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Aanwijzing kwetsbare gebieden op grond van Wav 
 
Onder de Wet Ammoniak en Veehouderij genieten kwetsbare gebieden in de toekomst bescherming 
tegen ammoniakdeposities. Het document ‘Ontwerpbesluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden in het 
kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij’, stond 5 oktober ter kennisgeving op de agenda van cie. 
RGW (en was pas later beschikbaar). Het Natuurgebied ‘De Gagel’ blijkt echter niet te zijn opgenomen 
in dit ontwerpbesluit. De Gagel is een uniek natuurreservaat en een habitat van zeldzame dier- en 
plantensoorten.  
 
Op grond van de wet zijn bij ons o.a. de volgende criteria bekend op basis waarvan gebieden worden 
aangewezen: 

- Het gebied ligt binnen de EHS; 
- Alle gebieden worden aangemerkt die op grond van de Nb-wet ’98, artikel 10 lid 1 of artikel  
 10a lid 1 zijn aangewezen en alle gebieden die op grond van EEG richtlijn nr. 92/43 van 
 communautair belang zijn verklaard; 
- De gevoeligheid van het voor verzuring gevoelige gebied voor de effecten van ammoniak; 
- De in het voor verzuring gevoelige gebied aanwezige natuurwaarden; 
- De ecologische samenhang binnen het voor verzuring gevoelige gebied of van dat gebied met 

een of meer andere gebieden die als zeer kwetsbaar gebied worden aangewezen; 
- De grootte van het voor verzuring gevoelige gebied; 
- De gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen, voorzover de ecologische 

samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden daardoor niet wordt aangetast en geen 
verlies van bijzondere natuurwaarden optreedt. 

 
Bij gebieden met grote natuurwaarden kleiner dan 50 hectare: 

- In het gebied is meer dan één soort aanwezig die is opgenomen in bijlage II van richtlijn 
(EEG) nr. 92/43 of in de bijlage bij het Besluit Rode Lijsten flora en fauna en deze soorten of 
hun leefomgeving zijn zeer gevoelig voor de effecten van ammoniak. 

 
Verder wordt een kwetsbaar gebied omschreven als  “alle bestaande aaneengesloten bos en 
natuurgebieden (van voor mei 1988) groter dan 5 hectare, die onderdeel uitmaken van de EHS en die 
voorkomen op zuurgevoelige bodems, alsmede schraalgraslanden, ongeacht het bodemtype.” 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan voldoet ‘de Gagel’ aan deze criteria. 
In het Ontwerpbesluit is in bijlage B aangegeven dat er in ‘de Gagel’ meerdere Rode Lijstsoorten 
voorkomen, bijvoorbeeld: 

- Dagvlinders - Grootdikkopje 
- Libellen - Groene Glazenmaker, Bruine Winterjuffer 
- Sprinkhanen - Moerassprinkhaan 
- Amfibieën - Heikikker (Flora en fauna wet classificatie 3, Habitatrichtlijn classificatie 4 - dier en 

plantensoorten van communautair belang die strenge bescherming behoeven, Conventie van 
Bern classificatie 2 = Strikt beschermde diersoorten). 

- Reptielen - Ringslang 
- Planten - Klokjesgentiaan, Wilde Gagel, Blauwe Knoop 

Daarnaast maakt de Gagel onderdeel uit van de EHS, is het gebied rond de 50 hectare groot, en 
bestaat het gebied uit schraalgrasland en broekbos, dat qua gevoeligheid vergelijkbaar is met 
schraalgrasland. 
 
Vanuit ambtelijke zijde is het volgende aangegeven: 
“Om op grond van de Wav als zeer kwetsbaar gebied te worden aangemerkt moet een gebied in ieder 
geval aan de volgende twee criteria voldoen: op 31 december 2001 op grond van de Interimwet 
ammoniak en veehouderij (IAV) als voor verzuring gevoelig gebied zijn aangemerkt én gelegen zijn 
binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). Daarnaast kan er sprake zijn van een bijzondere situatie 
waarin een gebied als zeer kwetsbaar wordt opgenomen (gebieden die als voor verzuring gevoelig 
zijn opgenomen in een gemeentelijke verordening en convenantsgebieden). 

Natuurreservaat (Polder) de Gagel is eerder op grond van de IAV niet aangewezen als voor verzuring 
gevoelig gebied (het eerste criterium) en om die reden nu niet als kwetsbaar gebied aangemerkt. “ 



Daarnaast vernamen wij vanuit ambtelijke zijde dat ‘de Gagel’ niet gesitueerd zou zijn op zandgrond, 
en daarom geen kwetsbaar gebied is.  

