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I.

INLEIDING
De gemeente Harderwijk moet in de toekomst haar taak als regionaal opvang- en verzorgingscentrum voor de noordwestelijke Veluwe naar behoren
kunnen vervulien. Dit is een uitvloeisel van het rijksbeleid, zoals
aangegeven in de derde nota over de ruimtelijke ordening en het provinciaal beleid volgens het in voorbereiding zijnde Streekplan Veluwe.
Op dit moment staan in het gebied Frankrijk, waar de woningbouw is voorgesteld, ca. 100 agrarische bedrijven (bijlage A ) . In de toekomstige
woonwijk zullen de agrariers echter hun oude beroep niet kunnen voortzetten. Dit geldt in het bijzonder voor de kalvermesters en de eendenhouders. Het gaat hier om enkele tientallen zeer kapitaalsintensieve
bedrijven. Verplaatsing van deze bedrijven biedt een oplossing van het
ontstane probleem.
In het district Harderwijk-Ermelo bevindt zich 80% van de hele Nederlandse eendenhouderijsector (zie kaartje); 2/3 deel van het aantal fokeenden komt voor in het gebied Frankrijk, terwijl ook 2/3 deel van het
aantal eieren hier wordt uitgebroed. In het gebied Harderwijk/Ermelo
worden op 63 bedrijven eenden gehouden, waarvan 31 uitsluitend eenden
houden, 10 eenden met andere vormen van pluimveehouderij en 22 eenden
met niet-pluimveehouderijtakken. De eendenhouderij levert in z'n totaliteit jaarlijks / 16 miljoen op uit de export. De gemiddelde (mediane)
bedrijfsgrootte uitgedrukt in sbe's in de eendenhouderijsector is ruim
3x zo groot als de mediane bedrijfsgrootte in een vergelijkbare tak van
de bio-industrie.
De enige eendenslachterij van de Cooperatieve Vereniging Slachtpluimvee- en Eendeeierenexport G.A. biedt aan zo'n 100 personen werkgelegenheid.
De toekomst lijkt voor de eendenhouderij niet erg rooskleurig.
Op de West-Duitse markt wordt veel concurrentie ondervonden van de
Oostbloklanden, een extra heffing op het waterverbruik (volume-correctie) brengt de kosten omhoog en de uitbreidingsplannen van de gemeenten Harderwijk en Ermelo veroorzaken veel onzekerheid. De vraag naar
vet-arme dieren stijgt, terwijl het huidige afgeleverde produkt vet is.
Door teeltkeus is het evenwel gelukt minder vette bouten te produceren
maar door de hiervoor toe te passen langere afmestperiode stijgen de
produktiekosten, zonder dat daar een hogere prijs per kilogram tegenover staat. Het dons en de veren zijn een bijprodukt van de slachteenden. Deze produkten ondervinden veel concurrentie van synthetische
produkten en aanvoer uit derde landen.
Ook de prijs van het voer voor de eenden is in hoge mate bepalend voor
de rentabiliteit van het eendenbedrijf. Landbouwcijfers geven vanaf
1970 tot en met 1976 een afname van het aantal legeenden te zien van
217.000 tot 73.000 (+ 60% afname) en een afname van 733.000 tot 560.000
van het aantal slachteenden over dezelfde periode (+_ 30% afname).
Het aantal bedrijven in beide sectoren slonk eveneens drastisch.
Of de afname van het aantal eenden verband houdt met het verbieden van
de kuilvisserij in het begin van de zeventiger jaren, waardoor tot die
tijd relatief goedkoop eiwitrijk voer aan de eendenhouders beschikbaar
kw.im is niet bekend. Wel is bekend dat vanaf 1964 tot 1973 het totale
aantal gehouden eenden vrij stabiel is geweest.
De betrokken eendenhouders zijn er zich van bewust, dat een nieuwe vestiging hen zeer veel geld zal gaan kosten en men acht een dergelijk plan
dan ook slechts haalbaar, indien de Rijksoverheid financieel wil bij—
springen.
In deze nota worden eerst enkele algemene inrichtingsprincipes voor de
polder toegelicht. Vervolgens wordt nagegaan welke lokatiemogelijkheden
2582/18-7-78/WH
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waarbij de consequenties van een eventuele vestiging van eendenhouderijen aan de orde worden gesteld. Er wordt getracht een uitspraak te doen
of en in hoeverre vestiging van eendenhouderijen in Zuidelijk Flevoland
strijdig is c.q. te integreren is met de overige bestemmingen in de polder. Vervolgens wordt getracht de investeringskosten van een eendenbedrijf bij vestiging in Zuidelijk Flevoland zo goed mogelijk te benaderen.
2.

