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Terinzagelegging Ontwerp-kaart zeer kwetsbare gebieden WAV

Inleiding
De Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) bepaalt dat Provinciale Staten in de provincie zeer kwetsbare gebieden
aanwijzen. In deze zeer kwetsbare gebieden en een bufferzone van 250 m daaromheen gelden extra beperkende
maatregelen voor de veehouderij vanwege ammoniakdepositie.
Voor de aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden gelden als belangrijkste criteria:
Het moet gaan om gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS);
Het moet gaan om verzuringsgevoelige bodems, zoals gedefinieerd in de WAV;
In principe worden alleen gebieden groter dan 50 ha aangewezen;
Gebieden kleiner dan 50 ha worden alleen aangewezen als het gaat om NB-wetgebieden of andere
gebieden met zeer grote natuurwaarden.
Provinciale Staten hebben op basis van deze criteria op 31 mei 2010 een kaart met zeer kwetsbare gebieden
WAV vastgesteld.
Aanleiding aanpassing kaart WAV gebieden
Artikel 2a lid 4 van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) bepaalt dat Provinciale Staten de kaart met zeer
kwetsbare gebieden WAV aanpassen indien een wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur
(EHS) daartoe aanleiding geeft.
In de provincie Utrecht heeft de begrenzing van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) na 2010 enkele wijzigingen
ondergaan. Het belangrijkst zijn de ontgrenzing van 1500 ha (vooral nieuwe) EHS bij het Akkoord van Utrecht en
recent het uit de EHS halen van de militaire oefenterreinen Leusderheide en Vlasakkers vanwege het besluit
algemene regels ruimtelijke ordening ( Barro) van het Rijk. De gevolgen van het Akkoord van Utrecht zijn
verwerkt in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening
2013 (PRV), welke in de vergadering van 4 februari 2013 door Provinciale Staten zijn vastgesteld. De wijziging
van de EHS als gevolg van het Barro zijn verwerkt in de Ontwerp partiële herziening PRS en –PRV welke
gelijktijdig met de wijziging van de Ontwerp WAV-kaart ter inzage liggen.
Gevolgen van de gewijzigde EHS begrenzing
De ontgrenzing van 1500 ha EHS bij het Akkoord van Utrecht heeft zeer beperkte gevolgen voor de WAV kaart
omdat in de geschrapte delen van de EHS bijna geen WAV gebieden van enige omvang voorkwamen (Meestal
was het geen WAV gebied omdat het ging om EHS op niet-verzuringsgevoelige bodems). Het uit de EHS halen
van de militaire terreinen Leusderheide en Vlasakkers heeft (qua oppervlakte) grotere gevolgen voor de
begrenzing van de WAV kaart. De WAV kaart dient aangepast te worden door de gebieden die door het verliezen
van de EHS aanwijzing niet meer aan de WAV criteria voldoen, uit de WAV begrenzing te halen met
inachtneming van de 250 m bufferzone ten opzichte van de omringende EHS. Dit is verwerkt in de bijgevoegde
Ontwerp-WAV-kaart.
Gevolgen van de gewijzigde WAV-begrenzing
De WAV-kaart heeft gevolgen voor de veehouderij (onderdeel van landbouw). In de uit de WAV begrenzing
gehaalde gebieden komen geen landbouwbedrijven voor en er zijn ook geen vestigingsmogelijkheden voor
landbouwbedrijven. Om die reden heeft deze aanpassing van de WAV kaart geen gevolgen voor de landbouw.
Bijlagen

Kaart ‘WAV-gebieden na herziening’

Kaart ‘WAV-gebieden verwijderd’

