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Aan Provinciale Staten, 
 
Gedeputeerde Staten hebben op 8 september 2009 besloten voornemens te zijn de 
ontwerpaanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden aan u voor te stellen en ten behoeve van 
inspraak ter inzage te leggen. U heeft deze ontwerpaanwijzing ter kennisneming ontvangen. 
De ontwerpaanwijzing is vervolgens vanaf 16 oktober 2009 gedurende zes weken ter inzage 
gelegd conform de Algemene wet bestuursrecht. Naar aanleiding van deze inspraakprocedure 
zijn 16 zienswijzen ingediend. In de Nota van beantwoording (bijlage D) motiveren wij welke 
aanpassingen op het ontwerpbesluit zijn aangebracht naar aanleiding van de ingebrachte 
zienswijzen. 
 
Inleiding 
Voorgeschiedenis 
Op 1 mei 2007 is de gewijzigde Wav in werking getreden. De Wav heeft als doel voor 
verzuring gevoelige natuurgebieden te beschermen door de ammoniakemissie uit stallen te 
beperken. De Wav beschrijft de criteria voor de aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden 
(gebieden met een hoge gevoeligheid voor verzuring). De Wav bepaalt de toegestane 
ammoniakemissie uit dierverblijven. De Wav beschrijft eveneens de regels voor het verlenen 
van milieuvergunningen aan veehouderijbedrijven.  
 
Voorheen was de Wav van toepassing op kwetsbare gebieden. Op 19 december 2006 is het 
besluit ‘EHS-grenzen volgens de Wet ammoniak en veehouderij’ vastgesteld. Bij dit besluit is 
een indicatieve kaart opgenomen met kwetsbare gebieden. Deze indicatieve begrenzing van 
kwetsbare gebieden vormde de basis voor de aanwijzing van de ‘zeer kwetsbare gebieden’ in 
voorliggend besluit. 
 
Essentie / samenvatting 
In het kader van de Wav wijzen Provinciale Staten zeer kwetsbare gebieden aan. Dit zijn 
gebieden met een hoge natuurwaarde die voor verzuring gevoelig zijn. Naar aanleiding van de 
inspraakprocedure zijn 16 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen hebben geleid 
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tot een drietal aanpassingen in het besluit. De aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden is 
opgenomen in de kaart in bijlage B van het besluit. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden conform de Wav worden deze gebieden 
beschermd tegen de nadelige gevolgen van de emissie van ammoniak uit stallen. 
 
Financiële consequenties 
Besluit heeft geen gevolgen voor middelen. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
De Wav is in 2007 gewijzigd naar aanleiding van de motie Schreijer-Pierik (2002). Deze 
motie beoogde een aanpassing van de wet waarbij het aantal veehouderijen dat onder de wet 
valt ongeveer zou worden gehalveerd. Uiteindelijk is in de Memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel aangegeven dat 38% minder bedrijven onder de nieuwe wet vallen.   
 
Doordat er vrijwel geen wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige besluit (2006) ontstaat 
mogelijk de indruk dat het besluit niet in lijn is met de motie Schreijer-Pierik. Wij zijn van 
mening dat deze uitwerking wel in lijn is met de motie; bij de aanwijzing van de EHS-grenzen 
voor de Wav is vooruitgelopen op de nieuwe wet, waardoor een aantal gebieden dat wel 
aangewezen had kunnen worden, niet aangewezen is. De doelstelling zoals beoogd in de 
motie is in de provincie toen feitelijk al behaald. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Een overwogen oplossingsrichting is het afzien van het aanwijzen van gebieden bedoeld in 
artikel 2, lid 6c (kleiner dan 50 ha). Hiermee zouden we echter afbreuk doen aan het 
realiseren van de natuurdoelen voor de provincie Utrecht. Daarnaast is in het 
reconstructieplan aangegeven in welke gebieden natuur prioriteit krijgt. Als deze gebieden ter 
discussie worden gesteld bestaat het risico dat ook andere afspraken weer ter discussie komen 
te staan en daardoor uitvoering van het reconstructieplan wordt gehinderd.  
 

Voorgesteld wordt  
 
Het bijgevoegde besluit inzake de aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden in het kader van 
de Wet ammoniak en veehouderij vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 
 
Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 31-05-2010 inzake de aanwijzing van zeer kwetsbare 
gebieden als bedoeld in artikel 2 van de Wet ammoniak en veehouderij. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 april 2010, afdeling Groen, nummer 
2010INT258433; 
 
Gelet op artikel 2a, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij en Afdeling 3:4 van de Algemene 
wet bestuursrecht; 

Besluiten:  
 
Om als zeer kwetsbare gebieden als bedoeld in artikel 2 van de Wet ammoniak en veehouderij aan te 
wijzen de gebieden zoals aangegeven op de kaart in bijlage B behorende bij dit besluit. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Beroep/voorlopige voorziening 
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen dit besluit beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd van € 150,- voor een natuurlijk persoon en € 298,- 
voor een rechtspersoon. Hierover ontvangt de indiener van het beroepschrift bericht van de Raad van 
State. 
 
Indien beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke 
maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het 
verzoek moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd. 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij (1 mei 2007).  
Algemene wet bestuursrecht 
 
2. Beoogd effect 
Door aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden conform de Wav worden deze gebieden 
beschermd tegen de nadelige gevolgen van de emissie van ammoniak uit stallen. 
 
3. Argumenten 
De aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden is nodig ten behoeve van de vergunningverlening 
krachtens de Wet milieubeheer voorzover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven van 
veehouderijen betreft. 
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
Besluit heeft geen gevolgen voor middelen. 
 
6. Realisatie 
De aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden zal voor gemeenten de basis vormen voor de 
vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer voorzover het de ammoniakemissie uit 
dierenverblijven van veehouderijen betreft. 
 
7. Juridisch 
Op grond van artikel 2 van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) wijzen Provinciale Staten 
zeer kwetsbare gebieden aan. 

8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
Na definitieve besluitvorming door PS in mei 2010 zal de communicatie als volgt worden 
georganiseerd: 

• Het besluit zal worden gepubliceerd in het provinciaal blad en in huis-aan-huis bladen; 
• Een afschrift van het besluit inclusief de Nota van beantwoording zal worden 

gezonden aan al diegenen die een zienswijze hebben ingediend. 
 
10. Bijlagen 
A. Besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij 
B. Overzichtskaart aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wav 
C.  Toelichting aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wav 
D. Nota van beantwoording 
 