ALGEMENE INRICHTINGSPRINCIPES VOOR FLEVOLAND
Na het droogvallen en ontginnen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
komt grond vrij ten dienste van verlerlei bestemmingen. Stedebouw, bosbouw en natuurgebieden nemen grote oppervlakten in beslag. De grootste
claim op de poldergronden komt echter vanuit de landbouw. Boeren uit
ruilverkavelingsgebieden en boeren die door werken van algemeen belang
hun bedrijf kwijt raken, krijgen gelegenheid hun bedrijf te verplaatsen
naar Flevoland, althans een deel daarvan. Via strenge toelatingseisen
is men in staat tot een beperkte groep van landbouwers te komen die
voor vestiging in de polder in aanmerking komt.
Een voorwaarde voor vestiging van een landbouwbedrijf in de polder was en
is de grondgebondenheid van de vorm van landbouw. Dit is niet onredelijk
De grote oppervlakten aaneengesloten landbouwgrond van goede kwaliteit
bieden de mogelijkheid om van meet af aan te komen tot een rationele
verkaveling en inrichting ten behoeve van de landbouw. Vanuit het oogpunt van de goede bodemvruchtbaarheid is het vestigen van niet-grondgebonden landbouwbedrijven bezwaarlijk. Daarom komen gebieden met minder
vruchtbare gronden en in het algemeen ook kleine bedrijven veel eerder
in aanmerking. Om ook in de toekomst de grondgebondenheid van de te
vestigen agrarische bedrijven te kunnen waarborgen, wordt elke aanvraag
men betrekking tot landbouwkundige vestiging kritisch bekeken. In dit
verband dient ervoor te worden gewaakt een precedent te scheppen voor
andere vormen van bio-industrie.
Vestiging van een concentratie van dierveredelingsbedrijven zal van invloed zijn op de recreatiemogelijkheden in de omgeving. Deze invloed is
ook onder de huidige omstandigheden in de eendenhouderijgebieden merkbaar. Dienaangaande betekent verplaatsing van de eendenbedrijven slechts
een verschuiving van dit probleem.
Ook landschappelijk gezien kleven er bezwaren aan eendenhouderijvestiging in de polder. Een complex van eendenbedrijven in het landelijk gebied zal te zien zijn als een bonte vlek van eenden en gebouwen, die de
harmonie tussen de diverse groene elementen zal verbreken en het open
karakter zal aantasten.
Ondanks het bovenstaande kan het echter zijn dat de druk op de gronden
in de polder door de maatschappelijke urgentie zo groot wordt, dat het
beleid t.a.v. de poldergronden moet worden aangepast. Dit zal alleen
kunnen gebeuren, nadat alle andere alternatieven bekeken zijn.

3.

PLAATSKEUZEASPECTEN BIJ DE EVENTUELE VESTIGING VAN EENDENHOUDERIJBEDRIJVEN IN ZUIDELIJK FLEVOLAND

3.1. Fysische geschiktheid: de bodem
Een geschikte grondsoort voor een eendenbedrijf waar de eenden op traditionele wijze gehouden worden, is een poreuze zandgrond. Deze grondsoort
is echter in Zuidelijk Flevoland niet meer beschikbaar; op plaatsen waar
deze grondsoort aan de oppervlakte komt of op geringe diepte zit, is de
bestemming reeds definitief en de uitvoering ervan gereed (bos, zie bodemkaart Zuidelijk Flevoland, bijlage B).
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oppervlakte voor en bestaat de bodem uit homogene zware klei (30-35%
lutum). Wil traditionele eendenhouderij hier mogelijk zijn, dan zal
een zanddek van 30 cm moeten worden aangebracht. Dit zand belet de eenden het graven, bevordert de hygiene en het verbetert de ontwatering.
Wanneer het zand sterk vervuild is, wordt het omgeploegd. Dit gebeurt
eerst een keer per jaar, na enige tijd zo'n vier keer per jaar. Na een
reeks van jaren is het zand echter zodanig "vet" geworden, dat de bovenste
10 cm moet worden vervangen door schoon zand. Omdat zand in Zuidelijk
Flevoland niet voorradig is, zal het van elders moeten worden aangevoerd.
Deze aanvoer maakt het bezanden tot een duur onderhoud. Het opspuiten van
een zanddek op een vruchtbare kleigrond ten behoeve van landbouwkundige
produktie dient echter alleen in dringende gevallen toegelaten te worden.
3.2. Technische geschiktheid: staat van ontginning, uitgifte enz.
Gronden, die in principe in aanmerking zouden kunnen komen voor uitgifte ten behoeve van de eendenhouderij, zijn (nog) niet alle als zodanig
geschikt. Een reden hiervoor kan zijn, dat de grond op het punt staat
uitgegeven te worden of dat de grond nog ontgonnen c.q. ontwaterd moet
worden.
4.

