RvS verwerpt toelaten van extra
ammoniakemissie nabij Natura 2000-gebied
Een groot aantal veehouderijen in de buurt van Natura 2000 gebieden dreigt in de knel te
komen nu de Raad van State het natuurbeschermingsbeleid van de provincie Noord-Brabant
heeft opgeschort. In een uitspraak heeft het rechtscollege een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet van een veehouder in Oirschot geschorst. De schorsing heeft
mogelijk veel gevolgen, nu de Raad van State vraagtekens plaatst bij het vijf procentsbeleid
van de provincie.
De Amsterdamse milieuorganisatie Openbare Ruimte en Coöperatie Mobilisation for the
Environment uit Nijmegen maakten bezwaar tegen de nieuwe vergunning van de Oirschotse
veehouder. Zijn bedrijf ligt in de buurt van Natura 2000 gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen.
Volgens de Europese - en landelijke natuurregelingen mag de neerslag van stikstofverbindingen
zoals ammoniak daar niet meer toenemen. Als dat wel gebeurt moeten de provincies vergunningen
weigeren en kunnen veehouderijen niet meer uitbreiden.
Het college heeft de aanvraag getoetst aan het 'Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000'. Dit
beleid ziet op uitbreidingen van bestaande veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden en houdt in
dat een vergunning voor een uitbreiding kan worden verleend als de ammoniakdepositie door een
veehouderij op de dichtstbijzijnde rand van het natuurgebied na uitbreiding niet hoger is dan 5%
van de kritische depositiewaarde voor het natuurgebied. De drempelwaarde van 5% is gebaseerd op
een rapport van Alterra van mei 2007. De kritische depositiewaarde voor het gebied Kampina en
Oisterwijkse Vennen bedraagt 1071 mol per hectare per jaar, en de drempelwaarde voor het gebied
is dan 53,55 mol per hectare per jaar. In het bestreden besluit is berekend dat de ammoniakdepositie
van het bedrijf uit Oirschot na uitbreiding maximaal 8,47 mol per hectare per jaar zal zijn.
De milieuorganisaties vochten het gevoerde beleid van de Provincie Noord-Brabant aan. De Raad
van State heeft ook moeite met het hanteren van een drempelwaarde van 5%. Volgens het college is
niet uit te sluiten dat een toename van de ammoniakemissie toch schade aan de natuurgebieden
toebrengt. De verleende vergunning wordt daarom voorlopig geschorst en provincie moet het eigen
beleid eerst opnieuw tegen het licht houden.
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