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Kemperkip b.v. is de pluimvee-integratie van initiatiefnemer. Het is een gesloten pluimveeketen van
eendagskuiken tot consumentenverpakking. Er worden twee kipconcepten op de markt gebracht waarbij
gestreefd wordt naar stevig vlees met meer smaak: Kemper Landhoen en Maïs-scharrelkip. Momenteel worden
de speciaal geselecteerde langzaam groeiende rassen op kleinschalige boerderijen in Nederland grootgebracht.
Op de productielocatie in Uden worden de kippen geslacht, verwerkt en verpakt. Het vlees wordt geleverd aan
ondermeer (biologische) slagerijen en supermarkten.
De laatste jaren is de vraag naar de biologisch gehouden “Kemper Landhoen” fors toegenomen. Om aan de vraag
te kunnen voldoen, worden momenteel biologische vleeskippen in het buitenland gekocht. Naar verwachting zal
de vraag naar biologisch geproduceerd vlees de komende jaren verder toenemen. Om aan de vraag te kunnen
blijven voldoen, wordt een nieuw biologisch vleeskippenbedrijf nagestreefd.
Gezocht is naar een daarvoor geschikte locatie. Gezien het feit dat initiatiefnemer woonachtig is in de
achterhoek en daar ook wil blijven, is gezocht naar een locatie in deze omgeving. Uiteraard moet het gaan om
een bestaande veehouderijlocatie, aangezien nieuwvestiging niet meer is toegestaan. Daarnaast moet er
voldoende grond (>30 hectare) bij het bedrijf horen in in verband met de benodigde uitloop voor de dieren en
moet er voldoende milieuruimte zijn. Gebleken is dat het niet eenvoudig is om een geschikte locatie te vinden.
Niet elke geschikte locatie staat te koop en niet elke te koop staande locatie is geschikt. De locatie aan de
Broekhuizerstraat stond wel te koop en voldeed aan de voorwaarden. Initiatiefnemer is erin geslaagd om de
locatie in eigendom te krijgen. Hierom wordt de beoogde ontwikkeling aldaar nagestreefd.
De voorgenomen ontwikkeling van het agrarisch bedrijf past niet binnen de kaders van het vigerende
bestemmingsplan. In artikel 2.1, lid 1 onder sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is
bepaald dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, dat bestaat uit het
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Hiertoe heeft Locis Adviseurs
namens initiatiefnemer een principeverzoek ingediend. Op 21 april 2015 heeft het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Doetinchem besloten om in beginsel en onder voorwaarden medewerking te
verlenen aan de ontwikkeling van een biologische pluimveehouderij op onderhavige locatie aan de
Broekhuizerstraat 2 te Wehl.
Een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo kan worden verleend, als de
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening én de motivering van het besluit een goede
ruimtelijke onderbouwing bevat.
Dit rapport vormt de ruimtelijke onderbouwing voor bovenstaand besluit. In deze onderbouwing wordt ingegaan
op de relatie met het geldende bestemmingsplan. Tevens zullen andere aspecten, die verband hebben met het
realiseren van het plan, zoals economische uitvoerbaarheid, ruimtelijke effecten van het project op de omgeving
en milieuaspecten, besproken worden.
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Het projectgebied zoals weergegeven in onderstaand figuur, omvat de percelen aan de Broekhuizerstraat 2 te
Wehl, kadastraal bekend gemeente Wehl, sectie L, nummers 251, 260, 261, 265, 267, 268, 435, 437, 681 en 682.
Onderhavig projectgebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Doetinchem aan de provinciale weg
(N813) tussen Doetinchem en Wehl.

Op 29 oktober 2015 is het bestemmingsplan Buitengebied – 2012 vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroepen ingediend. Het bestemmingsplan is nog niet
onherroepelijk.
Daarnaast is ter plaatse van het projectgebied, op 15 april 2015 het inpassingsplan Doetinchem – Wesel 380 kV
vastgesteld.
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Het ruimtelijk kader bestaat uit een opsomming van de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen. Die
voorwaarden komen voort uit de ruimtelijke analyse van het plangebied (hoofdstuk 4), de analyse van beleid dat
voor de ontwikkeling relevant is (hoofdstuk 5) en uit het haalbaarheidsonderzoek (hoofdstuk 6).

De in hoofdstuk 4 beschreven ruimtelijke analyse resulteert in enkele uitgangspunten waar extra aandacht aan
besteed is, te weten:
De Wehlse beek als cultuurhistorische structuurlijn in het gebied;
Het natteboek- en heideontginningenlandschap, ook wel bekend als Wehlse Broeklanden;
Het woon- en leefklimaat van de in de omgeving gelegen gevoelige functies;
Ontwikkelingsmogelijkheden van de in de omgeving aanwezige agrarische bedrijven;
Het behouden en versterken van aanwezige landschapselementen;
Gebruik van bestaande kavelpaden;
Behoud van aanwezige kavelsloten;
Beleving van het plangebied vanaf de Broekhuizerstraat;
verkeersveiligheid op de Broekhuizerstraat en naastgelegen fietspad;
Bescherming van de aanwezige gasleiding en de voorgenomen hoogspanningsleidingen.

Kijkend naar de definities opgenomen in de verordening moet geconcludeerd worden dat het beoogde bedrijf
een niet-grondgebonden veehouderij betreft. Wetende dat de projectlocatie is gelegen in het verwevingsgebied
zijn de volgende regels relevant:
Nieuwvestiging (lees: planologisch voorzien in de vestiging van een agrarische veehouderij op een nieuw
agrarisch bouwblok) is niet toegestaan in het verwevingsgebied.
In bestemmingsplannen die betrekking hebben op een verwevingsgebied kan aan een agrarisch bedrijf ten
behoeve van de niet-grondgebonden veehouderijtak een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten
hoogste 1,0 hectare.
Thans is reeds sprake van agrarisch bedrijf op de locatie. Van nieuwvestiging is derhalve geen sprake. Wel is
sprake van omschakeling van een grondgebonden veehouderijtak naar een niet-grondgebonden veehouderijtak.
Echter dit wordt niet uitgesloten met de verordening. De benodigde oppervlakte hoeft niet groter te zijn dan 1
hectare, waardoor geconcludeerd kan worden dat wordt voldaan aan het gestelde in de verordening.
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Een van de doelstellingen in het landschapsplan De Wehlse Broeklanden is het ontwikkelen van economische
vitaliteit. Het streven is het versterken van duurzame economische mogelijkheden van landbouw en andere
sectoren door meervoudig ruimtegebruik.
Het perceel Broekhuizerstraat 2 is gelegen in het deelgebied ‘beekdal’. In het deelgebied van een beekdal zijn
openheid, beplanting loodrecht op de Wehlse beek en lange linten in het landschap karakteristiek. De vroegere
dwarslijnen waren heggen, paden singels en sloten. De gemeente Doetinchem vraagt naar mogelijkheden het
beekdal geschikt te maken als uitloopgebied voor haar bewoners. In het beekdal wil de gemeente de openheid,
de lange lijnen en het groene karakter versterken, met nadruk op natuurontwikkeling.
De gemeente Doetinchem vindt het wenselijk dat waar mogelijk de wandelpaden vanuit de Wehlse Broeklanden
op onderhavig projectgebied aansluiten.

Onderhavig projectgebied is gelegen binnen de bestemming ‘Agrarisch’. Voor het bedrijf is een bouwblok
opgenomen. Aldaar mag een agrarisch bedrijf in werking zijn.
Uitgangspunt is concentratie van gebouwen en bouwwerken op een compact bouwblok.
Op basis van het bestemmingsplan dient bij het veranderen van het bouwblok voldaan te worden aan de
volgende voorwaarden:
De noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;
Om te beoordelen of de ontwikkeling noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering is door de gemeente
Doetinchem advies ingewonnen bij de Stichting Advisering Agrarische Bouwaanvragen (S/A/A/B). De S/A/A/B is
van mening dat de ontwikkeling vanuit landbouwkundig oogpunt bedrijfseconomisch uitvoerbaar is. Het advies is
opgenomen als bijlage.
Er is in onderhavige situatie sprake van een volwaardig bedrijf. Voor de continuïteit van het bedrijf, passend bij
de aard en omvang van het bedrijf, is de gevraagde omvang noodzakelijk. De omvang en de afmetingen is
doelmatig. Er zijn na nieuwbouw geen overtollige gebouwen: de voormalige jongveestal, werktuigenberging en
kuilvoeropslagen worden geamoveerd.
Vaststaat dat de ammoniakemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt ten opzichte van de
bestaande situatie, zoals die blijkt of kan worden afgeleid uit:
o een aan het bedrijf op het moment van inwerkingtreding van het plan reeds verleende vergunning als
bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel;
o als geen vergunning als bedoeld onder 1 is verleend, een aan het bedrijf op het moment van
inwerkingtreding van het plan reeds verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, danwel
een melding op grond van het activiteitenbesluit;
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Voor voorgenomen ontwikkeling is op 8 juli 2015 een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998
verleend. Deze is inmiddels onherroepelijk. In het kader van de aanvraag om vergunning ingevolge de
Natuurbeschermingswet is de ammoniakemissie en – depositie op de verschillende gebieden van de
toekomstige situatie inzichtelijk gemaakt.
Concluderend kan gesteld worden dat de toekomstige uitbreiding niet zal leiden tot significante negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten
in de omgeving.
Het bouwblok na wijziging voor minstens 50 % het oorspronkelijke bouwblok overlapt en geen gebouwen
door de wijziging buiten het bouwblok komen te liggen;
Voor het nastreven van een biologisch vleeskippenbedrijf welke zich richt op het dierenwelzijn, is het niet
mogelijk om deze voorwaarde na te streven. Het is dan ook niet mogelijk gebruik te maken van de
wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Onderhavige ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt middels een
projectafwijkingsbesluit, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
De oppervlakte van het bouwblok tot 1,5 hectare mag worden vergroot, met dien verstande dat wanneer de
bestaande oppervlakte reeds meer bedraagt dan 1,2 hectare, die oppervlakte met ten hoogste 25 % mag
worden vergroot;
Het bebouwd oppervlak bedraagt niet meer dan 1,5 hectare.
De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet onevenredig worden
aangetast en het woon- en leefklimaat niet verslechtert;
De milieuhygiënische voorwaarden van het bedrijf (geur, fijn stof, verkeer, geluid, externe veiligheid en
gezondheid) geven geen belemmeringen voor omringende bedrijven. Andersom zijn er geen belemmeringen van
omringende bedrijven voor het gewenste gebruik.
De landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die voldoet aan het
bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
Om een goede ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing te waarborgen is een erfinrichtingsplan
gemaakt, welke is opgenomen als bijlage. Binnen het erfinrichtingsplan is rekening gehouden met de meest
ideale landschappelijke inpassing, waarbij rekening is gehouden met het gestelde in het bestemmingsplan
Buitengebied 2012. Ten behoeve van de uitvoering van de landschappelijke inpassing is een anterieure
overeenkomst gesloten tussen de gemeente Doetinchem en initiatiefnemer.
De locatie niet is gelegen binnen de aanduiding 'overige zone – gnn’ of 'overige zone – go', tenzij toepassing
wordt gegeven aan het beschermingsregime Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone
(GO) zoals opgenomen in artikel 2.7.1 en 2.7.2 van de Omgevingsverordening Gelderland;
Onderhavig projectgebied is niet gelegen binnen een van deze aanduidingen.
De uitvoerbaarheid gewaarborgd is;
In paragraaf 6.13 en 6.14 zijn de aspecten economische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid getoetst.
Om de uitvoerbaarheid te waarborgen is een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de
gemeente Doetinchem.
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Realisatie van bedrijfsgebouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwblok.
De oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren mag per agrarisch
bedrijf ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen, met dien verstande dat een grotere oppervlakte
(binnen de mogelijkheden die het plan biedt) is toegestaan als er geen sprake is van een toename van de
ammoniakemissie van het betreffende bedrijf ten opzichte van de bestaande situatie, zoals die blijkt of kan
worden afgeleid uit:
o een aan het bedrijf op het moment van inwerkingtreding van het plan reeds verleende vergunning als
bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel;
o als geen vergunning als bedoeld onder 1 is verleend, een aan het bedrijf op het moment van
inwerkingtreding van het plan reeds verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu,
danwel een melding op grond van het activiteitenbesluit.
o Onder toename van ammoniakemissie wordt niet begrepen een project of handeling
waarbij stikstofdepositie wordt veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in het Natura 2000gebied die afzonderlijk en, ingeval het project of de handeling betrekking heeft op een inrichting als
bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, in cumulatie met andere projecten of
handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting, in de periode waarvoor een programma - als
bedoeld in artikel 19kg eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 geldt, niet een waarde
overschrijdt die is vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur gebaseerd op artikel 19kh lid 7
onder a sub 1 van de Natuurbeschermingswet 1998;
De goothoogte mag maximaal 6 m bedragen;
De bouwhoogte mag maximaal 11 m bedragen.

Ter plaatse van de aanwezige watergang geldt de bestemming ‘Water’. Op deze gronden mogen alleen
bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Water' worden gebouwd. Rekening is gehouden dat er ter plaatse
van de bestemming ‘Water’ geen gebouwen en/of bouwwerken worden opgericht.

Ten behoeve van de archeologische verwachting binnen het projectgebied zijn de dubbelbestemmingen
‘Waarde – Archeologie verwachting 2’ en ‘Waarde – Archeologie verwachting 4’ opgenomen.
Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud
en de bescherming van te verwachten archeologisch waarden in de bodem.
Voor onderhavig project dient een rapport overlegd te worden, waarin de archeologische waarde van de
gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld. Dit rapport is opgenomen als
bijlage.

Ten behoeve van de bescherming van de aanwezige gasleiding is de dubbelbestemming ‘Leiding – gas’
opgenomen. Op deze gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Leiding - Gas' worden
gebouwd. Er is rekening gehouden dat er binnen de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ geen bouwwerken
worden opgericht. Over de toelaatbaarheid van de bebouwing is ook contact geweest met de Gasunie. Die heeft
aangegeven geen belemmeringen te zien.

Ten behoeve van de bescherming van de aan te leggen hoogspanningsverbindingen zijn de dubbelbestemmingen
‘Leiding – Hoogspanningsverbinding 150/380 kV en 380 kV’ en ‘Leiding - Hoogspanningsverbinding 150 kV
ondergronds’ opgenomen.
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Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de hoogspanningsverbinding. Met betrekking tot onderhavige planvorming heeft overleg plaatsgevonden met de netbeheerder.
Geconcludeerd is dat de beoogde stallen zodanig zijn geprojecteerd buiten de belemmerde strook. Dit geldt voor
zowel de bovengrondse verbinding als de ondergrondse verbinding.
Opgemerkt wordt wel dat planten en bomen in de buurt van een hoogspanningsverbinding gevaar kunnen
vormen als deze te groot worden en te dicht bij de geleiders komen. Mede hierom is het oorspronkelijke
inrichtingsplan aangepast. De strook is vrij gemaakt van bomen.

Er dient rekening gehouden te worden met de gebiedsaanduidingen: ‘overige zone – waardevol landschap’ en
‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’.

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - waardevol landschap' zijn de gronden mede bestemd voor behoud
en versterking van de kernkwaliteiten van het waardevol landschap. Onderhavig project voorziet in het
versterken van de kernkwaliteiten van het waardevol landschap, waarbij aansluiting is gezocht bij het
Landschapsontwikkelingsplan “Wehlse Broeklanden”.

Nieuwvestiging (lees: planologisch voorzien in de vestiging van een agrarische veehouderij op een nieuw
agrarisch bouwblok) is niet toegestaan in het verwevingsgebied.
In bestemmingsplannen die betrekking hebben op een verwevingsgebied kan aan een agrarisch bedrijf ten
behoeve van de niet-grondgebonden veehouderijtak een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten
hoogste 1,0 hectare.
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de hoogspanningsverbinding.
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning hiervan afwijken en toestaan dat wordt
gebouwd overeenkomstig de andere aan de gronden toegekende bestemming(en), mits:
a. de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad;
b. vooraf de leidingbeheerder van de desbetreffende hoogspanningsverbinding gedurende drie weken in de
gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen omtrent de beoordeling bedoeld onder a, alsmede
over de beperkingen en voorschriften die gesteld dienen te worden ter bescherming van de daar genoemde
belangen, dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht.
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - magneetveldzone' is het bouwen ten behoeve van een gevoelige
bestemming en/of het gebruik van de gronden als gevoelige bestemming niet toegestaan.
Zoals vermeld in voorgaande paragraaf wordt aan deze voorwaarden voldaan.
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Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de beoogde
functie.
Het uitvoeren van een bodemonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de stallen is
uitvoerig rekening gehouden dat er geen verontreinigde stoffen in de bodem, grondwater en oppervlaktewater
kunnen komen. Met betrekking tot het aspect bodemverontreiniging zijn er geen bezwaren voor het huidige
en/of toekomstige gebruik van de locatie.

