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Salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Datum
14 mei 2 0 1 3

Ons kenmerk
C2011718/3402877

Geachte heer Moonen,

Kenmerk Van Dun Advies
HDE/10196.AA004

Contactgegevens

O p 11 januari 2011 hebben wij uw salderingsverzoek ontvangen.

Secretariaat Groene
Wetten

U w verzoek valt onder het overgangsrecht van artikel 26 van de Verordening
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 (hierna: de Verordening). Tevens
is artikel 2 7 van toepassing.

Directie
Ecologie

Telefoon
(073) 681 21 38

Het salderingsverzoek is gedaan voor het uitbreiden van een
melkrundveehouderij, aan de Honcoopseweg 2 te Hilvarenbeek i n de gemeente
Hilvarenbeek.
Procedure
I n verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u i n de
gelegenheid gesteld het salderingsverzoek aan te vullen. Deze gegevens hebben
wij van u ontvangen, zodat het verzoek op 10 november 2011 voldoet aan de
indieningsvereisten.
O p 4 september 2011 hebben wij u per brief kenbaar gemaakt dat er op dat
moment niet voldoende saldo i n de depositiebank aanwezig was o m positief te
beslissen op uw salderingsverzoek. W i j hebben uw salderingsverzoek daarom
zes maanden aangehouden. O p dit moment is er nieuw saldo beschikbaar
gekomen waardoor uw salderingsverzoek alsnog in behandeling genomen kan
worden.

Fax
(073) 6 8 0 76 41

Biļlage(n)
E-mail
Groenewetten@brabant.nl

rabant

Saldering

Datum

De emissie i n de uitgangssituatie, zoals bedoeld in artikel 14 van de

14 mei 2 0 1 3

Verordening, bedraagt 2.244,3 kg N H s / j r . De emissie komt overeen met de

Ons kenmerk

milieuvergunningen van 4 april 2000 en 22 april 2003. I n de beoogde situatie

C2011718/3402877

bedraagt de opgegeven totale emissie 6.069,2 kg N H s / j r . Hieruit blijkt dat de
emissie i n de beoogde situatie ten opzichte van de uitgangssituatie toeneemt.
U w bedrijf valt onder categorie A en voldoet aan de voorwaarden uit de
Verordening. De beoogde situatie (stallen 1 gedeeltelijk en 2) hoeft i n dit geval
niet te voldoen aan de voorwaarden uit Bijlage 2 van de Verordening, maar
valt onder de overgangsbepaling i n artikel 22, omdat hiervoor op 19 december
2006, 13 mei 2008 en 24 maart 2009 reeds milieuvergunning is verleend. De
beoogde situatie (stal 6) hoeft in dit geval niet te voldoen aan de voorwaarden
uit Bijlage 2 van de Verordening, maar valt onder de overgangsbepaling in
artikel 27. Daarmee voldoet u aan de staltechnische eisen. D i t betekent dat u
voldoet aan de Verordening en dat we uw verzoek kunnen behandelen.
O p basis van de aangeleverde gegevens hebben wij een salderingsberekening
gemaakt. Deze berekening is gemaakt conform de wijze van berekenen in de
Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.
De betreffende salderingsberekening treft u als bijlage aan. Vanwege de
technische samenhang zijn i n de berekening zowel de Natura 2000-gebieden
als de beschermde natuurmonumenten opgenomen. V o o r onze beslissing is de
in de bijlage opgenomen berekening alleen voorzover deze betrekking heeft op
Natura 2000-gebieden van toepassing. De stalsystemen zoals deze zijn
weergegeven door een Rav-code verwijzen naar de Regeling ammoniak en
veehouderij, Staatscourant 2012, nr. 21301 (24 oktober 2012).
U i t de salderingsberekening blijkt dat kan worden ingestemd met het
ingediende verzoek, omdat de toename van depositie van het project op alle
voor stikstof gevoelige habitats binnen de relevante Brabantse Natura 2000gebieden vanuit de depositiebank gesaldeerd kan worden.
V o o r het behandelen van uw salderingsverzoek worden ingevolge de
Legesverordening provincie Noord-Brabant leges geheven.
Vergunningplicht
Ten slotte merken we ter informatie op dat de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State op 7 september 2011 een uitspraak (zaaknummer
201003301 í 1 / R 2 ) heeft gedaan waaruit blijkt dat er ook voor het wijzigen van
een veehouderij zonder toename van stikstofdepositie ten opzichte van de
milieuvergunde situatie van 7 december 2004 een vergunningplicht is. Daarom
dient u tevens een vergunning op basis van artikel 19d Natuurbeschermingswet
1998 b i j ons aan te vragen.

Provincie Noord-Brabant

Indien u de vergunning, dan wel via de omgevingsvergunning, reeds heeft

Darum

aangevraagd, ontvangt u hierover apart bericht.

14 mei 2013
Ons kenmerk
C2011718/3402877

Overig
Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan V a n D u n Advies B V , de
heer F. van de Heijning, Dorpsstraat 54, 5113 T E te Ulicoten.
V o o r inhoudelijke informatie over uw salderingsverzoek, kunt u zich wenden
tot de behandelend ambtenaar V . C . (Vera) Bax van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 681 29 23.
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Províi

Besluit

Datum
14 mei 2013

Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen

Ons kenmerk

van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013,

C2011718/3402877

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN V A N NOORD-BRABANT
I N M E T DE VERZOCHTE SALDERING

ten behoeve van J. Moonen, Honcoopseweg 2, 5081 X S te Hilvarenbeek voor
het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Honcoopseweg 2 te
Hilvarenbeek.

