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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen betreffende het van tafel vegen van de
vergunningen voor varkensmegastal bij natuurgebied de Kampina

Datum

17 september 2019
Ons kenmerk

C2250551/4570162

Geachte heer Van der Wel,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 20 augustus 2019, ingekomen op 20 augustus 2019, heeft u
namens de Partij voor de Dieren fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

G. (Ger) Leeuwerke
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 55 68 65 10
Email

1. Bent u het met ons eens dat deze rechterlijke uitspraak de mogelijkheid biedt
om de vergunningaanvraag te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

gleeuwerke@brabant.nl

Antwoord: Ja.

-

2. Hoe gaat uw college om met deze uitspraak?
Antwoord: Wij nemen in overweging dat het uitgangspunt van de nationale
rechtspraak is dat rechten uit onherroepelijke vergunningen gerespecteerd
worden. Wij zijn echter van mening dat hier sprake is van een bijzondere
situatie van een langdurig ongebruikte vergunning met een effect op een
zwaarbelast Natura 2000-gebied. Daarom zullen wij niet in hoger beroep gaan
tegen de uitspraak van de rechtbank.
Indien andere partijen in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de
Rechtbank, zullen wij de uitkomst hiervan afwachten voordat wij een nieuw
besluit nemen op het afwijzen van het verzoek tot intrekken van de
natuurvergunning uit 2013.

3. Onderschrijft u dat bescherming van natuur voorop staat bij de nieuwe
beoordeling, met name i.r.t. de PAS-uitspraak?
Antwoord: Ja.

Bijlage(n)

4. Indien uw college toch voornemens is de vergunning(en) te verlenen, welke
consequenties heeft dat voor andere vergunningaanvragen met invloed op de
Kampina?

Datum

Antwoord: Vanwege het unieke karakter van dit vergunningstraject verwachten
wij geen precedentwerking voor andere ondernemers met een onherroepelijke
Natuurbeschermingswet-vergunning.

C2250551/4570162

17 september 2019
Ons kenmerk

5. Biedt deze rechterlijke uitspraak u de gewenste juridische aanknopingspunten
om de vergunning te kunnen weigeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u
gebruik maken van de aanknopingspunten?
Antwoord: Ja, dit zal echter wel mede afhangen van een uitspraak in een
eventueel hoger beroep. Zie verder antwoord op vragen 2 en 4.

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
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