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Onderwerp: Procedure aanwijzing zeer kwetsbare gebieden op basis van de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan: 
Plan van aanpak aanwijzing zeer kwetsbare gebieden 
 

Aanleiding 
Op 1 mei 2007 is de gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. 
Volgens deze wet wijzen Provinciale Staten de zeer kwetsbare natuurgebieden aan. Alleen 
voor verzuring gevoelige gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur kunnen als zeer 
kwetsbare gebieden worden aangewezen. Gedeputeerde Staten hebben op 7 augustus de 
procedure gestart voor de voorbereiding van het besluit van Provinciale Staten.  
 
Gedeputeerde Staten zien een belangrijke rol weggelegd voor de Reconstructiecommissie 
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. De meeste voor verzuring gevoelige gebieden in de 
Ecologische Hoofdstructuur liggen in het reconstructiegebied. Gedeputeerde Staten zullen de 
Reconstructiecommissie vragen om advies in het kader van de gewijzigde Wav. Gelet op de 
criteria van de wet is het mogelijk het bestaande compromis tussen natuur en landbouw te 
handhaven dan wel een nieuwe afweging te maken. De voorkeur van Gedeputeerde Staten 
gaat er naar uit het bestaande compromis te handhaven. Als de Reconstructiecommissie van 
mening is dat er een nieuwe balans gezocht moet worden tussen de bescherming van 
kwetsbare natuur en de ontwikkelruimte voor de landbouw, dan zullen wij haar vragen aan 
Gedeputeerde Staten een nieuw advies uit te brengen op basis van de afwegingsaspecten uit 
de Wav.  
 

Achtergrond/eerdere besluiten 
- PS2004REG 13 Vasstelling Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 
- GS besluit 19 december 2006 EHS grenzen volgens de Wav 
 



Vervolgprocedure/voortgang 
De volgende procedure zal worden gevolgd: 

• Advies Reconstructiecommissie over vertrekpunt 
• Voorbereiding ontwerp besluit GS 
• Ontwerp besluit en ter inzage legging volgens uniforme, openbare 

voorbereidingsprocedure 
• Bespreking ontwerp besluit in commissie RGW 
• GS besluit inclusief PS voorbereidingsbesluit en zienswijze nota 
• PS behandeling  
• Goedkeuring Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
• Beroepsprocedure 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


