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Onderwerp 

Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant. 

 

Aanleiding 

Op 10 december 2019 heeft de achtste wijziging van de beleidsregel 

natuurbescherming Noord-Brabant plaatsgevonden. Voor de Brabantse 

beleidsregel is toen aangesloten bij de beleidsregels van de andere provincies. 

Uw Staten zijn hierover vooraf geïnformeerd met de Statenmededeling van 6 

december 2019. Ontwikkelingen in wetgeving en in de praktijk geven aanleiding 

om de beleidsregel op een aantal punten aan te passen.  

 

Bevoegdheid 

GS zijn op basis van de Wet natuurbescherming bevoegd voor het verlenen van 

toestemmingsbesluiten en voor het vaststellen van de Beleidsregel 

natuurbescherming. 
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https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20191213/download?qvi=1238348
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Kernboodschap 

1. Met de wijziging van de beleidsregel wordt deelnemers aan de 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen toekomstperspectief geboden op 

de betreffende locatie. 

Met deze wijziging hebben voormalige varkenshouders de mogelijkheid om 

hun bestaande overige bedrijfsvoering, anders dan het houden van varkens, 

voort te zetten en/of een andere activiteit te starten met maximaal 15% van 

de stikstofruimte die vergund was voor het houden van varkens. Hiermee 

houden zij toekomstperspectief voor de locatie.  

 

2. Met de toevoeging van een uitzonderingregel wordt intern salderen in 

bepaalde gevallen mogelijk, ook al is de bestaande activiteit al gestopt.   

Voor intern salderen geldt de regel dat de activiteit nog steeds uitgevoerd 

moet kunnen worden op het moment dat gebruik wordt gemaakt van intern 

salderen. Op het moment dat activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen 

worden (bijvoorbeeld gebouwen zijn gesloopt ter voorbereiding van de 

voorgenomen wijziging van de locatie) kan die emissie-emitterende 

activiteit niet meer worden ingezet voor intern salderen. In situaties dat er 

een rechtstreeks verband bestaat tussen de beëindiging van een activiteit 

en het voornemen voor een nieuwe activiteit op diezelfde locatie, zorgt dit 

voor onnodige beperkingen (bijvoorbeeld in de woningbouw). Om 

ongewenste beperkingen bij intern salderen te voorkomen wordt hiervoor 

een uitzondering gemaakt door de beleidsregel hierop aan te passen. 

 

3. Met de wijziging van de beleidsregel kunnen projecten die gebruik maken van 

het stikstofregistratiesysteem (SSRS) worden vergund. 

Deze wijziging is nodig om vergunningverlening voor projecten die gebruik 

van het SSRS mogelijk te maken. 

 

Daarnaast zijn enkele technisch-juridische wijzigingen voortkomend uit 

ontwikkelingen in wetgeving en de praktijk doorgevoerd. 
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Consequenties 

- 

 

Europese en internationale zaken 

- 

 

Communicatie 

Over deze wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming wordt actief 

gecommuniceerd met een persbericht. 

 

Vervolg 

- 

 

Bijlagen 

Tiende wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: mevrouw C.M.L. Jansen, (06) 18 30 30 51, 

cjansen@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: mevrouw B.W.C.J. Biemans, (06) 55 68 65 85, 

bbiemans@brabant.nl. 