Onderhavige ontwikkeling mag geen geluidsoverlast veroorzaken op in de omgeving gelegen woningen of
gevoelige functies.
Voorliggend plan heeft geen betrekking op het wijzigen of toevoegen van geluidgevoelige objecten. De aspecten
weg- en railverkeerslawaai kunnen hierdoor buiten beschouwing worden gelaten.
De stallen worden natuurlijk geventileerd. Hierdoor heb je niet te maken met geluid producerende ventilatoren.
Met betrekking tot het bedrijfsverkeer kan gesteld worden dat het verkeer ter plaatse van voor geluidgevoelige
objecten is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor geluidhinder door transportbewegingen buiten de
inrichting behoeft niet te worden gevreesd.
Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek kan geconcludeerd worden dat het langtijdgemiddeld
geluidsniveau ten tijde van de representatieve bedrijfssituatie op de omliggende geluidsgevoelige objecten en op
100 meter van de inrichtingsgrens voldoet aan de geluidgrenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde. Het maximale
geluidsniveau van 70dB(A) wordt ten tijde van de representatieve bedrijfssituatie evenmin overschreden op de
omliggende geluidgevoelige objecten en op 100 meter. De indirecte hinder voldoet ten tijde van de
representatieve en incidentele bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).
Concluderend kan gesteld worden dat het aspect geluid niet voor belemmeringen zorgt.

De luchtkwaliteit mag niet verslechteren c.q. het project dient ‘niet in betekende mate’ bijdragen aan de
luchtverontreiniging.
Uit de fijn stof berekeningen, blijkt dat ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarden. Het project draagt
hiermee ‘niet in betekende mate’ bij aan de luchtverontreiniging. Op het gebied van luchtkwaliteit zijn derhalve
geen belemmeringen te verwachten voor de uitvoering van onderhavig project.

Veehouderijen dienen bij uitbreiding rekening te houden met de geurbelasting vanuit het veehouderijbedrijf
op de omliggende geurgevoelige objecten.
Om de geurbelasting van de omgeving te visualiseren, zijn berekeningen gemaakt met het verspreidingsmodel
V-stacks Gebied. De berekende waarden geurbelasting zijn gering en liggen ruim onder de geldende normen.
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Door onderhavig project mag de externe veiligheid niet in het geding komen.
Onderhavig plan heeft niet het doel nieuwe kwetsbare objecten toe te voegen. Ten aanzien van het groepsrisico
kan gesteld worden dat met het project het aantal personen dat binnen het projectgebied verblijft beperkt
toeneemt. Deze personen zijn zelfredzaam. Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn op
het gebied van de externe veiligheid voor de voortgang van het project.

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dient te
worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven.
Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief
worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt.
Voor het fokken en houden van vleeskuikens dient een afstand van 50 meter aangehouden te worden tot
hindergevoelige bebouwing. Binnen een afstand van 50 meter bevinden zich geen gevoelige objecten. Gesteld kan
worden dat door onderhavige ontwikkeling, ter plaatse van de woningen in de omgeving van het projectgebied,
op basis van bedrijven en milieuzonering sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.
Voor voorgenomen ontwikkeling is reeds op 8 juli 2015 een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet
1998 verleend. De toekomstige ontwikkeling zal niet leiden tot significante negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten in de omgeving.
Op basis van de uitgevoerde quickscan flora en fauna kan geconcludeerd worden dat er geen nader onderzoek
uitgevoerd hoeft te worden en er hoeft geen ontheffing ex. Art. 75C van de Flora en Faunawet aangevraagd te
worden.

Een toename in het verharde oppervlak resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. Uitgangspunt is
dat (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of een verbetering ten opzichte van de
huidige situatie.
Doordat de stallen zijn verspreid over een oppervlakte van ruim 30 hectare zal dit niet resulteren in een
versnelde afvoer van het hemelwater. Het afstromend hemelwater zal infiltreren in de bodem. De ontwikkeling is
hiermee hydrologisch neutraal.

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige
archeologische waarden niet worden aangetast. Daarnaast mag de ontwikkeling geen afbreuk doen aan
aanwezige cultuurhistorische waardevolle elementen.
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is door Hamaland Advies een archeologisch bureauonderzoek en
een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten van het veldonderzoek en het
selectieadvies zijn op 26 januari 2016 beoordeeld door gemeente Doetinchem (mw. G. Dutman) en diens
archeologisch adviseur, de Regionaal Archeoloog van de Omgevingsdienst Achterhoek (drs. M. Kocken).
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Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt in het plangebied geen vervolgonderzoek
geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. Archeologie vormt geen belemmering voor de
voorgenomen activiteit.
Bij het inpassen van het projectgebied is zoveel mogelijk geprobeerd om de Wehlse beek als structuurlijn
herkenbaar te houden in het gebied.

De ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot problemen bij de verkeersafwikkeling of tot parkeeroverlast.
Op- en afdraaiend verkeer maakt gebruik van de bestaande inrit. Vanaf de inrit is voldoende zicht op de
openbare weg en het fietspad. De verkeersveiligheid komt door onderhavig plan niet in het geding.
Als gevolg van onderhavige ontwikkeling zal een lichte toename zijn in het aantal af- en aanvoerbewegingen ten
opzichte van de huidige situatie. De toename van het aantal vervoersbewegingen is niet van dien aard dat
hierdoor verkeerstechnische problemen in de omgeving van het plangebied zijn te verwachten.
Gezien de beschikbare ruimte op het perceel zal het geen probleem zijn om voldoende geschikte
parkeerplaatsen te realiseren.

In artikel 2 lid 2 sub c van de Wet publieke gezondheid is voor volksgezondheid vastgelegd dat het college
van burgemeester en wethouders de taak heeft om gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen te
bewaken.
Op basis van de onderzochte gezondheidsrisico’s kan geconcludeerd worden dat het project geen ontoelaatbare
gezondheidsrisico’s voor de omgeving zal geven.

Het project dient economisch uitvoerbaar te zijn.
De Stichting Advisering Agrarische Bouwaanvragen is van mening dat de ontwikkeling vanuit landbouwkundig
oogpunt bedrijfseconomisch uitvoerbaar is.

Het project dient maatschappelijk uitvoerbaar te zijn. Dat wil zeggen dat de voorgenomen ontwikkelingen die
mogelijk worden gemaakt zijn besproken met belanghebbenden.
In het voortraject zijn de plannen reeds gedeeld met de omgeving. Concreet zijn de plannen op 9 juli 2015
toegelicht op een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Wehlse Broeklanden. Op deze avond zijn geen
kritische geluiden geuit over de beoogde ontwikkeling. Aanvullend is op 26 april 2017 een inloopbijeenkomst
georganiseerd voor alle geïnteresseerden uit de omgeving. Uitnodiging hiervoor is gepubliceerd in de weekkrant
Doetinchems Vizier. Tijdens deze avond zijn de plannen toegelicht en zijn vragen beantwoord. Tevens is
toegelicht worden hoe de verdere vergunningprocedure gaat.
Om te komen tot een omgevingsvergunning wordt de uitgebreide procedure Wabo gevolgd. Concreet houdt dit in
dat derden een zienswijze kunnen indienen bij het college van B&W en dat men (indien nodig) later in beroep (bij
Rechtbank) en hoger beroep (bij Raad van State) kan gaan indien men het niet eens is met het besluit van de
gemeente.
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Geconcludeerd kan worden dat het project, overeenkomstig de in de vorige paragrafen gegeven omschrijving
van het project en het projectgebied, ruimtelijk inpasbaar is en geen onaanvaardbare negatieve effecten heeft
op de in de omgeving aanwezige waarden en belangen.
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Er is in Nederland een toenemende vraag naar biologisch vlees. Momenteel kan hierin niet worden voorzien,
derhalve worden dieren geïmporteerd vanuit het buitenland. Om lang transport van levende dieren te
voorkomen en vanwege transparantie (consument wil weten waar het vlees vandaan komt) gaat de voorkeur er
naar uit om het vlees in Nederland te produceren. Hier wil initiatiefnemer op inspelen.
Initiatiefnemer heeft een systeem opgezet voor buitenloop van vleeskuikens. Door de goede leefomstandigheden
hebben de kippen een erkenning gekregen van de Dierenbescherming voor scharrel en biologisch vlees.

Op meerdere locaties bij kleine boerderijen zijn inmiddels op deze wijze stallen gerealiseerd. Zoals vermeld is er
op dit moment in Nederland sprake van een tekort aan biologisch geproduceerde kippenvlees. Dit tekort wordt
aangevuld vanuit België, Duitsland en met name Italië. Dit aandeel en daarmee afhankelijkheid van het
buitenland is inmiddels te groot geworden. Bestaande kippenhouders kunnen moeilijk omschakelen, omdat zij
veelal reeds hebben geïnvesteerd in een schaalvergroting met als gevolg grote stallen die niet om te bouwen zijn
en kampen met een beperkte beschikbaarheid van grond. Om deze reden is gezocht naar een nieuwe locatie met
als doel op de locatie een biologische pluimveehouderij op te richten voor de productie van het kippenvlees
(Kemper Landhoen).
Biologisch vlees wordt voornamelijk als vers vlees verkocht (dus niet ingevroren). Hierom is regelmatige
aanvoer (wekelijks) van slachtrijpe dieren noodzakelijk. Wetende dat de dieren in 11 weken uitgroeien tot
slachtrijpe dieren en dat er in verband met hygiëne sprake is van twee weken leegstand, zijn dertien stallen
nodig. In elke stal worden 4.800 dieren gehouden (maximaal toegestane koppelgrootte bij biologische houderij).
Voor 4.800 dieren is 2 hectare uitloop nodig. Deze uitgangspunten (voorwaarden vanuit de skal) resulteren in de
noodzaak om de 13 stallen verspreid over het perceel te situeren. Alleen dan is het mogelijk om de benodigde
uitloop aan te bieden.

Initiatiefnemer is als gesteld voornemens om aan de Broekhuizerstraat 2 te Wehl een biologisch
vleeskuikenbedrijf te realiseren. Hiervoor kan maar beperkt gebruik worden gemaakt van het bestaande
bouwblok. Kenmerkend voor biologische vleeskippen is dat ze ongeveer de helft meer hokruimte hebben dan de
reguliere vleeskippen. Volgens EU-wetgeving maximaal 10 dieren per m2 vloeroppervlak. Daarnaast hebben de
biologische kippen een uitloop in de buitenlucht van 4 m2 per kip. De stal mag volgens bovengenoemde
wetgeving niet groter zijn dan 480 m2, hetgeen betekend dat er maximaal 4.800 dieren per stal mogen worden
gehuisvest. Naast de stal moet dan ook 2 hectare, met bomen begroeide, uitloopruimte aanwezig zijn.
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Voor een economisch rendabele en doelmatige bedrijfsvoering wenst initiatiefnemer 13 stallen te realiseren,
waarvan er continu 10 bezet zijn. Één stal is deels leeg i.v.m. uitladen van een deel van de dieren.
Twee stallen staan volledig leeg, deze worden gereinigd, ontsmet en gereed gemaakt voor ontvangst van nieuwe
eendagskuikens. Deze stallen zullen onderling middels een weg met elkaar worden verbonden. Dit voor de
aanvoer van voer en dieren en de afvoer van slachtdieren en mest.
De bedrijfsgebouwen en bouwwerken van het huidige agrarische bedrijf zijn geconcentreerd op een bouwblok
van ca. 1 hectare. De overige gronden (ca. 29 hectare) zijn in gebruik als gras- en maïsland. Duidelijk is dat een
dergelijk biologische kippenbedrijf niet mogelijk gemaakt kan worden binnen het huidige bouwblok.
Binnen het bestaande bouwblok zal aanwezig blijven de bedrijfswoning, de ligboxenstal en een loods. In de
woning komt de bedrijfsleider te wonen. In de voormalige stal zal tevens een presentatieruimte worden
gerealiseerd.
Uitgangspunt van de gemeente Doetinchem bij het toekennen en wijzigen van bouwblokken is concentratie van
bebouwing op een compact bouwblok van ten hoogste 1,5 hectare. Daarnaast dient het bouwblok na wijziging
minstens voor 50 % het oorspronkelijke bouwblok te overlappen.
In het kader van dierenwelzijn dient bij elke stal een uitloop van 2 hectare gerealiseerd te worden, hierdoor is
het onmogelijk om de bebouwing te concentreren binnen een bouwblok. De stallen zijn dan ook verspreid
geprojecteerd over een oppervlakte van 30 hectare.
Naast een compact bouwblok kan volgens provinciaal beleid voor een niet-grondgebonden veehouderijbedrijf
binnen een verwevingsgebied een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten hoogste 1 hectare.
Mede in dit kader worden de huidige jongveestal (circa 323 m2), werktuigenberging (circa 395 m2) en
kuilvoeropslagen (circa 1015 m2) geamoveerd. Om te voorkomen dat men in de toekomst hier toch gebouwen
en/of bouwwerken kan realiseren wordt het bouwblok verkleind. Hiertoe wordt een aparte procedure
doorlopen. In onderstaande afbeelding zijn het vigerende bouwblok en bouwblok na wijziging weergegeven.
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Rekening houdend met de verschillende uitgangspunten zoals opgesomd in hoofdstuk 2 is gekomen tot
onderstaand plan.

Bij het projecteren van de stallen is rekening gehouden met de reeds bestaande kavelindeling, aanwezige
kavelsloten, aanwezige landschapselementen, reeds aanwezige kavelpaden, de gasleiding welke door het
projectgebied loopt en de voorgenomen hoogspanningsleiding.

Afdraaiend verkeer maakt gebruik van de bestaande inrit. Vanaf de inrit is voldoende zicht op de openbare weg
en het fietspad. De verkeersveiligheid komt hierdoor niet in het geding. Om alle individuele stallen bereikbaar te
maken voor vrachtwagens (aanvoer voer en dieren, afvoer slachtdieren en mest) wordt het reeds aanwezige
kavelpad hierop aangepast en daar waar noodzakelijk verlengd.
Met betrekking tot de aanwezige en voorgenomen leidingen heeft overleg plaatsgevonden met de beheerders.

Met betrekking tot de hoogspanningsleiding is geadviseerd om voor de stallen welke dicht bij de
hoogspanningsleiding worden gerealiseerd, alle metalen delen, zoals spanten en dakplaten, geleidend met
elkaar te verbinden aan aardelektroden, aan te brengen op de hoekpunten van de stal voor het afvoeren van
mogelijk optredende inductieve spanningen. Daarbij dient de aardingsinstallatie van het voedende net te voldoen
aan de geldende eisen van het elektriciteitsbedrijf. De bouwwerken dienen te worden opgetrokken uit
onbrandbaar of zeer moeilijk brandbaar materiaal. Voor de dak- en hoofddraagconstructie geldt een minimale
brandwerendheid van 60 minuten. Voor de tussenwand van het nieuwe naar het oude deel geld een
brandwerendheid van 30 minuten.
Voor uitvoering dient door de betreffende opzichter van de verbinding vastgesteld te worden wat de exacte
ligging is van de nieuwbouw t.o.v. de nulgeleider en worden aanvullende voorwaarden gesteld aan hulmiddelen
als kranen en opstelplaatsen.
Gesteld kan worden dat het projectgebied goed bereikbaar is voor hulpdiensten, bij eventuele calamiteiten.
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Met betrekking tot de aanwezige gastransportleiding is rekening gehouden met een belemmeringenstrook van
vijf meter ter weerszijden van de leiding om enerzijds de risico’s op een incident zoveel mogelijk te voorkomen
en anderzijds de effecten van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. Om een bedrijfszeker gastransport niet
in gevaar te brengen is de belemmeringenstrook in beginsel obstakelvrij.
Daarnaast is rekening gehouden dat er binnen de belemmeringszone:
Geen hoogopgaand en/of diepwortelende beplantingen en bomen worden aangeplant. Beplanting welke
wordt aangeplant binnen de belemmeringszone worden aangebracht conform de beplantingenlijst van de
Gasunie;
In de bodem geen voorwerpen, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair worden ingedreven;
Geen goederen permanent worden opgeslagen.