PLANOLOGISCHE OVERWEGINGEN

4.1. Potentieel beschikbaar terrein
Gebieden, die een definitieve niet-agrarische bestemming hebben komen
niet in aanmerking voor vestiging van eendenbouderijen.
Gebieden met een agrarische bestemming zijn om verschillende redenen ook
niet altijd geschikt voor vestiging. Zo is het nog onontgonnen gebied
van de secties CZ, DZ, EZ, GZ en HZ niet geschikt vanwege de tijd, die
het in cultuur brengen van deze grond vergt. De kavels in de secties
JZ en MZ, welke op het uitgifteplan 1978/1979 staan komen evenmin in
aanmerking, evenals gronden die bestemd zijn voor bos, fruitteelt of
tuinbouw.
Zo blijven de volgende drie gebieden over (globale indeling):
- het agrarisch middengebied
- het gebied in sectie NZ en
- het gebied in sectie QZ
Op het kaartje (bijlage C) zijn deze gebieden door arcering aangegeven.
Het gearceerde gebied van sectie NZ heeft nog geen definitieve bestemming, het overige gearceerde gebied heeft een agrarische bestemming.
Voor verdere informatie omtrent de bestemmingen en afspraken voor bestemmingen van niet-gearceerd gebied wordt verwezen naar de afsprakenkaart Flevoland d.d. 15-9-1977.
Het gebied in sectie NZ, waarvoor de inrichting nog nader is vast
te stellen is aangegeven als mogelijke plaats voor een drinkwater-spaarbekken en kan dus hiervoor gereserveerd moeten worden.
4.2. Landschap
Bij beantwoording van de vraag of en in hoeverre de vestiging van eendenbedri jven in de polder een inbreuk doet op het landschap, is het
belangrijk te weten om hoeveel bedrijven het hier gaat en hoe deze ten
opzichte van elkaar gesitueerd zijn gedacht. Gaat het om enkele bedrijven,
dan zullen deze gemakkelijker in het landschap zijn in te passen dan
een complex van enkele tientallen.
Met name in het agrarisch middengebied wordt grote waarde toegekend
aan het open karakter en er wordt naar gestreefd dit karakter zo veel
mogelijk te behouden. Het vestigen van een complex van eendenbedrijven
zal afbreuk doen aan dit streven. Het complex zal zich als een bonte
kern van eenden en gebouwen manifesteren en zal de grootschaligheid
aantasten. In de andere twee gebieden is een dergelijke kern evenmin
aantrekkelijk, maar zal minder strijdig zijn met zijn omgeving, omdat
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deze gebieden geen open karakter dragen. Hier zal echter de harmonie
tussen de diverse groene elementen worden verbroken. Een moeilijkheid
is, dat een complex van enkele tientallen eendenbedrijven zich nauwelijks laat dwingen tot opname in een open landschap; kleinere eenheden
laten zich gemakkelijker leiden. Voor kleine aantallen eendenbedrijven
liggen er daarom in sectie NZ, QZ 45 t/m 49 landschappelijk gezien de
meeste mogelijkheden.
4.3. Recreatie
Op de Veluwe heeft men slechte ervaringen met het naast elkaar voorkomen van landbouwkundige dierverdelingsbedrijven en het recreatieve gebruik van de omgeving van deze bedrijven. Met het toenemen van het recreatieve ruimtegebruik en de verscherpte milieueisen wordt de aanwezigheid van eendenhouderijen in recreatief interessante gebieden bezwaarlijk. Tegen de vestiging van eendenbedrijven in de polder in de
buurt van recreatie-objecten dient daarom gewaakt te worden, daar anders het probleem slechts verschoven zou worden. Nu is de gehele randmerenzone van de Ketelbrug tot aan de Hollandsebrug bestemd voor recreatief gebruik (zie kaartje "Zonering Openluchtrecreatie", bijlage D).
Vestiging in het gebied QZ 45 t/m 49 wordt daarom afgeraden, ook gezien
de intensie van het recreatieve gebruik van het Wolderwijd en de nabijheid van Zeewolde.
Voor de opzet van een dierveredelingsbedrijf is een hinderwetvergunning
nodig. Bij een concentratie van dergelijke bedrijven zullen de bedrijven qua hindercomponent (in dit geval stank) bij elkaar geteld worden.
Bij het beoordelen van de aanvragen voor een hinderwetvergunning wordt
een afstandsgrafiek gehanteerd, waarin de diverse soorten landbouwhuisdieren zijn omgerekend tot mestvarkeneenheden (zie bijlage E). De
vier lijnen hebben betrekking op evenveel categorien omwonenden, waarvoor het aanvaardbaarheidsniveau van stank duidelijk verschillend is:
de categorien zijn van I tot IV afnemend stankgevoelig. Onder categorie I valt ook de verblijfsrecreatie. De minimaal in acht te nemen afstand van een eendenbedrijf tot categorie I is 160 m; bij interpretatie is ervan uitgegaan dat een eend overeenkomt met een kip met natte
mestopslag. Een complex van enkele tientallen bedrijven zal al gauw
enkele kilometers afstand moeten houden. In dit verband valt het gebied QZ 45 t/m 49 af.
Voor het gebied in sectie MZ gelden deze beperkingen in mindere mate
Alleen voor een zone van enkele kilometers breed langs de Slingerweg
verdient het aanbeveling dat deze gevrijwaard blijft van vestiging van
eendenbedrijven in verband met het recreatief gebruik van de bossen in
de sectie OZ.
In principe geldt de afstandsnorm niet voor het agrarisch middengebied
omdat hier geen gebieden voor de recreatie bestemd zijn met uitzondering
van de strook GZ 42 t/m 51 en KZ 21 t/m 26 in verband met de afstand
tot de vierde kern van Almere. Voor het overige deel van het agrarische
middengebied gelden geen bezwaren voor de recreatie.
4.4. Natuur en milieu
Vestiging van eendenhouderijen waar de eenden op tradionele wijze gehouden worden, in de directe nabijheid van natuurterreinen wordt afgeraden. In het algemeen moeten vanuit zoneringsoogpunt dit soort sterk
contrasterende bestemmingen niet vlak naast elkaar gelegd worden. Roofvogels, met name kiekendieven, zullen niet schuwen de jonge mesteenden
te roven. Meeuwen zullen zich tegoed doen aan het eendenvoer en jonge
kuikens; deze voedselbron nodigt uit tot kolonievorming in het nabije
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natuurgebied, wat vervuiling en verstoring met zich meebrengt. Vanwege
de nabije ligging van het natuurreservaat het Harderbroek is vestiging
van eendenhouderijen langs het Wolderwijd sterk af te raden.
Wat de milieuaspecten aangaat dient behalve stank rekening gehouden te
worden met het afvalwater.
Dit water zal gezuiverd moeten worden. Aan het effluent van een zuiveringsinstallatie worden eisen gesteld t.a.v. de concentratie van bepaalde stoffen en de mate van doorstroming en de afmetingen van het
doorstroomprofiel van het oppervlaktewater waarop eeloosd mag worden,
zijn eveneens bepalend voor de toelaatbaarheid van de lozing. Enkele
eisen die aan het effluent van de waterzuivering in Lelystad gesteld
worden, zijn:
- het biologisch zuurstofverbruik moet kleiner zijn dan 20 ml/liter
- de hoeveelheid gesuspendeerde stoffen moet kleiner zijn dan 30 mg/liter
- uit het vuile water moet 75% van de stikstof en 80% van het fosfor geelimineerd worden (deze eis is dus variabel).
Tot dusverre zijn bij zuiveringsinstallaties in het landelijk gebied van
Flevoland riet- en biezenvelden aangelegd voor de nazuivering van het
effluent; ook bij de installaties van Lelystad en Almere is hiervoor
ruimte gereserveerd. Het ligt voor de hand dat bij afvalwaterzuivering
t.b.v. de eendenhouderij ook een riet- c.q. biezenveld moet worden aangelegd. In verband met de mate van doorstroming en de afmetingen van
het doorstroomprofiel van het oppervlaktewater waarop geloosd wordt,
moet het lozingspunt op zijn minst aan een tocht liggen, maar een situering langs de Hoge of Lage Vaart verdient om deze reden de voorkeur.
De vervuilende en eutrofierende invloed van de eendenhouderijen op het
milieu op de Veluwe is een van de redenen waarom deze bedrijven aldaar
dienen te verdwijnen.
4.5. Landbouw
Van geheel andere aard zijn de bezwaren tegen vestiging van eendenhouderijen in Zuidelijk Flevoland voor de landbouw. De landbouwgronden binnen de polder zijn in de eerste plaats bedoeld voor grondgebonden landbouwbedrijven. Het is niet logisch om op vruchtbare kleigrond gebouwen
te zetten voor niet-grondgebonden landbouwkundige produktie. Deze vorm
van landbouw is op het oude land vaak een mogelijkheid om op kleine
bedrijven de rentabiliteit te handhaven c.q. weer op peil te brengen.
In de polder liggen de mogelijkheden voor het opzetten van een rendabel
grondgebonden landbouwbedrijf nog volledig open. Vanuit dit oogpunt is
de niet-grondgebonden landbouwproduktie in de polder niet noodzakelijk.
Tussen de landen die aangesloten zijn bij de E.E.G. is overeengekomen
dat ernaar gestreefd zal wordem om in elk land die landbouwprodukten
te telen daar waar ze de hoogste verwachtingen geven met een minimum
aan voorzieningen. Vestiging van dierveredelingsbedrijven op een vruchtbare grond is duidelijk in strijd met dit streven.
Ten slotte moet nog gesteld worden dat een geconcentreerde vestiging
van intensieve eendenbedrijven ziekten in de hand werkt. Uit dit oogpunt is spreiding van de bedrijven c.q. een grotere oppervlakte per bedrijf gewenst. Gespreide vestiging is in de polder in ieder geval ongewenst, omdat een grotere afstand tussen de bedrijven leidt tot een grotere oppervlakte per bedrijf. Dit werkt kostenverhogend.
5.

