GROEI, Regelgeving en subsidies

Natura 2000
houdt investering tegen
Natura 2000, die betrekking heeft op de Europese vogel- en habitat-richtlijn, is
onwerkbaar geworden. Provincies die belast zijn met de uitvoering ervan, zitten
met hun handen in het haar. Veebedrijven dreigen daarvan de dupe te worden.
Zij kunnen hun bedrijf niet aanpassen aan de nieuwe milieu- en welzijnsregels.

“N
Wees kieskeurig
Varkens- en pluimveehouders die
overwegen om verder te boeren op een
nieuwe locatie, of een tweede locatie aan
te kopen, moeten goed rekening houden
met Natura 2000. De zones in de buurt
van natuurgebieden kennen restricties.
“Stel u goed op de hoogte van de
geldende natuurbeschermingsregels op
de nieuwe locatie”, adviseert Lambert
Polinder.

atura 2000 zit niet goed in
elkaar”, concludeert Lambert
Polinder (zelfstandig adviseur
milieu en ruimtelijke ordening). Hij
dringt bij politici en beleidsmakers aan
op aanpassing van de wet. “Agrarische
ondernemers mogen niet de dupe worden
van deze politieke impasse”.
Ondernemers die in de buurt zitten van
natuurgebieden ervaren problemen bij
hun bedrijfsontwikkeling. Als zij hun
bedrijf emissiearm willen verbouwen of
de leghennen uit de kooi willen halen,
dan krijgen zij daarvoor waarschijnlijk
geen vergunning. Op grond van de
Natuurbeschermingswet hebben
ondernemers een vergunning nodig voor
plannen die een negatief effect kunnen
hebben op de natuur in de aangewezen
Natura-2000-gebieden. Provincies zijn
aangewezen als vergunningverlener.

Aanpassen wetgeving
Inmiddels raakt de politiek ervan doordrongen dat de regelgeving
rondom het beschermen van de natuur, sommige bedrijven op slot zet.
Zij kunnen zelfs niet investeren in technieken die het milieu sparen.
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Echter, zij durven geen vergunningen af
te geven omdat het toetsingskader zoals
dat nu in de Natuurbeschermingswet
vastligt, zo wordt uitgelegd dat er
eigenlijk niets kan en mag. Polinder
vreest nu dat varkens- en pluimveehouders
hun verplichte bedrijfsaanpassingen niet
op tijd kunnen realiseren. Landbouw
organisatie LTO schat dat zeker de helft
van de agrarische bedrijven te maken
heeft met Natura 2000.

Knelpunten
Een van de knelpunten betreft de
depositiewaarden. Per gebied is er een
kritische waarde (maximale ammoniak
emissie) vastgesteld, om verzuring en
vermesting van het natuurgebied tegen
te gaan. Echter, de achtergronddeposities
(normale emissies in de lucht) zijn in
Nederland vaak al 3 tot 4 keer zo hoog
als die kritische waarden. “Dan kan er
rondom geen enkel natuurgebied nog
iets”, concludeert Polinder. Ook is er het
vraagstuk van de oude milieurechten van
ondernemers. Aanvankelijk beschouwden
provincies de bedrijfsomvang en de
milieuvergunning op 1 oktober 2005 als
‘vergund recht’. Onlangs echter werd dit
‘vergunde recht’ door de Raad van State
onderuit gehaald. Polinder ziet nog maar
één oplossing om uit de impasse te
komen: “De Natuurbeschermingswet
moet wordt aangepast. En snel ook. Veel
varkens- en pluimveebedrijven moeten
aan de slag om op tijd aan de nieuwe
milieu- en dierenwelzijnswetgeving te
kunnen voldoen. Sinds kort beseft de
politiek dat de regelgeving onwerkbaar
is geworden. Belangenbehartigers van
de agrarische sectoren zijn blij met deze
doorbraak. <
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