PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/74
Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 8 november 2005 hebben
vastgesteld:
het besluit tot wijziging van het Besluit ecologische hoofdstructuur ten behoeve
van de Wet ammoniak en veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg
Het besluit en de bijbehorende kaarten liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 6
weken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10 te
Maastricht en op de gemeentehuizen van alle gemeenten in Limburg en van de aan de
provincie Limburg grenzende gemeenten in Noord-Brabant en Gelderland. Op de
gemeentehuizen liggen alleen de kaarten ter inzage waar de betreffende gemeente op
staat.
Het besluit en de kaarten kunnen ook worden ingezien op
www.limburg.nl/plattelandinuitvoering.
Belangenhebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
De tekst van het besluit luidt als volgt:
Artikel I.
Artikel 1 van het Besluit ecologische hoofdstructuur t.b.v. van de Wet ammoniak en
veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg wordt gewijzigd in:
‘Van de ecologische hoofdstructuur als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet
ammoniak en veehouderij maken in Limburg deel uit de gebieden die als ‘Perspectief
1: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)’ zijn aangegeven op de als bijlage bij dit besluit
behorende kaarten.
Artikel II.
Artikel 3 van het Besluit ecologische hoofdstructuur t.b.v. van de Wet ammoniak en
veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg wordt gewijzigd in:
‘Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit ecologische hoofdstructuur ten behoeve
van de Wet ammoniak en veehouderij’
Artikel III.
ADit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Provinciaal Blad waarin hij wordt geplaatst.

Toelichting
Achtergrond
De Wet ammoniak en veehouderij (Staatsblad 2002, 93) bevat regels met betrekking
tot de ammoniakemissie uit dierverblijven. Het bevoegd gezag moet die regels
toepassen bij beslissingen inzake de verlening van milieuvergunningen voor
veehouderijen. De regels zijn bedoeld ter bescherming van zogeheten "kwetsbare
gebieden" tegen de effecten van ammoniakdepositie. De Wet ammoniak en
veehouderij (Wav) geeft regels ten aanzien van veehouderijen gelegen in een
kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom zo'n kwetsbaar gebied.
Uit artikel 2, eerste lid, van de Wav volgt dat als kwetsbare gebieden worden
aangemerkt, die gebieden die
 onder de werkingssfeer van de Interimwet ammoniak en veehouderij als voor
verzuring gevoelig werden aangemerkt; én
 deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur.
Het tweede lid van artikel 2 bepaalt dat Gedeputeerde Staten voor de toepassing van
het eerste lid bij besluit moeten vaststellen welke gebieden deel uitmaken van de
ecologische hoofdstructuur, voor zover dat nodig is om ter uitvoering van de Wav te
bepalen welke gebieden als kwetsbaar moeten worden aangemerkt.
Op 14 september 2004 hebben wij overeenkomstig artikel 2, tweede lid van de Wav,
het Besluit ecologische hoofdstructuur ten behoeve van de Wet ammoniak en
veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg vastgesteld (Provinciaal Blad 2004/99).
Aanleiding
Met de ‘POL-herziening op onderdelen EHS’ hebben Provinciale Staten op 14 oktober
2005 besloten de Provinciale Ecologische Structuur (PES) zoals opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), vastgesteld op 29 juni 2001, als zodanig
op te heffen en te verdelen in een ecologische hoofdstructuur (EHS) en een provinciale
ontwikkelingszone groen (POG). Om te voorkomen dat naast een ‘Wav-EHS’ voor
toetsing bij milieuvergunningen, een anders begrensde planologische EHS bestaat,
hebben wij besloten het Besluit ecologische hoofdstructuur ten behoeve van de Wet
ammoniak en veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg zodanig aan te passen dat
deze één op één loopt met de EHS als aangewezen in de ‘POL-herziening op
onderdelen EHS’. Wel is ervoor gekozen de EHS ten behoeve van de Wav, op een
gedetailleerdere schaal uit te werken, namelijk 1 : 25.000, omdat dit schaalniveau bij de
vergunningverlening beter bruikbaar is dan 1 :50.000. Qua begrenzingen is er echter
geen verschil tussen de EHS aangewezen in het besluit tot wijziging van het Besluit
ecologische hoofdstructuur ten behoeve van de Wet ammoniak en veehouderij en de
EHS als aangewezen in de POL-herziening op onderdelen EHS.
Procedure
Een ontwerp van het besluit tot wijziging van het Besluit ecologische hoofdstructuur ten
behoeve van de Wet ammoniak en veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg heeft
met toepassing van de procedure van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht
(vóór inwerkingtreding van de Wet uniforme voorbereidingsprocedure) ter inzage
gelegen, gelijktijdig met het ontwerp van de POL-herziening op onderdelen EHS. Dit
heeft plaatsgevonden in de periode van 30 juni tot en met 27 juli 2005.
De tegen deze ontwerpbesluiten ingediende bedenkingen hebben wij bij besluit van 6
september 2005 van een standpunt voorzien in de Nota bestuurlijk standpunt over
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bedenkingen en adviezen. Een ieder die een bedenking heeft ingediend heeft bij brief
van 13 september 2005 een exemplaar van deze nota ontvangen.

Toelichting bij de kaarten
Op de kaarten is de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur aangeduid als
‘Perspectief 1: ecologische hoofdstructuur’. Om eenvoudig de ligging van de kwetsbare
gebieden te kunnen bepalen zijn daarnaast indicatief de grenzen van de voor
verzuring gevoelige gebieden aangeduid voor zover deze samenvallen met de
ecologische hoofdstructuur. Ze zijn op de kaarten aangeduid als ‘kwetsbare delen in de
EHS (alleen Noord- en Midden-Limburg/indicatief)’. Deze indicatieve aanduiding van
de voor verzuring gevoelige delen in de EHS is alleen op de kaarten opgenomen van
Noord- en Midden-Limburg. In het kader van de voormalige ammoniakreductieplannen
van Noord- en Midden-Limburg is namelijk een grote mate van zekerheid verkregen
over de ligging van deze gebieden. Voor Zuid-Limburg bestaat die duidelijkheid niet in
deze mate. Daarom zijn de voor verzuring gevoelige delen niet op de kaarten van ZuidLimburg aangegeven.
De begrenzing van de kwetsbare delen in de EHS vloeit echter rechtstreeks voort uit
artikel 2 van de Wav en wordt dan ook niet door ons vastgesteld. Het blijft daarom in
alle gevallen de taak van het bevoegd gezag (meestal de gemeente) om bij de
verlening van een milieuvergunning voor een veehouderij de exacte ligging van het
kwetsbare gebied te bepalen. Aan de aanduiding ervan op de kaarten bij dit besluit
kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen ten opzichte van besluit 14 september 2004
De ecologische hoofdstructuur als aangewezen in de POL-herziening op onderdelen
EHS en thans in het besluit tot wijziging van het Besluit ecologische hoofdstructuur ten
behoeve van de Wet ammoniak en veehouderij, komt in grote lijnen overeen met de
EHS als aangewezen Besluit ecologische hoofdstructuur t.b.v. van de Wet ammoniak
en veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg van 14 september 2004.
Ten opzichte van de het besluit van 14 september 2004 zijn de belangrijkste
wijzigingen:
o
ook voor Zuid-Limburg is de EHS aangewezen;
o
een aantal bestaande bos- en natuurgebieden en het Maasdal zijn meer
precies begrensd;
o
de hamsterkernleefgebieden maken geen onderdeel meer uit van de EHS.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 17 november 2005
3

De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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