
 

Vormvrije mer‐beoordeling           16 november 2015 
 

Behorende bij Bestemmingsplan Biddinghuizen – Kokkelweg 12 (D4004) 
 
Aanleiding 
In het plangebied wordt een grondgebonden veehouderij, uitsluitend  in de vorm 
van  een  productiegerichte  paardenhouderij  mogelijk  gemaakt.  In  de  nieuwe 
situatie worden maximaal 20 jonge paarden gehouden. 
 
Het aantal dieren blijft daarmee onder de drempelwaarde zoals genoemd  in het 
Besluit m.e.r. (categorie D14). Deze drempelwaarde betreft 100 paarden, waarbij 
dieren jonger dan 3 jaar in de opfok niet worden meegeteld. 
 
Los van de omvang van het project, moet een vormvrije mer‐beoordeling worden 
uitgevoerd. Daarbij wordt de ontwikkelingen getoetst aan de criteria uit bijlage III 
van de Europese mer‐richtlijn. 
 
Afwegingskader 

 
Criteria  uit  de 
Europese richtlijn 

Beschrijving van mogelijke effecten Doorlopen  van 
een  mer‐
procedure 
noodzakelijk? 

 
Kenmerken van de projecten 

De omvang van het 
project. 

Het  project  betreft  een  wijziging  van  een 
akkerbouwbedrijf  naar  een  kleinschalige 
paardenhouderij.  Het  aantal  dieren  is 
maximaal 20 stuks. Er wordt dus ruimschoots 
onder de drempelwaarde uit het Besluit mer 
gebleven. Uitbreiding  tot  in de buurt  van de 
drempelwaarde is niet aan de orde. 
 

Nee. 

Cumulatie met 
andere projecten. 

In de omgeving  van het plangebied en  langs 
de  ontsluitende  wegenstructuur  zijn  geen 
grootschalige  ontwikkelingen  bekend  die 
kunnen  leiden  tot  een  stapeling  (cumulatie) 
van milieueffecten. 
 

Nee. 

Gebruik van 
natuurlijke 
hulpbronnen. 

Voor de realisatie van gebouwen en bouw‐ en 
kunstwerken  en  het  gebruik  hiervan  zullen 
natuurlijke  hulpbronnen  worden  ingezet.  Er 
wordt  geen  gebruik  gemaakt  van  bijzonder 
schaarse grondstoffen. Er  is geen  sprake van 
een  onevenredig  gebruik  van  natuurlijke 
hulpbronnen. 
 

Nee. 

Productie van 
afvalstoffen. 

Bij  de  bouw  en  het  gebruik  van  het 
plangebied  komen  geen  schadelijke 
afvalstoffen vrij. 
 

Nee. 

Verontreiniging en 
hinder. 

Omliggende  functies  betreffen  in  dit  geval 
andere  (agrarische)  bedrijven. 
Milieugevoelige  functies  betreffen  de 
bedrijfswoningen hierbij. In paragraaf 4.3 van 

Nee. 



 

de hoofdtekst  is beschreven dat hinder voor 
omliggende  gevoelige  functies  binnen  de 
normen blijft. 
 

Risico van 
ongevallen. 

De  realisatie  van  het  plan brengt  geen 
veiligheidsrisico’s met zich mee. 
 

Nee. 

 
Plaats van de projecten 

Het bestaande 
grondgebruik. 

De locatie waarop de ontwikkeling plaatsvindt 
betreffen enerzijds gronden die al behoren bij 
een bouwperceel van een agrarisch bedrijf en 
anderzijds  intensief  gebruikte  agrarische 
gronden,  behorende  bij,  en  direct 
aangrenzend  aan,  het  uit  te  breiden  bedrijf. 
Als  gevolg  van  het  omzetten  van  de  grond 
gaan  geen  belangrijke  waarden  verloren 
gaan. 
 

Nee. 

Relatieve rijkdom 
aan en de kwaliteit 
en het regeneratie‐
vermogen van de 
natuurlijke 
hulpbronnen van het 
gebied. 

Door  het  (intensieve)  gebruik  als  agrarische 
grond heeft de locatie geen hoge ecologische 
waarde.  Gebieden  met  grotere 
natuurwaarden,  zoals  de  Veluwrandmeren, 
liggen  op    voldoende  afstand  van  het 
plangebied. Dit natuurgebied  is niet  stikstof‐
gevoelig  en  wordt  daardoor  niet  door  de 
ontwikkeling  beïnvloed.  Het  dichtstbijzijnde 
stikstofgevoelige  natuurgebied  betreft  de 
Veluwe.  Dit  gebied  ligt  op  10  kilometer 
afstand.  Op  basis  van  de  omvang  van  de 
paardenhouderij en de afstand  tot gevoelige 
gebieden  wordt  geconcludeerd  dat  er  geen 
belangrijke  effecten  op  de  Veluwe  of  op 
andere  Natura  2000‐gebieden  aan  de  orde 
zijn. 
 

Nee. 

Het 
opnamevermogen 
van het natuurlijke 
milieu. 

Het plan heeft een zeer beperkte  invloed op 
het natuurlijk milieu. 

Nee. 

 
Kenmerken van het potentiële effect 

Het bereik van het 
effect. 

Het  milieueffect  van  een  veehouderijbedrijf
heeft  twee vormen.  Lokale hinder als gevolg 
van  geluid  en  geur  en  een  invloed  op 
omliggende  natuurgebieden  als  gevolg  van 
stikstofemissie. 
 
De lokale hinder heeft een bereik van circa 50 
meter  (op basis  van VNG  bedrijvenlijst). Het 
bereik  van  het  effect  als  gevolg  van 
stikstofemissie  is  niet  aan  een  vaste  afstand 
gebonden.  In  dit  geval  kan,  gezien  de 
beperkte schaal van het veehouderijbedrijf in 
de  nieuwe  situatie,  worden  gesteld  dat  het 
bereik van het effect beperkt is.  
 

Nee. 



 

Het 
grensoverschrijdend
e karakter van het 
effect. 

Van grensoverschrijdende milieueffecten is in 
geen geval sprake. 

Nee. 

De waarschijnlijkheid 
van het effect. 

Er  is  sprake  van  beperkte uitstraling. 
Grootschalige  effecten  zullen  zeker  niet  aan 
de orde zijn. 

Nee. 
 
 
 
 

De duur, de 
frequentie en de 
onomkeerbaarheid 
van effecten. 

De  effecten  van  het  agrarisch  bedrijf zijn  in 
principe permanent, maar wel omkeerbaar en 
te reguleren indien dat nodig is. 

Nee. 

   
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het project  geen belangrijke negatieve milieueffecten 
kan veroorzaken die een volwaardige mer‐procedure noodzakelijk maken. 
 


