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Wet van 17 februari 2007, houdende wijziging
van de Wet ammoniak en veehouderij

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijzi-

gingen aan te brengen in de regels gesteld met betrekking tot beslis-
singen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer, voorzover het
betreft de ammoniakemissie uit dierenverblijven van veehouderijen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet ammoniak en veehouderij wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het begrip «kwetsbaar gebied» en de daarbij behorende omschrijving
vervalt.

2. De volgende begrippen en de daarbij behorende omschrijvingen
worden in alfabetische volgorde ingevoegd:

beste beschikbare technieken: beste beschikbare technieken als bedoeld
in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;

gpbv-installatie: installatie als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet
milieubeheer;

richtlijn (EEG) nr. 92/43: richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

voor verzuring gevoelig gebied: gebied dat onmiddellijk voorafgaand
aan het tijdstip van het vervallen van de Interimwet ammoniak en
veehouderij als voor verzuring gevoelig was aangemerkt krachtens artikel
1, tweede lid, van die wet, met dien verstande dat:

a. een gebied dat op grond van artikel 2, eerste lid, onder b, van de
Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij als voor verzuring gevoelig
gebied was aangewezen bij een verordening die tegelijk met voornoemde
wet is vervallen, niet als voor verzuring gevoelig wordt aangemerkt, en
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b. een gebied waarop voor 1 januari 2002 een convenant als bedoeld in
artikel 3, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling ammoniak en
veehouderij van toepassing was, niet als voor verzuring gevoelig wordt
aangemerkt.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

1. Provinciale staten wijzen de gebieden aan die als zeer kwetsbaar
gebied worden aangemerkt.

2. Alleen voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn
gelegen in de ecologische hoofdstructuur kunnen als zeer kwetsbaar
gebied worden aangewezen.

3. Provinciale staten wijzen, onverminderd het tweede lid, alle voor
verzuring gevoelige gebieden binnen een beschermd gebied als bedoeld
in artikel 10, eerste lid, of artikel 10a, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 dan wel binnen een gebied dat op grond
van artikel 4 van richtlijn (EEG) nr. 92/43 van communautair belang is
verklaard, aan als zeer kwetsbaar gebied.

4. Bij de aanwijzing van gebieden, anders dan bedoeld in het derde lid,
als zeer kwetsbaar gebied houden provinciale staten uitsluitend rekening
met de volgende aspecten:

a. de gevoeligheid van het voor verzuring gevoelige gebied voor de
effecten van ammoniak;

b. de in het voor verzuring gevoelige gebied aanwezige natuurwaarden;
c. de ecologische samenhang binnen het voor verzuring gevoelige

gebied of van dat gebied met een of meer andere gebieden die als zeer
kwetsbaar gebied worden aangewezen;

d. de grootte van het voor verzuring gevoelige gebied;
e. de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen,

voorzover de ecologische samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden
daardoor niet wordt aangetast en geen verlies van bijzondere natuur-
waarden optreedt.

5. Aanwijzing van een gebied als bedoeld in het vierde lid, kleiner dan
50 ha vindt slechts plaats indien het een gebied met zeer grote natuur-
waarden betreft.

6. Een gebied kan slechts worden aangemerkt als gebied met zeer grote
natuurwaarden als bedoeld in het vijfde lid indien:

a. in het gebied meer dan een soort aanwezig is die is opgenomen in
bijlage II van richtlijn (EEG) nr. 92/43 of in de bijlage bij het Besluit Rode
Lijsten flora en fauna en deze soorten of hun leefomgeving zeer gevoelig
zijn voor de effecten van ammoniak;

b. het gebied is aangewezen als beschermde leefomgeving krachtens
artikel 19 van de Flora- en faunawet en deze leefomgeving zeer gevoelig is
voor de effecten van ammoniak, of

c. het gebied door gedeputeerde staten, in overeenstemming met de
lokale en regionale organisaties op het terrein van natuur en landbouw
die naar het oordeel van gedeputeerde staten representatief zijn alsmede
met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
waartoe het betreffende gebied behoort, is voorgesteld om als zodanig te
worden aangemerkt.

C

Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 2a

1. Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt voorbereid door
gedeputeerde staten met toepassing van de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

2. Bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste
lid, plegen gedeputeerde staten in ieder geval overleg met de lokale en
regionale organisaties op het terrein van natuur en landbouw die naar het
oordeel van gedeputeerde staten representatief zijn alsmede met de
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waartoe het
gebied waarop het besluit betrekking heeft, behoort.

3. Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, gaat vergezeld van een
of meer kaarten waarop de begrenzing van de zeer kwetsbare gebieden
nauwkeurig wordt aangegeven.

4. Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, behoeft de goedkeuring
van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

5. Tegen een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, staat beroep
open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

6. Het besluit tot goedkeuring, bedoeld in het vierde lid, maakt voor de
toepassing van het vijfde lid deel uit van het daaraan ten grondslag
liggende besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

7. Indien de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur of van een
beschermd gebied als bedoeld in artikel 10, eerste lid, of artikel 10a, eerste
lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gewijzigd, wijzigen
provinciale staten het in artikel 2, eerste lid, bedoelde besluit, voorzover
dat noodzakelijk is om te voldoen aan artikel 2. Op de wijziging van het
besluit zijn het eerste tot en met derde en het vijfde lid van overeenkom-
stige toepassing.

