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huidise situatie

leeÍklimaat

Maximaal reduceren gêuruitstoot
verbeteren van de milieusituatie

autonome onMikk€line

Reduceren belastlng

Uitstoot

:ijnstot

Uitstoot

Seluid

pm

GcD-ádvi€s laten uitvoeren têr beoordelinsvan dit criterium
Landschap & ên stedenbouw

van gÍootschaliOe bebouwinO

adviês nodig

kwantitatieÍ - toevoeging groen

Sroen

kwàlitátiêf - innessino
Artikel I VeroÍdening Ruimte vormt hel maximalê speelveld. Dat
belêkent een íoÍse
in stad-land relatie en daarmee een
Reducersn van dê verkeeÍsbelasting dooí
en verbetoren van dê verkeersveiligheid

Mex. rêducêr€n en 5toppen

Uitstoot

Geur

ên

vêrslêrkins stádiand relatie

zichtbaar enherkenbaarheid beken en retentie

4aar landbouworkeer

mate van verk€ersveiligheid,
r'eiligheid

ontsluiting en

verkeersafwikkeling
mátê ván oêvóplishêid voor cálemitêitên ío-a. brandl???

Socials cohesie

Ontwikkelingen aangÍijpen om de - agradsche - b€drijfslocalies en
de woonlocaties beter op elkaarte laten aansluitên.

mate van betrokkenheld omgeving
mate van invloed omeevine

En

laalbaarheid

dialoog/met elkaar puzelen" nadrukkelik een íol gevon in hst

financieel haalbaar

Dieren
Financiële haalbaarheid

lnvest€íing in €

uitstoot

[rituoerbaar/ technisch haalbaar

Duuízame oplossing (middellange en lange lermijn)

Aàntal dieren

PAs/ Nb i.r.t. ammoniak

belasting

Márkt

Marktsystemen/concepten; (a) in welke mate r€gioneal
wereldmarkt wordt eeDroduceerd

vs

(a) stalsystemen/huisvestingssystemen
Dierwelzijn

(b) in welke mate invullingwordt gegevên aen beter leven concept
íc) mate van Êevoelish€id dlerziektes {bio securitv)
Verbruik fossiele brandstoff en

Energie

lnnovatie

Verbruik elektra
Verbruik water
Mzra wln piopn d'r'rr?imê
la) vitaliserên varkênshouderij
nvullingwordt gegeven

^nwêkkint

{sedorplan) en in welke mate hierean

incl, maatregelen molenbrand
plan coppens,

huidigssituatie

vergunningaanvragen
gebied

in

stoppen

overige
autonoom
breks en

9 en meximael

facillteren en

bevorderen stoppen overige
locaties

e,e,a. conform
afspraak met braks om
komend halfjaar
stoppen tê vêrkennen
o.a. warme sanerinE scenario 4: coPpens+ met
en/ofwoningên
stoppersoverigelocaties
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