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Persbericht 8 april 2014

Raad van State vernietigt 14 vergunningen van de provincie Gelderland
Steeds meer aanwijzingen dat toezicht op vergunningverlening nodig is
Het Gelderse provinciebestuur is in de afgelopen week 14 keer op de vingers getikt in even zoveel
uitspraken door de Raad van State bij vergunningbesluiten voor de veehouderij. De provincie laat te
veel ruimte voor de schadelijke gevolgen van veehouderij op de wettelijke beschermde
natuurgebieden.
De 14 beroepen zijn ingesteld door de vereniging Leefmilieu (www.leefmilieu.nl) en MOB
(www.mobilisation.nl). De uitspraken dateren van 28 maart 2014.
Nederland is het meest veedichte land van Europa. De 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens en 4
miljoen stuks melkrundvee veroorzaken grote milieuproblemen voor bodem, water en lucht. Veel
natuur heeft ernstig te leiden onder de zeer hoge stikstofemissies afkomstig uit de mest. Al tientallen
jaren wordt door de overheid geprobeerd de emissies voldoende omlaag te krijgen. Het is dus nodig
dat er goede natuurbeschermingswetvergunningen (Nbw‐vergunningen) worden afgegeven.
Terwijl vast staat dat de emissies fors omlaag moeten, en hooguit toestemming kan worden gegeven
voor bedrijven die niet in emissies toenemen, verleent de provincie vergunningen waarbij de
emissies mogen toenemen, zonder dat daarvoor een passende beoordeling te verrichten. Dit is voor
de rechter reden geweest om de vergunningbesluiten te vernietigen.
Als de vereniging Leefmilieu en MOB niet in beroep waren gegaan waren de 14 vergunningen
allemaal van kracht geworden en hadden de daarin gemaakte fouten niet meer teruggedraaid
kunnen worden.
Eerder bleek al dat de provincie Limburg ten onrechte de effecten van het uitrijden van mest niet
meenam in haar berekeningen (persbericht vereniging Leefmilieu van 12 december 2013). Het wordt
tijd dat er een instantie komt die toezicht houdt op de vergunningverlening door de provincies. Nu
lijken twee kleine milieu‐organisaties dat werk te moeten doen.
De uitspraken zijn te vinden op de website van de vereniging Leefmilieu www.leefmilieu.nl .
Achtergrond bij deze problematiek is te vinden op: http://www.mobilisation.nl/index.php?id=57.

