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In de commissievergadering van 24 november 2008 is door mevrouw Verkleij naar aanleiding van 
Natura 2000 en TOPaanpak gevraagd of zij op de hoogte kan worden gebracht van de uitkomst van de 
inventarisatie van milieuvergunningen van veehouderijen voor wat betreft het effect van de uitstoot 
van ammoniak. 
Tevens heeft de Partij voor de Dieren naar aanleiding van het agendapunt Natura-2000 (cie RGW 18 
januari 2010) de onderstaande vraag gesteld:  
I.v.m. de beheerplannen N2000 en TOP-aanpak is een inventarisatie gaande van de 
milieuvergunningen van veehouderijen i.v.m. de effecten van de uitstoot van ammoniak op de 
instandhoudingsdoelstelling. In Brabant en Gelderland (en mogelijk ook Limburg) heeft men alle 
vergunningen voor veehouderijen reeds in een centraal digitaal bestand verwerkt dat beschikbaar is 
voor het publiek, nl. het Bestand Veehouderij Bedrijven (zie bijv.: http://bvb.brabant.nl/). Hierdoor is 
voor iedereen inzichtelijk welke milieu-effecten op welke locaties een rol spelen. Is de provincie 
Utrecht bereid en van plan om in het kader van E-provincie een zelfde soort digitale toegankelijkheid 
te creëren? 
 
Toezegging:
Het Adviesbureau MWH heeft begin 2009 in opdracht van de provincie Utrecht en in aansluiting van 
hun opdracht van de provincie Gelderland een inventarisatie en digitalisering uitgevoerd van 
milieuvergunningen van veehouderijen binnen een straal van 3 km van Natura 2000 gebieden. Later 
heeft de Grontmij dit in samenwerking met Alterra en Odournet in opdracht van de provincie ook nog 
gedaan voor de NB-wet gebieden . 
De verzamelde gegevens waren nodig voor het krijgen van inzicht in de stikstofbelasting vanuit de 
landbouw op de kwetsbare natuurgebieden. De gegevens worden gebruikt bij het opstellen van de 
beheerplannen voor de Natura-2000 gebieden en de vergunningverlening nabij NB-wetgebieden. 
 
Hierbij treft u het concept-rapport aan dat de Grontmij eind 2009 heeft opgesteld en waarin de 
ammoniakeffecten op de Natura 2000- en de NB-wetgebieden zijn weergegeven. Dit rapport wordt 
redactioneel nog enigszins bewerkt en wordt binnenkort definitief gemaakt. De strekking van het 
definitieve rapport zal naar verwachting niet wezenlijk veranderen.  
 
Beantwoording vraag PVDD:
Het systeem van de provincie Noord-Brabant en Gelderland is een transparant systeem waarbij een 
goed inzicht kan worden gekregen in de actuele situatie ten aanzien van bedrijfsgegevens en verstrekte 
milieuvergunningen. De effecten op de omgeving kunnen met dit systeem niet direct worden 
afgelezen; hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig..  
Alhoewel er op voorhand geen nieuwe middelen beschikbaar zijn ben ik bereid om aan de ambtelijke 
organisatie te vragen een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een 
(geo)database milieuvergunningen gekoppeld aan kaarten. Een dergelijk overzicht kan namelijk een 
handig hulpmiddel zijn bij de uitvoering van vergunningverlening, beleid en handhaving. 
 


