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In de Themabijeenkomsten Implementatie Omgevingsverordening d.d. 11 december
2020 is toegezegd om u het eigen onderzoek naar de reikwijdte van de kaart Wet

Van

ammoniak en veehouderij (de "Wav-kaart") onder de Omgevingswet, toe te sturen.

Ged. Lemkes-Straver

Via deze memo wil ik u daarover graag informeren.

Telefoon

Op grond van de Wet ammoniak en Veehouderij heeft de provincie in 2008 de

Email

Wav-kaart vastgesteld, waarop de voor verzuringsgevoelige gebieden (de zeer

elemkes@brabant.nl

kwetsbare gebieden) met een beschermingszone van 250 m zijn aangegeven. In

Bijlage(n)

deze gebieden is oprichting en uitbreiding van -veehouderijen verboden. In de wet
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zijn verschillende uitzonderingen op deze hoofdregel opgenomen waarvan de
belangrijkste is dat uitbreiding is toegestaan mits de ammoniakemissie onder de
toegestane maximale ammoniakemissie voor de uitbreiding blijft. Met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de Wet ammoniak en veehouderij en
daarmee ook de provinciale Wav-kaart te vervallen. In plaats daarvan kunnen in de
nieuwe Omgevingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden worden
aangewezen.
In Brabant kennen we sinds de Verordening ruimte 2014 tevens de aanduiding
Beperking Veehouderij, waarbinnen een toename van de oppervlakte voor
gebouwen en bouwwerken is uitgesloten. Op basis van deze ruimtelijke bepalingen
is uitbreiding ook niet mogelijk. Om te beoordelen of in de komende
omgevingsverordening, naast de gebieden Beperking Veehouderij, er verder nog
voor verzuring gevoelige gebieden aangewezen moeten worden zijn de huidige
Wav- kaart en de kaart Beperking Veehouderij met elkaar vergeleken. De
geconstateerde afwijkingen tussen beide kaarten zijn aangegeven:
»

In rood: de gebiedjes die zijn aangewezen als zeer kwetsbaar gebied op
de Wav-kaart maar geen onderdeel zijn van Beperking Veehouderij;

»

In groen: de onderdelen van de 250 m-beschermingszonen rondom de zeer
kwetsbaar gebieden maar die geen onderdeel zijn van Beperking
Veehouderij.

Het resultaat is weergegeven in bijlage 1.
Uit de overzichtskaart blijkt dat het gebied Beperkingen veehouderijen een zeer
groot overlap kent met de aangewezen zeer kwetsbaar gebieden (Wav) plus de
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250 m beschermingszone. Op detailniveau zijn er wel verschillen, m.n. aan de
randen.
Er zijn een groot aantal (kleine) gebiedjes, die nu in de Wav-beschermingszone
vallen maar niet de aanduiding Beperking Veehouderij hebben (groene delen). Dit
verschil wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat bij het vaststellen van
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de bedrijfssituatie.
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Voor veehouderijen in deze gebieden gelden na het vervallen van de Wav geen
beperkende maatregelen meer. Bij uitbreiding van deze veehouderijen kan dit tot
gevolg hebben dat de ammoniakemissie op de nabij zeer kwetsbare gebieden zal
toenemen. Het risico hierop wordt echter als gering ingeschat, omdat
»

bij een uitbreiding van een veehouderij de eisen tav huisvestings- systemen
van toepassing zijn op de uitbreiding (bijlage 2 IOV);

»

de zeer kwetsbare gebieden vallen ook onder het Natuurnetwerk Brabant,
waarvoor geldt dat indien een ontwikkeling is toegestaan, die een
aantasting geeft van de ecologische waarden en kenmerken in het Natuur
Netwerk Brabant, de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en
de overblijvende, negatieve effecten worden gecompenseerd;

»

voor zover het om een N2000 gebied gaat, hiervoor aanvullende regels
gelden.

Daarnaast zijn er nog een zeer beperkt aantal gebiedjes, die nu zijn aangewezen
als zeer kwetsbaar gebied maar niet de aanduiding Beperking Veehouderij hebben
(rode delen). Deze gebieden (de cirkels 1-4 op de overzichtskaart) zijn
nauwkeuriger bekeken. Geconstateerd is dat in deze delen geen veehouderijen
meer zijn gevestigd zodat de afwijking tussen de Wav-kaart en Beperking
veehouderij in deze delen geen consequenties heeft. In deze gebieden kunnen ook
geen nieuwe veehouderijen gevestigd worden.
Op basis van het voorgaande is geconcludeerd dat de bescherming vanuit de
aanduiding Beperking Veehouderij en het natuur netwerk geeft voldoende
bescherming om een toename van de ammoniakemissie te voorkomen. Het is
daarom niet nodig om hiervoor in de definitieve omgevingsvergunning aanvullende
regels op te nemen.

Met vriendelijke groet,
drs. E.P.J. Lemkes - Straver
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werkkaart: WAV-gebieden en zones die niet binnen de Beperking veehouderij vallen
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Legenda
Beperkingveehouderij
WAV-bufferzone geen Beperking Veehouderij
| WAV geen Beperking Veehouderij
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