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Onderwerp:  Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten Provincie Utrecht 
2011. 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op 7 februari 2011 heeft u de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 
2011 (VSN) vastgesteld. In het statenvoorstel (2011RGW05) staat als voorstel opgenomen onder punt 
6 dat wij zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de VSN beleidsregels zullen vaststellen voor de in 
de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen beschermde natuurmonumenten. Waar de VSN alleen 
ziet op de Natura 2000 gebieden ziet de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde  
Natuurmonumenten provincie Utrecht 2011 (BSN) alleen op deze gebieden.    
 
Aanleiding 
Landelijk zijn er sinds de 1 april 2009 uitspraken van de Raad van State problemen ontstaan bij de 
vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) aan veehouderijen in of 
nabij stikstofgevoelige natuurgebieden. Door de zeer strikte benadering van de Raad van State, die 
elke toename van stikstofdepositie op een al overbelaste situatie als ontoelaatbaar beschouwt, zit de 
vergunningverlening voor veehouderijbedrijven sindsdien ook in Utrecht op slot. Op 31 maart 2010 is 
de Nbw, als onderdeel van de Crisis- en Herstelwet gewijzigd. Een stikstofparagraaf is toegevoegd 
met daarin aanvullende bevoegdheden voor provincies en Rijk om de stikstofproblematiek voor 
Natura 2000 gebieden aan te pakken. Het Rijk vult haar taak in door de ontwikkeling van de 
Programmatische aanpak stikstof vanuit alle bronnen. De provincie heeft maatregelen getroffen door 
vaststelling van de VSN. De VSN is er op gericht om de vergunningverlening weer op gang te krijgen 
en zo de ontwikkeling van veehouderijbedrijven in de provincie Utrecht weer mogelijk te maken, maar 
ook om de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden in de provincie terug te dringen. 
Omdat deze Verordening niet van toepassing is op beschermde natuurmonumenten en daar dezelfde 
problemen spelen, hebben wij op 15 februari 2011 de BSN vastgesteld.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 7 februari 2011 heeft u de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 
2011 (VSN) vastgesteld. In het statenvoorstel (2011RGW05) staat als voorstel opgenomen onder punt 
6: zo snel mogelijk na het vaststellen van de verordening een Beleidsregel beschermde 
natuurmonumenten vast te stellen, die zoveel mogelijk aansluit bij de systematiek van de verordening 
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Essentie / samenvatting: 
Wij hebben een provinciale beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten vast 
gesteld met als doelen het weer mogelijk maken van de ontwikkeling van veehouderijen in de 
omgeving van beschermde natuurmonumenten en het terugdringen van de stikstofdepositie op 
beschermde natuurmonumenten. De Beleidsregel sluit aan op de VSN, maar heeft een andere 
grondslag vanuit de Nbw. Daarom kunnen wij minder strenge regels stellen dan de verordening; zo 
worden bijvoorbeeld geen strenge staleisen gesteld. Wel kunnen veel veebedrijven alleen uitbreiden 
als er andere bedrijven in de omgeving gestopt of gekrompen zijn of als ze zodanig emissiearme 
stallen bouwen, dat de totale emissie van het bedrijf onder het gecorrigeerd emissieplafond blijft. De 
voorliggende provinciale aanpak betekent in ieder geval een verbetering ten opzichte van de huidige 
situatie.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
1. Het weer op gang brengen van de vergunningverlening ingevolge de Nbw voor veehouderijen in de 
omgeving van beschermde natuurmonumenten in de provincie Utrecht. 
2. Het beperken van de stikstofdepositie van veehouderijen op beschermde natuurmonumenten, 
waardoor de instandhouding van de natuurmonumenten wordt bevorderd. 
 
Financiële consequenties 
Nee. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De BSN is door ons op 15 februari 2011 vastgesteld. De Beleidsregel zal in werkingtreden op 1 maart 
2011, samen met de door u vastgestelde VSN 
In het Akkoord van Utrecht (PS 7 februari 2011) is het probleem met betrekking tot stikstof en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen in relatie tot de externe werking van deze gebieden 
erkent. De partners van het akkoord zullen deze problematiek aankaarten bij de Staatssecretaris van 
ELI. In het kader van het Akkoord van Utrecht vindt ondertussen nog nader overleg plaats met de 
betrokken partners over de ongewenste externe werking van de Nbw met betrekking tot stikstof. Dit 
kan nog tot aanvullende maatregelen leiden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie Ruimte, Groen en Water  
De Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten Provincie Utrecht 2011 voor 
kennisgeving aan te nemen.  
 

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