Uitgangspunt bij het landschappelijk inpassen van het projectgebied is dat aansluiting wordt gezocht op de
doelen van het landschapsplan de ‘Wehlse Broeklanden’.
Op onderhavige locatie wordt een volwaardig biologisch pluimveebedrijf gerealiseerd. Naast dat het
projectgebied wordt ingericht ten behoeve van de bedrijfsvoering voor het biologische pluimveebedrijf is in het
ontwerp veel aandacht besteed aan natuur, beleving en educatie.
Bij het inpassen van het project gebied is rekening gehouden met het streven dat de kippen de volledige
buitenruimte benutten. Dit kan alleen als ze zich veilig voelen en dus voldoende dekking vinden. Hiertoe is
overlegd met de pomoloog die namens de gemeente Doetinchem onderzoek heeft verricht naar de meest
voorkomende en geschikte fruitbomen in de directe omgeving van de Broekhuizerstraat 2.
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Het toepassen van o.a. oude rassen hoogstam fruitbomen blijkt een adequate manier om een goede verhouding
tussen landschapselementen en dierenwelzijn te creëren. Ook het gegeven dat er gebruik gemaakt wordt van
meerdere fruitrassen per perceel, geeft een grotere biodiversiteit en dus minder kans op aantastingen en
plagen bij de bomen. Bovendien speelt een grotere biodiversiteit van aanplant ook mee in de biologische
bestrijding, bijvoorbeeld doordat de omringde landschapselementen zorgen voor schuilplaatsen. De opbrengst
van de fruitbomen moet bijvoorbeeld gebruikt worden in de sapverwerking of huisverkoop. De biologische
bedrijfsvoering zorgt ervoor dat er in de toekomst zorgwerkplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
De toekomstige beplanting wordt zo gesitueerd dat de beleving van de stallen in het landschap niet als
overheersend wordt ervaren. De beplanting zorgt ervoor dat het landschap niet onevenredig aangetast wordt.
De stallen worden niet angstvallig weggewerkt, maar o.a. solitaire bomen, struweelhagen, een elzensingel,
knotwilgen en boomgaarden zorgen voor een natuurlijke overgang.
Door deze aanleg wordt verdichting van het kleinschalige landschap gerealiseerd. De natuur wordt versterkt en
landschapswaarden worden geaccentueerd.
De aanplant zal ook de landschapsbeleving versterken voor de wandelaars in het uitloopgebied van de Huet en
Dichteren. Er loopt namelijk al een wandelpad langs de Wehlse beek. De wandelaar zal nu ook zicht hebben op de
herstelde inrichting zoals die vroeger was. Er zullen i.v.m. de bedrijfsvoering extra wandelpaden voor publiek
worden aangelegd, echter mag het publiek pas na aanmelding over het terrein. Bovendien mogen
geïnteresseerde vakbroeders via excursies over het perceel om inzicht te krijgen in de werkwijze van
KemperLand. Ook de aanleg van zichtstallen is hiervoor bedoeld. De Wehlse beek zal als een strakke lijn in het
landschap zichtbaar zijn, maar de aanplanting zal e.e.a. verzachten en zorgen voor een mooiere inbedding.
Ook is een gedeelte van het projectgebied ingericht ten behoeve van een bijenstal. De bijen helpen bij de
bestuiving van de aan te planten (fruit)bomen en planten.
Gekozen is voor inheemse beplanting, voorkomend in de directe omgeving en passend in het landschap. De
struweelhagen komen grotendeels overeen met de situatie zoals in de 50er jaren. De struweelhagen bestaan
voornamelijk uit meidoorn en sleedoorn, aangevuld met hondsroos. De fruitbomen zijn een selectie, gekozen na
afstemming met de pomoloog. Deze pomoloog heeft voor de gemeente Doetinchem de fruitbomen in dit gebied al
eens in kaart gebracht. De elzensingel is speciaal voor zaadetende vogels en als afwisseling in het landschap.
Verder staan er in elk perceel meerdere solitaire bomen, een boomgaard en struweelhagen om die
dekking/veiligheid voor de kippen te krijgen.
Bovenstaande is uitgewerkt in een inpassingsplan, welke is opgenomen als bijlage bij deze onderbouwing.
Middels een anterieure overeenkomst tussen de gemeente Doetinchem en initiatiefnemer is gewaarborgd dat er
ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de landschappelijke inpassing.
Het is zeer wenselijk om burgers te laten zien hoe de biologische vleeskuikens worden gehouden. Hiermee richt
men zich op educatie rondom veehouderijen, welke goed binnen het beleid van de provincie past om in te spelen
op de verbinding van stad en land.
Twee stallen worden ingericht als een zogenaamde ‘zicht stal’. De bezoeker kan via een aparte ruimte in de stal
kijken. In deze zogenoemde zichtruimten is extra informatie over de biologische pluimveehouderij aanwezig.
Daarnaast wordt er een ontvangstruimte recreëert binnen het bedrijf, waar extra informatie over de biologische
pluimveehouderij aanwezig is zoals tekstborden, videofilms en informatiefolders over het bedrijf. Tevens zijn er
complete lespakketten beschikbaar. Scholen kunnen deze lespakketten op school gebruiken. Een bezoek aan het
biologische vleeskuikenbedrijf hoort hier natuurlijk ook bij.
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Binnen het projectgebied van 30 hectare landbouwgrond, worden een dertiental kleine (ronde) stallen
gerealiseerd. Elke stal heeft een oppervlak van circa 503 m2. Aan de stal bevindt zich een sluis van 19 m2. De
stallen hebben een goot- en nokhoogte van respectievelijk 3,2 en 6,5 meter. Waarmee voldaan wordt aan de gooten nokhoogte uit het bestemmingsplan. Naast de stallen wordt een voersilo geplaatst.
Per stal kunnen 4.800 dieren worden gehuisvest. Bij elke stal hoort een uitloop van circa 2 hectare.

Met voornoemde opzet voldoet het project aan de voorwaarden voortkomend uit de ruimtelijke analyse van het
plangebied en aan het beleid dat voor de ontwikkeling relevant is. Daarnaast zijn er geen ruimtelijke en milieu
hygiënische belemmeringen. In de navolgende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan.
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Het projectgebied is gelegen tussen de Doetinchem en Wehl. De oudste vindplaatsen uit het gebied zijn van de
jagers en verzamelaars, die zich op de hoge rivierduinen langs het dal van de Oude IJssel voortbewogen. Vanaf
het Neolithicum komt het boerenbedrijf op gang. Vanaf de IJzertijd nemen het aantal nederzettingen toe. Pas
vanaf de Late Middeleeuwen neemt de bewoning in de regio weer gestaag toe. Vanaf de Vroege Middeleeuwen
zijn ook schriftelijke bronnen bekend. Zo wordt de nederzetting Doetinchem al in het jaar 838 n. Chr. in een
schriftelijke bron vermeld. De eerste vermelding van Wehl komt uit de 12 eeuw n. Chr.15
Vóór 1900 bestaat het projectgebied voornamelijk uit weilanden. Op de Pruisische atlas uit 1734/1735 is de
perceelsindeling al in deze vorm zichtbaar. Er zijn alleen wat minder percelen. Deze zijn later wellicht gesplitst.
Aan de vorm is goed te zien dat ze tot het jongere ontginningsgebied behoren. Op de kaart van 1900 valt op dat
een object op is aangegeven. Op de kaart omstreeks 1950 is weinig verschil zichtbaar. Wel valt op dat het object
binnen het projectgebied is verdwenen. Ook is de bebouwing rondom Wehl iets toegenomen.
In de jaren '50 vormde het wegennet in de regio een weinig geïntegreerd systeem. Er waren wel wegen die de
huidige plaatsen op de route aandeden, maar die waren niet gestroomlijnd. In de jaren '60 werd de
Broekhuizerstraat aangelegd. De Broekhuizerstraat is gerealiseerd deels op de weg die ook op de oudere
kaarten al is aangegeven. De huidige boerderij binnen het projectgebied is gebouwd omstreeks 1977. Later is de
boerderij uitgebreid met een stal en een tweetal bergingen. In de jaren '80 groeiden de kernen Doetinchem en
Wehl sterk. Bij de bouw van de Doetinchemse wijk De Huet is ook het tracé tussen de kernen gereed gekomen.
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Binnen de gemeente Doetinchem komen een vijftal verschillende landschapstypen voor. De voorkomende
landschapstypen zijn in onderstaand figuur weergegeven.

Het projectgebied is gelegen in het Nattebroek- en heideontginningenlandschap ter plaatse bekend als Wehlse
Broeklanden. De gronden zijn vooral in gebruik als grasland voor melkveehouderijen en deels als bouwland voor
maïs. Langs de beken en haaks daarop zijn houtwallen aanwezig. In het algemeen staan langs de rechte wegen
bomenrijen. De beplantingselementen zijn spaarzaam en anders relatief transparant, zodat grote ruimten
ontstaan. Door de grote openheid van het gebied vallen weg- en erfbeplanting direct op. De erven liggen langs de
rechte wegen die dienden als basis van de ontginningen. Soms geconcentreerd, soms gelijkmatig verspreid. De
afstand van de erven tot de weg verschilt per situatie. Langs de erven staan windsingels en houtwallen. Waar
windsingels staan is afhankelijk van de oriëntatie van het erf. Soms eenzijdig, soms tweezijdig. In grote open
gebieden soms rond het hele erf. Het beeld van het erf van buitenaf is meestal groen met hier en daar een glimp
van de bebouwing. De erven zelf hebben een rationele vorm met haakse hoeken. De bebouwing staat in een
rechthoekig patroon, waarbij één as evenwijdig is aan de zijdelingse perceelsgrens. Als die perceelsgrens niet
haaks op de weg staat, ligt het erf scheef ten opzichte van de weg. Het woonhuisgedeelte van de boerderij richt
zich naar de weg. Dit gedeelte staat meestal los van de schuren. Schuren staan achter het woonhuis met de nok
evenwijdig aan de perceelsgrens. Vaak ontwikkelt bebouwing zich in de diepte van het perceel. Als er al variatie
is in de nokrichting dat staat bebouwing haaks op elkaar.

De omgeving van deze locatie aan de Provincialeweg N813 kenmerkt zich door de aanwezigheid van diverse
agrarische bedrijven en burgerwoonbestemmingen. Aan de noordoostkant wordt het plangebied begrenst door
de Wehlse beek waarlangs een wandelpad is gelegen. Op een afstand van circa 600 meter is de wijk De Huet
gelegen en op een afstand van circa 1.000 meter de kern van Wehl. Aan de overzijde van de Provincialeweg
bevindt zich een recreatievoorziening: Pitch & Putt Golf Doetinchem.
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De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt circa 30 hectare. Binnen het projectgebied bevindt zicht
een melkveehouderij met de daarbij behorende gronden. De landbouwgronden die liggen achter en naast de
stallen zijn voornamelijk in gebruik als grasland en maïsland.

Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door een belangrijke verkeersader, te weten de
Broekhuizerstraat. Voor deze weg geldt een maximum snelheid van 80 km/ uur. Aan weerszijde van de weg
bevinden zich vrijliggende fietspaden. Het projectgebied wordt ontsloten via een centrale inrit, vanaf de
Broekhuizerstraat. De landbouwgronden zijn bereikbaar via een kavelpad welk door het projectgebied is
gelegen.

Vanuit Wehl gekomen ligt het plangebied tot aan de boerderij verscholen achter bosplantsoen. Vanuit de richting
van Doetinchem is het plangebied tot aan het kavelpad goed zichtbaar. De bebouwing en het achter het kavelpad
gelegen projectgebied is afgeschermd door beplanting.
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In het projectgebied zijn diverse kavelsloten aanwezig, welke zijn aangesloten op de Wehlse beek.
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Op de betreffende percelen aan de Broekhuizerstraat 2 wordt momenteel een melkveehouderij geëxploiteerd. Op
deze locatie geldt een melding Activiteitenbesluit voor het houden van 100 melkkoeien en 75 stuks vrouwelijk
jongvee.
Op de navolgende luchtfoto is de huidige bebouwing binnen het projectgebied weergegeven. Het bedrijf bestaat
naast een bedrijfswoning (bw), uit een ligboxenstal met melkput centraal op het erf (1), een jongvee stal (2) en
een werktuigenberging (3) aan de zuidwestkant, een opslagloods (4) in het noordoosten en enkele
kuilvoeropslagen (5) achter op het erf.

De landschapselementen in het project bestaan uit:
De singel ten zuidwesten van de huidige boerderij met hierbij enkele solitaire bomen;
7 essen ten noorden van de huidige boerderij;
21 knotwilgen langs het bestaande kavelpad ten oosten van de boerderij;
Wegbeplanting langs de Broekhuizerstraat bestaande uit bosplantsoen aan de zuidwestkant de boerderij;
35 essen langs de Broekhuizerstraat aan de zuidoostkant van de boerderij;
Enkele groensingels langs de kavelsloten en de Wehlse beek;
Enkele solitaire bomen bestaande uit knotwilg en eik.
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Vanwege de veiligheid, de betrouwbaarheid en de grote transportcapaciteit, spelen in Nederland buisleidingen
en kabels een belangrijke rol bij het transport van brandstoffen, dataverkeer, elektriciteit ed. Buisleidingen en
kabels vormen een ‘vitale infrastructuur’ die een goede regeling en een gepaste bescherming behoeft. Een vorm
daarvan is het planologisch beschermen van buisleidingen en kabels door het vastleggen van de locatie van de
leidingen en kabels inclusief de bijbehorende belemmeringenzones in bestemmingsplannen. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet daarbij gekeken worden of er in het projectgebied planologisch relevante leidingen zijn
gelegen. Indien er planologisch relevante leidingen zijn gelegen, dient gemotiveerd te worden op welke wijze
hiermee rekening is gehouden.
Binnen het projectgebied is een gasleiding van de Gasunie aanwezig. Daarnaast is er het voornemen voor de
aanleg van een boven- en ondergrondse hoogspanningsleiding.
De 380/150kV spanningvoerende geleiders bevinden zich op een hoogte van circa 20 meter t.o.v. het maaiveld,
echter bevindt zich op een hoogte van circa 11 a 13 meter t.o.v. het maaiveld een onderliggende nulgeleider die
als spanningvoerend moet worden beschouwd tot max. 50kV. Hiervoor dient 1,5 meter veilige afstand te worden
gehanteerd PLUS 2 meter (afstand mens bij werkzaamheden op het dak) = 3,5 meter.
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In dit hoofdstuk komt het overheidsbeleid aan de orde dat van invloed is op de specifieke ontwikkeling aan de
Broekhuizerstraat 2 te Wehl waar voorliggende ruimtelijke onderbouwing betrekking op heeft. Uit onderzoek
blijkt dat de volgende beleidsstukken niet van invloed zijn:
Herziene woningbouwstrategie, gemeente Doetinchem, 5 november 2015;
Dit plan is daarom ook niet verder toegelicht in deze onderbouwing. Het beleid wat wel van invloed is op de
ontwikkeling is in dit hoofdstuk verwoord en afgewogen.

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In deze structuurvisie wordt
een samenhangende visie gegeven op het Nederlands Rijk tot 2040. Kernwoorden in het SVIR zijn concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig.
De belangrijkste verandering is het terugtreden van de rijksoverheid op het gebied van ruimtelijke ordening.
Lagere overheden, waaronder provincies en gemeenten krijgen een grotere rol volgens het principe ‘decentraal,
tenzij…’. De gebruiker moet weer centraal komen te staan. Het Rijksbeleid richt zich daarom op het
vereenvoudigen van de regelgeving en heeft dertien rijksbelangen benoemd waar het Rijk de
verantwoordelijkheid houdt. Het Rijk verwacht dat medeoverheden zich eveneens inzetten voor meer eenvoud en
integratie op het gebied van ruimtelijke regelgeving. Hierdoor zal de bestuurlijke druk afnemen en ontstaat
ruimte voor regionaal maatwerk.
De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat
het Rijk over aan de provincies. Het Rijk versterkt de samenhang tussen de verschillende modaliteiten en tussen
ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit.
Het Rijk heeft drie doelen geformuleerd en per doel een aantal nationale belangen. Voor deze nationale belangen
is het Rijk verantwoordelijk en wil zij resultaten boeken op de middellange termijn (2028).

Wat betreft de toets van de ontwikkeling aan de Ladder voor duurzame verstedelijking kan het volgende worden
geconstateerd: wat onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan is in het Besluit ruimtelijke ordening
opgenomen. Een stedelijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke
voorzieningen’. Onderhavig project heeft betrekking op het mogelijk maken van een biologisch vleeskuikenbedrijf
in het buitengebied van de gemeente Doetinchem. Dit wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling.
De provincies dienen deze nationale belangen te verankeren in hun eigen structuurvisies. Via de provinciale
belangen en de provinciale Verordening wordt het beleid vastgelegd voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. De
gemeenten zijn vervolgens gehouden om het provinciale kader te vertalen in hun eigen beleid.
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Op 30 december 2011 is de Barro in werking getreden. Het Barro is ook wel bekend als de AMvB Ruimte. Op 1
oktober 2012 is de Barro uitgebreid met nieuwe projecten, zoals reserveringen voor infrastructuur.
Projectspecifiek:
Het projectgebied is niet gelegen in of nabij een gebied waarin het rijk een nationaal belang heeft
aangewezen, daarom heeft de AMvB Ruimte geen consequenties voor het voorliggend plan.

