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Inleiding 
Op 31 mei 2005 hebben GS besloten om met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht afdeling 3.5 een 
besluit ex artikel 2, lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderij voor te bereiden (EHS-Wav besluit). Daarbij 
hebben GS tevens ingestemd met de te maken kosten voor inhuur van externe deskundigheid, capaciteit en 
communicatie tot een bedrag van € 100.000 ten laste van de daarvoor beschikbare budgetten. Met de start van de 
voorbereiding van het bedoelde besluit is in afwachting van nieuwe landelijke ontwikkelingen ten aanzien van 
het ammoniakbeleid tot nu toe gewacht. Omdat onnodig veel agrarische bedrijven door het nog niet nemen van 
het EHS-Wav besluit niet kunnen uitbreiden is het niet verantwoord om nog langer te wachten met de 
voorbereiding van het besluit. Derhalve is eind 2005 gestart met de werving van tijdelijk personeel voor de 
uitvoering van de procedure en is per 1 februari 2006 tijdelijk personeel ingehuurd. Het definitieve EHS-Wav 
besluit kan naar verwachting omstreeks september 2006 worden genomen. Tegen dit besluit is beroep mogelijk. 
Van het beschikbare budget van € 100.000 kon € 50.000 niet van 2005 naar 2006 worden overgeboekt, omdat 
formeel niet werd voldaan aan de provinciale regels die hiervoor zijn opgesteld. Dit budget is derhalve 
teruggeboekt naar de algemene middelen. De resterende € 50.000 is via de reserve uitvoering reconstructiewet 
wel beschikbaar gebleven. Derhalve wordt aan PS gevraagd alsnog € 50.000 beschikbaar te stellen vanuit de 
stelpost nieuw beleid. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 april 2006 tot het beschikbaar stellen van een 
krediet benodigd voor de vaststelling van de Ecologische hoofdstructuur in het kader van de Wet 
ammoniak en veehouderij (EHS-Wav besluit) 
 

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 7 maart 2006, dienst REG/sector RLO, nummer 
2006REG000557i; 
 
Overwegende; dat zolang het EHS-Wav besluit niet is genomen er onnodig veel agrarische bedrijven 
hinder ondervinden van de externe werking van de Wet ammoniak en veehouderij en derhalve een 
dergelijk besluit zo spoedig mogelijk moet worden genomen, 
 
Gelet op: artikel 2 lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderij, 
 
Besluiten:  
 
Enig artikel 
 
Ten behoeve van de voorbereiding van het besluit ex artikel 2, lid 2 van de Wet ammoniak en 
veehouderij (het EHS-Wav besluit) in 2006 een bedrag van  € 50.000 via een begrotingswijziging uit 
de stelpost nieuw beleid beschikbaar te stellen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Wet ammoniak en veehouderij 31 januari 2002 (Wav). 
 
Beoogd effect 
GS hebben de plicht tot het vaststellen van de EHS in het kader van de Wav. 
Doel van het nu nemen van een EHS-Wav besluit is het wegnemen van de externe werking, d.w.z. beperkingen 
voor agrarische bedrijven, van bepaalde zuurgevoelige bos- en natuurgebieden. Het gaat ten eerste om 
zuurgevoelige gebieden in heel Utrecht, die niet in de EHS liggen, maar wel externe werking hebben zolang er 
geen EHS-Wav besluit is genomen. Ten tweede gaat het om gebieden in het oostelijk deel van de provincie, 
waarover bestuurlijke overeenstemming bestaat dat deze geen externe werking zouden moeten hebben.  
 
Argumenten 
Op dit moment ondervinden onnodig veel agrarische bedrijven in de Provincie Utrecht hinder van de Wav omdat 
het EHS-Wav besluit niet is genomen.  
 
Kanttekeningen 
Naar verwachting wordt de nieuwe Wet ammoniak en veehouderij op zijn vroegst begin 2007 vastgesteld. Met 
het EHS-Wav besluit kan echter gelet op bovengenoemde argumenten niet langer worden gewacht. In verband 
met de dreiging van de vogelgriep moet er rekening mee worden gehouden dat de procedure vertraging kan 
oplopen, omdat de streek in dat geval mogelijk niet optimaal in staat is om te reageren op het ontwerp-besluit. 
 
Financiën 
De beschikbare budgetten zijn tot en met 2005 niet benut, omdat de procedure in afwachting van de behandeling 
van een nieuw wetsvoorstel een aantal keren is uitgesteld. De budgetten zijn derhalve gedurende enkele jaren 
overgeboekt. Gelet op de onnodige externe werking als gevolg van de Wav kan nu niet langer worden gewacht 
met de EHS-Wav procedure. Op basis van de regels die worden gehanteerd bij het overboeken van budgetten, 
kon het beschikbare budget van € 50.000 (begrotingspost RLO 251213) uit 2005 om formele redenen niet 
worden overgeboekt naar 2006 en is dit budget teruggevallen naar de algemene middelen. Het budget van  
€ 50.000 op begrotingspost 282215 blijft via de reserve uitvoeringsprogramma reconstructiewet wel beschikbaar 
voor 2006. Met dit voorstel wordt gevraagd om € 50.000 beschikbaar te stellen vanuit de stelpost nieuw beleid. 
 
Juridisch 
Op basis van de uitspraak van de Raad van State inzake het EHS-Wav besluit van de provincie Gelderland en 
Overijssel moet worden geconcludeerd dat GS uitdrukkelijk alleen de EHS vaststellen en dat de kaart met 
zuurgevoelige gebieden met externe werking als indicatieve kaart wordt bijgevoegd. De gemeenten stellen vast 
of gebieden zuurgevoelig zijn en externe werking hebben.  
 

Realisatie 
Op 31 mei 2005 hebben GS besloten om het EHS-Wav besluit te gaan voorbereiden. In afwachting van de 
landelijke ontwikkelingen van het ammoniakbeleid is met de daadwerkelijke start gewacht. Omdat pas nu 
duidelijk wordt dat de nieuwe Wav op zijn vroegst begin 2007 wordt vastgesteld, is in februari 2006 gestart met 
de voorbereiding van het EHS-Wav besluit. Hiermee geven GS het officiële startsein voor de EHS-Wav 
procedure. Volgens de planning nemen GS het definitieve EHS-Wav besluit omstreeks september 2006. Tegen 
dit besluit kan beroep worden aangetekend.  
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Communicatie 
Het EHS-Wav besluit heeft betrekking op een grote groep agrarische bedrijven en een groot areaal bos- en 
natuurgebied. In een op te stellen communicatieplan zal helder worden aangegeven wat de consequenties zijn 
van dit besluit voor natuur en agrarische bedrijven. 
 

Bijlagen 
1. Planning procedure 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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