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een wat?
`Natuurbeschermingswetvergunning': op de eerste plaats een mooi woord voor het
welbekende spelletje galgje. Wat minder bekend is de Natuurbeschermingswetvergunning zelf. Wat is dat? Waarvoor heeft u als ondernemer deze vergunning nodig? Speelt
dit wel bij paardenhouderijen? Het antwoord op deze laatste vraag is ja!

Veel paardenhouderijen zijn gelegen in de

van belang om een Natuurbeschermingswetver-

beeld paardenhouderijen. Indien sprake is van

nabijheid van bossen of andere natuur. Veel van

gunning aan te vragen.

mogelijke negatieve effecten voor een natuurgebied, is een Natuurbeschermingswetvergunning

deze natuur is aangewezen als beschermd

worden beschermd. Ondernemers in grensgebie-

paardenhouderijen binnen een straal van 25

WAARVOOR HEEFT U EEN
NATUURBESCHERMINGSWETVERGUNNING NODIG?

natuurmonument of als Natura 2000-gebied.
Dit heeft tot gevolg dat negen van de tien
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nodig. Ook buitenlandse Natura 2000-gebieden
den hebben deze vergunning daarom nodig voor

kilometer vanaf zo'n natuurgebied (zoals de

Nederland telt een groot aantal natuurgebieden.

mogelijke negatieve effecten op buitenlandse

Veluwe of de Loonse en Drunense Duinen)

Er is een onderscheid te maken tussen bescherm-

Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld Teverener

moeten beschikken over een Natuurbescher-

de natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden

Heide in Duitsland).

mingswetvergunning. Vooral nu veel provincies

(onderverdeeld in Habitatrichtlijngebieden en

(de provincie is het bevoegde gezag voor deze

Vogelrichtlijngebieden). Deze gebieden worden

vergunningen) actief gaan handhaven en de

beschermd op grond van de Natuurbeschermings-

afstand van een paardenhouderij (< 1 km) zijn

regelgeving binnenkort zal veranderen, is het

wet 1998 tegen negatieve effecten van bijvoor-

veelvoorkomende effecten bijvoorbeeld:

Voor een natuurgebied dat is gelegen op korte
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NATURA 2000-GEBIEDEN

verdroging van het natuurgebied (bijvoorbeeld
door een grondwaterput), verstoring door geluid,

'bestaande rechten' gelijk aan de minste

omstandigheden. Van groot belang is de

ammoniakemissie en -depositie. Indien uw

afstand van de paardenhouderij tot de

paardenhouderij nu voor meer ammoniakdepo-

nabijgelegen Natura 2000-gebieden en de

natuurgebied (indien de paardenhouderij (deels)

sitie zorgt dan op de referentiedatum, dan zult

omstandigheden waaronder de paarden/pony's

in het natuurgebied is gelegen) en optische

u de benodigde Natuurbeschermingswetvergun-

worden gehouden.

verstoring (bijvoorbeeld door de lichtmasten bij

ning in beginsel niet verleend krijgen. Oftewel:

paardenbakken). Op verdere afstand zijn deze

u bent in overtreding.

oppervlakteverlies/versnippering van het

,

altijd zal voordoen, óók op veel verdere afstand (<

In zo'n geval kunt u de toename van de

WAT ZIJN DE GEVOLGEN BIJ
GEEN NATUURBESCHERMINGSWETVERGUNNING?

25 km), is de uitstoot van ammoniak (stikstof)

.ammoniakdepositie salderen met aangekochte

U heeft voor uw paardenhouderij een Natuurbeschermingswetvergunning nodig, indien sprake

effecten vaak niet aan de orde. Een effect dat zich

door de productie van mest. Door de uitstoot van

ammoniak van een (agrarisch) bedrijf dat

ammoniak (ammoniakemissie) komt er ammoniak

(deels) is gestopt of binnenkort (deels) gaat

is van mogelijke effecten op een Natura

neer in de natuurgebieden (ammoniakdepositie).

stoppen. Indien de ammoniakdepositie per

2000-gebied. Deze effecten worden onder

Hierdoor is er sprake van verzuring/vermesting van

saldo niet toeneemt, dan kan de Natuurbe-

andere veroorzaakt door ammoniakdepositie op
een Natura 2000-gebied (doorgaans bij een

het natuurgebied. In de praktijk is de ammoniak-

schermingswetvergunning aan u worden

depositie verreweg het meest voorkomende

verleend. Let wel, op grond van de jurispruden-

paardenhouderij <25 km van een Natura

probleem om een Natuurbeschermingswetvergun-

tie zitten er veel voorwaarden verbonden aan

2000-gebied). Indien u wel een Natuurbescher-

fling te verkrijgen, en bovendien de reden dat

het gebruikmaken van ammoniak van een

mingswetvergunning nodig heeft, maar deze niet

negen van de tien paardenhouderijen een

stopper.

