Concept planregels omschakeling niet-pluimvee naar pluimvee
Dit zijn niet de volledige planregels voor toetsing omschakeling niet-pluimvee naar pluimvee,
maar alleen de extra planregels. Alle overige planregels veehouderij zijn ook van
toepassing, net als alle andere te toetsen wet- en regelgeving.
Al het overige is reeds te vinden in artikel 4.8.2. (normen Verordening ruimte etc.) en 4.3.3
(toename bebouwing).
4.8.X Omschakeling naar pluimveehouderij
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding
‘intensieve veehouderij’ op onderdelen te wijzigen ten behoeve van de omschakeling van
een agrarische bedrijfsvorm, niet zijnde een pluimveehouderij, naar een pluimveehouderij,
mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. nadere advisering van de GGD is noodzakelijk, indien de ontwikkeling binnen 1000
meter van de bebouwde kom of een specifiek gevoelige bestemming is gelegen;
b. De béste beschikbare emissie-reducerende techniek toegepast wordt om de uitstoot
van fijn stof, endotoxine, geur en ammoniak te beperken.

Toelichting planregels
a. In de “Handreiking veehouderij en gezondheid omwonenden” wordt bij een afstand
kleiner dan 250 meter tussen de veehouderij en de bebouwde kom of een specifiek
gevoelige bestemming, geadviseerd om een GGD advies op te vragen. Het voorstel
voor het wegbestemmen van de directe omschakelmogelijkheid van niet-pluimvee
naar pluimvee is ingegeven vanuit het verhoogde risico op longontsteking binnen
1.000 meter van een pluimveehouderij. Dit verhoogde risico is naar voren gekomen
uit de rapporten VGO 1 (2016) en VGO 2 (2017). Om deze reden wordt nu ook
aangegeven dat wanneer de omschakeling van niet-pluimvee naar pluimvee binnen
1.000 meter van de bebouwde kom of een specifiek gevoelige bestemming gelegen
is, ook advies opgevraagd dient te worden bij de GGD. Welke objecten onder
gevoelige bestemmingen vallen, is weergegeven in de bovengenoemde handreiking.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan burgerwoningen, scholen, kinderdagverblijven,
verzorgings-, verpleeg- en bejaardenhuizen.
b. Hiermee wordt bedoeld dat de allerbeste emissie reducerende techniek toegepast
wordt in de combinatie fijn stof (en indirect endotoxine), geur en ammoniak. Er zijn
meerdere technieken die vallen onder de noemer BBT, maar gestreefd moet worden
naar de allerbeste hiervan.

Rekenvoorbeeld omschakeling nertsen naar pluimvee
Huidige locatie 3,8 ha
huidige gebouw 15.000 m2
Huidige uitstoot fijn stof: 12.000*8= 96.000 gr fijn stof
Laagste maximale emissiewaarde fijn stof is voor vleeskuikens (16 gr/dierplaats/jaar).
Andere pluimvee categorieën hebben een hogere maximale emissie fijn stof.
Aantallen dieren bij toepassing laagste emissiefactor fijn stof in wetgeving:
E1: 96.000 stuks (1 gram/dierplaats)
E2: 32.000 stuks (3 gram/dierplaats)
E3: 19.200 stuks (5 gram/dierplaats)
E4: 12.000 stuks (8 gram/dierplaats).
E5: 24.000 stuks (4 gram/dierplaats) --> dit zijn geen reële aantallen om een nieuw
pluimveebedrijf mee te starten. Een gemiddelde omvang van een vleeskuikenhouderij zit
tussen de 150.000 en 200.000 stuks pluimvee
Rekenvoorbeeld omschakeling varkens naar pluimvee
huidige locatie 1,6 ha
huidige uitstoot fijn stof 262.260 gr fijn stof
Laagste maximale emissiewaarde fijn stof is voor vleeskuikens (16 gr/dierplaats/jaar).
Andere pluimvee categorieën hebben een hogere maximale emissie fijn stof
Aantallen dieren bij toepassing laagste emissiefactor fijn stof in wetgeving:
E1: 262.260 stuks (1 gram/dierplaats/jaar laagste emissiefactor fijn stof)
E2: 87.420 stuks (3 gram/dierplaats/jaar laagste emissiefactor fijn stof
E3: 52.452 stuks (5 gram/dierplaats/jaar laagste emissiefactor fijn stof)
E4: 32.782 stuks (8 gram)
E5: 65.565 stuks (4 gram) --> geen reële omvang huidige vleeskuikenhouderij
E1=opfokleghennen
E2= leghennen
E3= opfok vleeskuikenouderdieren
E4= vleeskuikenouderdieren
E5 = vleeskuikens
E1 wellicht qua omvang wel interessant. een huidig bedrijf in de gemeente heeft de omvang
van 166.000 stuks E1.
Voorstel:
Nu nog niet opnemen extra planregel c.
c. aangetoond is dat de bestaande emissie fijn stof met het initiatief niet toeneemt
Naast de fijn stof eisen zijn er ook nog eisen ammoniak en geur. Daar is nu nog niet aan
getoetst. Leghennensector is momenteel weinig vraag naar. Voorbeeld hierboven in onze
gemeente is om aan het schakelen naar vleeskuikens.