In deze visie beschrijft de provincie hoe zij de komende jaren willen omgaan met ontwikkelingen en initiatieven.
Het is een 'plan' dat richting geeft en ruimte biedt; geen plan met exacte antwoorden. De provincie kiest er in
deze visie voor om vooral opgaven en rollen te benoemen. Omstandigheden veranderen; nieuwe ontwikkelingen
en kansen kunnen zich voordoen. De provincie wil daarop inspelen en nodigt partijen daarom uit om mee te
denken en te werken. Waar u 'energie' heeft, wil de provincie met u aan de slag. Dit als antwoord op de vraag: is
het allemaal haalbaar? De provincie wordt pragmatischer, nodigt uit en kiest voor dynamiek.
Op 9 juli 2014 is de Omgevingsvisie vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Het beleid
is inmiddels meerdere malen geactualiseerd. In de omgevingsvisie zijn het waterplan, het provinciaal verkeeren vervoerplan, het streekplan, het milieuplan en de reconstructieplannen herzien en samengebracht. Hierin
staan de hoofdlijnen van het provinciaal beleid. De regels zijn opgenomen in de omgevingsverordening (zie
hierna).
De hoofdlijnen van de visie zijn:
Een duurzame economische structuurversterking;
Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving.
De provincie streeft daarbij naar sterke steden met aantrekkingskracht en een vitaal platteland. Ten aanzien van
het platteland wordt van de bewoners verwacht dat ze actief inspelen op veranderingen. Aldaar moeten kwaliteit
en vitaliteit samen opgaan.
Ten aanzien van de land- en touwbouw streeft de provincie ernaar de grote sociaal-economische betekenis van
de sector voor het Gelders platteland ook in de toekomst te behouden. De provincie faciliteert de agrarische
sector en biedt individuele ondernemers ontwikkelingsruimte om economisch concurrerend en duurzaam te
produceren. In het provinciaal beleid wordt onderscheid gemaakt in grondgebonden veehouderij en nietgrondgebonden veehouderij. Een grondgebonden veehouderij is een agrarisch bedrijf dat gericht is op het
ontwikkelen van activiteiten waarbij de productie voor meer dan 50% afhankelijk is van het voer-producerend
vermogen van de grond waarover het bedrijf kan beschikking. Bedrijven die hier niet aan voldoen worden als
niet-grondgebonden beschouwd.
Projectspecifiek:
Omdat het merendeel van het voer (krachtvoer) afkomstig is van buiten het bedrijf, moet het beoogde
bedrijf van initiatiefnemer als een niet-grondgebonden bedrijf worden beschouwd.
Sinds 2005 werden de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij vooral bepaald door de bepalingen in de
reconstructieplannen. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden
en landbouwontwikkelingsgebieden.
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Met de inwerkingtreding van de omgevingsvisie had de provincie de ambitie om de zonering uit de
reconstructieplannen te schrappen en daarvoor in de plaats het zogenaamde plussenbeleid in te voeren. Dit
houdt in dat ondernemers met ontwikkelingsplannen de groei moeten verdienen door stappen te zetten die
verder gaan dan de wet vraagt, maar wel bedrijfseconomisch haalbaar zijn. Omdat op moment van vaststelling
van de omgevingsvisie het beoordelingssysteem nog niet duidelijk was, hebben provinciale staten beslist dat
vooralsnog voor de niet-grondgebonden veehouderij de bouwblokregimes blijven gelden die in het kader van de
reconstructie van kracht zijn geworden.
Momenteel wordt het nieuwe plussenbeleid nader uitgewerkt door de provincie. Naar verwachting zal één en
ander medio 2016 duidelijk zijn en ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten.
Projectspecifiek:
De locatie Broekhuizerstraat 2 te Wehl is gelegen in de Achterhoek. Hiervoor geldt het reconstructieplan
Achterhoek en Liemers.
De projectlocatie is gelegen in het verwevingsgebied. Volgens het reconstructieplan mag een intensieve
veehouderij maximaal 1 hectare groot zijn. Is het huidige bouwblok reeds groter, dan wordt dit
gerespecteerd.
Bouwblokregimes gelden ENKEL voor de intensieve veehouderij. Specifiek is bepaald dat een biologische
veehouderij niet wordt aangemerkt als intensieve veehouderij.
Wetende dat het beoogde bedrijf een biologische pluimveehouder betreft, volgen uit de omgevingsvisie geen
beperkingen voor het beoogde bedrijf.

De verordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van
het beleid van de omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is. De ruimtelijke verordening Gelderland is op 24
september 2014 door Provinciale Staten van Gelderland vastgesteld en op 8 juli 2015 geactualiseerd.
De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de
Provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving
opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening,
milieu, water, verkeer en bodem.
Kijkend naar de definities opgenomen in de verordening moet geconcludeerd worden dat het beoogde bedrijf
een niet-grondgebonden veehouderij betreft. Wetende dat de projectlocatie is gelegen in het verwevingsgebied
zijn de volgende regels relevant:
Nieuwvestiging (lees: planologisch voorzien in de vestiging van een agrarische veehouderij op een nieuw
agrarisch bouwblok) is niet toegestaan in het verwevingsgebied.
In bestemmingsplannen die betrekking hebben op een verwevingsgebied kan aan een agrarisch bedrijf ten
behoeve van de niet-grondgebonden veehouderijtak een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten
hoogste 1,0 hectare.
Projectspecifiek:
De locatie Broekhuizerstraat 2 te Wehl is gelegen in het verwevingsgebied.
Thans is reeds sprake van agrarisch bedrijf op de locatie. Van nieuwvestiging is derhalve geen sprake.
Wel is sprake van omschakeling van een grondgebonden veehouderijtak naar een niet-grondgebonden
veehouderijtak. Echter dit wordt niet uitgesloten met de verordening.
Voor de beoogde plannen zal het bouwblok aangepast moeten worden. De benodigde oppervlakte hoeft niet
groter te zijn dan 1 hectare, waardoor geconcludeerd kan worden dat wordt voldaan aan het gestelde in de
verordening.
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In paragraaf 6.10, wordt nader ingegaan op de aanwezige cultuurhistorie in het ontwikkelingsgebied. De
ontwikkeling sluit aan op de doelstellingen zoals aangegeven in het beleidskader.

Op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012
vastgesteld. Dit is een actualisatie van de Regionale structuurvisie uit 2004. Als basis voor ruimtelijk beleid zijn
er een aantal speerpunten voor de regio benoemd. Dat zijn:
Omgaan met de krimp;
Externe relaties;
Veranderingen in het landelijk gebied;
Overstap naar duurzame energie.

De kaart geeft de regionale structuren en kwaliteiten weer.
Landschap: De verschillen in landschapstypen zijn een belangrijkste identiteitsdrager van de Achterhoek
vormen. De Achterhoekse gemeenten willen die kenmerken en landschappelijke verschillen in de toekomst
behouden, versterken of herstellen. Het gaat er daarbij niet om terug te keren naar het verleden, maar om het
opdoen van inspiratie uit het verleden bij de toekomstige inpassing van nieuwe ontwikkelingen. De
karakteristieken van deze landschapstypen bieden aanknopingspunten voor de inpassing van nieuwe
ontwikkelingen. Het Achterhoekse landschap kan veel functies kan absorberen. De 'landschapstypekaart'
(bijlage 5 van de structuurvisie) geeft het regionale kader weer. De aanbevelingen met betrekking tot lokale
wijze van inpassing staat hier ook verder beschreven.
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Projectspecifiek:
Het projectgebied bevindt zich in het gebied met landschapstypes RHO (Heide-ontginningen). De
heideontginning wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid en lange lijnvormige structuren. Het
landschap in dit gebied is in hoge mate in evenwicht. Het streven is gericht op het behouden van het totale
beeld.
Middels de landschappelijke inpassing van het plan worden de bekende lijnelementen in het
heideontginningsgebied versterkt. De toekomstige beplanting wordt zo gesitueerd dat de beleving van de
stallen in het landschap niet als overheersend wordt ervaren.

Bereikbaarheid van en in de regio is van groot belang. De infrastructuur is derhalve wel functioneel van belang.
Deze is voor de toekomst maar zeer beperkt ruimtelijk ordenend, niet meer dan het nu al is. De pijlen geven de
verbindingen aan waar verbetering noodzakelijk-wenselijk is.
Projectspecifiek:
Het projectgebied bevindt zich tussen 2 clusters waar infrastructurele maatregelen nodig zijn volgens de
Structuurvisie Achterhoek. Cluster 2 betreft de Aansluiting A18-Wehl: Aansluiting op Regionale Bedrijven
Terrein Doetinchem en Ontsluiting Doetinchem via de Westkant. Cluster 4 betreft Doetinchem kern:
verbeteren verkeersstructuur Doetinchem, met name de randwegen.
Wat betreft cluster 2 wordt er gefocust op de Broekhuizerstraat, Weemstraat en A18. Het projectgebied
bevindt zich ten oosten van dit gebied en heeft dus geen verband met dit verkeersknelpunt
Wat betreft cluster 4 wordt er met name gefocust op de betere door en toestroming van het centrum en de
aansluitingen A12, A18 en de regionale bedrijventerreinen. Het project heeft hierop geen invloed.

Voorzieningen worden in een bepaalde mate geconcentreerd in bestaande grotere kernen, te weten Doetinchem,
Winterswijk, Vorden, Hengelo, Borculo, Eibergen, Ruurlo, Neede, Lichtenvoorde, Groenlo, Aalten, Dinxperlo,
Varsseveld, Gendringen, Steenderen, Wehl, Didam, 's-Heerenberg, Zelhem, Ulft /Gendringen en
Silvolde/Gaanderen/Terborg. Dit betekent echter niet dat overal hetzelfde voorzieningenniveau wordt
nagestreefd. In eerste instantie bepalen lokale behoefte en initiatief het niveau van de voorzieningen. Regionaal
wordt afstemming gezocht om overaanbod en/of concurrentie door nabijheid te voorkomen. Het uitkristalliseren
van deze afstemming is nog in voorbereiding.
Projectspecifiek:
Onderhavig project is niet gelegen in of nabij een dorpskern en heeft zodoende geen directe invloed op het
voorzieningenniveau.

Deze speerpunten gelden regionaal en zijn in banners in de zijkant weergegeven. Er zijn geen specifieke locaties
voor aangewezen. Wel wordt regionale afstemming nagestreefd.
Zoals eerder in hoofdstuk 3 behandeld is het wenselijk om burgers te laten zien hoe de biologische vleeskuikens
worden gehouden. Er worden twee stallen ingericht als een zogenaamde ‘zicht stal’. Daarnaast wordt er een
ontvangstruimte recreëert binnen het bedrijf, waar extra informatie over de biologische pluimveehouderij
aanwezig is zoals tekstborden, videofilms en informatiefolders over het bedrijf.
Met betrekking tot het thema ‘beleving’ worden wandelpaden binnen het projectgebied gerealiseerd. Ook wordt
een bijenstal aangelegd.
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In het Waterbeheerplan 2010-2015 zijn door het Waterschap Rijn en IJssel opgestelde uitgangspunten voor
water-, waterkeringen- en waterwegbeheer vastgelegd. Kernbegrippen zijn schoon, levend en functioneel water.
Het waterschap streeft samen met gemeenten naar een vorm van duurzaam stedelijk waterbeheer en
verbetering van de waterkwaliteit, door afkoppelen van schoon regenwater, het minimaliseren van de
verontreiniging van oppervlaktewater en waterbodem en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Met
betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit van oppervlaktewater wordt gewerkt aan nadere
invulling van doelstellingen en maatregelen op basis van de normstelling uit de Europese Kaderrichtlijn Water.
Op de ruimtelijke functiekaarten is aangegeven welke functies en gebieden leidend zijn voor de inrichting en het
beheer van het watersysteem in een gebied. Voor elke functie zijn beschermingsvoorwaarden vastgesteld. In of
in de omgeving van het projectgebied zijn geen bijzondere waterkundige gebieden en/of functies gelegen.
Het waterschap wil in het watertoetsproces vroegtijdig meedenken over de rol van het water in de ruimtelijke
ontwikkeling en wil samen met de gemeente op zoek naar de bijdrage die water kan leveren aan de verbetering
van de leefomgeving.
De ontwikkeling sluit aan op de doelstellingen zoals aangegeven in het plan. In paragraaf 6.9 wordt nader op het
aspect water ingegaan.

De structuurvisie bevat ruimtelijke kaders waarbinnen de gemeente Doetinchem de komende jaren wil werken.
Daarbij gelden vier thema’s:
Beherend ontwikkelen van stad en platteland;
Kwaliteit versus kwantiteit;
Economische kansen;
Doetinchem en haar omgeving.
In de structuurvisie Doetinchem 2035 is onderhavig projectgebied gedeeltelijk gelegen in de zone gedefinieerd
als ‘oogsten in het buitengebied’ en ‘ruimte voor het water’.
Doelstelling van de opgaven Oogsten in het buitengebied is om op die plaatsen waar sprake is van het
samengaan van extreem hoge kwaliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van natuurwaarden of cultuurhistorie,
extra inspanningen te leveren. Door de kwaliteiten met elkaar te verbinden kunnen ze samen een heel bijzondere
locatie opleveren. Daarnaast zijn er nog plekken in het buitengebied waar in het verleden plannen voor
bestonden, maar waarvan de toekomst om verschillende redenen nu onduidelijk is. Door deze opnieuw te
bekijken, kunnen zij mogelijk een nieuwe, meer onderscheidende functie in het buitengebied gaan innemen.
Doelstelling van de opgave Ruimte voor het water is te anticiperen op wijzigingen in het watersysteem die
kunnen optreden als gevolg van klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Diverse ontwikkelingen geven
aanleiding om de sturende kwaliteit van water meer te gaan benutten en letterlijk ruimte te maken voor het
water. Iedere ruimtelijke ontwikkeling kan aanleiding zijn om dit te doen.
Onderhavig project past binnen de kaders uit de structuurvisie. Met name door de koppeling tussen stad en
platteland, de inpassing op landschappelijk gebied en educatie.
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Bij het landschappelijk inpassen van het projectgebied is aansluiting gezocht bij het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) “Wehlse Broeklanden”.
Een van de doelstellingen in het landschapsplan De Wehlse Broeklanden is het ontwikkelen van economische
vitaliteit. Het streven is het versterken van duurzame economische mogelijkheden van landbouw en andere
sectoren door meervoudig ruimtegebruik. Het houden van biologische kippen volgens het nieuwe concept is
daar een voorbeeld van. Bovendien draagt het bij aan het behoud van productiecapaciteit voor de landbouw.
Tevens draagt de inbreiding bij aan het behoud/uitbreiding van werkgelegenheid en de leefbaarheid op het
platteland. Er wordt gezorgd voor versterking van de sociale leefbaarheid door het aanbieden van
zorgwerkplekken.
Het gebied waarin het perceel Broekhuizerstraat 2 te Wehl valt, stond voorheen bekend als GIOS (Groen in en om
de Stad) en valt in het deelgebied ‘het beekdal’. Nu is het gebied (meer) bekend onder de naam Wehlse
Broeklanden. De uitgangspunten van het LOP zijn eveneens speerpunten van dit plan. Een van de belangrijkste
speerpunten van de inbreiding is het perceel gedeeltelijk in ere te herstellen en in te richten gebaseerd op het
landschap in de 50er jaren. Hierbij zijn de kaders en doelstellingen van de Wehlse Broeklanden bepalend.
De gemeente heeft het plan “Wehlse Broeklanden” gedefinieerd in vijf deelgebieden. Te weten in de gebieden:
De hogere, drogere gronden;
Het beekdal;
De Sleeg;
De uiterwaarden rond Barlham;
Het kampenlandschap.
Het perceel Broekhuizerstraat 2 is gelegen in het deelgebied ‘beekdal’.
Het beekdal betreft de omgeving van de Wehlse beek. In het deelgebied van een beekdal zijn openheid, beplanting
loodrecht op de Wehlse beek en lange linten in het landschap karakteristiek. De vroegere dwarslijnen waren
heggen, paden singels en sloten. De gemeente Doetinchem vraagt naar mogelijkheden het beekdal geschikt te
maken als uitloopgebied voor haar bewoners. In het beekdal wil de gemeente de openheid, de lange lijnen en het
groene karakter versterken, met nadruk op natuurontwikkeling.

Op 29 oktober 2015 heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de
gemeente Doetinchem vastgesteld: Buitengebied 2012.

Onderhavig projectgebied is grotendeels gelegen binnen de bestemming ‘Agrarisch’. Voor het bedrijf is een
bouwblok opgenomen. Aldaar mag een agrarisch bedrijf in werking zijn.
Op basis van het bestemmingsplan dient bij het veranderen van het bouwblok voldaan te worden aan de
volgende voorwaarden:
De noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;
Vaststaat dat de ammoniakemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt ten opzichte van de
bestaande situatie, zoals die blijkt of kan worden afgeleid uit:
o een aan het bedrijf op het moment van inwerkingtreding van het plan reeds verleende vergunning als
bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel;
o als geen vergunning als bedoeld onder 1 is verleend, een aan het bedrijf op het moment van
inwerkingtreding van het plan reeds verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, danwel
een melding op grond van het activiteitenbesluit;
Het bouwblok na wijziging voor minstens 50 % het oorspronkelijke bouwblok overlapt;
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Geen gebouw door de wijziging buiten het bouwblok komt te liggen;
De oppervlakte van het bouwblok tot 1,5 hectare mag worden vergroot, met dien verstande dat wanneer de
bestaande oppervlakte reeds meer bedraagt dan 1,2 hectare, die oppervlakte met ten hoogste 25 % mag
worden vergroot;
De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet onevenredig worden
aangetast en het woon- en leefklimaat niet verslechtert;
De landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die voldoet aan het
bepaalde in bijlage 1, 2 en 3;
De locatie niet is gelegen binnen de aanduiding 'overige zone – gnn of 'overige zone – go', tenzij toepassing
wordt gegeven aan het beschermingsregime Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone
(GO) zoals opgenomen in artikel 2.7.1 en 2.7.2 van de Omgevingsverordening Gelderland;
De uitvoerbaarheid gewaarborgd is;

Ter plaatse van de aanwezige watergang geldt de bestemming ‘Water’. Op deze gronden mogen alleen
bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Water' worden gebouwd.