VOORKEURSLOKATIE
Na de belangen van de eendenhouderij getoetst te hebben aan die van de
bestemmingen in de polder kan een voorkeursplaats aangewezen worden;
op deze plaatsen is vestiging van eendenhouderijen te overwegen. Op kaart
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bijlage C zijn deze aangegeven met een ruitjesarcering; in het met lijnen gearceerd gebied zijn de vestigingsmogelijkheden beperkt vanwege de
strijdigheid van vestiging met de reeds gelegde bestemmingen in Zuidelijk Flevoland of de afspraken die in dezen zijn gemaakt. Het met golfjeslijntjes gearceerde areaal is nog niet ontgonnen; hier is vestiging
op korte termijn onmogelijk. De niet gearceerde delen van de polder komen niet in aanmerking voor vestiging van eendenhouderijen, omdat voor
deze gebieden andere bestemmingen zijn gepland of reeds gerealiseerd.
5.1. Bezwaren van de voorkeurslokatie
Het met ruitjes gearceerde gebied langs de Hoge Vaart in sectie KZ heeft
het bezwaar dat het dicht langs de Gooiseweg ligt. Het vrij intensieve
verkeer tussen het eendencomplex en de slachterij in Harderwijk kan
belemmerend werken op het verkeer van de Gooiseweg. Bovendien is de afstand tot de slachterij vrij groot.
6.

KOSTENBEREKENING VAN VESTIGING VAN EENDENHOUDERIJEN

6.1. Uitgangspunten
Bij de kostenberekening wordt uitgegaan van het traditionele systeem,
waarbij de eenden een hok met een uitloopmogelijkheid en een watergoot
tot hun beschikking hebben. Bij deze wijze van eenden houden is het
noodzakelijk een zanddek van 0,30 m op de zware klei aan te brengen.
Dit is nodig voor het schoon houden van de eenden (t.b.v. de conditie
van de eenden) en de eieren bij legeenden. Het vuile mestwater zal gedeeltelijk wegzijgen in de bodem; het resterende water uit de goot zal
moeten worden gezuiverd. Dit vergt aanschaf van een waterzuiveringsinstallatie.
Nagegaan dient te worden welke bedrijfsoppervlakte er bij dit systeem
benodigd is, wanneer er per jaar 100.000 mesteenden worden afgeleverd,
m.a.w. hoeveel eender per ha kunnen worden gehouden. Bij onderstaande
berekeningen is uitgegaan van 3 ha per bedrijf. Bij elk bedrijf wordt
een woning gebouwd. De kosten van ontsluiting, ontwatering, grondverbetering, nutsvoorzieningen, afvalwaterzuivering en de diverse bedrijfsinstallaties worden zo goed mogelijk per bedrijf berekend.
Tot de nutsvoorzieningen behoren waterleiding-, elektriciteit- en telefoonaansluitingen. De ontsluiting betreft de aanleg van wegen en verhardingen en de ontwatering betreft de drainage, waarbij de bestaande
landbouwdrainage met een drainafstand van 48 m en een diepte van 1,20 m
-m.v. voldoende wordt geacht.
De grondverbetering bestaat uit het opbrengen van 0,30 m zand. Behalve de
nutsvoorzieningen, zijn deze kosten afhankelijk van het aantal bedrijven
dat naar de polder kan komen. Als aanname is gewerkt met 30 bedrijven
gelegen op 2j kavel van 500 x 750 m (samen _+ 160 ha). De kavelafmetingen van 500 bij 750 m zijn overheersend in het voorkeursgebied. De totale kosten over deze 30 bedrijven zullen later weer per bedrijf worden
omgerekend.
Er is uitsluitend gewerkt met raesterijen; het fokbedrijf en de broederij zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze bedrijven een geheel
eigen bedrijfsvoering hebben en hierover weinig gegevens beschikbaar
zijn. Bepaalde kosten komen voor rekening van de overheid; er zal daarom een splitsing worden gemaakt tussen de overheidsinvesteringen en de
particuliere investeringen. Ook wordt berekend wat de meerkosten van
investering zijn voor de overheid boven de inrichting voor normaal
landbouwkundig gebruik.
Behalve het systeem waarbij de eenden op traditionele wijze in loophok-
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ken worden gehouden, bestaat er een waarbij de eenden in batterijen worden opgehokt. In Denemarken wordt hiermee geexperimenteerd. Deze wijze
van eenden houden wordt echter niet relevant geacht voor toepassing in
de polder en is daarom buiten beschouwing gelaten. Het geringe ruimtebeslag van dit systeem vergroot de mogelijkheid om op het oude land een
vestigingsplaats te vinden. Het batterijsysteem is bovendien erg vaag
en onbekend.
6.2. Begroting van de investeringskosten
6.2.1. Kosten van nutsvoorzieningen (bron: R.IJ.P. afd. Openbare Nutsvoorzieningen)
De kosten van utiliteitswerken zijn direct afhankelijk van
de ligging van een bedrijf. Een grote afstand tot het bestaande elektriciteits-, waterleiding- en telefoonnet is uiteraard
relatief duur. De kosten van een dienstleiding tot aan de
huisaansluiting van water, telefoon en elektra zijn voor rekening van de overheid.
Elektra: - dienstleiding
aanname: vestiging is 5 km vanaf een bestaande
hoogspanningskabel; een hoogspanningsverbinding
wordt "doorgelust" aangebracht, totale afstand is
dus 10 km
kosten 10.000 m a / 4 0 , —
/ 400.000,—
per 2 bedrijven is er een
transformator nodig a / 20.000,—
- 300.000,—
/ 700.000,—
Per bedrijf "
Dit bedrag komt voor rekening van de overheid.
- huisaansluiting
aanname: 40 m leiding van transformator tot bedrijf kosten van aansluiting per bedrijf is,
incl. 25 m kabel; meer dan 25 m kabel kost
/
/ 30,—/m
15 x / 3 0 , —
Per bedrijf /
Dit bedrag komt voor rekening van de eendenhouder.
Water:

