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 Aan: G.S. van de Provincie Gelderland 
   t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften 
  Postbus 9090 
  6800 GX  ARNHEM  
 
   
Betreft: bezwaarschrift Nb-wet vergunning  
Uw nummer: 2009-000639 
Mijn kenmerk: N035i/Bez.Oud 
 
's-Gravenhage, 30 april 2010 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Namens cliënte, 
 
- Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) te Nijmegen  
 
wordt bezwaar gemaakt tegen het besluit tot vergunningverlening krachtens de Natuurbeschermingswet d.d. 29 maart 
2010, voor de bedrijfshandelingen van de veehouderij, gelegen aan de (xxx) te Oud Zevenaar (xxx). Het bezwaarschrift 
is tijdig ingebracht.  
 
Eerst wordt ingegaan op het belang van deugdelijk ammoniakdepositiesreductiebeleid.  
Vervolgens zal nader worden ingegaan op de gebreken in het besluit.   
 
Onderdeel van uw wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid krachtens de Natuurbeschermingswet is het in stand 
houden danwel in gunstiger staat brengen van de betrokken natuurwaarden. Vergunningverlening voor schadelijke 
handelingen dient geen omstandigheid te creëren die aan het realiseren van een gunstige staat van instandhouding van 
de betrokken natuurwaarden in de weg staat. U wekt reeds geruime tijd de indruk niet tot evenwichtig 
vergunningverleningbeleid te kunnen komen. Dit is voor MOB aanleiding de volgende -overigens algemeen 
beschikbare- gegevens onder uw aandacht te brengen.  
 
Ten eerste noem ik u een tweetal figuren en een citaat uit de recente publicatie 'Ammoniak in Nederland', Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL), Bilthoven, juni 2008, PBL-publicatienummer 500125003. 
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De depositie van ammoniak nabij landbouwbronnen is relatief hoog. Zo blijkt dat na 1 kilometer al 20% van de ammoniak via 

depositie uit de atmosfeer is verdwenen. Na een reisafstand van 50 km is al circa 50% weer op de bodem neergeslagen. De 
patronen van de emissie, concentratie en depositie van ammoniak komen dan ook sterk met elkaar overeen.  
(Ammoniak in Nederland, pag. 35) 

 

 
De Nederlandse ammoniakemissies zijn de hoogste van Europa. De hoogste emissie-concentraties van Nederland  
treden op in Oost-Brabant, en zijn een direct gevolg van de uitzonderlijk hoge veeconcentraties. Ook de Gelderse 
vallei en het Rivierengebied gelden als zeer ernstig overbelast. Aangezien de invloedsfeer van de emissies aanzienlijk 
verder reikt dan tientallen kilometers is met een lokale aanpak beperkt effect te realiseren. Hierom wordt ook 
gesproken van de 'Nederlandse ammoniakdeken'. Het verspreidingsgedrag van de emissies maakt het onvermijdelijk 
ook landelijk naar de herkomst van de emissies te kijken.    
 
Ten tweede noem ik u uit de LEI-publicatie 'Gevolgen van aanpassingen in het ammoniakbeleid voor de intensieve 
veehouderij', rapport 3.06.03, juli 2006, §3.2:   
 

 
 
Deze gegevens leiden tot de volgende vaststellingen:  
- Verreweg het grootste deel van de ammoniakemissies is afkomstig van de veehouderij.  
- Iets minder dan de helft van het totaal is afkomstig van stalemissies, de overige emissies zijn afkomstig van het 

uitrijden van de mest en overige bronnen.  
- Verreweg de grootste historische reductie is afkomstig van emissiebeperking vanwege het uitrijden van de mest.   
- Ruim de helft van de stalemissies is afkomstig van melkvee, 25% van varkens en 17% van de pluimvee. 
 
In de beleidskeuzes dient u zich er rekenschap van te geven dat de natuurbeschermingswetvergunningen vooralsnog 
enkel toezien op stalemissies en de stalemissies minder dan de helft uitmaakt van de totale emissies. De totale 
stalemissies  van de varkens en kippen vormen samen minder dan een kwart van de totale emissies. Voor melkvee 
worden amper emissiearme staltechnieken toegepast, ondanks dat wel degelijk -ook werkbare- stalsystemen 
beschikbaar zijn.  
 