Eerdere kaarten van verzuringsgevoelige gebieden die door de provincie in het kader van de IAV 
waren samengesteld, zijn indicatief en daarom wellicht niet volledig geweest.1 Ook was de vaststelling 
van de kaarten niet juridisch bindend. De IAV gold van rechtswege, waardoor een aanwijzingsbesluit 
niet aan de orde was. Met het gebruiken van deze kaarten als uitgangspunt bestaat er dus kans dat 
sommige gebieden, zoals ‘de Gagel’, per abuis niet zijn meegenomen in het onderhavige 
ontwerpbesluit. Op grond van de Wav moeten gebieden echter wel juridisch bindend vastgesteld 
worden. Hierbij gelden de criteria van de IAV. Gebieden die wel binnen de kwetsbaarheidscriteria van 
de IAV vallen, maar destijds niet zijn aangemerkt voor het overzicht, komen óók in aanmerking voor 
de Wav aanwijzing. Weliswaar heeft het ministerie van VROM aan gemeenten in een brief 
aangegeven dat als criterium voor aanwijzing geldt, dat het gebied op 31 december 2001 op grond 
van de Interimwet ammoniak en veehouderij (IAV) als voor verzuring gevoelig gebied moet zijn 
aangemerkt, maar deze brief is niet juridisch bindend.  

Tevens is in het broekbos in de Gagel wel veen te vinden, maar het gaat hier om een dunne laag veen 
op zand, waardoor óók het broekbosgebied zeer kwetsbaar is voor verzuring. Themakaart 4.1 uit het 
Streekplan geeft aan dat de Gagel zich bevindt op zandgrond, en dat het een ‘aardkundig waardevol 
gebied’ betreft.  
 
Omdat De Gagel zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van een te hoge ammoniakdepositie, willen wij u 
een aantal vragen voorleggen: 
 

1.) Kunt u aangeven op welke wetstekst of welke wetsgeschiedenis u het volgende criterium 
baseert: “op 31 december 2001 op grond van de Interimwet ammoniak en veehouderij (IAV) 
als voor verzuring gevoelig gebied zijn aangemerkt”?

2.) Deelt u onze mening dat het gebied aan de wettelijke aanwijzingscriteria voldoet? 
3.) Zo ja, waarom is het gebied niet aangewezen op grond van de Wav? 
4.) Zo nee, in welk opzicht voldoet het volgens u niet aan de aanwijzingscriteria? 

 

Beantwoording 

1. Een voorwaarde voor de aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden is dat het gebied volgens de 
Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) al voor verzuring gevoelig was. In Artikel 1 van de WAV 
wordt aangegeven dat een ‘voor verzuring gevoelig gebied’ een gebied is dat onmiddellijk 
voorafgaand aan het tijdstip van het vervallen van de Iav (1 januari 2002) als voor verzuring gevoelig 
was aangemerkt. Een aan te wijzen zeer kwetsbaar gebied dient derhalve op 31 december 2001 op 
grond van de Iav als voor verzuring gevoelig gebied te zijn aangemerkt. 

 
2. In de Gagelpolder komen schraallanden voor met een totale oppervlakte van ruim 3 ha. Dit is 
onvoldoende om het gebied aan te kunnen merken als zeer kwetsbaar gebied gezien de vereiste 
minimale oppervlakte van 5 ha. Aangezien de polder echter een overgangsgebied betreft, is 
onderzocht in hoeverre er sprake is van voor verzuring gevoelige bodemtypen.  
 
Op basis van een analyse van de bodemkaart van de bestaande natuur (voor 1988) van de 
Gagelpolder is gebleken dat nog ruim 2 ha van het in het gebied aanwezige broekbos te vinden is op 
voor verzuring gevoelige zandgrond (laarpodzol). Er is echter gezien de afstand tussen dit broekbos 
op zandbodem en de in het gebied aanwezige schraallanden (afstand van ongeveer 1 km) geen 
sprake van een aaneengesloten gebied. Naar onze mening voldoet het gebied daarmee niet aan de 
kwetsbaarheidscriteria van de Iav op de peildatum van 31 december 2001 en daarmee van het 
ontwerpbesluit ‘aanwijzing zeer kwetsbare gebieden in het kader van de Wav’. 

 
1 Antwoord GS op schriftelijke vragen, gesteld door Partij voor de Dieren, betreffende “ Procedure aanwijzing zeer 
kwetsbare gebieden op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav)” d.d. 30 januari 2008: Volgens de Wav in 
werking getreden op 31 mei 2002 geven gemeenten bij voorkomende aanvraag voor een milieuvergunning aan of een 
bepaald gebied al dan niet voor verzuring gevoelig is. Vanuit een oogpunt van duidelijkheid en dienstverlening voor een 
ieder hebben wij op een indicatieve wijze de voor verzuring gevoelige gebieden aangewezen. Wij hebben hierbij zo 
secuur mogelijk de wettelijke criteria voor de verzuring gevoelige gebieden toegepast. “Indicatief” heeft betrekking op het 
feit dat wij geen formele bevoegdheid hebben om gebieden als voor verzuring gevoelig aan te merken. 



3. en 4. Het gaat hier niet om informatieve vragen. We kunnen hier geen antwoord op geven omdat de 
Nota van Beantwoording ontwerpbesluit ‘aanwijzing zeer kwetsbare gebieden in het kader van de 
Wav’ nog geschreven wordt en dus nog door GS moet worden vastgesteld. 
 