- dienstleiding
aanname: vestiging is 2 km vanaf een bestaand waterleidingnet; voor een complex van bedrijven met
een grote waterbehoefte is een leiding met een
doorsnede van 200 ram noodzakelijk
deze leiding kost 2000 m a / 4 2 , —
incl. hulpstukken (excl. opslagen)
/
1 brandkraan
aanlegkosten overheid
/
Dit is / 2.833,—/bedrijf.
- huisaansluiting
aanname: 50 m leiding vanaf hoofdleiding
kosten voor 1" leiding zijn voor de le 25 m:
elke m daarboven / 11,13/m 25 x / 11,13 =
Samen is dit voor de eendenhouders per bedrijf

/

23.333,—

450,—
450,—
900,—

84.000,—
1-000,—
85.000,—

/

451,50
278,25
729,75

Afgerond per bedrijf /

730,—

- 12 p.m.

Voor zowel de dienstleiding, als de huisaansluiting geldt dat de diameter van de leiding afhankelijk is van het waterverbruik per dier per dag
en van het aantal bedrijven dat op een hoofdleiding aansluit. Dit is nog niet bekend. De aanlegkosten per m varieren met de diameter, zodat bovengenoemde meterprijzen nog kunnen veranderen,
maar het is niet waarschijnlijk dat ze lager zullen uitvallen.

telefoon: - de aansluitkosten voor telefoon zijn per huisaansluiting
- entreegeld
- toestel
Voor de eendenhouders is dit per bedrijf
Verder zijn hier geen kosten.
De totale kosten voor de nutsvoorzieningen komen hiermee
voor de overheid op:
voor de particulier op:
elektra
/ 23.333,—
elektra
/
900,—
water
- 2.833,—
water
730,—
telefoon
+
telefoon
267,50 +
/ 26.166,—
Afgerond: / 26.150,— per bedrijf

/
"
2
/

40,—
210,—
17,50
267,50

/ 1.897,50
/ 1.900,—
per bedrijf

6.2.2. Kosten voor huisverwarming (bron: R.IJ.P. afd. Openbare
"Nutsvoorzieningen
Aanleg van aardgasleiding komt waarschijnlijk niet in aanmerking. Voor huisverwarming zijn de woningen in het landelijk
gebied aangewezen op huisbrandolie- of propaantanks. Een
e.v.-installatie op olie kost
/
een e.v.-installatie op gas
"
De tanks worden meestal gehuurd.

14.000,—
11.000,—

6.2.3. Stichtingskosten vrijstaande bedrijfswoning (bron: R.IJ.P.
afd. Bouwkundige Werken)
Deze worden geraamd op

/ 180.000,—

6.2.4. Ontsluitingskosten (bronnen: Z.Z.W. en R.IJ.P. afd. Bouwkundige Werken)
Om tot een optimale ontsluiting te komen van 2\ kavel van 500
x 750 m is over 2 kavels een weg midden over de kavel gedacht, welke aan het eind met elkaar zijn verbonden (vlgs.
fruitteeltgebieden in Oostelijk Flevoland); over de halve
kavel loopt middenover een doodlopende weg. Aldus komt men
tot een extra-weglengte op deze 100 ha van 2500 m polderweg,
voor alle twee bedrijven voorts een kavelpad van 150 m en
voor elk bedrijf een erfverharding. (Zie bijlage E.l.)
per 2 bedrijven 150 x 3,5 m = 525 m2 "erfverharding" c.q.
kavelpad a / 35,— per m2
/ 18.375,—
- per bedrijf is dit
/ 9.187,50
- normale erfverharding
15.000,—
particuliere kosten per bedrijf
£^24^87^50
2500 m polderweg a / 170,— - / 425.000,— -* per bedrijf
Deze kosten komen voor rekening van de overheid.

