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RBK geeft tips

Toetsing bedrijven aan de Natuurbeschermingswet

In het kader van optimaliseren van de 

bedrijfsvoering en efficiënt en duurzaam 

werken adviseert RBK Group haar klanten 

over bijvoorbeeld regelgeving. Een onder-

werp dat op dit moment veel stof doet 

opwaaien is het toetsen van ongewenste 

gevolgen voor omliggende natuurgebie-

den. In een monoloog spreekt Patrick 

Loosveld van RBK Milieu Advies over even-

tuele gevolgen voor de bakkersbranche.
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“Het is al jaren gebruikelijk dat agrari-
sche bedrijven worden getoetst op onge-
wenste gevolgen voor omliggende natuur-
gebieden, bijvoorbeeld doordat emissie 
van ammoniak naar omliggende natuur-
gebieden daar tot vermesting leidt. Deze 
toetsing geschiedt op basis van natuurbe-
schermingsvergunningen die (agrarische) 
ondernemers bij de provincie moeten aan-
vragen. In 2013 zijn door de Raad van 
State een paar natuurbeschermingsver-
gunningen vernietigd, omdat deze niet 
zorgvuldig tot stand gekomen zouden 
zijn. Daarom wordt er nu strenger getoetst 
en worden nu ook andere bedrijven dan 
agrarische ondernemingen getoetst. Ook 
voedingsmiddelenbedrijven kunnen nu 
worden getoetst in het kader van de 
natuurbeschermingswet (NBW).”

“Hierdoor kan een procedure voor een 
milieuvergunning (tegenwoordig vaak 
een melding onder het Activiteitenbesluit) 
met maanden worden vertraagd. Er is 
dus meer proceduretijd nodig om een 
bedrijf te kunnen aanpassen of uitbrei-
den. Industriële bakkerijen stoten geen 
ammoniak uit, maar kunnen bijdragen 
aan vermesting op afstand via stikstof-
oxiden in rookgassen. Deze ontstaan bij 
de verbranding van aardgas. Een bedrijf 
wordt vergunningplichtig in het kader van 

de NBW als de depositie van stikstof ten 
gevolge van het bedrijf op een omliggend 
‘Natura 2000 gebied’ hoger is dan 0,05 
mol/ha.jaar. Dit komt overeen met 0,7 g/
ha.j, een zeer lage hoeveelheid dus. Een 
bakkerij met een aardgasverbruik van een 
miljoen kubieke meter per jaar kan nog 
NBW vergunningplichtig worden als er een 
Natura 2000 gebied ligt binnen een paar 
kilometer afstand. Vergunningplicht kan 
betekenen dat een bakkerij stikstofrechten 
(bijvoorbeeld van een stoppend agrarisch 
bedrijf) moet kopen als compensatie voor 
de depositie van de eigen NOx. Daar komt 
bij dat de emissie van bestaande bedrijven 
alleen als ‘vergund recht’ wordt gezien als 
deze is geregeld in een milieuvergunning 
van voor het jaar 2004. Gasverbruik dat is 
vergund via vergunningen na 2004, wordt 
in het kader van de natuurbeschermings-
wet niet als vergund recht gezien. Als u 
plannen heeft tot wijziging of uitbreiding 
van uw bedrijf, dan is het zeker raadzaam 
om na te kijken of er Natura 2000 gebie-
den liggen binnen een afstand van een 
paar kilometer (afhankelijk van het aard-
gasverbruik).”
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