Ten behoeve van de archeologische verwachting binnen het projectgebied zijn de dubbelbestemmingen
‘Waarde – Archeologie verwachting 2’ en ‘Waarde – Archeologie verwachting 4’ opgenomen.
Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud
en de bescherming van te verwachten archeologisch waarden in de bodem.Voor onderhavig project dient een
rapport overlegd te worden, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking
heeft in voldoende mate is vastgesteld.

Ten behoeve van de bescherming van de aanwezige gasleiding is de dubbelbestemming ‘Leiding – gas’
opgenomen. Op deze gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Leiding - Gas' worden
gebouwd. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning hiervan voor het bouwen overeenkomstig de
andere daar voorkomende bestemming(en), onder voorwaarden dat:
Het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de
instandhouding van de hoge druk aardgas transportleiding;
De veiligheid van de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten;
Vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Ten behoeve van de bescherming van de aan te leggen hoogspanningsverbindingen zijn de dubbelbestemmingen
‘Leiding – Hoogspanningsverbinding 150/380 kV en 380 kV’ en ‘Leiding - Hoogspanningsverbinding 150 kV
ondergronds’ opgenomen. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van
de hoogspanningsverbinding. Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning hiervan
afwijken en toestaan dat wordt gebouwd overeenkomstig de andere aan de gronden toegekende
bestemming(en), mits:
De belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad;
Vooraf de leidingbeheerder van de desbetreffende hoogspanningsverbinding gedurende drie weken in de
gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen omtrent de beoordeling alsmede over de
beperkingen en voorschriften die gesteld dienen te worden ter bescherming van de daar genoemde
belangen, dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht.
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Daarnaast geldt de gebiedsaanduiding: ‘Overige zone – magneetveldzone’. Het bouwen ten behoeve van een
gevoelige bestemming en/of het gebruik van de gronden als gevoelige bestemming is hier niet toegestaan.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de gebiedsaanduidingen: ‘overige zone – waardevol
landschap’ en ‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’.

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - waardevol landschap' zijn de gronden mede bestemd voor behoud
en versterking van de kernkwaliteiten van het waardevol landschap.

Nieuwvestiging (lees: planologisch voorzien in de vestiging van een agrarische veehouderij op een nieuw
agrarisch bouwperceel) is niet toegestaan in het verwevingsgebied.
In bestemmingsplannen die betrekking hebben op een verwevingsgebied kan aan een agrarisch bedrijf ten
behoeve van de niet-grondgebonden veehouderijtak een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten
hoogste 1,0 hectare.

Ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de 380 kV-verbinding, lopend vanaf hoogspanningsstation
Doetinchem 380 kV in de gemeente Bronckhorst via Ulft naar het grenspunt met Duitsland bij Voorst, is op 15
april 2015 het inpassingsplan Doetinchem – Wesel 380 kV vastgesteld.
Ter plaatse gelden de dubbelbestemmingen: ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding 150/380 kV en 380 kV’ en
‘Leiding - Hoogspanningsverbinding 150 kV ondergronds’. Daarnaast geldt de gebiedsaanduiding:
‘Overige zone – magneetveldzone’.
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Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de hoogspanningsverbinding.
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning hiervan afwijken en toestaan dat wordt
gebouwd overeenkomstig de andere aan de gronden toegekende bestemming(en), mits:
a. de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad;
b. vooraf de leidingbeheerder van de desbetreffende hoogspanningsverbinding gedurende drie weken in de
gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen omtrent de beoordeling bedoeld onder a, alsmede
over de beperkingen en voorschriften die gesteld dienen te worden ter bescherming van de daar genoemde
belangen, dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht.
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - magneetveldzone' is het bouwen ten behoeve van een gevoelige
bestemming en/of het gebruik van de gronden als gevoelige bestemming niet toegestaan.
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Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en overige aspecten waarmee rekening
gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting en het beheer van het projectgebied. Deze aspecten
kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van bepaalde locaties.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aangegeven te worden of de bodemkwaliteit geschikt is
voor de nieuwe functie en hoe eventuele bodemverontreiniging kan worden voorkomen.
In 2012 is de regionale bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan voor de regio Achterhoek
vastgesteld. Volgens de bodemkwaliteitskaart is ter plaatse van het projectgebied sprake van een
bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde. De bodemkwaliteit is voldoende geschikt voor de beoogde functie.
Daarnaast is het projectgebied historisch onverdacht. De gronden zijn momenteel in gebruik als landbouwgrond.
Er is niet gebleken dat er op de geplande bouwlocatie activiteiten plaatsvinden (of hebben plaatsgevonden) die
de bodemkwaliteit hebben aangetast. De kans op – en het ontstaan van – bodemverontreiniging wordt als nihil
beschouwd. Bovendien zijn landbouwgronden, zo blijkt uit ervaring, nagenoeg nooit verontreinigd.
Ook is er sprake van een niet gevoelige bodemfunctie. Op grond van de jurisprudentie is een bodemonderzoek
vereist indien sprake is van een ruimte waar per dag gedurende meer dan 2 uur mensen verblijven. Het betreft
hier onder andere woningen, kantoorruimtes en (zorg) instellingen. Daarnaast is een bodemonderzoek vereist
indien uit de gemeentelijke of provinciale administratie blijkt dat sprake is van een verontreinigde situatie.
Omdat in de nieuw te realiseren stallen minder dan 2 uur per dag mensen verblijven is een bodemonderzoek op
de locatie niet noodzakelijk.
Bij de opstelling van de gewenste planvorming is uitvoerig rekening gehouden met de wijze waarop
verontreinigende stoffen in bodem, grondwater en oppervlaktewater kunnen komen. De nieuwe stallen worden
uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer. Alle vervuilende afvalstromen zullen worden opgevangen.
Omdat de dieren buiten komen, zal een gedeelte van de mest op de landbouwgronden komen. Het aantal dieren
in relatie tot de oppervlakte van de uitloop is zodanig dat de bemestingsnormen ruim worden gerespecteerd.
Met betrekking tot het aspect bodemverontreiniging zijn er geen bezwaren voor het huidige en/of toekomstige
gebruik van de locatie.

Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet geluidhinder zijn
daarom geluidsnormen en voorkeursgrenswaarden opgenomen. Er is van rechtswege een zone gelegen langs
iedere weg, met uitzondering van woonerven en 30 km gebieden. Voor alle woningen en geluidgevoelige
bestemmingen die binnen de zone van die weg liggen, moet de geluidbelasting als gevolg van verkeerslawaai
berekend worden.
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Voor railverkeerslawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Er is van rechtswege (Wet geluidhinder)
een zone gelegen langs iedere spoorlijn (die zone bedraagt binnen de gemeentegrens Doetinchem 100 meter).
Voorliggend plan heeft geen betrekking op het wijzigen of toevoegen van geluidgevoelige objecten. De aspecten
weg- en railverkeerslawaai kunnen dan ook buiten beschouwing worden gelaten.

Een vleeskuikenstal is geen geluidgevoelig object en evenmin is er sprake van een grote geluidsproductie. De
stallen worden natuurlijk geventileerd. Hierdoor heb je niet te maken met geluid producerende ventilatoren. De
toename in het aantal transportbewegingen is niet van dien aard dat hierdoor belemmeringen zijn te
verwachten.
Transportbewegingen moeten worden getoetst zolang het verkeer van en naar de inrichting nog niet is
opgenomen in het ‘heersend verkeersbeeld’. Verkeer van en naar de inrichting is opgenomen in het heersend
verkeersbeeld als het zich qua snelheid, rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat
zich op de weg kan bevinden.
De locatie is gelegen aan een provinciale weg. Verkeer afkomstig van de inrichting zal zijn weg voornamelijk
vervolgen in de richting van Wehl naar de Rijksweg A18. Het eerste voor geluid gevoelig object is op ruim 300
meter vanaf de inrit van onderhavig projectgebied gelegen. Verondersteld kan worden dat het bedrijfsverkeer
op deze afstand is opgenomen in het heersende verkeerbeeld, zodat voor geluidshinder door
transportbewegingen buiten de inrichting niet behoeft te worden gevreesd.

Door G&O consult is een geluidsonderzoek verricht, deze is bijgevoegd als bijlage. Geconcludeerd is dat het
langtijdgemiddeld geluidsniveau ten tijde van de representatieve bedrijfssituatie op de omliggende
geluidsgevoelige objecten en op 100 meter van de inrichtingsgrens voldoet aan de geluidgrenswaarde van 40
dB(A) etmaalwaarde. Het maximale geluidsniveau van 70dB(A) wordt ten tijde van de representatieve
bedrijfssituatie evenmin overschreden op de omliggende geluidgevoelige objecten en op 100 meter. De indirecte
hinder voldoet ten tijde van de representatieve en incidentele bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van
50 dB(A).
Concluderend kan gesteld worden dat het aspect geluid niet voor belemmeringen zorgt voor de ontwikkeling van
het project.

In de 'Wet luchtkwaliteit' (hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer) zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen om o.a. de
verkeersgerelateerde emissies (o.a. fijnstof en stikstofdioxide) te reguleren.
Bij ieder (ruimtelijk) project moet toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit plaatsvinden, met andere
woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft voor de luchtkwaliteit. Uitgangspunt is dat de
luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de
luchtverontreiniging. Een project draagt NIBM bij aan de luchtkwaliteit als de luchtkwaliteit als gevolg van het
project met ten hoogste 1% verslechterd.
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Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Met behulp van de Handreiking fijn stof en
veehouderijen, opgesteld door Infomil in samenwerking met het Miniserie van VROM, van mei 2010 en de door
het ministerie van VROM opgestelde “emissiefactoren fijn stof voor veehouderijen” is bepaald of onderhavige
uitbreiding ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan een verslechtering van luchtkwaliteit.
In de voornoemde handreiking wordt aangegeven, dat het niet altijd noodzakelijk is om met behulp van een
berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. Dit kan ook gedaan worden met een motivering bijvoorbeeld
op basis van ervaring. Als hulpmiddel is een vuistregel opgesteld waarmee aangetoond kan worden dat een
uitbreiding/oprichting NIBM is. Die vuistregel is een in de handreiking opgenomen tabel die gebaseerd is op de
3% NIBM grens.
In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen waarmee een veehouderij
nog kan uitbreiden om ‘niet in betekende mate’ bij te dragen. De hoeveelheid dieren in de voorgenomen situatie
wordt vermenigvuldigd met de door VROM aangegeven emissiefactor en de uitkomst hiervan wordt vergeleken
met de waarden uit de tabel. Sinds 22 maart 2013 zijn in de Regeling NIBM (paragraaf 5a en bijlage 5) vier
gebieden aangewezen. Daar is de NIBM-grondslag niet meer van toepassing voor veehouderijen. Er geldt wel een
ondergrens. Het moet gaan om veehouderijen die meer dan 800 kg fijn stof per jaar emitteren. Aangewezen zijn:
gebieden gelegen in de gemeenten Asten, Nederweert, Deurne, en een gebied in delen van de gemeenten
Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel. Onderhavige locatie is niet gelegen in een van deze gebieden en is
dan ook getoetst aan de Regeling NIBM.

De fijn stofemissie voor een vleeskuiken bedraagt bij onderhavig huisvestingssysteem 22 g PM10/dier/jaar. In
totaal worden er maximaal 52.800 stuks vleeskuikens gehuisvest verdeeld over 13 verspreid liggende stallen. In
totaal bedraagt de fijn stof emissie afkomstig uit de gehele inrichting: 1.161.600 g PM10/jaar.
Op basis van de handreiking draagt de ontwikkeling niet in betekende mate bij aan een verslechtering van de
luchtkwaliteit indien er binnen een straal tussen 140 – 160 meter geen gevoelige objecten zijn gelegen. De
afstand van de voorgenomen stallen tot het dichtstbijzijnde gevoelige object bedraagt ca. 180 meter
(verenigingsgebouw Pitch & Putt Golf Doetinchem).
Geconcludeerd kan worden dat onderhavige ontwikkeling op basis van de handreiking fijn stof en veehouderijen,
niet in betekende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse.
Om de fijn stof depositie beter in beeld te brengen is in het kader van de vergunning aanvraag, waar voorliggend
document ook deel van uitmaakt, een fijn stof berekening gemaakt. De fijn stof berekeningen zijn uitgevoerd met
behulp van het rekenprogramma ISL3a.
Uit de fijn stof berekeningen, blijkt dat ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarden. Op het gebied van
luchtkwaliteit zijn derhalve geen belemmeringen te verwachten voor de uitvoering van onderhavig plan.
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Voor het beoordelen van het aspect geur afkomstig uit dierverblijven van veehouderijen, is de Wet geurhinder en
veehouderij (Wgv) die op 1 januari 2007 in werking is getreden het toetsingskader. Veehouderijbedrijven dienen
bij uitbreiding rekening te houden met de geurbelasting vanuit het veehouderijbedrijf op de omliggende
geurgevoelige objecten. Omgekeerd is het zo dat ontwikkelingen bij geurgevoelige objecten geen belemmering
mogen vormen voor veehouderijbedrijven.
De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op
een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het
verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissie factoren zijn
opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Daarnaast gelden voor ‘alle dieren’ minimaal aan te
houden afstanden.
Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Ingevolge artikel 3 lid 1
onder de Wgv is aangegeven dat een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting
van de veehouderij op een geurgevoelig object gelegen binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom
meer bedraagt dan 14.0 odeurunits per kubieke meter lucht (ouE/m3), en binnen de bebouwde kom meer dan
3.0 ouE/m3 bedraagt. Indien de geurbelasting van de veehouderij op een geurgevoelig object is gelegen buiten
een concentratiegebied, gelden de normen van 8.0 ouE/m3 buiten de bebouwde kom en 2 ouE/m3 binnen de
bebouwde kom. Voor dieren zonder geuremissie factor gelden minimaal aan te houden afstanden. Deze
afstanden moeten minimaal 50 meter tot een woning buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een woning
binnen de bebouwde kom bedragen.
Binnen de inrichting worden geen dieren gehuisvest waarvoor in het kader van de Wet Geurhinder en
Veehouderij vaste afstanden zijn vastgesteld. Wel gelden conform artikel 5 van de Wet Geurhinder en Veehouderij
vaste afstanden tussen de buitenzijde van een dierverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object: binnen
de bebouwde kom 50 meter / buiten de bebouwde kom 25 meter. Binnen genoemde afstanden bevinden zich in
onderhavig project geen geurgevoelige objecten, zodat voldaan wordt aan dit gestelde in de WGV.
In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning waar dit document ook deel van uitmaakt zijn
geurberekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn als bijlage toegevoegd.
Concluderend kan gesteld worden dat de toelaatbare normen nog lang niet worden bereikt.

Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en richt zich op het gebruik, de opslag, de productie van
gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende
bronnen, stationaire bronnen zoals een chemische fabriek of een LPG vulpunt en mobiele bronnen zoals
transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door leidingen. Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit
externe veiligheid inrichtingen' van belang. In dit besluit wordt externe veiligheid omschreven als 'de kans om
buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen de inrichting waar
een gevaarlijke stof bij betrokken is'.
Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen' van belang. Daarnaast zijn er een aantal besluiten en
regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is. Bij externe veiligheid wordt een onderscheidt
gemaakt tussen een groepsrisico en een plaatsgebonden risico. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans
op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Het plaatsgebonden risico biedt de burgers in hun
woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen.
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Er is onderzocht of in en in de omgeving van het projectgebied zich situaties bevinden welke van invloed kunnen
zijn op de externe veiligheid. Hierbij is gekeken naar de invloed van het transport van gevaarlijk stoffen over de
weg en door buisleidingen. Tevens is onderzocht of er risicorelevante bedrijvigheid in de nabijheid van het
projectgebied plaatsvindt.
Door het projectgebied is een gasleiding van de Gasunie gelegen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan
waardoor de gevaarlijke lading kan ontbranden of exploderen.

Het besluit stelt een grenswaarde van 10-6 per jaar voor het plaatsgebonden risico voor woningen, scholen en
andere kwetsbare bestemmingen. Voor beperkt kwetsbare bestemmingen geldt een richtwaarde van 10-6 per
jaar. Op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) mogen er geen kwetsbare objecten
voorkomen binnen de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6 per jaar) van een leiding.
Daarbinnen moet de aanwezigheid van beperkt kwetsbare objecten zo veel mogelijk worden voorkómen. Omdat
deze PR-contour dikwijls letterlijk op de leiding ligt zou er pal naast de leiding gebouwd kunnen worden. Dat is
natuurlijk ongewenst omdat er voor onderhoud- en inspectiedoeleinden een zekere ruimte moet zijn, van 5
meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding.
Binnen deze strook gelden belemmeringen in verband met een veilige en ongestoorde ligging van de leiding. Op
grond van het Bevb moeten daarom nieuwe kwetsbare bestemmingen buiten de belemmeringenstrook worden
gebouwd. Onderhavig plan heeft niet het doel nieuwe kwetsbare objecten toe te voegen, daarnaast vinden de
ontwikkelingen plaats buiten de belemmeringenstrook.