/^HJfi^;:

- 13 -

6.2.5. Kosten van ontwatering (bron: R.IJ.P. afd. Waterhuishouding)
Wanneer het zand per as wordt opgebracht, kan de bestaande
drainage gehandhaafd blijven. Het depot (6 ha) zal echter opnieuw gedraineerd moeten worden. Bij een drainafstand van 48 m
keer een draindiepte van 1,30 m - m.v.:
*°j<™x/2.-«

/
Per bedrijf is dit "

2.500,83,—

6.2.6. Kosten van zandopbrengen (bron: R.IJ.P. afd. Bodemkunde)
Voor het opbrengen van 0,30 cm zand op 100 ha is 300.000 m3
zand nodig. Omwille van een goede ontwatering is het gewenst
dit zand per as op te brengen. Het gevaar voor het vormen
van een ondoorlatende siblaag, welke kan ontstaan bij opspuiting, wordt dan vermeden. In dit geval wordt geen nauwere
drainafstand noodzakelijk geacht dan de reeds aanwezige
landbouwkundige drainage (drainafstand 48 m).
Wanneer er geen zand in de buurt voorhanden is, is het bij
een dergelijke hoeveelheid rendabel om eerst in depot te
spuiten en vandaar uit te verrijden. Ter plaatse van het depot zal opnieuw gedraineerd moeten worden. Het depotverlies
wordt geschat op 20%, zodat in totaal 360.000 m3 moet worden opgespoten. Dit kost +_ f 4,50 per m3,
dit is 360.000 x / 4,50 =
/
1.620,—
Stel: depotkade is 5 m hoog, dan beslaat het depot 6 ha.
Een 0,30 m dikke laag op 6 ha is 18.000 m3 zand. Er behoeft
dan nog maar 282.000 m3 verreden te worden.
Dit kost 282.000 x / 3,— =
/ 846.000,—
Het egaliseren kost / 300.000,— x / 0,60 =
" 180.000,— +
Samen / 2.646.000,—
Per b e d r i j f

is dit /

88.200,—

6 . 2 . 7 . Kosten voor bedrijfsgebouwen (bron: h r . H a a r t s e n , Centrum
Techniek te Wageningen)
De kosten voor de bedrijfsgebouwen worden geraamd op d i e van
de bouwkosten van een loods voor een g e l i j k a a n t a l kippen
e x c l u s i e f de i n r i c h t i n g s k o s t e n . Achtergrond h i e r v a n i s dat
de bouwkosten van de mesthokken weliswaar l a g e r z i j n , maar
de funderingskosten w e l l i c h t hoger ( g r o t e r e o p p e r v l a k t e ) .
H i e r b i j komen nog de kosten voor de aanleg van de w a t e r - en
voergoot en een e v e n t u e l e automatische v o e r i n s t a l l a t i e , waarvan de kosten van i n v e s t e r i n g geschat worden op
/ 100.000,—
Bouw- en i n r i c h t i n g s k o s t e n worden aldus geschat op
" 200.000,—
per b e d r i j f .
6 . 2 . 8 . Kosten van een ( m e s t - ) w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e
R . I J . P . afd. W.A.)

(bron:

Deze k o s t e n worden aldus geraamd:
Het t o t a l e a a n t a l eenden op 30 b e d r i j v e n bedraagt p e r "koppelomloop 30 x ' Q O j ^ 0 0 = 187.500 eenden. Wordt 1 eend g e s t e l d
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op 0,13 i.e., dan moet de zuiveringsinstallatie een capaciteit hebben van 25.ooo i.e. Een investering van / 100,—
per i.e. is een goede richtprijs.
Deze kosten verdeeld over de 30 bedrijven betekenen een bedrag van / 2.500.000,— : 30 =
per bedrijf
Gezegd moet nog, dat de hele mestwaterzuivering nog in een
experimenteel stadium verkeert. Mogelijk kan de kwaliteit
van het effluent nog worden verbeterd, dat van invloed zal
zijn op de kostprijs.

/ 83.333,—

6.2.9. Overzicht van kosten van investering
- Totaal: (per bedrijf)
nutsvoorzieningen
huisveswarming
bedrij fswoning
on tslui t ingskos ten
ontwatering
zanddek
bouw- en inrichtingskosten huisvesting eenden incl.
voerinstallatie
mestwaterzuiveringsinstallatie

/
• 1

II
II
II

II

II
11

28.050,—
14.000,—
180.000,—
38.353,50
83,88.200,—
200.000,—
83.333,— +

/ 632.019,50
Afgerond

totale investering per bedrijf

/ 632.000,—

- Extra-uitgaven overheid t.b.v. de eendenhouderijvestiging
boven de investeringskosten bij uitgifte t.b.v. akkerbouw:
meerkosten ontwatering
zanddek
mestwaterzuiveringsinstallatie
ontsluitingskosten
Afgerond

totale meerkosten overheid per bedrijf

Over 30 bedrijven is dit aan meerkosten

/
83,—
" 88.200,—
" 83.333,—
14. 166 ,—
/ 185.782,—
/ 186.000,—

/ 5.580.000,—

N.B. De / 26.150,— t.b.v. de openbare nutsvoorzieningen, welke
voor rekening van de overheid komen, zijn hierin niet begrepen, omdat deze kosten ook bij "akkerbouwkundig" gebruik van de grond moeten worden gemaakt.
Het resterende bedrag ad (afgerond)
/ 420.000,—
is de minimale particuliere investering.
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7.

