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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
In de provincie Utrecht waren problemen ontstaan bij de vergunningverlening in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) aan veehouderijen in of nabij stikstofgevoelige natuurgebieden. Door een 
zeer strikte benadering van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die elke toename van 
stikstofdepositie op een al overbelaste situatie als ontoelaatbaar beschouwt, zat de vergunningverlening voor 
veehouderijbedrijven in Utrecht op slot. 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, heeft u de Verordening veehouderij, stikstof en 
Natura 2000 (hierna: verordening) en de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten 
(hierna: beleidsregel) vastgesteld. Het salderen van uitbreidende bedrijven met stoppende of inkrimpende 
bedrijven via de depositiebank is een belangrijk onderdeel van de verordening en van de beleidsregel. Op 4 juni 
2012 is de verordening geëvalueerd en door u opnieuw en gewijzigd vastgesteld. Nieuw was toen de regeling 
voor de zogenaamde interimuitbreiders. Het project interimuitbreiders is gestart en voor de afwikkeling van de 
aanvragen is een wijziging van het protocol noodzakelijk. Het protocol is geactualiseerd en bevat nu ook een 
regeling voor interimuitbreiders. Deze regeling is in de beantwoording van vragen van de Statencommissie 
Ruimte, Groen en Water van 14 mei 2012 al aangekondigd.  
 
Er is sprake van interimuitbreiding indien een veehouderij tussen 7 december 2004 en 18 februari 2011 is 
uitgebreid en daardoor in stikstofdepositie is toegenomen, waarvoor niet eerder een vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 is afgegeven. Met de regeling voor interimuitbreiders, naar schatting 700 
veehouderijen, wil de provincie deze gevallen zoveel mogelijk legaliseren door ze, indien mogelijk, alsnog een 
vergunning te verlenen voor de uitbreiding. Dit wordt projectmatig opgepakt. De provincie heeft in het kader van 
de regeling de, bij haar bekende, groep interimuitbreiders een brief gestuurd met het verzoek gegevens aan te 
leveren. Via de in de brief genoemde website kan een verzoek worden gedaan voor het verlenen van een 
Natuurbeschermingswetvergunning. Daarvoor moeten de juiste bedrijfsgegevens worden ingevuld en 
aangeleverd. Als alle gegevens van de veehouderij compleet zijn, worden ze doorgerekend en kan worden 
vastgesteld of de uitbreiding gesaldeerd kan worden en of de Natuurbeschermingswetvergunning verleend kan 
worden. Voor de volgorde van het salderen houden we een prioritering aan zoals die met u is afgesproken. Deze 
volgorde van plaatsing in de wachtrij voor interimuitbreiders is gebaseerd op de mate van depositie op het Natura 
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2000-gebied (dit is gelijk aan de depositiecategorie-indeling in de verordening), op het tijdstip van uitbreiding en 
op de mate van verwijtbaarheid van het nog niet beschikken over een Nb-wetvergunning. Daarbij is het belangrijk 
te vermelden dat verzoeken om saldering voor nieuwe stallen altijd voor gaan. 
Als een interimuitbreider niet mee wil doen aan de regeling dan zal het bedrijf met de bedrijfsvoering terug 
moeten gaan naar de vergunde situatie op 7 december 2004. 
 
Voorgeschiedenis 
In de Verordening veehouderij, stikstof en natura 2000 provincie Utrecht staat dat GS nadere regels vaststellen 
over de wijze waarop de depositiebank wordt gevuld en de depositierechten worden uitgegeven. Op 8 maart 2011 
is op grond daarvan het Protocol depositiebank Utrecht 2011 in GS vastgesteld. Het Protocol depositiebank 
provincie Utrecht 2013 is een geactualiseerde versie van dit protocol, die aansluit op de gewijzigde verordening. 
 
Essentie / samenvatting: 
Voor een goede en juridisch houdbare werking van de stikstofdepositiebank is het nodig dat door GS een 
geactualiseerd protocol wordt vastgesteld, waarin regels worden beschreven over de wijze waarop de 
depositiebank wordt gevuld en de depositierechten worden uitgegeven. In het nieuwe protocol is een regeling 
voor interimuitbreiders opgenomen. Die regeling is nodig ter ondersteuning van de projectmatige aanpak van 
interimuitbreiders. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Een geactualiseerde, eenduidige werkende en juridisch houdbare depositiebank voor de provincie Utrecht, 
waardoor het mogelijk wordt dat veebedrijven die willen uitbreiden of in het verleden al hebben uitgebreid, hun 
stikstofdepositie kunnen salderen tegen bedrijven die stoppen of inkrimpen. Een eerlijke en doelmatige 
wachtijdregeling voor de afhandeling van salderingen voor interimuitbreiders. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het Protocol depositiebank provincie Utrecht 2013 zal de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking 

treden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en het Besluit Protocol depositiebank provincie Utrecht 2013. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
Voorzitter,     
Secretaris, 
 


