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Provinciale Statenfractie Noord-Brabant 
 
 
Motie opnemen gebieden 607 en 608 in correctieve herziening van de kaart 
Wet ammoniak en veehouderij 
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 juli 2011, 
 
constaterende  
 
dat Provinciale Staten op grond van de Wet ammoniak en veehouderij de opdracht 
hebben om de zeer kwetsbare gebieden aan te wijzen; 
 
dat de Raad van State heeft geconcludeerd dat de gebieden 607 en 608 (ten 
noordwesten van Mill) als één gebied beschouwd moeten worden; 
 
dat gebieden 607 en 608 indien zij als één gebied beschouwd worden, voldoen aan de 
criteria voor aanwijzing als zeer kwetsbaar gebied; 
 
overwegende 
 
dat de argumenten om de gebieden 607 en 608 niet aan te wijzen1

 

 geen juridische 
grond vinden in de Wet ammoniak en veehouderij en er derhalve een groot risico is 
dat dit wederom gaat leiden tot een zaak bij de Raad van State; 

dat de plannen voor stedelijke uitbreiding op het voormalig MOB-complex nog in een 
dusdanig prematuur stadium verkeren dat er op de website van de gemeente Mill en 
St. Hubert geen informatie over te vinden is. 
 
dat aanwijzing als kwetsbaar gebied geen enkele extra belemmering opwerpt voor de 
voorgenomen stedelijke uitbreiding, aangezien de Wet ammoniak en veehouderij enkel 
betrekking heeft op veehouderijen; 
 
dat het mogelijk is om indien nodig maatwerk te leveren bij de aanwijzing van de 
gebieden 607 en 608 ten behoeve van de omliggende veehouderijbedrijven; 
 
verzoekt het college van Gedeputeerde Staten  
 
om de gebieden 607 en 608 alsnog aan te wijzen als zeer kwetsbare gebieden in het 
kader van de Wet ammoniak en veehouderij; 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 
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1 Citaat uit blz. 18 van het Statenvoorstel: “De kern van gebied 607 beslaat voor het grootste gedeelte een 
voormalig MOB-complex. De gemeente Mill en Sint Hubert hebben plannen om hier stedelijke uitbreiding te 
realiseren. Dit gebied zal derhalve op korte termijn zijn functie als EHS verliezen en hiervoor zal elders in de 
gemeente compensatie worden gezocht. Aanwijzing van dit gebied als zeer kwetsbaar is derhalve niet wenselijk.” 


