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Eerste wijzigingsregeling Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Nummer

188/13

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bijlage(n)

-

Gelet op artikel 12 van de Verordening stikstof en Natura 2000 NoordBrabant;
Overwegende dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op
13 november 2013 uitspraak heeft gedaan in een viertal zaken, waarbij de
Raad van State door Gedeputeerde Staten verleende natuurvergunningen zijn
vernietigd, omdat naar het oordeel van de Raad van State daarbij geen gebruik
had mogen maken van de stikstofdepositiebank omdat op enkele punten niet
was voldaan aan alle daaraan te stellen voorwaarden;
Overwegende dat deze uitspraken tot het gevolg hebben dat Gedeputeerde
Staten het saldo van de depositiebank op nul mol per hectare per jaar dienen te
zetten;
Overwegende dat reeds in behandeling genomen salderingsverzoeken en
nieuwe salderingsverzoeken dienen te worden geweigerd, nu er geen saldo meer
is in de depositiebank aanwezig is en evenmin is te verwachten dat er in de
periode tot aan de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof
voldoende saldo ontstaat;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Nummer

188/13

Artikel I Wijzigingen

De Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5 Procedure salderingsverzoek
1. Gedeputeerde Staten wijzen het salderingsverzoek af, indien ten
aanzien van een of meerdere Natura 2000-gebieden waarop het
verzoek betrekking heeft, te weinig ruimte in de depositiebank aanwezig
is.
2. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 8 weken, gerekend vanaf het
moment dat het salderingsverzoek gelet op artikel 2, eerste lid, en
artikel 3, volledig is.
Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9
juli 2013.
Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Regeling stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 17 december 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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Toelichting
In de Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant zoals deze op 29 maart
2013 in werking is getreden, is de procedure van salderingsverzoeken
beschreven in artikel 5. Deze procedure houdt in dat indien op het moment van
in behandeling nemen van een salderingsverzoek voor één of meerdere
habitattypen te weinig ruimte is in de depositiebank, het salderingsverzoek
wordt aangehouden voor een termijn van maximaal 6 maanden.
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De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13 november
2013 uitspraak gedaan in de zaken 201303243/1/R2, 201303324/1/R2,
201303514/1/R2 en 201303816/1/R2. Uit deze uitspraken blijkt dat
saldering via de depositiebank niet kan worden betrokken bij het verlenen van
een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet. De
reden is dat in de depositiebank depositieruimte is opgenomen van
milieuvergunningen die voor 29 september 2009 zijn ingetrokken.
Deze uitspraken hebben tot gevolg dat de depositiebank op nul mol per hectare
per jaar dient te worden gezet. Dit betekent dat er op dit moment geen saldo is
opgenomen in de depositiebank. Het is niet te verwachten dat er in de periode
tot aan de Programmatische Aanpak stikstof nog saldo zal ontstaan. De
aanhoudingsprocedure zoals deze was beschreven in artikel 5 van de Regeling
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant is daarom niet langer zinvol en deze
komt in de Wijzigingsregeling Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
daarom te vervallen.
Bovenstaande betekent dat salderingsverzoeken die worden ingediend na
inwerkingtreding van deze regeling zullen worden geweigerd op grond van
artikel 5, eerste lid, wegens onvoldoende ruimte in de depositiebank.
De uitspraak heeft ook gevolgen voor de salderingsverzoeken die momenteel
voor 6 maanden zijn aangehouden in afwachting van saldo dat eventueel zou
ontstaan. Aangezien geen saldo zal vrijkomen in de depositiebank is het niet
zinvol en niet in het belang van de aanvragers de aanhoudingstermijn af te
wachten. De salderingsverzoeken die zijn aangehouden gaan terug tot 9 juli
2013. Deze regeling werkt daarom terug tot en met 9 juli 2013. Ingediende
salderingsverzoeken zullen worden geweigerd op grond van artikel I van deze
regeling.

Nummer: 3509564
Uitgegeven, 19 december 2013
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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