Bijlage 2
Overzicht ontwikkelingen uitvoering Nbwet
Onderstaand overzicht toont de ontwikkelingen en bijbehorende effecten op de uitvoering van de
Nbwet.
21 mei 1992
Habitatrichtlijn (92/43/EEG) ter bescherming van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna
vastgesteld.
7 december 2004
Nederlandse Natura2000-gebieden op de Europese lijst van internationaal te beschermen gebieden
geplaatst. Beschermingsregime Habitatrichtlijn voor deze gebieden van kracht.
1 oktober 2005
Bevoegd gezag Natuurbeschermingswet overgedragen van Rijk naar provincies.
2005-2007
Wegens ontbreken concreet en juridisch houdbaar toetsingskader ontstaan knelpunten bij de
vergunningverlening voor veehouderijen. Gedwongen bij de vergunningverlening een standstill te
hanteren: er is geen toename van stikstofemissie toegestaan.
2006
Er wordt gezocht naar gebiedsgerichte oplossingen in Kempenland-West.
Februari 2007
Start gebiedsproces de Peel als pilot voor de Natura2000-beheerplannen. Peel is lastig gebied
vanwege forse overbelasting door stikstof en knelpunten waterhuishouding. Motto: ‘Als we er in de
Peel uitkomen lukt het overal’. Doelstelling: september 2007 moet het Natura2000-beheerplan klaar
zijn.
Mei 2007
Rijk komt met interim-toetsingskader ammoniak. Veehouderijen mogen uitbreiden tot maximaal 5% van
de kritische depositiewaarde (kdw). De kdw is de maximale belastbaarheid van Natura2000gebieden door stikstof.
26 maart 2008
Het interim-toetsingskader van het Rijk blijkt niet houdbaar in een beroepsprocedure van de RvS. Druk
op het proces in de Peel neemt toe.
30 juni 2008
Taskforce onder leiding van C. Trojan levert rapport op met conclusies en aanbevelingen om de
impasse te doorbreken. LNV stelt handreiking vergunningverlening op. Handleiding heeft geen
meerwaarde.

1 april 2009
De RvS oordeelt dat niet alleen een uitbreiding van een veehouderij moet worden getoetst, maar de
gehele inrichting.
Effect: Bestaande rechten ter discussie. Brandbrief Brabant naar TK. Spoeddebat in TK
(7 april 2009). Minister komt met ‘Rek-en-ruimte’-brief (juni 2009). Verbreding problematiek naar
verkeer en industrie.
19 juni 2009
Commissie onder leiding van S. Huys levert rapport op met aanbevelingen voor een programmatische
aanpak.
29 september 2009
In Brabant en Limburg wordt door de maatschappelijke partners ingestemd met het convenant ‘Stikstof
en Natura2000’
31 maart 2010
Mogelijkheid van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt wettelijk verankerd.
15 juli 2010
In Brabant treedt op basis van het convenant, de verordening ‘Stikstof en Natura2000NoordBrabant’ in werking.
Effect: Veehouders moeten voldoen aan strengere emissie-eisen. De provincie introduceert de
depositiebank als instrument om te kunnen salderen. Limburg volgt later met een soortgelijke
verordening.
7 september 2011
Uitspraak van de Raad van State: enkel melding op grond van de verordening stikstof volstaat niet
meer. In alle gevallen is voortaan een vergunning krachtens de Nb-wet nodig.
Effect: Werkvoorraad loopt op van praktisch 0 tot bijna 1800 aanvragen in november 2013.
April 2012
Start opbouw externe werkorganisatie via inhuur, om productiecapaciteit vergunningverlening te
vergroten (GS dossier Stand van zaken Nbwet C2068322 en C2072051).
September 2012
GS stellen uitvoeringsbeleid Nbwet vast op basis van notitie ‘Kiezen voor verantwoordelijkheden
binnen grenzen’ (stuknr. 3270496). (GS dossier C2097318, incl. Cie Ecologie & Handhaving stuknr
3100789)
2013-2014
Geleidelijke toename vergunningaanvragen Nbwet vanuit Industrie, Verkeer en
Grondwateronttrekking.
Januari 2013
Externe werkorganisatie op sterkte.
Effect: medewerkers worden opgeleid en ingewerkt. Aantal afgehandelde vergunningsaanvragen
neemt toe.

