
 

 

Tijdens de beeldvormende raad van 12 maart 2015 heeft LTO Noord ingesproken 

en een aantal punten onder de aandacht gebracht. Ook deze aandachtspunten 

zullen door ons, zoals gebruikelijk, bij de voorgenomen reparatie meegenomen en 

afgewogen worden. Om wederzijds duidelijkheid te verkrijgen wordt een 

vervolggesprek met LTO Noord afdeling Doetinchem op korte termijn gepland. 

 

Onderstaand onze eerste reactie op de door LTO Noord gestelde vragen. 

 

 

1. Wordt bij het vastleggen van de ammoniak emissie uitgegaan van de meest 

recente omgevingsvergunning of melding activiteitenbesluit? 

 

Uitgangspunt is het zo goed mogelijk benaderen van de huidige feitelijke situatie. Basis 

daarvoor zijn de geldende rechten zoals deze zijn vastgelegd in de verleende 

milieuvergunningen, meldingen of Nbwet-vergunning. 

 

 

2. Moeten de stallen ook reeds gerealiseerd zijn en worden de rechten 

gecorrigeerd? 

 

Voor bedrijven met een bestaande Milieuwetvergunning (en waar geen Nbwet-vergunning 

aanwezig is) is het (aantoonbare) maximaal aantal dieren in de periode 2012-2014 uitgangspunt. 

Dit geldt ook voor bedrijven die geen vigerende vergunning hebben. Dit kan dus inhouden dat 

rechten gecorrigeerd moeten worden, als de stallen in de vergunning nog niet gerealiseerd zijn. 

 

 

3. In het besluit huisvesting worden nieuwe emissiewaarden vastgesteld. Deze 

worden veelal naar boven bijgesteld. Wordt hier rekening mee gehouden? 

 

Het Besluit huisvesting bevat maximale emissiewaarden. Door het besluit zijn alleen nog 

huisvestingssystemen mogelijk met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de 

maximale emissiewaarde. Het Besluit huisvesting wordt naar verwachting dit jaar vervangen 

door het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren. In dit besluit vindt er een 

aanscherping plaats van de maximale emissiewaarden voor een aantal diercategorieën; 

 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1) 

 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot 

eerste dekking (D 3) 

 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2) 

 diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (E 4) 

 vleeskuikens (E5) 

Daarnaast worden, voor een aantal diercategorieën, nieuwe maximale emissiewaarden voor 

ammoniak en fijnstof geïntroduceerd. 

 

In het bestemmingsplan wordt als uitgangspunt gehanteerd de vergunde situatie (zie onder 1 en 

2). Het Besluit huisvesting staat hier los van. 

 

4. Blijft de speciale regeling ook in het reparatieplan van kracht? Het 

bestemmingsplan mag geen belemmerende factor zijn, waarbij op basis van de 

PAS uitbreiding mogelijk is. 

 



 

 

De ‘speciale regeling’ (uitgebreide Wabo-procedure) staat los van het bestemmingsplan en kan 

ook gebruikt worden apart van het bestemmingsplan indien daartoe noodzaak bestaat en de 

voorgenomen plannen passen binnen het gemeentelijk beleid. Ook na het opnieuw vaststellen 

van het bestemmingsplan Buitengebied – 2012. 

 

 

5. Met welke procedure kunnen bedrijven onder het reparatieplan uitbreiden, 

waarbij er sprake is van een toename van emissie? 

 

Uitgangspunt van het beleid is dat agrarische beleidsontwikkeling slechts mogelijk is als dat niet 

leidt tot een toename van de stikstofdepositie op de betreffende gevoelige gebieden. Als dit 

wordt aangetoond en de ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het vastgelegde 

beleid, dan kan overwogen worden om voor deze ontwikkeling een partiële herziening van het 

bestemmingsplan op te stellen of door middel van de ‘speciale regeling’ de 

omgevingsvergunning te verlenen. 

 

 

6. Als de PAS op korte termijn in werking treedt, kan dit dan alsnog worden 

meegenomen is het reparatieplan? 

 

Bij vaststelling van ieder bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met wetgeving en 

beleidsregels die op dat moment ruimtelijk relevant zijn voor het betreffende plan. Mocht de 

PAS op korte termijn in werking treden, dan zal onderzocht worden op welke wijze dit invloed 

heeft op het bestemmingsplan.  

 

 

17 maart 2015, wethouder Lambregts 

 