D

Artikel 3, derde lid, komt te luiden:
3. Het eerste lid geldt evenmin voor het stellen van voorschriften met

toepassing van de artikelen 8.11, 8.44, 8.45 of 8.46 van de Wet milieu-
beheer en het weigeren van de vergunning met toepassing van artikel
8.10, tweede lid, van de Wet milieubeheer. Daarbij geldt dat de vergun-
ningverlening wordt beoordeeld naar de overeenstemming van de som
van de ammoniakemissies uit de tot de inrichting behorende dieren-
verblijven met de som van de ammoniakemissies die zijn toegestaan bij
een beoordeling per afzonderlijk huisvestingssysteem, met dien verstande
dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de
veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften voldoet.
Voorzover de voorschriften betrekking hebben op gpbv-installaties wordt
de vergunning eveneens geweigerd indien niet kan worden voldaan aan
voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische
ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandig-
heden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in
aanmerking komende beste beschikbare technieken kunnen worden
gerealiseerd.

E

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de term «kwetsbaar gebied» vervangen door
«zeer kwetsbaar gebied» en vervalt de aanduiding «1.» voor de tekst.

2. Het tweede lid vervalt.
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F

Artikel 5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt na artikel 4 de aanduiding «, eerste lid,».

2. In het bepaalde onder c worden de woorden «melkrundveehouderij
met 110 stuks melkvee en 77 stuks vrouwelijk jongvee» vervangen door:
melkrundveehouderij met 200 stuks melkvee en 140 stuks vrouwelijk
jongvee.

G

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de term «kwetsbaar gebied» vervangen door:
zeer kwetsbaar gebied en vervalt de aanduiding «1.» voor de tekst.

2. Het tweede lid vervalt.

H

Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt na artikel 6 de aanduiding «, eerste lid,».

2. Het bepaalde onder b komt te luiden:
b. in de veehouderij onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de

Interimwet ammoniak en veehouderij melkrundvee werd gehouden, de
uitbreiding uitsluitend melkrundvee betreft en de ammoniakemissie na
uitbreiding niet meer bedraagt dan de ammoniakemissie die een
melkrundveehouderij met 200 stuks melkvee en 140 stuks vrouwelijk
jongvee zou veroorzaken, indien de ammoniakemissie per dierplaats gelijk
zou zijn aan de maximale emissiewaarde.

I

In artikel 8 wordt de term «kwetsbaar gebied» vervangen door: zeer
kwetsbaar gebied.

J

In artikel 10 vervallen het eerste tot en met het achtste lid en vervalt bij
het negende lid de aanduiding «9.» voor de tekst.

ARTIKEL II

Totdat binnen een provincie het in artikel 2, eerste lid, van de Wet
ammoniak en veehouderij zoals dat artikel ingevolge artikel I, onderdeel B
van deze wet is komen te luiden, bedoelde besluit is bekendgemaakt,
worden in die provincie als zeer kwetsbaar gebied aangemerkt de
gebieden die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerking-
treding van deze wet werden aangemerkt als kwetsbaar gebied als
bedoeld in artikel 2 van de Wet ammoniak en veehouderij zoals dat artikel
tot vorenbedoeld tijdstip luidde.
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ARTIKEL III

De Interimwet stad-en-milieubenadering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in onderdeel f de term «kwetsbaar gebied» telkens
vervangen door: zeer kwetsbaar gebied.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:
a. Na artikel 4 vervalt de aanduiding «, eerste lid,».
b. De term «kwetsbaar gebied» wordt vervangen door: zeer kwetsbaar

gebied.

2. Onderdeel b, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:
a. Na artikel 6 vervalt de aanduiding «, eerste lid,».
b. De term «kwetsbaar gebied» wordt vervangen door: zeer kwetsbaar

gebied.

C

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:
a. Na artikel 4 vervalt de aanduiding «, eerste lid,».
b. De term «kwetsbaar gebied» wordt vervangen door: zeer kwetsbaar

gebied.

2. Onderdeel b, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:
a. Na artikel 6 vervalt de aanduiding «, eerste lid,».
b. De term «kwetsbaar gebied» wordt vervangen door: zeer kwetsbaar

gebied.

ARTIKEL IIIA

Na artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt een artikel
ingevoegd, luidende:

Artikel 19da

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
verbod, bedoeld in artikel 19d, eerste lid, niet van toepassing is op
bepaalde categorieën van projecten of andere handelingen.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat Onze
Minister met betrekking tot projecten en andere handelingen behorende
tot een categorie als bedoeld in het eerste lid beperkingen of verplich-
tingen kan opleggen.

3. Een krachtens het eerste of tweede lid vastgestelde algemene
maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan zes weken na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van
plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide Kamers der
Staten-Generaal.
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ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 17 februari 2007
Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2007

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

STB10899
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2007

Kamerstuk 30 654

Staatsblad 2007 103 6