Eerste kwartaal 2013
Meldingsplicht in het kader van de stikstofverordening afgeschaft; enkel nog vergunningaanvragen
ingevolge de Nbwet.
Effect: vanaf tweede kwartaal 2013 worden geen meldingen meer ontvangen (-/- 300 st. worden
geweigerd),
Tweede kwartaal 2013
Stroomlijnen procedures.
Effect: kortere doorlooptijd.
Vanaf augustus 2013
Kwaliteit en aansturing externe vergunningverleners geborgd. Productie maximaal.
1 oktober 2013
Start omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN); overgang vergunningverlening Nbwet naar de ODBN
Effect: tijdelijke terugloop productie.
12 november 2013
Uitspraak Raad van State: provinciaal toetsingskader met een salderingsmogelijkheid via de
depositiebank is niet meer toegestaan.
Effect: Vergunningverlening ligt tijdelijk stil. Alle lopende procedures (ca. 1600 stuks) worden herzien
en getoetst aan de door de Raad van State bepaalde strengere eisen.
17 december 2013
GS besluiten de depositiebank niet meer open te stellen voor salderingsverzoeken. Saldering buiten
de depositiebank om blijft mogelijk, maar met strengere eisen.
Effect: vergunningverlening wordt weer opgepakt (C2135830).
2014
Hoeveelheid vvgb’s neemt toe (vvgb is een verklaring van geen bedenkingen waarbij de gemeente
bevoegd gezag is en provincie medebewind). Voor een vvgb kunnen geen leges geheven worden.
Effect: financiële dekking voor de uitvoering Nbwet gaat omlaag.
Februari 2014
Eerste ingebrekestellingen van agrariërs worden ingediend. GS geven opdracht om te zoeken naar
passende maatregelen en werkwijze.
Effect: duidelijkheid over werkwijze bij ingebrekestelling. Bewustwording van noodzaak extra
capaciteit bij toename aantal ingebrekestellingen.
Maart 2014
Proces van vergunningverlening wordt strakker ingezet, binnen de grenzen van de wettelijke
procedure. Er wordt minder tijd besteed aan helpdeskfuncties.
Effect: kortere afhandelingstermijnen bij de procedures, onbegrip bij (agrarische) adviseurs over
striktere hantering van termijnen.

Juli 2014
Motie M35 ingediend in PS. Verzoek om bedrijven die zelf ammoniakrechten willen kopen, hiervoor
meer tijd te geven in de procedure.
Effect: tijdelijke terugloop in afhandeling en toename in de werkvoorraad van ongeveer 2%.
Juli 2014
Gedeputeerde Van den Hout overlegt met ZLTO en vijf agrarische adviseurs over. Motie 35 en het
effect van de notitie versneld wegwerken.
Effect: meer begrip bij adviseurs over gehanteerde werkwijze. Toezegging om 100% leges terug te
kunnen ontvangen bij verzoek om intrekking van de Nbwet-aanvraag door bevoegd gezag.
28 oktober 2014
GS besluit over motie M35 (C2152815) Toezegging geeffectueerd door initiatiefnemers met een
ontoereikende vergunningaanvraag te verzoeken deze in te trekken. G
Effect: Nog onbekend. Op dit moment zijn nog geen aanvragen ingetrokken.
November 2014:
Beheersplan de Peel nog niet gereed. Het wachten is op de Programmatische Aanpak Stikstof.
18 november 2014:
GO/NO GO van de Programmatische Aanpak Stikstof. De PAS treedt op zijn vroegst in juni 2015 in
werking
November/december 2014:
Nieuwe uitspraken van de RvS verwacht inzake de Nbwet, aangaande vergunningplicht voor
mestuitrijden en nieuwe salderingseisen.
Effect: Uitspraken kunnen tot nieuw knelpunt leiden bij de vergunningverlening.