Beperking van het groepsrisico is mogelijk door ruimtelijke en technische maatregelen te treffen. Daarnaast
spelen de mogelijkheden van zelfredzaamheid mee van burgers die zich bevinden binnen het invloedsgebied van
leidingen evenals de preparatie van hulpdiensten om adequaat hulp te kunnen bieden bij incidenten en
calamiteiten. Het invloedsgebied voor het groepsrisico is veel groter dan de plaatsgebonden risicocontour die
hoort bij een kans op overlijden van 1 op de miljoen per jaar. Dit invloedsgebied strekt zich uit tot ver buiten de
leidingstrook. Dit betekent dat hiermee ook buiten de leidingstrook rekening moet worden gehouden.
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Dit is een aspect dat bij de verantwoording van het groepsrisico aan de orde komt. Binnen het invloedsgebied,
en dan met name binnen de 100% letaliteitcontour, dient aandacht te worden besteed aan een verantwoorde
inrichting van het gebied en de toelaatbaarheid van het aantal aanwezigen. Uiteraard is het uitgangspunt in het
externe-veiligheidsbeleid dat risico’s zo veel mogelijk beperkt worden.
Ten aanzien van het groepsrisico kan gesteld worden dat met het project het aantal personen dat binnen het
projectgebied verblijft beperkt toeneemt. Deze personen zijn zelfredzaam.
Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn op het gebied van de externe veiligheid voor
de voortgang van het project, omdat er zowel op het gebied van het plaatsgebonden risico als het groepsrisico
geen belemmeringen zijn.

Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende
activiteiten van bestaande en toekomstige bedrijvigheid om zodoende kwaliteit van het leefmilieu te handhaven
en te bevorderen. Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de
eisen uit het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsvergunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf,
waarbij rekening gehouden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Doormiddel van de milieuweten regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zoveel mogelijk voorkomen.
Om te komen tot een verantwoorde, ruimtelijk relevante toetsing in milieuhygiënisch opzicht van
bedrijfsvestigingen, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde milieuzonering. Hieronder wordt verstaan het
aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of
inrichtingen, anderzijds milieugevoelige functies als (bedrijfs)woningen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen,
kinderopvang e.d. Daarnaast is de milieuwetgeving van toepassing.
In de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009), die voor het eerst in 1986 verscheen en daarna een
aantal malen is geactualiseerd, is een omvangrijke lijst van bedrijven opgenomen, waarin per bedrijf voor een
aantal aspecten de mate van ruimtelijk relevante hinderlijkheid is weergegeven. Per bedrijfstype zijn voor elk
van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar minimale afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen
worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare
normen te houden. Deze richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in
een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt,
kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype gemengd gebied, dat
gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een hogere milieubelasting kent. In een
gemengd gebied kunnen de richtafstanden met één afstandstap worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat
van het woon- en leefklimaat.
Volgens de VNG-brochure wordt onder het omgevingstype rustige woonwijk verstaan een woonwijk die is
ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen volgens de
VNG-brochure vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor en langs de randen (in de
overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype
qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een
stiltegebied of een natuurgebied, aldus de VNG-brochure. Volgens de VNG-brochure is een gemengd gebied een
gebied met een matige tot sterke functiemenging; direct naast woningen komen andere functies voor zoals
winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en
andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de
hoofdinfrastructuur liggen, behoren volgens de VNG-brochure eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied,
omdat daar de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden kan
rechtvaardigen.
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Voor het fokken en houden van vleeskuikens gelden op basis van de ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (2009) de in
onderstaande tabel weergegeven richtafstanden. Voor geur afkomstig uit veehouderijbedrijven is een aparte
handreiking opgesteld: ‘Handreiking geurhinder en veehouderij’. Hier is in paragraaf 6.5 nader op ingegaan.

Vleeskuikens

Geur
200

Fijnstof
30

Geluid
50

Gevaar
0

De grootste minimaal aan te houden richtafstand is 200 meter tot hindergevoelige bebouwing, waarbij het
aspect geur bepalend is voor deze minimaal aan te houden afstand. Op basis van de handreiking van de VNG
dient voor het houden van vleeskuikens een afstand van ten minste 200 meter tot de gevel van hindergevoelige
gebouwen van derden in acht genomen te worden. Binnen een afstand van 50 meter bevinden zich geen
gevoelige objecten. Aan de richtafstanden voor fijn stof, geluid en gevaar wordt hiermee voldaan aan de
richtafstanden. Hierbij moet vermeld worden dat de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering uit gaat van een
meer ‘gesloten’ pluimveehouderij. In onderhavige situatie is er sprake van een pluimveehouderij met
buitenrennen. Hiertoe zijn er voor het aspect fijn stof en geluid, berekeningen uitgevoerd. In paragraaf 6.3 en 6.4
is hier nader op ingegaan. Het project voldoet naast de richtafstanden uit de VNG-brochure ook aan de gelden
milieuregelgeving voor fijn stof en geluid.
Met betrekking tot het aspect geur kan gesteld worden dat onderhavig bedrijf valt onder de werking van de Wet
geurhinder en veehouderij (Wgv). Aangezien het agrarisch bedrijf buiten de bebouwde kom ligt, geldt op basis
van de milieuregelgeving van de Wgv in dit geval een minimaal aan te houden afstand van 50 meter van de gevel
van het dierenverblijf tot aan de gevel van hindergevoelige objecten. Daarnaast dient het aan de geurnormen te
voldoen. Ook op basis van het aspect geur (§ 6.5) voldoet het initiatief aan de geldende regelgeving.
Concluderend kan gesteld worden dat er ter plaatse van de woningen in de omgeving van het projectgebied, op
basis van bedrijven en milieuzonering sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met eventuele ecologische waarden in of nabij
het projectgebied. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten
en dieren. In de wet is geregeld dat ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en
dieren getoetst dienen te worden aan de algemene verbodsbepalingen.
De voorgenomen ontwikkelingen mogen geen negatieve effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten
zoals aangewezen in de Flora- en faunawet. Indien hiervan sprake is moet ontheffing of vrijstelling worden
aangevraagd. Tevens mogen de ontwikkelingen geen negatieve effecten hebben op aangewezen gebieden zoals
Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden. Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen
in gebieds-en soortenbescherming.

In Nederland is gebiedsbescherming geregeld middels de Natuurbeschermingswet 1998, waarin alle
gebiedsbeschermde internationale afspraken en richtlijnen zijn geïmplementeerd. Met betrekking tot
gebiedsbescherming is vooral de situering ten opzichte van Natura2000 gebieden en beschermde
natuurmonumenten van belang.
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Bij negatieve effecten kan onder andere gedacht worden aan: optische verstoring door het toevoegen van
bebouwing, verlies van oppervlakte, verdroging of vernatting, vermesting en verzuring, verstoring door licht,
geluid, trilling, ed.
Onderhavig projectgebied is niet gelegen in of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied of beschermd
natuurmonument.
Voor activiteiten die mogelijk negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden en/of beschermde
natuurmonumenten is een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet benodigd. Bedrijven waar vee
wordt gehouden kunnen leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen, met name door
vermesting en verzuring (depositie van stikstof op de gebieden).
Voor voorgenomen ontwikkeling is reeds op 8 juli 2015 een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet
1998 verleend. In het kader van de aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet is de
ammoniakemissie en – depositie op de verschillende gebieden van de toekomstige situatie inzichtelijk gemaakt.
Concluderend kan gesteld worden dat de toekomstige uitbreiding niet zal leiden tot significante negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten
in de omgeving.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen: ecologische hoofdstructuur (EHS)) is een samenhangend
netwerk van natuurgebieden en landbouwgebieden met natuurwaarden van (inter) nationaal belang. Het doel
van het NNN-beleid is het veiligstellen van ecosystemen en het realiseren van leefgebieden met goede condities
voor de biodiversiteit. Voor het Natuurnetwerk Nederland geldt op basis van het Rijksbeleid (Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) de verplichting tot instandhouding
van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten. Het projectgebied bevindt zich niet of grenst niet aan delen van de NNN. Het plan vormt derhalve geen
belemmering voor de aanleg of instandhouding van de NNN.

De soortenbescherming is in Nederland geregeld via de Flora en Faunawet. De Flora en Faunawet regelt de
bescherming en instandhouding van planten- en diersoorten die in het wild voorkomen. Daarnaast dienen alle in
het wild levende planten en dieren in principe met rust te worden gelaten.
Eventuele schade aan in het wild levende planten en dieren dient beperkt te worden middels het nemen van
mitigerende maatregelen. Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht de resterende
schade te compenseren.
De Flora en Faunawet beschermt de inheemse planten en dieren op soortniveau. In een A.M.v.B. is een indeling
gemaakt voor het niveau van bescherming:
Tabel 1: soorten die wel beschermd zijn, maar waarvoor geen ontheffing van de wet noodzakelijk is als
er zorgvuldig wordt gehandeld.
Tabel 2: soorten waarvoor geen ontheffing nodig is voor structurele werkzaamheden mits men
beschikt over een goedgekeurde gedragscode.
Tabel 3: soorten waarvoor altijd een ontheffing ex. artikel 75 van de Flora- en Faunawet noodzakelijk is.
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Naast bovenstaande wetgeving worden in Nederland de Rode Lijsten gehanteerd. Rode lijsten geven een
overzicht van soorten die (in een bepaald gebied) verdwenen zijn en soorten die (in een bepaald gebied) sterk
zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. De Rode Lijsten vormen een indicatie van de toestand van de zeldzame(re)
soorten in Nederland: ze worden regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele gegevens. De lijsten
kennen vijf verschillende categorieën waarin een soort zich kan bevinden, naar gelang de toestand van de soort
in Nederland:
VN: de soort is in het wild uit Nederland verdwenen;
EB: status ‘ernstig bedreigd’;
BE: status ‘bedreigd’;
KW: status ‘kwetsbaar’;
GE: status ‘gevoelig’.
Rode lijsten hebben geen juridische status. Plaatsing op de Rode Lijst betekent daardoor niet automatisch dat de
soort beschermd is, conform het wettelijk kader van de Flora- en faunawet.
Planlocatie:
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door Natuurbank Overijssel een quickscan flora en fauna
uitgevoerd. Het rapport is toegevoegd als bijlage.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, holen
of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de uitvoering
van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteit
een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe omgeving van het projectgebied en
het Gelders Natuurnetwerk.
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van tabel 1
geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt
wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal dat de ‘Gedragscode voor
de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’ en de Vereniging van
Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM. Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig
met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan.
Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaar rond
beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.
Het onderzoeksgebied is ongeveer 30 hectare groot en bestaat uit een erf, waarop een melkveehouderij
gevestigd is, en agrarische cultuurgrond dat tijdens het veldbezoek hoofdzakelijk uit grasland bestond en voor
een klein gedeelte uit akkerland bestond. Sommige agrarische percelen worden omzoomd door houtsingels,
solitaire bomen en ondiepe greppels. Open water ontbreekt in het gebied. Het gebied behoort tot het functionele
leefgebied van sommige vogel-, en beschermde amfibieën- en zoogdiersoorten. Er nestelen alleen vogelsoorten
in het onderzoeksgebied waarvan de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats.
Werkzaamheden, zoals het slopen van gebouwen, dienen uitgevoerd te worden buiten de voortplantingsperiode
van vogels. Voor het verstoren/vernielen van vogelnesten kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen
verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. De
in het gebied voorkomende amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdierensoorten staan vermeld in
tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen in het kader
van ruimtelijke ontwikkelingen. De beschermde grondgebonden zoogdieren zullen het gebied verlaten en de in
het gebied voorkomende amfibieën benutten alleen de greppels, wegbermen en ruige hoekjes als
foerageergebied. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit worden deze soorten niet of nauwelijks
verstoord, verwond of gedood. In het kader van de algemene zorgplicht hoeven er geen nadere maatregelen
genomen te worden. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit worden geen vaste verblijfplaatsen van
vleermuizen verstoord of vernield en de functie van het gebied als foerageergebied voor vleermuizen wordt door
de voorgenomen activiteit niet negatief beïnvloed.
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Uitvoering van de voorgenomen activiteit heeft, uitgezonderd de beperking bij de sloop van gebouwen, geen
wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er
hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden.
Het projectgebied ligt niet in- of direct naast het Gelders Natuurnetwerk. De invloedzone van de voorgenomen
activiteit is lokaal waardoor geen negatief effect van de voorgenomen activiteit buiten het projectgebied
merkbaar is. Het Gelders Natuurnetwerk wordt door de voorgenomen activiteit niet negatief beïnvloed. Er is
geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het op een andere manier
omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst bescherming te bieden tegen overstromingen en
wateroverlast. De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst aan de mate waarin zij rekening
houden met het beleid om het water meer ruimte te geven.
De watertoets heeft als doel om in een vroegtijdig stadium alle relevante partijen te betrekken bij het opstellen
van een wateradvies. De toets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten die van
betekenis zijn voor het gebruik en de functie van het projectgebied en de directe omgeving van het gebied,
bijvoorbeeld veiligheid (overstromingsgevaar), wateroverlast en waterkwaliteit. Deze toets is als volgt voor het
voorliggende plan:
Thema
Hoofdthema’s
Veiligheid

Riolering en
afvalwaterketen

Toetsvraag

Relevant

1. Ligt in of nabij het projectgebied een primaire of regionale waterkering?
2. Ligt in of nabij het projectgebied een kade?

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

1. Is er een toename van het afvalwater (DWA)?
2. Ligt in het projectgebied een persleiding van WRIJ?
3. Ligt in of nabij het projectgebied een RWZI van het waterschap?

Wateroverlast
(vlaktewater)

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak?
Ja
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?
3. In of nabij het projectgebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, Ja
overstromingsvlaktes?
Nee
Grondwateroverlast 1. Is in het projectgebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?
Nee
2. Bevindt het projectgebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel?
3. Is in het projectgebied sprake van kwel?
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?
Oppervlakte
5. Wordt vanuit het projectgebied water op oppervlaktewater geloosd?
Nee
waterkwaliteit
6. Ligt in of nabij het projectgebied een HEN of SED water?
Nee
7. Ligt het projectgebied geheel of gedeeltelijk in een strategisch actiegebied?
Nee
Grondwaterkwaliteit 1. Ligt het projectgebied in de beschermingszone van een drinkwaterontrekking?
Nee
Volksgezondheid
1. In of nabij het projectgebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeterde stelsel?
Nee
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het projectgebied die milieuhygiënsche of
verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?
Nee
Verdroging
1. Bevindt het projectgebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?
Nee

Natte natuur

Nee
Nee
Nee
Nee

1. Bevindt het projectgebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Bevindt het projectgebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?

Nee
Aandachtsthema’s
Recreatie
Cultuurhistorie

1. Bevinden zich in het projectgebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar Nee
actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?
1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het projectgebied aanwezig?
Nee
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De watertoetstabel is ontwikkeld om in beeld te brengen welke wateraspecten relevant zijn en met welke
intensiteit het watertoetsproces doorlopen dient te worden.
Voor onderhavig project is het waterthema ‘wateroverlast’ relevant.

Een toename in het verharde oppervlak resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. Als dit hemelwater
niet vertraagd wordt afgevoerd wordt het watersysteem zwaarder belast en het waterbezwaar naar
benedenstroomse gebieden afgewenteld. Ook is er geen aanvulling van het grondwater. Uitgangspunt is dat
(nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of een verbetering ten opzichte van de huidige
situatie.
De huidige jongveestal (327 m2) en werktuigenberging (395 m2) worden geamoveerd. Daarnaast wordt een groot
deel van de verharding en de kuilvloerplaten verwijderd (ca. 3.250 m2). Ter plaatse van het huidige erf is dus
sprake van een flinke afname van het verhard oppervlak. De toename in verhard oppervlak bestaat voornamelijk
door het projecteren van 13 kleine stallen (ca. 520 m2 per stal). Doordat de stallen zijn verspreid over een
oppervlakte van ruim 30 hectare zal dit niet resulteren in een versnelde afvoer van het hemelwater. Het
afstromend hemelwater zal infiltreren in de bodem.
Bij de bouw zal geen gebruik gemaakt worden van onbehandelde uitlogende materialen zoals koper, zink en
lood, teerhoudende dakbedekking (PAK’s) en van met verontreinigde stoffen verduurzaamd hout. Doordat het
hemelwater door deze maatregelen niet vervuild is, is het geen probleem om het hemelwater te laten infiltreren.

Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit
ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken van ruimtelijke plannen rekening
moeten houden met cultuurhistorische waarden. Cultuurhistorisch erfgoed moet worden beschermd. Het gaat
dan om erfgoed in brede zin; in cultuurlandschappelijke, stedenbouwkundige en bouwhistorische betekenis.
Naast dat cultuurhistorische waarden beschermd moeten worden kan het tevens gebruikt worden als
inspiratiebron bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om na te gaan of er sprake is van de aantasting van
cultuurhistorische waarden is de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Gelderland geraadpleegd.
Het projectgebied ligt op de lager gelegen kleigronden parallel aan de Wehlse beek. Het huidige en
oorspronkelijk gebruik van deze gronden is landbouw. De Wehlse Beek is een gekanaliseerde waterloop die naar
alle waarschijnlijkheid van oorsprong een (kronkelende) nevengeul is geweest van de Oude IJssel. In het
verleden vormde de Wehlse beek de grens tussen de gemeente Doetinchem enerzijds en Wehl, Angerlo, Keppel
en Hummelo anderzijds. Nu is het de natte grens tussen het stedelijk gebied van Doetinchem en het buitengebied
als overgangszone naar het dorp Wehl. De verschillende oversteekplaatsen kunnen beschouwd worden als de
contactpunten of poorten van de ene invloedssfeer naar de ander.
Zoals traditioneel het geval is bij beken en rivieren, volgt het landschap de beek met een haakse verkaveling.
Verder landinwaarts wordt het patroon bepaald door de ondergrond in combinatie met de tijd van ontginning en
de moeilijkheidsgraad om te kunnen ontginnen. Zo werden de lange smalle kavels vooral toegepast op de natste
delen van het land, terwijl de mozaïekverkaveling vaker voorkwam op essen en droog gelegen gebieden. In het
projectgebied is ook sprake van een haakse verkaveling. De Wehlse beek bepaalt de structuur van een veel
groter gebied dan het projectgebied alleen. Bij het inpassen van het projectgebied is dan ook zoveel mogelijk
geprobeerd om deze beek als structuurlijn herkenbaar te houden in het gebied.
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Historisch stedenbouwkundig erfgoed kan bestaan uit bijvoorbeeld: kastelen, kerken, oude boerderijen of
landhuizen, maar ook stedenbouwkundige elementen als beschermde stads- of dorpsgezichten. De bebouwing
binnen het plangebied is niet aangewezen als cultuurhistorisch waardevol. Een belangrijk aspect in het kader
van historische (steden)bouwkundig erfgoed is de waarde van de Wehlse beek als symbool voor de eeuwenoude
grens tussen Wehl en haar omgeving. Zoals vermeld is bij het inpassen van het projectgebied zoveel mogelijk
geprobeerd om deze beek als structuurlijn herkenbaar te houden in het gebied.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is door Hamaland Advies een archeologisch bureauonderzoek en
een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is toegevoegd als bijlage.
Gemeente Doetinchem beschikt over een eigen vastgestelde archeologische beleidsadvieskaart. Op deze kaart is
het plangebied gelegen in een gebied met zowel lage als hoge archeologische waarden. Vanaf 2013 zijn met het
‘Afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio Achterhoek’ de ondergrenzen van het inventariserend
archeologisch onderzoek aangepast. In het terrein met een hoge archeologische waarde geldt nu een
verplichting tot inventariserend archeologisch onderzoek vanaf een ingreep groter dan 250 m 2 en een diepte
vanaf 30 cm-mv. In het terrein met een lage archeologische waarde geldt een verplichting tot inventariserend
archeologisch onderzoek vanaf 5000 m2 en een diepte vanaf 30 cm-mv. Bij meerdere verwachtingswaarden dient
de hoogste verwachtingswaarde als uitgangspunt genomen te worden, om te kunnen bepalen of er sprake is van
een overschrijding van de vrijstellingsgrenzen.
Omdat de geplande ontwikkeling de vrijstellingsgrens voor onderzoek overschrijdt dient voorafgaand aan de
vergunningverlening in het kader van de Omgevingsvergunning (Bouwen) en voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw in het kader van de Wet op de archeologische monumentenzorg
(Wamz), verkennend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een
KNA conform bureauonderzoek.
Het conceptrapport van het bureauonderzoek en het selectieadvies zijn op 29 september 2015 beoordeeld door
gemeente Doetinchem en de Regionaal Archeoloog van de ODA (Zaaknummer 2015EAA0041). De beoordeling van
het concept rapport geeft geen aanleiding tot het maken van (inhoudelijke) opmerkingen. Op basis van de
resultaten van het archeologisch vooronderzoek wordt in het plangebied een vervolgonderzoek m.b.v. boringen
geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven.

Uit het uitgevoerde booronderzoek is gebleken dat het centrale en oostelijke deel van het plangebied gesitueerd
zijn in een terrasvlakte, welke plaatselijk vervlakt is met overstromingsmateriaal. Het bodemprofiel bestaat uit
iets kleiig verspoeld dekzand dat afgedekt is met kalkloze jonge rivierklei. In het centrale deel van het plangebied
is sprake van een dalvormige laagte met venige kleiafzettingen op een ondergrond van verspoeld dekzand. Over
de venige kleiafzettingen is ook hier jonge kalkloze rivierklei afgezet. In het westelijk deel van het plangebied is
een rivierterrasrestrug aanwezig die eveneens bedekt is met jonge kalkloze rivierkleiafzettingen. De grofzandige
rivierterrasafzettingen in het westelijk deel van het plangebied behoren evenals de crevasseafzettingen tot de
Formatie van Kreftenheye. Het (verspoelde) dekzand wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket van
Wierden). De (venige) kleiafzettingen in de dalvormige laagte in het centrale deel van het plangebied worden
gerekend tot de Formatie van Echteld. In het oostelijk en westelijk deel van het plangebied zijn
poldervaaggronden aangetroffen. In het Project: centrale laaggelegen deel van het plangebied zijn slecht
gedraineerde natte drechtvaaggronden aanwezig.
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De rivierterrasafzettingen en de aangrenzende dalvormige laagte en vlakte van ten dele verspoelde dekzanden
zijn langdurig overstroomd en in de Late Middeleeuwen bedekt geraakt met een dikke laag jonge rivierklei,
waardoor het plangebied in het verleden niet erg aantrekkelijk was voor menselijke bewoning. Op grond van de
aanwezigheid van een natuurlijk profielverloop en het ontbreken van cultuurlagen, bewoningslagen,
vegetatiehorizonten en het ontbreken van archeologische indicatoren ziet men geen aanleiding voor een
vervolgonderzoek. Bovendien bevinden de potentiële archeologische niveaus zich beneden de voorgenomen
verstoringsdiepte (1 m-mv) voor de geplande nieuwbouw en beplanting. De voorgenomen bodemingrepen
hebben geen gevolgen voor het bodemarchief.

De resultaten van het veldonderzoek en het selectieadvies zijn op 26 januari 2016 beoordeeld door gemeente
Doetinchem (mw. G. Dutman) en diens archeologisch adviseur, de Regionaal Archeoloog van de Omgevingsdienst
Achterhoek (drs. M. Kocken). Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt in het
plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. Archeologie vormt geen
belemmering voor de voorgenomen activiteit.

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel
53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten te
garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo
spoedig mogelijk bij onze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
in Amersfoort.

Het bedrijfsverkeer komt en verlaat via de centrale toegang aan de Broekhuizerstraat het bedrijf. De locatie is
gelegen aan de provinciale weg N813. Via de N813 en de N815 is de Rijksweg A18 bereikbaar. De bereikbaarheid
is hiermee goed.
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Een belangrijk onderdeel bij het aspect veiligheid ten behoeve van het verkeer van en naar het bedrijf is de
ligging. Zoals in voorgaande paragraaf is de locatie gelegen aan een provinciale weg. Via de provinciale wegen is
makkelijk de Rijksweg A18 te bereiken. Dorpskernen worden hiermee vermeden.
Daarnaast is het profiel van de weg van belang. Kan de weg het verkeer aan? Gezien de ligging aan een
provinciale weg worden hier geen problemen verwacht. Parallel aan de Broekhuizerstraat bevinden zich vrij
liggende fietspaden. Hierdoor hoeven de weggebruikers op de Broekhuizerstraat geen (brom)fietsers te
passeren. Op- en afdraaiend verkeer maakt gebruik van de bestaande inrit. Vanaf de inrit is voldoende zicht op
de openbare weg en het fietspad.
De verkeersveiligheid komt door onderhavig plan niet in het geding.

Als gevolg van onderhavige ontwikkeling zal een lichte toename zijn in het aantal af- en aanvoerbewegingen ten
opzichte van de huidige situatie. De toename van het aantal vervoersbewegingen is niet van dien aard dat
hierdoor verkeerstechnische problemen in de omgeving van het projectgebied zijn te verwachten.

Naast de normale bedrijfsvoering is in onderhavig initiatief sprake van verbrede landbouw in de vorm van
educatie, beleving en zorgwerkplekken. Het aantal bezoekers is relatief laag in vergelijking met andere vormen
van verbrede landbouw. Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Gezien de beschikbare ruimte op
het perceel zal het geen probleem zijn om voldoende geschikte parkeerplaatsen te realiseren. Het aspect
parkeren zal geen belemmeringen opleveren.

In artikel 2 lid 2 sub c van de Wet publieke gezondheid is voor volksgezondheid vastgelegd dat het college van
burgemeester en wethouders de taak heeft om gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen te bewaken.

Deze paragraaf geeft inzage in de besmettingsrisico’s van omwonenden van het projectgebied bij eventuele
uitbraken van besmettelijke dierziekten bij de productie op het bedrijf.
Deze paragraaf is tot stand gekomen in samenspraak met dierenartsenprakijk ‘De Achterhoek’ die alle
verantwoording draagt omtrent de gezondheidszorg binnen de Kemperkip-organisatie.

Bij de beoordeling van de besmettingsrisico’s voor omwonenden dient rekening te worden gehouden met het
gegeven dat de Kemper-Landhoen niet op de algemeen gangbare wijze wordt gehouden. De kippen hebben een
volstrekt andere leefomgeving en groeipatroon dan de reguliere vleeskippen. Zo is door de aanmerkelijk lagere
hokbezetting en de trage groeisnelheid de weerstand van deze biologische vleeskip van dien aard dat ziekten
bijna niet voorkomen. Hierdoor is het medicijngebruik te verwaarlozen.
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De hokbezetting bij reguliere vleeskippen varieert tussen de 17 á 24 dieren per m2 vloeroppervlakte. Een stal
van ± 5000 m2 met ongeveer 100.000 dieren behoort inmiddels in Nederland tot de mogelijkheden.
De kippen zitten in stallen waar over het algemeen geen daglicht binnen valt en ventilatoren de frisheid in de
stal bepalen. Het voer voor de reguliere vleeskip is zodanig uitgebalanceerd dat deze in ongeveer 37 dagen
groeit naar een gewicht van ruim 2 kg. De kippen kun je individueel betitelen als topsporters. Technisch gezien
zit de reguliere vleeskip aan het plafond van het mogelijke. Hiermee kan een eenvoudige schommeling in de
temperatuur of een bacterie al snel een hele koppel ziek maken.

De hokbezetting bij biologische vleeskippen is volgens EU-wetgeving maximaal 10 dieren per m2 vloeroppervlak.
Dit is ongeveer de helft t.o.v. de reguliere hokbezetting. Daarnaast hebben de biologische kippen een uitloop in
de buitenlucht van 4 m2 per kip.
De stal mag volgens bovengenoemde wetgeving niet groter zijn dan 480 m2, hetgeen betekend dat er maximaal
4.800 dieren per stal mogen worden gehuisvest. Naast de stal moet dan ook 2 hectare, met bomen begroeide,
uitloopruimte aanwezig zijn.
Het initiatief behelst de realisatie van 13 stallen, waarvan er continu 10 bezet zijn, 1 stal deels leeg is (i.v.m.
uitladen van een deel van de dieren) en 2 stallen volledig leeg zijn (deze worden gereinigd, ontsmet en gereed
gemaakt voor ontvangst van nieuwe eendagskuikens). In de 10 volledig bezette stallen zitten kippen van
verschillende leeftijden, elkaar wekelijks opvolgend.
Eventuele overdracht van ziektes van de ene koppel naar de andere koppel wordt zoveel mogelijk voorkomen
door strikte hygiënemaatregelen toe te passen. Sowieso komen dieren uit de verschillende groepen niet met
elkaar in contact. Daarnaast heeft elke stal een eigen hygiëneruimte met “eigen” laarzen en bedrijfskleding. Ook
het hanteren van twee weken leegstand van de stal na reiniging en ontsmetting zal de ziektedruk op het bedrijf
reduceren.
In de stallen is ruimschoots daglicht aanwezig en de kippen kunnen vanaf de vierde week naar buiten. Het
biologische voer is zodanig samengesteld dat de kip in 10 weken groeit naar ruim 2 kg. De Kemper Landhoen
doet er, in vergelijking met de reguliere kip, dus bijna 2x zolang over om het eindgewicht te bereiken.
De biologische kippen groeien langzaam, in hun eigen natuurlijke tempo op. Tevens zijn licht en lucht belangrijke
pijlers in de groei en ontwikkeling van de kippen. Iets wat overigens voor alle dieren geldt. Gezamenlijk zorgt het
voor een aanmerkelijk hogere weerstand tegen ziekten. Dit gegeven wordt bevestigd door het feit dat er,
ondanks de buitenuitloop, nog nooit ernstige ziekten bij biologische Kemper-kippen zijn geconstateerd.

Zoönosen zijn infectieziekten veroorzaakt door micro-organismen die kunnen overgaan van dieren naar mensen.
Er wordt wel eens beweerd dat de directe omwonenden van een veehouderijbedrijf extra risico’s lopen. Echter
feit is dat momenteel geen wetenschappelijke onderbouwde uitspraken kunnen worden gedaan over het
infectierisico van omwonenden van veehouderijen met uitzondering van Q-koorts. Laatstgenoemde komt echter
niet voor in de pluimveehouderij. Hierna worden de belangrijkste zoönosen in relatie tot de pluimveehouderij
benoemd en beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende ziekten aan bod:
Vogelgriep (Avaire Influenza)
Campylobacteriose
Salmonellose
ESBL-producerende bacteriën
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Algemene informatie LPAI en HPAI
Aviaire influenza (vogelgriep) is de ziekte veroorzaakt door een infectie met het Influenza A-virus dat
waarschijnlijk van vogels afkomstig is. Het virus kan bij vele diersoorten voorkomen. Er is een grote
diversiteit van het virus. Pluimvee is gevoelig voor een groot aantal subtypes.
Overdracht van besmette dieren naar andere dieren en naar dieren op andere veehouderijbedrijven vindt
vooral plaats via diertransport tussen bedrijven en overige contacten tussen pluimveehouderijen. Ook
transmissie via de lucht kan plaats vinden.
Uiteraard is het ene dier gevoeliger voor het virus dan het andere dier. De mate van weerstand wordt mede
beïnvloed door de productieomstandigheden op het bedrijf. De biologische Kemper-Landhoen onderscheidt
zich op dit vlak terdege.
Daarnaast kan het AI-virus in het milieu voorkomen. Via uitwerpselen van vooral watervogels (eventueel via
besmet water) kunnen dieren besmet raken. Mogelijk dat een hoge emissie van een virus vanuit een bedrijf
(bijvoorbeeld via de wind) een ander bedrijf kan besmetten.
Vogelgriep komt voor in laag pathogene vorm (LPAI) en hoog pathogene vorm (HPAI). De eerst genoemde
(LP) komt vaker voor en is te vergelijken met een vorm van lichte verkoudheid. Binnen de LPAI
onderscheiden zich verschillende subtypes; van H1 t/m H16. Alleen de types H5 en H7 kunnen overgaan in
HPAI. Deze is uiterst besmettelijk voor andere dieren en is ook bestrijdingsplichtig. In dit geval worden er
door de overheid ook landelijke maatregelen genomen, waaronder een tijdelijke algehele “standstill” en een
ophokplicht.
Een uitbraak van hoog pathogene vogelgriep (HPAI) komt zelden voor, de laatste keer in 2014 en de
voorlaatste keer in 2003
Tijdens de laatste, voor dieren uiterst besmettelijke, hoog pathogene uitbraak van de vogelgriep (HPAI) in
2014, zijn er geen “uitloop” bedrijven getroffen.
De kans op overdracht van dieren naar mensen is uitzonderlijk klein en vindt nagenoeg nooit plaats en
zeker niet onder westerse omstandigheden.
Projectspecifiek
De biologische kippen op het bedrijf hebben de beschikking over een uitloop. Ondanks het feit dat het nog
niet is aangetoond zouden de dieren besmet kunnen worden vanuit het milieu (bv. uitwerpselen besmette
watervogels).
Omdat de Kemper Landhoen op biologische wijze wordt gehouden, opgroeit in een normaal dag- en nacht
ritme, veel in de buitenlucht loopt en zijn natuurlijke langzame groeitempo volgt, hebben ze aanmerkelijk
meer weerstand. Tot op heden is nog nooit vogelgriep geconstateerd bij vleeskuikens die op biologische
wijze worden gehouden.
Daarnaast worden watervogels zo veel mogelijk geweerd uit de uitlopen door de aanwezigheid van aanplant
in deze uitlopen.
Openwater is niet aanwezig binnen de uitlopen. Tussen de uitlopen liggen wel enkele sloten voor de
afwatering, echter deze zijn niet bereikbaar voor de vleeskuikens.
De uitloop is niet noodzakelijk om een goed welzijn voor de dieren te waarborgen. In een periode van
risico kunnen de dieren eenvoudig en zonder problemen opgehokt worden.
Rechtstreeks contact tussen mensen en dieren is er niet. Enkel na toepassing van de nodige hygiënische
maatregelen kunnen de dierverblijven en de uitlopen betreedt worden door eigen verzorgend personeel.
Op het bedrijf worden enkel eendagskuikens aangevoerd, die afkomstig zijn van een broederij. Deze jonge
dieren hebben nog geen risico gelopen op besmetting met het AI-virus.
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Overheidsmaatregelen bij een uitbraak van vogelgriep
HPAI (Hoog Pathogene Avaire Influenza)
In geval van een onverhoopte uitbraak van hoog pathogene vogelgriep (HPAI) worden door de overheid aan de
pluimveesector diverse maatregelen opgelegd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Zo wordt in
Nederland een algehele standstill ingesteld voor 72 uur, het besmette bedrijf en bedrijven in de directe
omgeving worden geruimd. Nederland wordt ingedeeld in meerdere regio’s en importen worden verboden.
Daarnaast geldt een tijdelijke, algehele ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee.
LPAI (Laag Pathogene Avaire Influenza)
In geval van een uitbraak van laag pathogene vogelgriep (LPAI) worden, alleen bij de typering H5 of H7 door de
overheid aan de pluimveesector ook diverse maatregelen opgelegd om verdere verspreiding van de ziekte te
voorkomen. De maatregelen zullen alleen gericht zijn op het besmette bedrijf, dat wordt geruimd, en
beperkingen gelden in het gebied (± 3 km) rondom de haard.
Projectspecifiek
Bovenstaande maatregelen gelden uiteraard ook voor de biologische vleeskippen. Het feit dat de kippen
opgehokt zouden moeten worden heeft verder geen gevolgen voor de dieren omdat deze zich bevinden in
ruime hokken met veel daglicht inval.
De ophokplicht heeft verder ook geen gevolgen voor de wandelaars en wandelroutes in de omgeving van en
binnen het projectgebied. Vanzelfsprekend worden bezoekers in deze periode niet in de pluimveestallen
toegelaten.

