch bouwvlak zijn geen voorwaarden opgenomen omtrent 

depositie. 

 

De gemeente Bronckhorst heeft ook een recent bestemmingsplan voor het buitengebied 

opgesteld. Hier is ervoor gekozen om: 

- vergroting van het agrarisch bouwvlak tot 1,5 ha mogelijk te maken, met 1 ha voor 

intensieve veehouderij; 

- omschakelen naar intensieve veehouderij is mogelijk zonder voorwaardelijke verplichting in 

relatie tot depositie. 

Op 5 december 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak over dit 

bestemmingsplan gedaan, en dit plandeel vernietigt, omdat de vertaling van het niet toenemen 

van depositie niet goed verankerd was in het plan.  
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Gezien het belang en de betekenis van de landbouw in onze gemeente, willen wij de 

problematiek en een voorstel om dit op te lossen, aan u voorleggen. Dit raadsvoorstel gaat in 

op de mogelijke oplossingsrichtingen en eindigt met de beslispunten over de MER en het 

bestemmingsplan. Ons voorstel gaat in op het beperken van de ontwikkelingsruimte in het 

bestemmingsplan maar ook het wegsaneren van bestaande bedrijven is een mogelijkheid. Het 

beheersen van de omvang van de veestapel, via het bestemmingsplan Buitengebied, is nodig om 

het bestemmingsplan ‘Raad van State-proof’ te maken. 

 

Een breder kader over de toekomst van ons buitengebied en de rol van de landbouw daarin, 

komt aan de orde bij de Structuurvisie die op dit moment opgesteld wordt en speelt ook op 

hoger niveau. 

Uw besluit verwerken wij in het definitieve bestemmingsplan Buitengebied - 2012, dat vóór de 

zomer 2013 ter vaststelling aan u wordt voorgelegd. 

 

Oplossingsrichtingen in relatie tot bestemmingsplan Buitengebied - 2012 

Inleiding 

Net als in het geldende bestemmingsplan staat het ontwerpbestemmingsplan het vergroten van 

een agrarisch bouwblok toe voor agrarische bedrijven tot maximaal 1,5 ha. Dit is meer dan de 

1 ha aan basisomvang van een agrarisch bouwblok volgens het Werkconcept Omgevingsvisie 

Gelderland (versie 20-02-2013; blz. 88). Hierover heeft de provincie overigens in het 

vooroverleg van het nieuwe bestemmingsplan geen opmerking gemaakt. 

 

Het MER beschrijft de milieueffecten van de maximale planologische mogelijkheden voor de 

134 bestaande bedrijven met een agrarisch bouwblok. Van deze 134 bedrijven hebben 

118 bedrijven (88%) nog voldoende ruimte om te groeien vanuit de beschikbare planologische 

ruimte en milieuruimte (fijn stof en geur). De 49 locaties (36%) met een intensieve veehouderij 

en de 69 locaties (52%) met melkrundvee groeien naar een bouwblok van maximaal 1,5 ha. 

De overige 16 bedrijven (12%) hebben geen ruimte meer om te groeien.  

 

Net als het huidige bestemmingsplan staat het ontwerpbestemmingsplan ook omschakeling toe 

van niet-veehouderijbedrijven (bijvoorbeeld akkerbouw) naar (intensieve) veehouderij 

(bijvoorbeeld varkens en kippen)en van grondgebonden veehouderij (bijvoorbeeld 

melkrundvee) naar intensieve veehouderij. Het effect van deze planologische ruimte is niet 

berekend in het MER maar maakt toename van vee en daarom extra stikstofdepositie mogelijk.  

 

Door de kans op toename van stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden is het 

ontwerpbestemmingsplan niet voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State zal bij een beroepszaak hierop het plan 

hoogstwaarschijnlijk vernietigen. In bijlage 1 is dit nader toegelicht. Dat betekent dat het 

bestemmingsplan op dit punt moet worden aangepast. Uitgangspunt hierbij is dat door het 

bestemmingsplan de stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden niet toeneemt. 

 

De al decennia voortgaande trend naar minder, maar grotere agrarische bedrijven, zal naar 

verwachting ook in de toekomst doorzetten. Daartoe is het van belang dat individuele 

bedrijven helderheid wordt geboden over ontwikkelmogelijkheden. Groeiende bedrijven 

kunnen bijvoorbeeld grond en productierechten overnemen van stoppende bedrijven. Om in 

de omgeving van kostbare en kwetsbare gebieden tóch nieuwe economische bedrijvigheid 

mogelijk te maken, is de ‘PAS’ in het leven geroepen: de Programmatische Aanpak Stikstof. 

