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Besluit van Provinciale Staten van
Noord-Holland van 16 december 2013 tot
aanwijzing van gebieden als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van de Wet
Ammoniak en Veehouderij in de
provincie Noord-Holland.
Provinciale Staten van Noord-Holland;
Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland van 29 oktober 2013, met
kenmerk 112742/177894;
Gelet op artikel 2, eerste lid van de Wet
Ammoniak en Veehouderij;

Besluiten:
Artikel 1
De als zodanig aangegeven gebieden op de bij dit
besluit behorende kaart aan te wijzen als zeer
kwetsbaar gebied als bedoeld in artikel 2, eerste
lid, van de Wet Ammoniak en Veehouderij.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Haarlem, 16 december 2013.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
J.J.M. Vrijburg, griffier.
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Toelichting

Proces en procedure

De Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) geeft
het toetsingskader of de omgevingsvergunning
milieu kan worden verleend voor dierenverblijven
van veehouderijen, als het gaat om de ammoniak
emissie daarvan. De WAV maakt een onderscheid
in veehouderijen binnen en buiten zeer kwets
baar gebied en een zone van 250 meter daar
omheen. De ligging van de dierenverblijven is
bepalend voor de vraag of een veehouderij binnen
of buiten de zone ligt. Als een veehouderij is
gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een
zone van 250 meter daaromheen, kan een bedrijf
slechts zeer beperkt worden opgericht of uit
gebreid.

De WAV kaart treedt in werking een dag na
publicatie in het Provinciaal Blad en zal dan
digitaal beschikbaar zijn via de provinciale
viewer op de website van de provincie:
http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/
wav/

De provincie Noord-Holland is vanuit de lande
lijke wetgeving (Wet Ammoniak en Veehouderij)
verplicht om kaarten van verzuringgevoelige
gebieden in Noord-Holland vast te stellen en te
onderhouden. Wij zijn hierbij gehouden aan de
wet en de daarbij behorende toetsingskaders,
zoals deze door het rijk zijn vastgelegd.
Op basis van de WAV is door de provincie, binnen
de juridische kaders, een kaart ontwikkeld die de
verzuringgevoelige gebieden weergeeft. De WAV
kaart is na zorgvuldige afweging tot stand
gekomen en afgestemd met lokale en regionale
organisaties op gebied van landbouw en/of
natuur en met de betreffende gemeenten.
De gevolgen voor de agrarische sector zijn beperkt.
Belanghebbenden hebben hun zienswijzen
kunnen indienen. Deze zijn meegenomen bij het
nemen van ons definitieve besluit.
Veehouderijbedrijven zijn een belangrijke bron
van ammoniak. Om die reden gelden er beper
kingen voor uitbreiding van de veehouderij
bedrijven die binnen 250 m van de zeer kwetsbare
gebieden liggen. Nieuwe bedrijven kunnen zich
er niet vestigen en uitbreiding van bestaande
bedrijven is aan strenge regels gebonden.
Uitzondering hierop binnen de WAV zijn biolo
gisch gecertificeerde bedrijven.
De WAV is niet de enige wet waarmee vee
houderijbedrijven te maken krijgen inzake
uitstoot van ammoniak. De Natuurbescher
mingswet 1998 (Nbwet) en met name de PAS zijn
hierbij relevant, omdat het voor een deel om de
bescherming van dezelfde gebieden gaat. De
Nbwet/PAS en de WAV zijn formeel gezien echter
gescheiden trajecten met een eigen juridisch
kader.
Ook andere wetten zoals de Wet geurhinder en
veehouderij en de Wet milieuhinder kunnen een
rol spelen bij vergunningverlening richting
veehouderij.
Aan de hand van het door de provincie ont
wikkelde kaartbeeld toetsen gemeenten milieu
aanvragen van veehouderij bedrijven.

2

Uitgegeven op 20 januari 2014.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