Ten derde noem ik u het gegeven dat de inzet van luchtwassers enkel voor de varkenshouderij bewezen techniek zijn. 
Hierbij geldt de extra aantekening dat enkel voor grotere bedrijven deze investering rendabel blijkt te zijn. Hierbij is  
bovendien vaak overheidssubsidie aan de orde, waarvan opgemerkt moet worden dat die subsidie op gespannen voet 
staat met het principe 'de vervuiler betaalt'. Feit is dat luchtwassers enkel goed inzetbaar zijn bij de emissies, 
veroorzaakt door de grotere varkensstallen. Hieruit volgt dat slechts een deel van de helft van 25% van de emissies 
met luchtwastechnieken -in potentie- bewerkt kan worden. Per saldo gaat dit om niet veel meer dan enkele procenten 
van de totale emissies. Kortom, met luchtwassers kan slechts een ondergeschikt percentage van de totale emissies 
worden gereduceerd. Overigens is een goede werking van luchtwassers een belangrijke punt van zorg, aangezien 
luchtwassers kwetsbare systemen zijn.1 Een deugdelijke werking van de luchtwassers blijkt een ernstig punt van 
zorg.2 Over luchtwassers gaan teveel fabels de ronde. U wordt nadrukkelijk verzocht zich degelijk te laten informeren 
over de luchtwassers, en ook deugdelijke informatie voor het publiek beschikbaar te stellen. Ook omdat politici  
doorgaans abominabel blijken te zijn geïnformeerd over de technische mogelijkheden van luchtwassers.  

                                                
1 Roland W. Melse; Air treatment techniques for abatement of emissions from intensive livestock production, Thesis Wageningen 

University, Wageningen, NL (2009)  
2
 Evaluatie Project  luchtwassers 2009, Handhavingsamenwerking Noord-Brabant, maart 2010:   

"74% van de inwerking zijnde luchtwassers voldoet niet aan alle wet- en regelgeving.  Bij 23% van de inrichtingen is de emissie te 
hoog. Bij een aantal inrichtingen is niet bekend of de emissie te hoog is of niet. Bij deze inrichtingen waren de luchtwassers wel in 

werking maar niet geheel overeenkomstig de vergunning uitgevoerd. In een aantal gevallen moet door handhaving van de 
vergunningvoorschriften de wassers in overeenstemming met de vergunning gebracht worden. In een aantal andere gevallen 
wordt tijdens een te volgen vergunningprocedure bepaald of de vereiste emissiereductie gehaald wordt."   
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Ten vierde noem ik u dat het dierrechtensysteem op basis van de mestwetgeving een slot zet op de omvang van de 
veestapel. De overheid heeft via het meststoffenbeleid dierrechten in het leven geroepen voor varkens en kippen.  
Via het melkquotum geldt ook voor melkvee dat de veestapel maximaal in bedrijf blijft. Het niet benutten van het 
melkquotum kost immers geld. Hiervoor is reeds opgemerkt dat de varkens, kippen en koeien tezamen het overgrote 
deel van de emissies veroorzaken via stal, beweiding en uitrijden van de mest.  
De dierrechten zijn verhandelbaar. Bijvoorbeeld voor een varkensrecht wordt omstreeks 200 euro betaald. Dit 
betekent dat het recht op het houden van varkens, kippen en koeien (via melkquotum) als economische goederen 
worden gehanteerd, en door de ondernemers zoveel mogelijk economisch actief gehouden zullen worden.  
 
Dit brengt mee dat de overheid milieuvergunningen kan intrekken wat ze willen, maar zolang:  
1. de verspreiding van de emissies tientallen kilometers ver reikt (hetgeen zich niet laat wijzigen), 
2. de dierrechten en melkquotum actief in de markt zullen blijven, en  
3. met stalemissiereductietechnieken beperkte resultaten zijn te behalen, 
u onmogelijk een zinnig ammoniakreductiebeleid kan voeren. Hierom is eventueel salderingsbeleid (intrekken 
bestaande milieuvergunning ter compensatie van eventuele emissietoename) onhoudbaar. Salderen door enkel -vaak 
lege- milieuvergunningen in te trekken is als water naar de zee dragen. Salderingsbeleid kan enkel zoden aan de dijk 
zetten onder de minimaal te stellen voorwaarde dat daarbij ook het dierrechtensysteem wordt betrokken, gericht op 
inkrimping van de veestapel.  
 