Een programma van het rijk en de gezamenlijke provincies.  
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De belangrijkste doelen van de PAS zijn: 

- (waar mogelijk) op een verantwoorde manier ontwikkelruimte creëren voor nieuwe 

economische activiteiten; 

- gericht maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen; 

- de natuur beter bestand te maken tegen stikstof. 

De PAS is nog in ontwikkeling en kan nu nog niet concreet worden meegenomen bij dit 

bestemmingsplan. 

 

Oplossingsrichtingen 

Er zijn zes oplossingsrichtingen mogelijk om het risico op de toename van de stikstofdepositie 

te verminderen met het bestemmingsplan Buitengebied. In het volgende overzicht zijn deze 

kort weergegeven. Per oplossing is het belangrijkste voor- en nadeel beschreven en de 

verwachting hoe de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State deze oplossing beoordeelt 

met het oog op het uitsluiten van risico’s op aantasten van de natuurlijke kenmerken van 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

 

Oplossing Inhoud Voordelen Nadelen Beoordeling 

RvS 

1 Uitbreiden van 

bouwblokken 

uitsluiten. 

 

Geen risico op 

planschade. Groei 

veestapel binnen 

bestaande 

bouwmogelijkheden 

blijft! 

Uitbreiden 

bouwblok is 

tijdrovend en 

kostbaar voor 

initiatiefnemer. 

Toename 

stikstofdepositie 

nog steeds niet 

uit te sluiten. 

2 Opnemen 

voorwaardelijke 

verplichting dat 

toename 

stikstofdepositie 

uitsluit.  

Een praktische 

maatregel dat al 

door meerdere 

gemeenten is 

toegepast.  

Nog niet Raad 

van State-

proof. 

Toename 

stikstofdepositie 

is hierdoor uit 

te sluiten. 

3 Geen omschakeling 

meer mogelijk van 

melkrundvee naar 

intensieve veehouderij 

en vice versa. 

Risico op toename 

stikstofdepositie 

neemt af door 

minder 

mogelijkheden 

schaalvergroting 

intensieve 

veehouderij.  

Risico op 

planschade. 

Toename 

stikstofdepositie 

nog steeds niet 

uit te sluiten. 

4 Beperken 

bouwmogelijkheden 

van niet benutte 

ruimte. 

 

 
 

Voorkomen 

schaalvergroting 

door opkopen niet 

benutte ruimte. 

Groot risico 

op planschade. 

Kans op 

toename 

stikstofdepositie 

zeer klein maar 

nog steeds niet 

uit te sluiten. 
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5 Wegsaneren locaties 

met intensieve 

veehouderij. 

Meer mogelijk-

heden voor natuur, 

recreatie en 

wonen. 

Grote 

financiële 

investering 

nodig voor 

opkopen 

bedrijven.  

Toename 

stikstofdepositie 

nog steeds niet 

uit te sluiten. 

6 Opnemen 

voorwaardelijke 

verplichting voor 

grondgebondenheid. 

Beschikbare grond 

is plafond 

melkveestapel. 

Gemeente 

loopt vooruit 

op 

Omgevingsplan 

provincie.  

Toename 

stikstofdepositie 

nog steeds niet 

uit te sluiten. 

 

Oplossingsrichting 1: 

Uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijbedrijven alleen ‘buitenplans’ mogelijk maken. 

Het is mogelijk om in het bestemmingplan elke bouwblokuitbreiding naar (intensieve) 

veehouderij uit te sluiten. Hierdoor wordt eventuele toename van stikstofdepositie alleen 

veroorzaakt door groei van de veestapel binnen de bestaande bouwmogelijkheden. 

Dit vergroot de kans op een bestemmingsplan dat ‘Raad van State-proof’ is. Nadeel is dat bij 

elke bouwblokverandering of -uitbreiding een herziening van het bestemmingsplan nodig is. Dit 

is tijdrovend1 en duur2.  

 

Oplossingsrichting 2 : 

In het bestemmingsplan als voorwaarde opnemen dat bedrijfsontwikkeling slechts mogelijk is als 

dat niet leidt tot toename van de stikstofdepositie.  

In het bestemmingsplan is een voorwaarde op te nemen dat bedrijfsontwikkeling slechts wordt 

toegestaan onder voorwaarde van het niet toenemen van de depositie van stikstof en/of 

slechts mogelijk is in overeenstemming met het beleid van de PAS en het daarvoor geldende 

provinciale convenant Stikstof en Natura 2000. De veehouder moet dit aantonen met een 

Natuurbeschermingswet-vergunning voor de uitbreiding of bewijzen dat hij deze vergunning 

niet nodig heeft. Deze oplossing wordt ook gekozen door andere gemeenten (bijvoorbeeld 

Koggenland, Hellendoorn). Of deze oplossing waterdicht is, moet nog blijken uit jurisprudentie 

(bron: prof. mr. D.W. Bruil), maar het vergroot de kans wel op een bestemmingsplan dat ‘Raad 

van State-proof’ is. 

