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Voortzetting vergunningverlening Wet natuurbescherming na uitspraak
Logtsebaan

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De voortzetting van de vergunningverlening Wet natuurbescherming na de
uitspraak van de Raad van State inzake de Logtsebaan.
Aanleiding
Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State uitspraken gedaan in de zaak van een veehouderij aan de Logtsebaan te
Oirschot en in de zaak van het Tracébesluit doortrekken en verbreden van de
A15 en A12 rondom Arnhem (ViA15). Gedeputeerde Ronnes heeft uw Staten
over de gevolgen van de uitspraken en de door het Rijk en provincies gemaakte
afspraken op 10 februari 2021 geïnformeerd met een memo gedeputeerde.
Met deze statenmededeling informeren wij uw Staten over besluiten die wij
genomen hebben, na overleg met het rijk en de andere provincies, in relatie tot
de vergunningverlening in Brabant naar aanleiding van de uitspraak
Logtsebaan.
In de uitspraak Logtsebaan heeft de Raad van State uitgesproken dat intern
salderen sinds wijziging van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2020 niet
meer vergunningplichtig is. De provincies hebben afspraken gemaakt over de
afhandeling van de reeds ingediende aanvragen met intern salderen.
De provincie heeft, zoals ook alle andere provincies, in de Beleidsregel
natuurbescherming Noord-Brabant (hierna Beleidsregel natuurbescherming)
regels opgenomen over intern salderen. Aangezien deze aanvragen nu
vergunningsvrij zijn, zijn deze regels rondom intern salderen nu overbodig. De
provincies hebben afspraken gemaakt over het aanpassen van hun
beleidsregels.
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Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor het afhandelen van
vergunningaanvragen en vvgb’s Wet natuurbescherming. De Beleidsregel
natuurbescherming Noord-Brabant stelt regels aan de wijze waarop deze
vergunningverlening wordt uitgevoerd. Gedeputeerde Staten zijn hiermee
bevoegd voor wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant.
Kernboodschap

1. Wij hebben besloten dat aanvragers van een vergunningsvrije situatie
waarvan de aanvraag nog niet is afgehandeld deze kosteloos kunnen
intrekken dan wel verzoeken om een positieve weigering van de
aanvraag waarvoor wel leges geheven worden.
Uit de voornoemde uitspraak Logtsebaan is gebleken dat
vergunningaanvragen met intern salderen achteraf bezien niet ingediend
hadden hoeven worden. De provincies hebben afgesproken dat
aanvragers zullen worden verzocht hun natuurvergunningsaanvraag in
te trekken, wanneer die uitsluitend gebaseerd is op intern salderen.
Ondernemers die niet intrekken krijgen een weigeringsbesluit waarin de
provincie aangeeft dat er geen natuurvergunning nodig is. Dat kan ook
bij lopende bezwaar- of beroepzaken. Bij intrekken zullen geen leges
worden betaald. Voor een weigeringsbesluit wel.
Bij het intrekken van een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen
(vvgb) door een gemeente geldt hetzelfde. Ook dan worden er geen
kosten doorberekend aan de betreffende gemeente.

2. Wij laten de regels rondom intern salderen (artikel 2.6 van de
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant) buiten toepassing
Door de uitspraak Logtsebaan hebben de regels omtrent intern salderen
in de Beleidsregel natuurbescherming geen zeggingskracht meer. Echter
de regels zou men zo kunnen interpreteren dat toch getoetst wordt aan
deze regels als men bijvoorbeeld deels intern saldeert en deels extern
saldeert (en er wel een vergunningplicht is). Door de bepalingen over
intern salderen, artikel 2.6, buiten toepassing te laten is helder dat hier
niet langer op getoetst wordt. De Beleidsregel natuurbescherming
Noord-Brabant wordt op korte termijn hierop aangepast.
Consequenties
Er liggen ongeveer 600 aanvragen die toezien op intern salderen bij de
Omgevingsdienst Brabant Noord. Deze kunnen met de voorgestelde werkwijze
opgepakt en afgehandeld worden. Dit zorgt voor een forse verlaging van de
werkvoorraad.
Europese en internationale zaken
-
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Vervolg
De Beleidsregel natuurbescherming wordt op korte termijn aangepast.
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Bijlagen
Geen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (06) 52 79 43 01,
hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer G. Leeuwerke, (06) 55 68 65 10,
gleeuwerke@brabant.nl.
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