Hierbij wordt nog het volgende opgemerkt. Aangezien de rijksoverheid herhaaldelijk aangekondigd beleid versoepeld 
en uitstelt, waarvan als voorbeelden zijn te noemen:  
- De AMvB-Huisvesting heeft vele jaren op inwerkingtreding moeten wachten. 
- Middels zogenoemd 'interne saldering' kunnen een groot aantal traditionele (lees: strijdig met BBT) stalgebouwen 

in gebruik blijven gehouden. 
- De datum om bestaande stalgebouwen aan de BBT-eisen te laten voldoen herhaaldelijk wordt uitgesteld. 
- De Wet Ammoniak en Veehouderij herhaaldelijk is versoepeld. 
Het gevolg van deze reeks van regeluitstel maakt dat draagvlak voor emissiereductie wordt ondermijnt.  
Met dit zwabberbeleid straft de overheid bovendien de ondernemers die de regels wel serieus nemen. 
MOB stelt vast dat de overheid hier bovenop ook een ernstig gezagsprobleem creëert.     
 
Bij het opstellen van een vergunningbeleid kan als enig juiste uitgangspunt gelden dat de maximaal toelaatbare 
ammoniakdepositie worden vastgesteld, en dat het toetsingskader ten behoeve van de vergunningverlening zodanig 
wordt ingericht dat niet meer dan een totaal aan depositierechten kan wordt toegekend dan dat de ecologische waarden  
toelaten.  
Uw huidige beleid daarentegen geeft een eminent risico op het verschaffen van rechtstitels voor alle betrokken feitelijk 
optredende deposities van de bestaande veestapel, terwijl vast staat dat de optelsom van die deposities ontoelaatbaar 
hoog zijn. Met uw huidige beleid zadelt u de volgende generatie bestuurders op met een zeer zware en waarschijnlijk 
onbetaalbare politieke hypotheek. Uw huidige beleidslijn gaat overigens niet enkel ten koste van natuurwaarden, maar 
ook ten koste van de toch al matige reputatie van een bedrijfstak. U wordt dringend verzocht aan deze patstelling een 
einde te maken.   
 
Crisis- en Herstelwet 
De Crisis- en Herstelwet toont een zeer cynische kant van de politiek. Niemand kan uitleggen wat het verband is 
tussen 'crisis-en-herstel' en de al sinds de jaren tachtig bekende ammoniakproblematiek (toen bekend onder de niet 
dekkende naam 'zure regen'). Er is - buiten de gelijktijdigheid - geen relatie tussen enerzijds de al decennia spelende 
ammoniakproblematiek en anderzijds de huidige economische crisis. De impasse tussen de veehouderijsector en het 
openbaar bestuur stamt van lang voor wat we nu economische crisis noemen.  
De wijzigingen van de Natuurbeschermingswet die middels de Crisis- en Herstelwet zijn doorgevoerd staan haaks op 
de belangen van natuurbehoud. Andermaal dreigen ruime mogelijkheden te worden geboden aan de veehouderijsector 
om de struisvogelpolitiek voort te kunnen zetten. Dit uit zich ondermeer in de welhaast stelselmatige insteek van  
ondernemers om bij vergunningaanvragen conservering danwel uitbreiding van de ammoniakemissies 
vergunningtechnisch te waarborgen. De bestaande regels en de levende moraal onder de ondernemers is eenvoudig 
niet ingesteld op een ambitieus emissiereductieprogramma. De overheid gaat serieus beleid stelselmatig uit de weg. Het 
huidige beleid blijft hoofdzakelijk steken in kostbare onderzoeksprogramma's, kostbare incidentele 
bedrijfsverplaatsingen en lippendiensten. Met kostbare publieke middelen worden bedrijfsverplaatsingen gerealiseerd, 
zonder dat daarmee wezenlijk problemen worden opgelost. Bedrijfsemissies dragen immers tientallen kilometers ver.  
Met de Crisis- en Herstelwet wordt het ambitieniveau andermaal in de achteruitversnelling geplaatst. De 
veehouderijsector c.q. de mestlobby weet in de politiek vaak weinig meer te tonen dan hard schoppen tegen 
natuurbeleid. Er wordt door bezwaarmaakster dringend een meer constructieve en reële opstelling van de sector 
gewenst.  
 