 

Oplossingsrichting 3: 

Mogelijkheden voor groei van de (intensieve) veehouderij in het bestemmingsplan beperken door 

omschakeling naar (intensieve) veehouderij uit te sluiten. 

Door de ontwikkeling naar minder maar grotere bedrijven komen bestaande locaties van 

stoppende agrarische bedrijven vrij. Deze vrijkomende locaties kunnen benut worden door 

bedrijven met uitzicht op schaalvergroting. Daarom staat een groeiend aantal gemeenten 

(bijvoorbeeld Wageningen, Etten-Leur, Bernheze) omschakelen van niet intensieve agrarische 

bedrijven naar intensieve veehouderij al niet meer toe. Doetinchem kan ook deze lijn gaan 

volgen. Omschakeling van overige agrarische bedrijven naar grondgebonden veehouderij 

(melkvee) is desgewenst ook uit te sluiten om kans op groei van de melkveestapel in 

Doetinchem te beperken. 

                                                
1 Inschatting voorbereidings- en proceduretijd: 9-12 maanden 
2 Legesverordening 2013: Terrein in bestemmingsplan tussen 5.000 m² en 10.000 m²: € 17.971,00; meer 

dan 10.000 m²: € 28.100,00 
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Door omschakeling naar (intensieve) veehouderij uit te sluiten loopt de gemeente een risico 

op planschade van maximaal € 7,7 miljoen (bron: analyse van SAOZ). Met een aankondiging en 

een uitvoering over twee jaar, is dit risico uit te sluiten. Er is dan sprake van zogenaamde 

‘passieve risicoaanvaarding’. 

 

Oplossingsrichting 4: 

Mogelijkheden voor groei van de (intensieve) veehouderij in het bestemmingsplan beperken door 

nog niet benutte ruimte in bestaande bouwblokken te schrappen. 

Het beperken van bouwmogelijkheden bij bedrijven die al jarenlang geen gebruik meer hebben 

gemaakt van de bestaande uitbreidingsmogelijkheden binnen hun bouwblok en daar ook geen 

plannen voor hebben, is een mogelijkheid. Hiermee voorkomt de gemeente dat andere 

veehouders de locatie overnemen, bijvoorbeeld als extra bedrijfslocatie, en de niet benutte 

ruimte alsnog benutten. Nadeel is dat bestaande bedrijven door (nieuwe) landelijke regels 

soms ook voor de huidige veestapel wel moeten bijbouwen (meer ruimte per dier, meer 

mestopslagruimte) en dat hiervoor dan een procedure nodig is. Daarnaast heeft de gemeente 

tot nu toe altijd aangegeven dat bestaande rechten worden gerespecteerd. Ook hier is dus op 

dit moment nog geen sprake van ‘passieve risicoaanvaarding’ en loopt de gemeente een risico 

op planschade van maximaal € 7,7 miljoen (bron: analyse van SAOZ).  

 

Oplossingsrichting 5: 

Opkopen van intensieve veehouderijbedrijven. 

Naast het beperken van ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan kan de gemeente locaties 

wegsaneren. Bijvoorbeeld in de Wehlse Broeklanden. Hier bestaat de wens om de intensieve 

veehouderij te verplaatsen, ten gunste van natuurontwikkeling, grondgebonden veehouderij of 

recreatie. Als wij hiervoor kiezen, kunnen wij in goed overleg met deze bedrijven verkennen of 

zij hun bedrijf willen beëindigen of verplaatsen. Wij moeten dan uiteraard de kosten daarvan 

betalen volgens de daarbij gebruikelijke taxatievoorwaarden op basis van vrijwilligheid of 

onteigening. Per volledig intensief agrarisch bedrijf zal dit al gauw € 1,5 miljoen tot enkele 

miljoenen per bedrijf kosten3. Het gaat om ongeveer 18 bedrijven. In totaal gaat dit dus 

minimaal € 27 miljoen kosten. 

 

Oplossingsrichting 6: 

Grondgebondenheid eisen bij uitbreiding van melkveehouderijbedrijven. 