Algemene informatie Campylobacteriose
Campylobacteriose is een vorm van diarree die wereldwijd voorkomt. De ziekte wordt veroorzaakt door de
Campylobacter-bacterie die gevonden wordt in dieren zoals kippen, rundvee, varkens, honden en katten.
Campylobacter wordt ook op andere etenswaar zoals bv. groenten aangetroffen en is dus niet enkel vlees
gerelateerd.
Diverse onderzoeken rapporteren het houden van verschillende diersoorten op één bedrijf als risicofactor
voor infecties van vleeskuikens met Campylobacter.
Bron van de besmetting in het milieu is de mest van de besmette dieren.
Overdracht van de campylobacter-bacterie kan plaatsvinden tijdens het slachtproces als darminhoud over
het karkas komt.
Mensen kunnen met de bacterie in aanraking komen door het eten van besmet voedsel en drinken van
besmet water, daarnaast kunnen mensen via hun huisdieren met de bacterie in aanraking komen.
Niet iedereen wordt ziek na een besmetting met campylobacter. Als er klachten ontstaan, begint dat meestal
met diarree en buikpijn, gemiddeld drie dagen na inname van besmet voedsel of water. De klachten duren
meestal één tot zeven dagen en gaan over het algemeen vanzelf weer over.
Ter preventie van campylobacteriose is vooral een goede keukenhygiëne van belang. Dit betekent goed
handen wassen bij de bereiding van voedsel en regelmatig verschonen van hand- en vaatdoeken. Voedsel
moet goed worden verhit. Bij de bereiding van vlees is het vooral van belang om kruisbesmetting te
voorkomen.

53

Projectspecifiek
Op het bedrijf worden geen andere dieren gehouden dan biologische vleeskuikens.
Op het bedrijf zal volop aandacht zijn voor een goede hygiëne. Met betrekking tot de verzorging van de
dieren zal het aantal stal- en uitloop betreders tot het minimum beperkt worden. Bij betreding van elke
afzonderlijke stal met uitloop zal ontsmetting plaats vinden en wordt aparte bedrijfskleding gedragen.
De dieren uit de verschillende stallen komen niet met elkaar in contact, zodat zij elkaar niet kunnen
besmetten.
Na aflevering van een koppel, zal de mest volledig verwijderd worden en de stal nat gereinigd. Daarna zal de
stal ontsmet worden.
Tussen elke koppel is er sprake van ruim twee weken leegstand. Een nieuwe koppel komt de eerste vier tot
vijf weken niet in de uitloop. Uit ervaring weten we dat in deze zes tot zeven weken een eventueel aanwezige
besmetting in de uitloop met Campylobacter op natuurlijke wijze zal verdwijnen.
Alle Kemper-Landhoenders worden in een apart slachthuis worden geslacht. Bij de slacht worden de
darmpakketten van de dieren volledig uit het karkas gehaald (dus niet “uitgeboord” waardoor darminhoud
op het karkas kan komen). Doordat er geen darminhoud op het karkas komt, is de kans op “besmet vlees”
kleiner.
Verantwoordelijkheid van bereiding van vlees ligt bij de consument zelf.

Algemene informatie Salmonella
Salmonellose is een besmettelijke darmziekte die wordt veroorzaakt door een Salmonella bacterie.
Salmonella is in Nederland regelmatig de oorzaak van darminfecties bij mensen.
Van Salmonella zijn ruim 2400 verschillende serotypen bekend. Alleen serotypen van Salmonella enterica
veroorzaken ziekte bij de mens. Een serotype wordt bijvoorbeeld aangeduid als Salmonella enterica
serotype Typhimurium, dat wordt afgekort tot S. Typhimurium.
De meeste serotypen komen bij zowel mens als dier voor. Uitzondering hierop zijn Salmonella Typhi en
Salmonella Paratyphi die alleen voorkomen bij de mens. De belangrijkste serotypen die in Nederland
voorkomen zijn Salmonella Typhimurium en Salmonella Enteritidis.
Ongeveer 1 à 2 dagen na infectie ontstaat een acute darmontsteking die ongeveer één week aanhoudt. De
ziekteverschijnselen zijn koorts, buikkrampen en heftige, waterige, soms bloederige diarree. Hoofdpijn en
spierpijn kunnen ook voorkomen. Bij heftige diarree ontstaat het risico op uitdroging, vooral bij de
risicogroepen (oudere mensen, jonge kinderen en mensen met een verminderde afweer). Zolang er geen
uitdrogingsverschijnselen optreden is er meestal geen behandeling nodig. Bij ernstige klachten is een
huisarts bezoek gewenst, zeker bij de risico groepen.
Salmonella bacteriën komen bij vrijwel alle diersoorten voor. Meestal verloopt de besmetting naar de mens
via vlees en eieren die besmet zijn, of voedingsmiddelen die hiermee zijn bereid of in aanraking zijn
gekomen (kruisbesmetting).
In slechts 5 tot 10% van de gevallen raakt de mens besmet door direct contact met besmette dieren.
Besmetting van mens op mens komt slechts sporadisch voor. Er zijn relatief veel bacteriën nodig om
ziekteverschijnselen te veroorzaken.
Regelmatig worden uitbraken van salmonellose gemeld, vaak als gevolg van het eten van besmet voedsel.
Salmonella kan zich bij kamertemperatuur goed vermeerderen in voedsel. Het is daarom belangrijk om
voedsel (vlees, eieren) altijd gekoeld te bewaren en goed te verhitten tijdens de bereiding. Daarnaast is het
belangrijk om voor de bereiding van voedsel de handen te wassen.
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Projectspecifiek
Op het bedrijf worden de nodige hygiënemaatregelen genomen. Het aantal verzorgers dat in de stallen en
uitlopen komt, wordt tot het minimum beperkt. Noodzakelijke bezoekers moeten door een hygiënesluis en
moeten bedrijfskleding dragen. Na verlaten van de stal en worden wederom hygiënemaatregelen genomen.
Voor elke afzonderlijke stal en uitloop is aparte bedrijfskleding aanwezig.
Andere bezoekers komen nooit in contact met de dieren. Wel kunnen zij het bedrijf eventueel bekijken via de
paden tussen de verschillende uitlopen en vanuit één van de twee stallen waarin een zichtruimte wordt
gemaakt.
Risico’s op salmonellabesmetting worden vooral bepaald door de bereidingswijze van voedsel. Het
houderijsysteem heeft hier geen invloed op. Verantwoordelijkheid van bereiding van vlees ligt bij de
consument zelf.

Algemene informatie ESBL bacteriën
ESBL’s zijn stoffen (enzymen) gemaakt door bacteriën. Deze stoffen kunnen antibiotica afbreken, waardoor
de bacteriën ongevoelig worden voor deze antibiotica.
ESBL-vormende bacteriën komen in de darmflora voor. Op veel vleeskuikenbedrijven komt deze bacterie
voor bij een groot gedeelte van de dieren. Onderlinge besmetting is aan de orde.
Direct contact van mensen met dieren is beschreven als meest waarschijnlijke transmissieroute op
bedrijven. Daarnaast is het eten van (niet goed bereid) besmet vlees oorzaak van besmetting.
De meeste mensen die drager zijn van ESBL-producerende bacteriën ondervinden daarvan geen klachten.
Problemen treden op wanneer mensen ziek worden van een ESBL-producerende bacterie of wanneer
personen behandeld worden met antibiotica waardoor ESBL-producerende bacteriën opportunistisch een
infectie kunnen veroorzaken die vervolgens moeilijker te behandelen is.
Projectspecifiek
Op het bedrijf worden de nodige hygiënemaatregelen genomen. Het aantal verzorgers dat in de stallen en
uitlopen komt, wordt tot het minimum beperkt. Noodzakelijke bezoekers moeten door een hygiënesluis en
moeten bedrijfskleding dragen. Na verlaten van de stal en worden wederom hygiënemaatregelen genomen.
Voor elke afzonderlijke stal en uitloop is aparte bedrijfskleding aanwezig.
Andere bezoekers komen nooit in contact met de dieren. Wel kunnen zij het bedrijf bekijken via de paden
tussen de verschillende uitlopen en vanuit één van de twee stallen waarin een zichtruimte wordt gemaakt.
Na aflevering van een koppel vleeskuikens wordt de stal gereinigd en ontsmet. Eventuele overdracht naar
een nieuw koppel wordt hiermee beperkt.
Dieren op het beoogde bedrijf worden op biologische wijze gehouden. Onderzoek heeft uitgewezen dat
biologisch vlees minder vaak besmet is met ESBL-producerende bacteriën. Dit komt (mede) doordat
medicatie van de dieren nagenoeg niet nodig is.
Dieren krijgen nooit preventief antibiotica (is ook wettelijk verboden) toegediend. In geval van ziekte kan
volgens voorgeschreven regels correct en selectief gebruik gemaakt worden van antibiotica (curatief). Dit
mag enkel op indicatie van een dierenarts en slechts éénmalig worden toegediend.
Verantwoordelijkheid van bereiding van vlees ligt bij de consument zelf.
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Concluderend
Met betrekking tot de vogelgriep kunnen we constateren dat het risico voor bezoekers en omwonenden te
verwaarlozen is. Mede omdat vogelgriep nog niet is voorgekomen bij biologische vleeskippen en de kans dat
de ziekte overslaat van dier naar mens te verwaarlozen is.
Ten aanzien van besmettingen met Campylobacter, Salmonella en ESBL-bacteriën, zal het houden van dieren
binnen onderhavig projectgebied geen problemen opleveren voor de volksgezondheid. Dit kan worden
geconcludeerd, omdat direct contact tussen mens en dier wordt vermeden.
Een eventuele besmetting met Campylobacter, Salmonella en ESBL-bacteriën is alleen mogelijk bij het eten
van vlees dat niet goed bereid is. Dit risico staat los van onderhavig project.
Al met al kan geconcludeerd kan worden dat onderhavig initiatief geen ontoelaatbare gezondheidsrisico’s voor
de omgeving zal geven.

Relevant om te weten is hoe groot de kans is op een eventuele uitbraak en wat een dit voor consequenties kan
hebben voor bedrijven in de omgeving. Om hier een inschatting van te kunnen maken is onderzocht wat er de
laatste jaren is gebeurd bij uitbraken van vogelgriep op andere locaties. Tevens is over de plannen contact
geweest met het ministerie van economische zaken (dhr. Pelgrim).
Er zijn twee varianten vogelgriep: hoog-pathogeen en laag-pathogeen.
Vogelgriep hoog-pathogeen:
In 2003 was er een grote uitbraak van hoog-pathogene vogelgriep in Nederland. In dat jaar werd op 255
locaties vogelgriep vastgesteld. Op slechtst twee locaties ging het om vleeskuikens. Op de andere locaties
ging het om legkippen, kalkoenen of eenden.
Na 2003 tot heden is op vijf bedrijven hoog-pathogene vogelgriep geconstateerd. Op al deze bedrijven
werden de dieren binnen gehouden. Op geen enkel bedrijf werden vleeskuikens gehouden. Tevens was er op
geen enkel bedrijf sprake van een buitenuitloop.
In het ‘beleidsdraaiboek Aviaire Influenza 2.0’ is opgenomen dat bij een uitbraak van hoog-pathogene
vogelgriep een algehele standstill voor heel Nederland wordt afgekondigd voor 72 uur. Daarna wordt een
beschermings- en toezichtsgebied ingesteld van circa 10 kilometer rondom de besmettingshaard.
Daarnaast wordt Nederland ingedeeld in regio’s.
Vogelgriep laag-pathogeen:
Na 2003 zijn er in Nederland 14 uitbraken geweest van laag-pathogene vogelgriep. Dit betroffen 12
legkippenbedrijven en 2 kalkoenenbedrijven. Er waren dus geen vleeskuikenbedrijven bij.
Deels (11 maal) ging het om bedrijven waar de dieren de beschikking hadden over een uitloop.
Uit het beleidsdraaiboek Aviaire influenza volgt dat bij een uitbraak van laag-pathogene vogelgriep een
beschermings- en toezichtsgebied wordt ingesteld van 1 tot 3 kilometer.
Lang niet altijd wordt een zone van 3 kilometer ingesteld. De mate van pluimveedichtheid heeft invloed op de
grootte van de zone. Daarnaast wordt rekening gehouden met de aard van de bedrijven en de daarbij
horende risico’s. Bij alle uitbraken na maart 2012 ging het om zones van circa 1 kilometer.
In geval bijzondere bedrijven zoals een slachterij of eierpakstation in een zone met vervoersbeperkingen
dreigen te komen, zal de grens met extra zorg worden beoordeeld. Men wil voorkomen dat de
consequenties voor die bedrijven en de sector onnodig nadelig zijn. Bij de uiteindelijke besluitvorming zullen
afstand van bedrijf tot bestemmingshaard en de grens van het bedrijf tot de grens van het restrictiegebied
een rol spelen. Tevens spelen de mogelijkheden voor een veilige logistiek een belangrijke rol.
Onderhavige locatie wordt door het ministerie van EZ beschouwd als niet-pluimveedicht. De kans dat er in
geval van een laag-pathogene vogelgriepuitbraak een zone wordt ingesteld groter dan 1 kilometer is
daarom niet groot.
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Initiatiefnemer heeft de plannen voorgelegd aan de heer Pelgrim van het ministerie van Economische zaken. Hij
onderschrijft genoemde. Van het overleg heeft initiatiefnemer een gespreksverslag gemaakt. Deze is voor
accordering voorgelegd aan de heer Pelgrim. Hij heeft per mail laten weten in te kunnen stemmen met
genoemde. Het gespreksverslag en de mail van de heer Pelgrim zijn toegevoegd als bijlage bij deze
onderbouwing.

In deze situatie is er sprake van een initiatief, waarbij de gemeente alleen medewerking verleent doormiddel van
het volgen van de benodigde procedure. De kosten die verbonden zijn aan deze procedure en eventuele
planschade zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten met de
initiatiefnemer. Daarin is naast het planschaderisico voor de initiatiefnemer ook geregeld dat de vereiste
landschappelijke inpassing is gewaarborgd en wordt uitgevoerd.
Voor de beoordeling van de bedrijfseconomische uitvoerbaarheid is door de gemeente Doetinchem advies
ingewonnen bij de Stichting Advisering Agrarische Bouwaanvragen. De Stichting Advisering Agrarische
Bouwaanvragen is van mening dat de ontwikkeling vanuit landbouwkundig oogpunt bedrijfseconomisch
uitvoerbaar is.

De uitgebreide procedure duurt uiterlijk zes maanden (soms verlengd met zes weken). De gemeente maakt een
ontwerpbesluit dat zes weken ter inzage ligt. Iedereen kan zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Daarna maakt de gemeente een definitief besluit (de
omgevingsvergunning). Alleen belanghebbenden (dus niet iedereen) kunnen hiertegen in beroep gaan. De
(definitieve) omgevingsvergunning ligt zes weken ter inzage en wordt gepubliceerd in de krant en op internet.
Een belanghebbende kan in beroep gaan gedurende zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van de
omgevingsvergunning die is gemaakt volgens de uitgebreide procedure.

Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 3°, van de wet is artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening van overeenkomstige
toepassing. Op grond van artikel 6:18 Besluit omgevingsrecht dient de gemeente bij de voorbereiding van een
dergelijk plan overleg te voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
In het kader van het vooroverleg zal het voorontwerp-omgevingsvergunning daarom gestuurd worden naar de
volgende instanties:
Waterschap Rijn IJssel;
Provincie Gelderland;
Gasunie;
TenneT.
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De bijlagen behorende bij dit rapport bestaan uit:
Landschaps- en beheerplan
Quickscan flora en fauna
Archeologisch onderzoek
Rapportage geur
Rapportage fijn stof
Akoestisch onderzoek
Advies Stichting Advisering Agrarische Bouwaanvragen
Gespreksverslag overleg MinEZ
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