SAMENVATTING
De gemeente Harderwijk is door het Rijk aangewezen als opvang- en verzorgingscentrum voor de noordwestelijke Veluwe. In dat kader zijn de
provincie en B. en W. van Harderwijk van mening dat het gebied Frankrijk
het eerst in aanmerking komt om te worden bebouwd.
In Frankrijk staan momenteel veel eendenbedrijven, die als gevolg van
de woningbouw worden gedwongen uit te wijken naar elders. Omdat 80% van
deze agrarische sector zich in het district Harderwijk-Ermelo bevindt
en in Harderwijk de enige eendenslachterij staat, is het voor het voortbestaan van deze bedrijfstak een voorwaarde dat de afstand vanaf de
nieuwe vestigingsplaats tot Harderwijk niet te groot is. In Frankrijk
komt 2/3 deel van het aantal fokeenden voor en wordt eveneens 2/3 deel
van alle eieren uitgebroed.
Overplaatsing van een gedeelte van de bedrijven uit het gebied Frankrijk
naar Zuidelijk Flevoland zou een van de mogelijkheden kunnen zijn de
woningbouw te combineren met het behoud van de eendenhouderij in deze
regio.
Vestiging van de eendenhouderijen in de polder heeft echter zijn bezwaren. Zo betekent overplaatsing van de eendenhouderijen naar de polder
ook een verplaatsing van het stankprobleem. In of nabij gebieden met intensieve recreatie moet vestiging van eendenhouderijen dan ook worden
afgeraden. Ook is een complex van 100 ha bezet met eenden en gebouwen
moeilijk op een aanvaardbare manier in het landschap in te passen.
Het binnen de polder brengen van niet-grondgebonden landbouwproduktie
moet toch kritisch worden bekeken. Hiervoor zijn drie redenen, t.w. de
bodem van Zuidelijk Flevoland bestaat uit vruchtbare kleigrond, de mogelijkheden voor optimale inrichting van landbouwbedrijven met grondgebonden produktie liggen geheel open en het eenmaal toelaten van dierveredeling in de polder zal de druk op de poldergrond van andere beknelde
veredelingsbedrijven versterken. Verder zal het in complex opzetten van
zulke bedrijven het gevaar voor ziekten onder het vee vergroten.
Voor het ramen van de investeringskosten van de eendenhouders die ze bij
overplaatsing moeten opbrengen, is alleen het traditionele bedrijfsvoeringssysteem bekeken. Het bedrijfssysteem, waarbij de eenden in batterijen worden opgefokt, is niet behandeld, omdat dit systeem geen ruimtelijk probleem met zich mee brengt. Het batterij-systeem is bovendien
erg vaag en onbekend.
Over de samenstelling van eendenmest is weinig bekend, zodat niet kan
worden gezegd of en in hoeverre er van afzet van deze mest aan de akkerbouwbedrijven van Zuidelijk Flevoland sprake zal zijn.
Bij het maken van afspraken inzake de bestemmingen voor Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland is geen rekening gehouden met niet-grondgebonden landbouwkundige produktie; de polders zijn hier ook niet voor bedoeld. Zelfs
wanneer de maatschappelijke urgentie erg hoog is en nadat alle andere
alternatieven bekeken zijn, moet vestiging van de eendenhouderijen in
de polder argwanend worden bekeken. Op grond van vorenstaande overwegingen is gekomen tot een voorkeursplaats in het deelgebied, die op het
kaartje (bijlage C) staat aangegeven met een ruitjesarcering. Op deze
plaats worden de minste conflicten verwacht met de andere functies binnen de regio. Vanuit algemeen planologisch oogpunt is een geconcentreerde vestiging gewenst boven een gespreide; om veterinaire redenen is concentratie van intensieve veemesterijen echter niet aan te bevelen.
De totale investeringskosten van vestiging van een traditionele eendenhouderij bedraagt / 632.000,— per bedrijf, waarvan / 186.000,— is aan
te merken als extra-investering voor de overheid boven "normaal" landbouwkundig gebruik (akkerbouw). Wanneer er 30 eendenbedrijven naar de polder

- 16 zouden komen, betekent dat een extra-investering voor het rijk van / 5.58
miljoen. Bij het bedrag van / 446.000,— voor de particulier komt nog
eens in de zoveel tijd een niet gering bedrag voor de aanvoer en aankoop
van zand voor vervanging van de toplaag. In de totale investeringskosten
zijn alle kosten van nutsvoorzieningen, meerkosten van ontwatering,
grondverbetering en waterzuivering inbegrepen. Ook de bouwkosten van de
woning zijn hierbij berekend. Een vergelijking met de investeringsbegroting van de Werkgroep Eendenhouderij is alleen mogelijk voor de bouwen inrichtingskosten van een mestschuur; met de andere kosten heeft de
werkgroep geen rekening gehouden. De werkgroep komt voor de schuur
+ / 35.000,— hoger uit dan de begrote / 200.000,— in deze nota; dit
verschil is terug te vinden in de inventaris van de schuur.
Voor zowel de keuze van de voorkeursplaats in het deelgebied als voor
de investeringsbegrotingen van eventuele vestiging moet worden gezegd
dat dit rapport slechts een eerste verkenning betreft. Indien een principebesluit in positieve zin genomen wordt, zijn gedetailleerde inrichtingsstudies en kostenbegrotingen gewenst.

1

-y

&

^

s=!

-

^i^

^r

\

F-c—

\

^

• Marknes*e

Enkhuizen "•,«!<» r
\

-'\-.

I

:

-^

WElTFRIESLAND

Volttnhove
Toilebeek

3Heerhugotrvaard

IJSSELMEER

Kraggenburg

Hoorn

\b

N O O R D H O L L A N D
MARKERMEER

h
J!*
...J$

rXfSrt
*
.-•^Purmer.nd

Edam

Volendam $ *
i

I

Monnickandam
• "i I n

*/

. Oostz

ifeft

fc'

#

^Xid*rk*rk
a'd Armtcl

Overgangs-zone
matig recreatief gebruik
^j&bcoude

I
I
2

Stille zone
extensief of geen recreatief gebruik

1 *&fe

/

Concentratiepunt 1 e orde
Concentratiepunt 2 e o r d e
schaal 1:200.000
zzw RFO 770501

-

..