De gemeente kan met het bestemmingsplan sturen op de grondgebondenheid en daarmee op 

de omvang van de melkveehouderij. De gemeentelijke melkveestapel kan gaan groeien na het 

afschaffen van de melkquotering in 2015. De verwachting is dat de melkveehouderij daarmee 

minder grondgebonden wordt. Dit wil zeggen dat deze minder zelfvoorzienend is, er sprake is 

van een minder gesloten kringloop voor voer en mestafzet op bedrijfsniveau. Hierdoor zal de 

melkveehouderij meer op de intensieve veehouderij gaan lijken. Deze ontwikkeling naar 

grondloze productie past niet in de provinciale visie van duurzame veehouderij (bron: 

Werkconcept Omgevingsvisie Gelderland, zie bijlage 2). 

Door bij uitbreiding van melkveehouderijbedrijven grondgebondenheid (van de uitbreiding) als 

voorwaarde te stellen, zal de beschikbare hoeveelheid grond als plafond op de melkveestapel 

gaan werken. Bij het hanteren van grondgebondenheid als voorwaarde kunnen 

melkveehouderijbedrijven wel uitbreiden als ze voldoende grond overnemen van stoppende 

bedrijven. Zie bijlage 2 voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de eis voor 

grondgebondenheid in een aantal provincies. In Gelderland is dit beleid nog in voorbereiding; 

dit zal in de Omgevingsvisie Gelderland terug komen. 

                                                
3 Kostenindicatie is gebaseerd op de Woz-waarde, vergeleken met waarde grond binnen een agrarisch 

bouwvlak en de prijs van agrarische grond zonder agrarische bouwvlakken. Ook is op de markt gekeken 

wat de vraagprijs is van intensieve agrarische bedrijven die in het land te koop staan. 
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Keuze oplossingsrichting(en) 

Omdat eerdere keuzes in het ontwerpbestemmingsplan nog niet voldoen aan de eisen uit de 

natuurwetgeving, stellen wij de volgende keuze uit de voorgaande oplossingsrichtingen voor:  

Wij stellen voor om oplossingsrichting 2 door te voeren in het bestemmingsplan: uitbreiding 

van bouwblokken wordt slechts toegestaan onder voorwaarde van het niet toenemen van de 

depositie van stikstof en/ of het in overeenstemming zijn met het beleid van de PAS en het 

daarvoor geldende provinciale Gelderse convenant Stikstof en Natura 2000 en Verordening 

Stikstof en Natura 2000. 

 

Daarnaast stellen wij voor om ook oplossingsrichting 3 (omschakeling uitsluiten) door te 

voeren met vooraankondiging en een termijn voor het in werking treden. Met passieve 

risicoaanvaarding is er dan geen risico op planschade. Deze oplossing maakt omschakelen van 

overige landbouw naar (intensieve) veehouderij op termijn onmogelijk in het bestemmingsplan. 

Deze omschakeling is niet nodig gezien de ontwikkeling naar minder maar grotere bedrijven, 

waarbij voldoende locaties van stoppende bedrijven vrijkomen voor bedrijven die willen of 

moeten verplaatsen. Omschakeling is niet gewenst omdat het kan leiden tot toename van de 

totale veestapel in Doetinchem met ongewenste gevolgen voor depositie en leefomgeving. 

 

Door deze twee oplossingsrichtingen te verwerken in het bestemmingsplan, verwachten wij 

dat de toename aan stikstofdepositie in de kwetsbare natuurgebieden wordt beperkt en dus 

voldaan kan worden aan de Natuurbeschermingswet. Het verwerken van de andere 

oplossingsrichtingen is daardoor niet nodig.  

 

Het kan zijn dat op termijn het gewenst is om ook oplossingsrichting 6, de eis voor 

grondgebondenheid van melkveehouderij, op te nemen in het bestemmingsplan. Dit is pas 

duidelijk als de provincie de Omgevingsvisie heeft vastgesteld. Hiervoor kan dan een 

herzieningsprocedure doorlopen worden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over MER bestemmingsplan  

Buitengebied - 2012; 

 

b e s l u i t : 

 

1. In het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 aan de wijzigingsbevoegdheid voor het 

veranderen van de vorm of het vergroten van een agrarisch bouwvlak de eis toe te voegen 

dat aangetoond moet worden dat er na de wijziging geen toename van stikstofdepositie is 

op de kwetsbare natuurgebieden. 

2. Aan het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 een wijzigingsbevoegdheid toe te voegen die 

over twee jaar na vaststelling van het bestemmingsplan ervoor zorgt dat het voor agrarische 

bedrijven niet meer mogelijk is om de bedrijfsvoering te veranderen naar intensieve 

veehouderij. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 april 2013, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 


