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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Provinciewet het volgende bekend:
Aankondiging provinciale verordening Veehouderijen en Natura 2000
Met de inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet is in de Natuurbeschermingswet 1998 een
verplichting voor de provincie geïntroduceerd om ten aanzien van alle activiteiten die stikstofdepositie
veroorzaken en mogelijk negatieve effecten sorteren op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura
2000 gebieden, passende maatregelen te treffen.
Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat op dit moment de stikstofdepositie te hoog is, en dat
deze het behalen van de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000 gebieden in de weg staat. Het
nemen van passende maatregelen is derhalve onvermijdelijk.
Gedeputeerde Staten constateren tevens dat alle ontwikkelingen die plaats zullen vinden, zonder dat
passende maatregelen worden genomen om op termijn een structurele daling van de stikstofdepositie te
weeg te brengen, uiteindelijk het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in de weg kunnen staan.
Verder is het mogelijk dat ontwikkelingen zonder passende maatregelen, de werking van toekomstige
instrumenten, met name de depositiebank, kunnen belemmeren. Gedeputeerde Staten vinden dit een
onwenselijke situatie.
Gedeputeerde Staten zijn daarom voornemens om een provinciale verordening gebaseerd op artikel
19ke derde lid, tweede gedachtestreepje van de Natuurbeschermingswet 1998 ter vaststelling aan
Provinciale Staten voor te leggen. Deze verordening zal als doel hebben, het treffen van maatregelen die
moeten voorkomen dat de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000 gebieden verslechteren en tevens
het terugdringen van de stikstofdepositie zodat de habitattypen op termijn in een duurzame staat van
instandhouding komen, waarmee voldaan wordt aan de hersteldoelstellingen.

Om te voorkomen dat vooruitlopend op deze verordening onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden zal
deze verordening met terugwerkende kracht in werking treden op de dag na de bekendmaking van
deze aankondiging.
De verordening zal verschillende aspecten kennen. Aan agrarische bedrijven zal worden voorgeschreven
dat vergaande staltechnieken worden gebruikt in nieuwe en te renoveren stallen (bijlage 1). Tevens zal er
een systeem, in de vorm van een depositiebank, worden opgezet om te voorkomen dat de totale
depositie op Natura 2000 gebieden kan toenemen, en waarmee aan de hand van monitoring kan worden
aangetoond dat een dalende trend in de stikstofdepositie optreedt. Verder zal er voorkomen worden dat
bedrijven depositiepieken van 200 mol/ha/jr of meer ontwikkelen. Voor de bedrijven die reeds een
dergelijk belasting hebben zal op individuele basis bekeken worden of en hoe de stikstofbelasting kan
verminderen.
In de verordening zal worden opgenomen dat voor intensieve veehouderij uiteindelijk een reductie van
85% van de stalemissie bereikt dient te worden ten opzichte van traditionele stalsystemen. Deze reductie
is opgenomen in de bijlage 1, mits er op dit moment aanvaardbare technieken beschikbaar zijn om
dergelijke dalingen te realiseren. Is dit niet het geval, dan is een hogere maximale emissiewaarde waarde
opgenomen. Indien in de tijd tussen deze vooraankondiging en het vaststellen van de verordening door
Provinciale Staten toepasbare stalsystemen beschikbaar komen voor de diercategorieën waarvoor nu
nog geen 85% reductie is opgenomen of voor andere dan de genoemde diersoorten kunnen
Gedeputeerde Staten deze toevoegen aan de tabel in bijlage 1.
Gedeputeerde Staten zullen in de periode tot vaststelling van de verordening door Provinciale Staten
tevens van de bevoegdheid gebruikmaken die artikel 19ke derde lid, eerste gedachtenstreepje van de
Natuurbeschermingswet 1998, biedt, en bedrijven eventueel per individuele beschikking verplichtingen
opleggen ter voorkoming van negatieve effecten op de Natura 2000 gebieden.
Concreet betekent dit dat bedrijven vanaf het moment van deze vooraankondiging staltechnieken moeten
toepassen met de in bijlage 1 genoemde emissiewaarden. Dit geldt voor alle nieuwe en te renoveren
stallen. Onder een "nieuwe stal" zal worden verstaan een na 22 juli 2010 nieuw opgerichte dan wel
geheel of gedeeltelijk gerenoveerd dierenverblijf waarvoor een bouwvergunning krachtens de Woningwet
noodzakelijk is. Bij nieuwe stallen waarvoor op 22 juli 2010 reeds een aanvraag voor een ontvankelijke
bouwvergunning krachtens de Woningwet, een vergunningaanvraag krachtens de wet milieubeheer of
melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer dan wel een vergunning krachtens de
Natuurbeschermingswet 1998 in behandeling genomen dan wel verleend is, geldt dat de technische
uitvoering volgens die vergunningaanvraag of melding, voor zover relevant voor de emissiesituatie, in
plaats treedt van de eisen bedoeld in bijlage 1.
Tevens zullen bedrijven op grond van artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet 1998 moeten
voorkomen dat de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden toeneemt. Mocht er wel een stijging van
depositie zijn, is de vergunningplicht op grond van artikel 19d e.v. van de Natuurbeschermingswet 1998
van toepassing.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 22 juli 2010
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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Bijlage 1
Overzicht emissiewaarden per dierplaats (kg ammoniak per dierplaats per jaar)
RAVcode

D1.1.
D1.2
D1.3
D3
E1

E2

E3

E4
E5

Varkens
Biggen opfok
Kraamzeugen
Guste en dragende zeugen
Vleesvarkens
Kippen
Opfokhennen en hanen van
legrassen jonger dan 18
weken
Legkippen

(groot)ouderdieren van
vleeskuikens in opfok; jonger
dan 19 weken
Vleeskuiken ouderdieren
vleeskuikens

Emissiewaarde
traditionele
stallen

Emissiewaarde
AMvBhuisvestging

In het kader van
de verordening
vereiste
maximale
emissiewaarde
nieuwe stallen

0.75
8.3
4.2
3.5

0.23
2.9
2.6
1.4

0.11
1.25
0.63
0.525
0,030 (niet-batterij)
0,00675 (batterij)

0.315

0.125

0.250

0.250

0.055
(volièresysteem)
0.068
(scharrelsysteem)
0.188

0.580
0.080

0.435
0.045

0.435
0.037

3