'

.
• — m, . . ,

-•

•

* X * M O-

•OO*

JlllOM..

immmi

IJmeer

.-

•••

iden

BWMWNM

»OOi

»

•l^bil-HlrPOiOt-i

BIJ LAGE E

-

Afitandagrafiek

BIJ het onderzoek of al dan met een hinderwetvergunning kan worden verleend, zal worden beoordccld of door de inrichting gevaar, schade of hinder van ernstige aard zal worden veroorzaakt. Bij de
intensieve veehouderij zal dit onderzoek zich voornamelijk toespitsen op hinder (van ernstige aard)
voor de omgeving.
Uiteraard speelt bij dc beoordeling dc soort cn het aantal dieren een belangrijke rol. Als basis voor dc
beoordeling van de mogelijke hinder is het mestvarken geko/cn. Dc onderstaande omrekenmgstabel
wordt gebruikt:
1 mcsrvarkenscenhcidc

I
1
1,5
IS
30
100

mestvarken
mestkalf
fok/eug
legkippen met natte mestopslag
legkippen met droge mestopslag *
mcstkuikens

BIJ meerdere diersoorten op het bedrijf dient door optelhng het totaal aantal mestvarkenseenheden te
worden verkregen. Bij uitbreidingen dient het aantal eenheden van dc bestaande inrichting bij die van
de voorgenomen uitbreiding te worden opgeteld.
Naast de produktie van de stank veroorzakendc componcntcn dient dc mate van hinder voor omwonenden. die aanvaardbaar wordt geacht. te worden uitgedrukt. Deze hindcrgrens is een subjecneve
aangclcgenheid die met objccucl is vast te stellen Op basis van een gemiddelde crvanngssituatie is
gcko/en voor een praktische indeling in vier categorieen voor omwonenden waarvoor het aanvaardl..urhciJsnivi.au duidelijk verschillend is. De omschrijving van de vier categorieen is hieronder weergegeven
Cut-front

I

In
a.
b.
c.

de directe omgeving van het bedrijf is//ijn gek gen:
dc bebouwde k o m .
stankgevoelige objecten (zickcnhuis. sanatorium, internaat etc.);
objecten voor vcrlilijfsrecreaiic (bungalowpark, camping etc.).

Caltgone

II

In de directe omgeving van het bedrijf is//ijn gelegen:
a. niet-agranschc hchouuing. gcioncentrccrd in lintbebouwing buiten de bebouwde k o m . langs wegen, vaarten, .lijken e.d.;
b. meerdere verspreid liggende met-agrarische bebouwingen die aan het desbetreffendc huitcngclucd een bepaalde woonfunctic verlenen,
C. objecten voor dagrecreatie (zwembaden. speeltuinen etc.).

Cjtegorie

III

i

In de direcic omgeving van het bedrijf is gelegen:
een enkele nieragrarischc bebouwing in het buitcngebied.

Cjiegnrte

IV

i

In dc direcic omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:
andere agrarische bedrijven.

Om tc komen tot de juiste bepaling van dc soort omgeving waarin de inrichting i t gelegen dient van
..buiten" naar ..binnen" te worden gewerkt. Ongtatht dc ligging van het bednjf wordt in eerste instantic dc minimumafstand van categoric I toegepast
Indien in de nu afgebakendc omgeving geen ..bebouwing" voorkomt als weergegeven in categorie I,
wordt de minimumafstand van categoric II toegepast cn wordt deze procedure hcrhaald.

* met uiiionaicring van ajccp-pitf tallen.
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VASTLEGGING GESPREK MET

ONDERWERP: Werkdoc......'Enkele a s p e c t e n . van. mogeli ike... v e s t i g i n g . van. ..eenden-.
h o u d e r i j e n . i n Flevoland"
WUZE VAN BEHANDELING.(spoed.vertrouwelijk » I.)
AFDOENING WW.
AFSCHRIFT:

In het werkdocument worden enkele aspecten van eendenhouderijvestiging in
Zuidelijk Flevoland onder de loep genomen. Het blijkt dat de polder eigenlijk'
niet geschikt is voor dit soort landbouwkundig gebruik en er ook niet voor
bedoeld is. Andere mogelijkheden zullen moeten worden onderzocht.
Is de polder destijds door de gemeente Harderwijk voorgesteld als andere
vestigingsplaats voor te verplaatsen eendenhouderijen, nu lijkt het redelijk dat de RI.JP enkele mogelijkheden op het oude land aanstipt:
1. Van 1970 tot 1976 is het aantal slachteendenbedrijven in Nederland met
40% afgenomen en het aantal legeendenbedrijven met 70% (bedrijven met
•

meer dan 100 legeenden). In het district Harderwijk-Ermelo bevinden zich
bijna alle slachteendenbedrijven van Nederland en ongeveer de helft van
het aantal legeendenbedrijven. De verhouding tussen het aantal legeendenbedri jven en het aantal slachteendenbedrijven in deze regio is 1:4 (1976).
Het aantal eendenbedrijven in Frankrijk is ongeveer gelijk aan het aantal
eendenbedrijven in Ermelo (1978). Wanneer we ervanuit gaan dat de procentuele afname van beide soorten eendenbedrijven in Ermelo even groot is
geweest als die in Frankrijk en dat deze afname zich na 1976 nog heeft
voortgezet, dan betekent dit dat in principe de leegstaande bedrijven in
Ermelo alle nog aanwezige eendenhouders uit Frankrijk zouden.kunnen herbergen. We gaan er dan tevens vanuit dat slachteendon op legeendenbedrijven
kunnen worden gehouden en omgekeerd. De uitgokochte eendenhouders uit Frankrijk zullen een hoge prijs kunnen betalen aan de voormalige eer.cenhouders
uit Ermelo. De transactie zal alleen op basis van vrijwilligheid kunnen
gebeuren. In hoeverre dit plan haalbaar is, hangt onder andere af van het
het werkelijke aantal leegstaande en te verplaatsen bedrijven, de grootte
van deze bedrijven, de huidige bestemming van de leegstaande bedrijven en
de

bereidheid van de (voormalige) eendenhouders.

2. De kleine landbouwbedrijven in de omgeving van Harderwijk kunnen worden
uitgekocht en plaats maken voor de eendenhouders uit Frankrijk
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3. Ook kan in overweging worden genomen om op andere plaatsen in de omgeving

v-

van Harderwijk de eendenhouderijen te hervestigen bv. door het kappen van
een oppervlakte grove dennenbos
4. Gewoon uitkopen van de eendenhouders in Frankrijk
In de gevallen 1, 2 en 3 wordt een hervestiging verkregen in het gebied zelf
met als grote voordelen een geringe afstand tot de slachterij en de aanwezigheid van geschikte grond.
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