Onderzoek innovatie en duurzaamheid Nieuw
Gemengd Bedrijf

Het LOG Witveldweg is er voor vestiging van drie categorieën intensieve veehouderijbedrijven:
- bedrijven die nu te dicht tegen natuurgebieden aanliggen;
- bedrijven die nu knelsituaties rond dorpskernen veroorzaken (denk aan geurhinder);
- bedrijven die zich richten op innovatie en duurzaamheid.
Of een bedrijf tegen een natuurgebied of een dorpskern aanligt, is gemakkelijk te bepalen. Het is
moeilijker te bepalen of een bedrijf innovatief en duurzaam is. Hierbij staat de vraag centraal of het
bedrijf dat zich wil vestigen voldoende scoort op innovatie en duurzaamheid. Het Nieuw Gemengd
Bedrijf wil zich vestigen in het LOG. De gemeente moet eerdergenoemde vraag nu dus
beantwoorden voor dit bedrijf. In dit artikel wordt beschreven hoe de gemeente deze vraag heeft
opgepakt.
Wat is het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)?
Het NGB is een regionaal samenwerkingsverband van plantaardige en dierlijke productiebedrijven,
die hun rest- en grondstofstromen koppelen. Het voorgenomen bedrijf bestaat uit een
varkensbedrijf, een pluimveebedrijf, een broederij, een slachterij en een installatie voor de
verwerking van biomassa. De installatie zet de mest van het varkens- en pluimveebedrijf om in
warmte, energie en compost. Dit gebeurt door de mest te vergisten. De dieraantallen van het NGB
zijn zeer groot. Daarom is het NGB onderwerp in de discussie over megastallen in de intensieve
veehouderij.
Onafhankelijke toets op innovatie en duurzaamheid
Natuurlijk zullen de initiatiefnemers zeggen dat het NGB innovatief en duurzaam is. De gemeente
wil dit echter door onafhankelijk onderzoek getoetst zien. Hoe is dat nu gegaan?
Voordat het onderzoek kan plaatsvinden, moet een onderzoeksopdracht opgesteld worden. Ook
moet een bureau worden geselecteerd dat het onderzoek gaat uitvoeren. Het College heeft de
LLTB en de Stichting Milieufederatie Limburg uitgenodigd hierover mee te denken. Gezamenlijk
hebben zij de onderzoeksopdracht zo scherp mogelijk geformuleerd en een geschikt bureau
aangewezen. Zo blijft de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd. De onafhankelijkheid
is daarnaast extra geborgd omdat de onderzoeksmethodiek wordt voorgelegd aan een aantal
deskundige van diverse instituten.
Wat wordt onderzocht?
Het onderzoek moet de duurzaamheidsprestaties en de innovatie van het NGB inzichtelijk maken.
Bij duurzaamheid gaat het om het vinden van een evenwicht tussen ecologische, economische en
sociale belangen, met als doel de continuïteit van het leven op aarde te waarborgen. Vanuit het
ecologische belang wordt in het onderzoek gekeken naar dierenwelzijn, geur, geluid, natuur en
landschap, ammoniak, mest en mineralen, broeikasgassen en het grondgebruik (denk aan grond
elders in de wereld die gebruikt wordt om veevoer te telen). Het economische belang wordt
beoordeeld aan de hand van de marktvraag, de werkgelegenheid en het stimuleren van de lokale
economie. Vanuit sociale belangen wordt gekeken naar arbeidsomstandigheden en -voorwaarden,
geur, geluid en natuur en landschap.
De effecten van het NGB worden op drie verschillende niveaus beoordeeld. Er zijn interne effecten
(denk aan arbeidsomstandigheden voor de werknemer), maar er zijn ook lokale (natuur en
landschap) en zelfs globale effecten (broeikasgassen en landgebruik).
Onderstaande matrix verdeelt de duurzaamheidsthema’s verticaal in sociale, ecologische en
economische belangen. De drie niveaus van effecten (intern, lokaal en globaal) zijn verticaal
weergegeven. De kleur geeft weer of de thema’s kwantitatief (rood), semi-kwantitatief (oranje) of
kwalitatief (geel) worden beoordeeld.
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De score van het NGB op de duurzaamheidsthema’s wordt bepaald door het NGB te vergelijken
met de gemiddelde gang van zaken in de sector én met een wensbeeld voor duurzaamheid in de
toekomst. Hierdoor ontstaat ook een goed beeld van de mate van innovatie.
Een ander punt van onderzoek is de meerwaarde van samenwerking tussen de bedrijven in
vergelijking tot de situatie dat de bedrijven zelfstandig doorgaan. Tot slot wordt de kringloop
beoordeeld. Een veehouderijbedrijf is een schakel in de kringloop waarin voedsel voor mensen
wordt geproduceerd en afvalstoffen uit de humane (voedings)sector weer worden benut voor
diervoederproductie. In het onderzoek wordt nagegaan in welke mate het NGB bijdraagt aan de
efficiëntie van deze kringloop.
Het MER en het duurzaamheidsonderzoek
Voor het NGB wordt ook een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het MER kijkt vooral naar
de milieueffecten van het NGB. Onderwerpen die in het duurzaamheidsonderzoek ook belangrijk
zijn. Er moet natuurlijk geen dubbel onderzoek worden gedaan. Daarom is de informatie uit het
MER input voor het duurzaamheidsonderzoek.
Zowel het MER als het duurzaamheidsonderzoek richt zich op effecten. De effecten van het NGB
worden zo objectief mogelijk weergegeven en beoordeeld. De vraag hoe groot een
veehouderijbedrijf mag zijn, komt niet direct aan de orde. Wel worden de effecten van het NGB
beoordeeld, waaronder het effect van het aantal dieren op de omgeving.
Tot slot
Met de gebiedsvisie geeft het college randvoorwaarden en kaders voor het LOG Witveldweg. Het
duurzaamheidsonderzoek voor het NGB zal aangeven of het NGB wel of niet voldoet aan de
randvoorwaarde van innovatie en duurzaamheid. Voldoet het NGB hieraan dan kunnen
vervolgprocedures (ruimtelijke ordening en milieu) gestart worden. Voldoet het NGB er niet aan,
dan is er geen plek voor het NGB op het LOG Witveldweg.
Het College zal alvorens te besluiten over de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek overleg
voeren met betrokkenen bij LOG Witveldweg.

2

