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Aan Provinciale Staten Datum : augustus 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water Uw kenmerk : 2009RGW158 
 Ons kenmerk : 2009int247904 
 Contactpersoon : Esther Bos 
 E-mail : esther.bos 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2483 
 Bijlage(n) :  
 

Onderwerp: Ontwerp aanwijzingsbesluit zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en 
veehouderij 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
In het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) wijzen Provinciale Staten zeer kwetsbare 
gebieden aan. Ter voorbereiding op dit besluit hebben wij een ontwerp-besluit opgesteld. Dit ontwerp 
besluit gaat binnenkort ter inzage. Op basis van het de reacties op dit besluit stellen wij een definitief 
aanwijzingsbesluit op en leggen dit ter goedkeuring aan uw voor. Wij bieden u nu het ontwerp-besluit 
ter kennisname aan.  
 
Aanleiding 
Op 1 mei 2007 is de gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. Dit 
betekent dat Provinciale Staten bevoegd is de zeer kwetsbare gebieden aan te wijzen. Voorheen 
werden in het kader van de Wav kwetsbare gebieden door de gemeenten aangewezen. 
 
Voorgeschiedenis 
Ten behoeve van de aanwijzing van kwetsbare gebieden hebben wij op 19 december 2006 de EHS-
grenzen voor de Wav vastgesteld. Bij dit besluit hebben wij tevens een indicatieve kaart opgesteld 
waarop de kwetsbare gebieden staan. Dit hebben wij gedaan ter vergemakkelijking voor gemeenten bij 
het formeel aanwijzen van de kwetsbare gebieden. De kaart heeft geen juridische status, maar is wel 
volgens de criteria van de wet opgesteld. 
 
Essentie / samenvatting: 
Zeer kwetsbare gebieden zijn gebieden met een grote natuurwaarde die voor verzuring gevoelig zijn. 
Op 17 juli 2007 heeft u besloten voor de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden  het 
reconstructieplan als  uitgangspunt te nemen. Dit is in overeenstemming met de 
reconstructiecommissie en met haar afgestemd. Ook buiten het reconstructiegebied liggen enkele voor 
verzuring gevoelige natuurgebieden. Het merendeel van deze gebieden zijn wij verplicht aan te 
wijzen. Bij één gebied is sprake van hoge natuurwaarden. In het bijgevoegde ontwerp-besluit zijn de 
zeer kwetsbare gebieden aangewezen en is de aanwijzing onderbouwd. Alvorens het ontwerpbesluit 
defintief te maken dient de ter inzage procedure volgens de Awbz gevolgd te worden.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door uitvoering te geven aan de Wav beschermen van  zeer kwetsbare gebieden tegen de nadelige 
gevolgen van de emmissie van ammoniak uit stallen.  
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Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
1 Ontwerp besluit en ter inzage legging volgens uniforme, openbare voorbereidingsprocedure 
2 GS besluit inclusief PS voorbereidingsbesluit en zienswijze nota 
4 PS behandeling  
5 Goedkeuring Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
6 Beroepsprocedure 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
 

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


