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Nummer 11 van 2011
Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van 15 september 2010, kenmerk
37/5.5/2010008986, afdeling Duurzame Ontwikkeling, tot het aanwijzen van de zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet ammoniak en veehouderij.
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat door provinciale staten in hun vergadering van
10 november 2010 is vastgesteld hetgeen volgt.

Besluit G-6
Provinciale staten van Drenthe overwegende:
dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van natuurgebieden tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen;
dat op 1 mei 2007 een wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij in werking is getreden waaruit
volgt dat provinciale staten de zeer kwetsbare gebieden moeten aanwijzen, die op grond van de Wet
ammoniak en veehouderij worden beschermd;
dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan provinciale
staten de zeer kwetsbare gebieden aanwijzen;
dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat gedeputeerde staten het besluit van provinciale staten dienen voor te bereiden conform de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht beschreven procedure;
dat bij de voorbereiding op het besluit door gedeputeerde staten een inhoudelijk advies is opgesteld
door de stuurgroep Wav, waarin vertegenwoordigers van betrokken regionale belangenorganisaties
zitting hebben gehad, conform artikel 2a, lid 2, van de Wet ammoniak en veehouderijen;
dat tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingebracht door de hierna genoemde personen en organisaties:
- de heer H. Hollander, Oosteinde 21, 9466 TA te Gasteren;
- de heer H. Holman, Markeweg 17, 9307 PC te Steenbergen;
- Polinder Advies, Glindeweg 19, 8085 SN te Doornspijk namens cliënt A.K. Koops, De Marsen 2,
9419 TR te Drijber;
- Maatschap Koops, Ydermade 5, 9493 TD te De Punt;
- R. Luning, Pesserveldweg 18, 7963 PH te Ruinen;
- de heer Nieuwenhuis, Smeenholtenweg 2, 7975 RC te Uffelte;
- de heer Oosterhuis, De Broeken 5, 7986 PC te Wittelte;
- Maatschap Platje Versloot, Hospitaallaan 58, 9431 AH te Veenhuizen;
- de heren G. en G.J. Warringa en mevrouw J. Warringa-Smit, Hoornse Bulten 4, 9449 PC Nooitgedacht;
- College van burgemeester en wethouders van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA te Zuidwolde;
dat ter beoordeling van de ingebrachte zienswijzen een antwoordnota is opgesteld waarin de zienswijzen inhoudelijk zijn beantwoord;
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dat op basis van de ingebrachte zienswijzen de ontwerpkaart Wet ammoniak en veehouderij op een
aantal punten is aangepast conform verzoeken daartoe in de zienswijzen;
dat een ambtshalve wijziging is doorgevoerd op de ontwerpkaart Wet ammoniak en veehouderij,
waardoor een perceel dat in gebruik is als akkerbouwland en gelegen is tussen De Breeflo en De
Munkakkers te Zeegse niet wordt aangewezen als een zeer kwetsbaar gebied;
gelet op de artikelen 2 en 2a van de Wet ammoniak en veehouderij;

BESLUITEN:
vast te stellen het besluit tot aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet ammoniak en veehouderij Drenthe, luidend als volgt.
Artikel I
Als zeer kwetsbare gebieden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij, zijn aangewezen de gebieden die als zodanig staan aangegeven op de kaart in bijlage 1 van dit
besluit.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad
waarin het wordt geplaatst.
Provinciale staten voornoemd,
J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier
Gedeputeerde staten voornoemd,
namens deze,
dr. P.J. van Eijk,
manager Duurzame Ontwikkeling

Uitgegeven 30 maart 2011
jk/coll.
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Bijlage: inhoudelijke toelichting op het besluit
Wijziging Wet ammoniak en veehouderij
Op 17 februari 2007 is de wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) gepubliceerd. Op 1
mei 2007 is deze wijziging in werking getreden. De wijziging is een uitwerking van de bestuurlijke en
politieke afspraken dat het zoneringsbeleid in de Wav alleen zou gaan gelden voor de zeer kwetsbare
gebieden. Verder zijn de beperkingen die aan melkrundveehouderijen waren opgelegd versoepeld. De
Wav bepaalt verder dat Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden aanwijzen. Bij de aanwijzing
van gebieden moet rekening gehouden worden met de in de Wav opgenomen criteria en met verplicht
aan te wijzen gebieden.
In de wet is vastgelegd welke gebieden in elk geval moeten worden aangewezen als zeer kwetsbaar
gebied: de voor verzuring gevoelige Natura 2000 gebieden en de beschermde natuurmonumenten.
Voor deze gebieden is de mate van gevoeligheid voor verzuring niet van belang. Daarnaast kunnen
gebieden op grond van in de wet neergelegde criteria als zeer kwetsbaar worden aangewezen. Gebieden kleiner dan 50 hectare moeten aan aanvullende voorwaarden voldoen om aangewezen te kunnen
worden.
Inhoud van de Wet ammoniak en veehouderij
De Wav bevat regels met betrekking tot de ammoniakemissie uit dierenverblijven. Het bevoegd gezag
(de gemeenten) moet die regels toepassen bij beslissingen inzake de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen. De regels zijn bedoeld ter bescherming van de zeer kwetsbare gebieden tegen de effecten van ammoniakdepositie. De wet stelt regels voor veehouderijen die (deels) zijn gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een dergelijk zeer kwetsbaar
gebied. Hoofdlijn hierbij is dat vestiging in de zones niet mogelijk is en dat uitbreiding mogelijk is binnen een bedrijfsemissieplafond. Voor melkveehouderijen is, als uitzondering, uitbreiding tot 2446 kg
ammoniak per jaar toegestaan. Dit komt overeen met een omvang van 200 melkkoeien en 140 stuks
jongvee in traditionele huisvesting.
Aanwijzen van de zeer kwetsbare gebieden
Provinciale Staten zijn in de Wav bevoegd verklaard om de zeer kwetsbare gebieden aan te wijzen.
Tevens is bepaald dat Gedeputeerde Staten belast zijn met de voorbereiding van het besluit. Spelregels met betrekking tot de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden zijn grotendeels in de Wav
vastgelegd. Er is echter bepaalde beleidsvrijheid toegekend aan Provinciale Staten. Deze beleidsvrijheid kan binnen de wettelijk bepaalde grenzen naar eigen inzichten worden ingevuld. Gedeputeerde
Staten hebben de beleidsvrijheid op een bepaalde wijze ingevuld en vorm gegeven. Dit hebben Gedeputeerde Staten gedaan op grond van advies wat in opdracht van hen is opgesteld door de stuurgroep
Wav. In de stuurgroep Wav hebben de belangrijke belanghebbende regionale organisaties (LTONoord, Natuur- en Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse landschap Vereniging Drentse Gemeenten en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt) zitting gehad. Zij zijn
vanaf het begin van het traject inhoudelijk betrokken geweest en gezamenlijk is de werkwijze opgezet
en ingevuld. De specifieke wijze waarop het advies van de stuurgroep Wav tot stand is gekomen, is
uitvoerig beschreven in het document ‘Advies van de stuurgroep WAV inzake de aanwijzing van de
zeer kwetsbare gebieden in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij’. Gedeputeerde Staten
hebben het advies volledig overgenomen. De achtergronden en inhoudelijke overwegingen van dit
besluit zijn uitgebreid beschreven in het voornoemde advies van de stuurgroep Wav. Het dient vanuit
die wetenschap dan ook onlosmakelijk te worden beschouwd als behorende bij dit document.