De gewijzigde Natuurbeschermingswet verhoudt zich niet tot de Habitatrichtlijn en de daarmee gepaard gaande 
jurisprudentie. Een beoordelingsloos voortzetten van reeds langer optredende deposities in een gewijzigde 
bedrijfsvoering verhoudt zich niet tot de Europeesrechtelijke verplichtingen.  
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Het bestreden besluit 
Het besluit volgt op de vergunningaanvraag krachtens de Natuurbeschermingswet. Er wordt vergunning verleend aan 
een veehouderijbedrijf zonder een concrete depositiewaarde te noemen.  
Het niet noemen van een depositiewaarde is in strijd met de rechtzekerheid. 
U overweegt dat sprake is van een overbelaste situatie, zonder daaraan gepaste consequenties te verbinden. U lijkt 
vergunningverlening in hoofdzaak te motiveren met de stelling dat de te vergunnen waarde minder dan 0,5% van de 
kritische grenswaarde bedraagt. Er wordt een toename van deposities toegelaten.  
Niet valt in te zien dat deze overweging volstaat voor vergunningverlening in een ernstig overbelaste situatie.  
 
- Toetsingskader 0,5%  
GS hebben niet aannemelijk gemaakt dat een emissiestandstill dan wel vergunningverlening met een onderschrijding 
van 0,5% van de kritische grenswaarde verenigbaar is met de instandhoudingsdoelstelling.  
MOB stelt het dat eerder het tegendeel is aangetoond. De feitelijke depositiewaarde ligt fors boven de toelaatbare 
waarde. Een standstill-beleid en zeker een emissietoename betekent onvermijdelijk (potentieel ernstige) achteruitgang 
van de beschermde natuurwaarden. MOB concludeert dat het standstill-beleid onverenigbaar is met de eis van het 
vaststellen of significante effecten optreden, het eventueel laten opstellen van een passende beoordeling en/of de 
plicht om tot passende maatregelen te komen, gericht op instandhouding van de betrokken natuurwaarden.   
 
Mogelijk veronderstelt u een trendmatige afname van de ammoniakdeposities. Deze veronderstelling verhoudt zich 
niet met informatie afkomstig van de rijksoverheid. De afname van de deposities is voor veel gebieden niet (meer) 
aan de orde. In de meeste recente berichtgeving (MvT Crisis en Herstelwet, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 
32 127, nr. 3, pagina 25) wordt melding gemaakt dat reeds sinds 2002 de depositiewaarde niet langer afneemt.  

 
Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw is een tendens van daling van de stikstofdepositie in Nederland waar te 

nemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt in zijn rapport «Realisatie Milieudoelen, Voortgangsrapport 2009» 

vast dat de landelijk gemiddelde stikstofdepositie op natuur halverwege de jaren negentig circa 3 000 mol stikstof  

per hectare per jaar bedroeg. Vanaf 1994 nam de stikstofdepositie geleidelijk af tot circa 2 200 mol per hectare per jaar 

in 2002. Sindsdien bleef zij op dat niveau.  

 
Natuurbalans 2009 van het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft in september 2009 (pagina 172): 
 

Sinds 2003 daalt de emissie niet meer. De totale ammoniakemissie in Nederland bedroeg in 2007 ongeveer 133 miljoen 

kg, waarvan de landbouwemissie ruim 90% uitmaakt (120 miljoen kg). De emissie ligt daarmee nog boven het 

vastgestelde NEC-plafond van 128 miljoen kg (EU, 2001).  

 
Vergunningverlening op basis van een standstill, al dan niet onder verwijzing naar een onbepaalde trendmatige afname 
van de depositiewaarden is onhoudbaar.    
 
Passende beoordeling 
Met de aanvraag is sprake van de uitbreiding van een bedrijf. Daarbij is sprake van een traditionele melkveestal. De 
verenigbaarheid van de emissies met de wettelijk beschermde natuurwaarden is niet op de vereiste wijze beoordeeld. 
Het toestaan van een traditionele stal is een gepasseerd station. 
 
Geen van de aanvraagstukken kan worden aangemerkt als een passende beoordeling in de zin van de 
Natuurbeschermingswet. De aanvraag noemt onvoldoende waarom de depositie verenigbaar kan worden genoemd in 
combinatie met de reeds optredende achtergrondwaarden. De aanvraag bevat onvoldoende gegeven waaruit de 
zekerheid kan worden verworven dat de beoogde activiteiten verenigbaar zijn met de instandhoudingsdoelstelling.  
 