heeft, dan bent u in overtreding. Wat zijn
hiervan de gevolgen? In zo'n geval kan het

Natuurbeschermingswetvergunning nodig hebben.
Vrijwel alle Natura 2000-gebieden zijn zeer

Op grond van nieuwe wetgeving (de Program-

bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de

gevoelig voor ammoniak (stikstof).

matische Aanpak Stikstof) zal het medio/eind

provincie, kortweg de provincie) handhavend

2015 niet meer mogelijk zijn om te salderen

gaan optreden. Dit betekent dat de provincie

HOE KRIJGT U EEN NATUURBESCHERMINGSWETVERGUNNING?

met aangekochte ammoniak van een stopper.

boetes aan u kan opleggen, welke flink kunnen

Uitzondering is het overgangsrecht voor

oplopen (denk aan een boete van om en nabij

situaties waarbij vóór de inwerkingtreding van

70.000 euro, of nog hoger bij een grove

Of u een Natuurbeschermingswetvergunning

de nieuwe wetgeving reeds een vergunningaan-

overtreding (bijvoorbeeld indien uw paarden-

verleend krijgt voor de effecten op een Natura

vraag loopt met saldering. Op grond van de

houderij in of zeer nabij een Natura 2000-ge-

2000-gebied door ammoniakdepositie, hangt

nieuwe wetgeving kan er in bepaalde gevallen

bied is gelegen)). De provincie kan er zelfs voor

op de eerste plaats af van uw 'bestaande

gebruik gemaakt worden van ammoniak uit een

kiezen om uw bedrijf al dan niet tijdelijk, stil te
leggen in afwachting van de Natuurbescher-

rechten'. Simpelweg mag er geen sprake zijn

(nu dus nog niet van kracht zijnde) landelijke

van een toename van de ammoniakdepositie

ammoniakbank (per Natura 2000-gebied).

mingswetvergunning. Bovendien is van belang

op een Natura 2000-gebied, ten opzichte van

Provincies kunnen (strenge) eisen stellen aan

dat indien er door een belanghebbende

uw 'bestaande rechten' op de referentiedatum.

het gebruik van deze ammoniak. Gelet hierop

(bijvoorbeeld door een omwonende of een

De referentiedatum is de datum waarop het

kan het verstandig zijn om nog vóór de

milieuorganisatie) een verzoek om handhaving

Natura 2000-gebied als Vogelrichtlijngebied of

inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, een

wordt ingediend bij de provincie, de provincie in

Habitatrichtlijngebied is aangemerkt. Niet elk

Natuurbeschermingswetvergunning aan te

beginsel moet handhaven. Oftewel, genoeg

Natura 2000-gebied is op dezelfde datum

vragen met gebruikmaking van aangekochte

reden wellicht om te bezien of uw paardenhou-

aangewezen. Zo is de Veluwe aangewezen als

ammoniak. Hiervan uitgezonderd zijn paarden-

derij een Natuurbeschermingswetvergunning

Vogelrichtlijngebied op 24 maart 2000 en de

houderijen die op grond van de nieuwe

nodig heeft. •

Loonse en Drunense Duinen als Habitatricht-

wetgeving geen Natuurbeschermingswetvergun-

lijngebied op 7 december 2004. Er wordt

ning meer nodig hebben. Dit zijn paardenhou-

Voor advies over uw Natuurbeschermingswetvergunning kunt u contact opnemen met

gekeken naar uw milieuvergunning/Hinderwet-

derijen die een lagere ammoniakdepositie dan

vergunning of melding welke gold op de

1 mol veroorzaken. Om hoeveel paarden en/of

mr. Renske van Dreumel - Win gens.

referentiedatum. Men kijkt dus niet naar de

pony's dit gaat, hangt af van de feitelijke

rvan.dreumel.wingens@hekkelman.n1

feitelijke paardenhouderij op dat moment. Wel
zit hier een addertje onder het gras. Indien u
nadien een milieuvergunning/Hinderwetvergunning of melding heeft verkregen voor minder

Ligt uw bedrijf in een dergelijk natuurgebied? Dat kunt u opzoeken via de internetsite van het

paarden (minder ammoniakemissie, daardoor

Ministerie van Economische zaken (www.synbiosys.alterra.n1).

ook minder ammoniakdepositie), dan zijn uw
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