Stikstofdepositieberekening 
Aan de berekening van de stikstofdepositie kleven aanmerkelijke bezwaren. 
Vastgesteld moet worden dat er aanmerkelijke verschillen in uitkomsten bestaan tussen enerzijds het 
depositieberekeningsmodel zoals werd gehanteerd in het tot voor kort door G.S. gehanteerde toetsingskader (de 
Uitvoeringsregeling krachtens de voormalige Interimwet Ammoniak en Veehouderij).  
G.S. stellen middels het Ammoniak-depositiemodel Aagro-Stacks een depositie vast en verlenen vergunning voor deze 
depositie. Toepassing van de Uitvoeringsregeling, welke werd gehanteerd in het verlaten beleidskader, leidt tot een 
aanzienlijk hogere waarde. Het verschil in uitkomst tussen beide modellen loopt op tot een factor 5.  
 
Daarnaast moet nog het volgende worden vastgesteld. 
Veel onderzoeksresultaten van Alterra zijn tot stand gebracht middels het verspreidingsmodel OPS. De 
depositieberekening van G.S. in het bestreden besluit is berekend met Ammoniak-depositiemodel Aagro-Stacks. Niet 
is duidelijk hoe beide berekeningsmodellen zich tot elkaar verhouden.  
Niet is duidelijk of de depositieberekening van de afzonderlijke bedrijven middels AAgrostacks tot dezelfde 
onderzoeksresultaten zouden leiden, en aldus dezelfde conclusies kunnen worden getrokken als nu is gebeurd op basis 
van toepassing van het verspreidingsmodel OPS.  
Over de berekeningssystematiek bestaan aanmerkelijke onduidelijkheden. 
 
Vergunningverlening voor onbepaalde tijd 
Het toetsingskader is tijdelijk van kracht totdat de beheersplannen zijn voltooid. Desondanks is niet gekozen voor een 
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tijdelijke rechtswerking van de vergunning. Met vergunningverlening voor onbepaalde tijd worden juridisch voldongen 
feiten gecreëerd, die de instandhouding van de gebieden in aanzienlijke mate bemoeilijken. Immers, de beheersplannen 
zijn nog niet beschikbaar, en zullen in veel gevallen voorlopig ook niet beschikbaar zijn. De in de politiek vaak 
gemaakte verwijzing naar de gebiedsbeheerplannen, die de instandhouding van de gebieden afdoende zullen gaan 
waarborgen, wordt aldus bij voorbaat betekenisloos gemaakt. 
 
Het afgeven van een rechtstitel voor onbepaalde tijd zult u door toekomstige bestuurders niet in dank worden 
afgenomen. Indien u voorbij meent te kunnen gaan aan de onvermijdelijke noodzaak tot realisering van 
depositiereductie: voor toekomstige bestuurders zal deze plicht onvermijdelijker zijn naarmate u minder ambitie toont.  
Uw huidige beleidslijn mist zelfs een begin van een probleemanalyse. 
 
De betrokken ondernemers, die over een vergunning voor onbepaalde tijd beschikken, zullen enkel tegen hoge 
vergoeding tot enige inspanning zijn te bewegen. Immers, de ondernemer beschikt dan over een rechtstitel tot het 
deponeren van ammoniakdepositie, en zal niet genegen zijn kosten te maken om die depositie terug te brengen. Dit 
betekent dat de belastingbetaler zal opdraaien voor eventuele maatregelen, hetgeen zich niet verhoudt tot het door de 
overheid afgekondigde principe van ’de vervuiler betaald’.  
Ik roep als voorbeeld in herinnering de talloze bodemvervuilingen die voor rekening van de belastingbetaler komen, 
omdat de overheid niet bij machte bleek de werkelijke vervuiler de rekening te presenteren. Met het verschaffen van 
een rechtstitel voor onbepaalde tijd aan de veehouder maakt u de zelfde fout als die in het verleden in andere 
milieusectoren is gemaakt. Ten onrechte is de vergunning geen tijdelijke rechtswerking toegekend. 
 
Proceskosten 
U wordt verzocht de gemaakte proceskosten te vergoeden.    
 
Conclusie 
U wordt vriendelijk verzocht zowel de vergunning als de uitgangspunten voor het besluit te heroverwegen.   
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Mr. V. Wösten 

 
Bijlage: 
- machtiging 