's-Hertogenbosch, 14 mei 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. i r . J . Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

Voor meer informatie over de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998, de provinciale
Verordening stikstof en Natura 2000 2013 en het inzien van onze besluiten kunt u terecht op
onze website: www.brabant.nl/natuurbeschcrmineŗswet en www.brabant.nl/stikstofbcsluit.
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Bezwaren

Datum

O p grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit

14 mei 2 0 1 3

beschouwd als voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep

Ons kenmerk

open staan, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te

C2011718/3402877

bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw
zienswijzen o f bezwaren te zijner t i j d kenbaar maken in de procedure van het
uiteindelijk te nemen besluit op de aanvraag o m een vergunning ingevolge
artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.

5/12

B i j l a g e Toetsing d e p o s i t i e b a n k

Datum
14 mei 2 0 1 3

Algemeen

Ons kenmerk

Aanvrager heeft een salderingsverzoek ingediend o m te salderen middels de

C2011718/3402877

depositiebank.

Achtergrond depositiebank
De depositiebank is een registratie- en monitoringssysteem dat de
ontwikkelingen van de N-depositie van veehouderijbedrijven registreert en via
saldering de mogelijkheid biedt voor agrarische bedrijfsontwikkeling. Door te
salderen wordt een door een bedrijf veroorzaakte toename van depositie op een
N-gevoelig habitat verevend met de afname van de N-depositie op hetzelfde
habitat als gevolg van het geheel o f gedeeltelijk beëindigen van de
bedrijfsvoering door (een o f meerdere) andere bedrijven. De depositiebank is i n
beheer bij Gedeputeerde Staten (verder: GS).
Uitgifte van saldi vindt plaats ten behoeve van initiatiefnemers die na
25 mei 2010 een nieuwe stal bouwen en een salderingsverzoek indienen. Een
initiatiefnemer is niet verplicht te salderen middels de depositiebank.
De registratie van de inkomende en de uitgaande depositierechten vindt
gescheiden van elkaar plaats. De depositiebank wordt gevuld met de saldi van
vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities die afkomstig zijn van
veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun bedrijfsvoering hebben
beëindigd o f gewijzigd. De uitgiften van de depositiebank vinden plaats op basis
van de ingediende verzoeken op grond van de Verordening mits deze aan de
regels van de Verordening voldoen. Er is dus geen directe relatie tussen de
bedrijven waarvan depositie i n de depositiebank vloeit en bedrijven die gebruik
maken van de depositiebank. H e t is dan ook niet mogelijk de uitgaande
depositierechten van het ene bedrijf rechtstreeks te koppelen aan de inkomende
depositierechten van een ander.
De berekeningen voor zowel de inkomende als de uitgaande rechten in de
depositiebank worden uitgevoerd door GS. Voor het berekenen van de
depositie op N-gevoelige habitats hebben GS een specifieke AAgro-Stacks
module beschikbaar. De saldering vindt plaats conform de regels van de
'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013' en de
bijbehorende Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.
Daarnaast is er voor de 6 losliggende beschermde natuurmonumenten i n
Noord-Brabant een 'Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten
Noord-Brabant' opgesteld. Deze sluit qua inhoud en methode van salderen aan
bij de Verordening.
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Datum

Bedrijfsgegevens

14 mei 2 0 1 3

De initiatiefnemer heeft de volgende gegevens opgenomen i n het

Ons kenmerk

salderingsverzoek 'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013'

C2011718/3402877

Tabel 1 uitgangssituatie:
Síalsysteem

Stal nr.

Diercaîegorte

(RAVcode)

Aantal

Emissieíactor

dieren

per dier
.íkNHMr,)

JA
IA
3

^

J25:,2,

melk- en kalfkoeien ouder dan 2jaar

136

9,2

A 1.100.)

meļk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

64

9,5

6Q8,

vrouwelijk jongvee toi 2 jaar

9

3,9

35,1
42,9
269,1

A3

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

11

3,9

AJŞ[

vrouwelijk jongvee tot 2 jaor

69

3,9

melk- en kaiíkoclen ouder dan 2 įaar

4

-

A. 1.100. ļ

3

(kg NH3Zjr.)
^

A 1.5.2
A3

2

Emissie totaal

-

38

9,5
Totaal:

2244,3

De initiatiefnemer heeft in het verzoek aangegeven dat de volgende situatie zijn
beoogde situatie is.
Tabel 2 beoogde situatie:
ř missiefactor

Emissie totaal

dieren

per dier

(kg NH3/ĴC)

Nieuwe

Stal opgericht na

Síaîsysteem

stal

uitgangssituatie '

(RAV-codeļ

1

ri? -

nee

A ì.5.2

melk- en kaìíkoeien ouder dan 2 [oar

133

9,2

1223,6

^ 1^

nee

nee

A 1.100.2

melk- en kalfkoeíen ouder dan 2 jaar

35

11

385,0

1

nee

nee

A3

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

31

3,9

120,9

1

nee

ja

A 1.100.1

melk- en kalikoeten ouder dan 2 jaar

154

9,5

1463,0

1

Nee

Ja

A3

vrouwelijk jongvee tof 2 įaar

11

3,9

42,9

nee

l

A 1.100.2

melk- en kallkoefcn ouder don i jaar

5

Diercafegorie

Aantal

Stol
nr.

MìiSãl—

1
2

0

4

nee

a

J?,5

341,0
_

J33

A 1.10b 1

melk- en kalikoeten ouder dan 2 jaar
vrouwelijk jongvee tot 2 įaar

71

3,9

A3

vrouwelijk įonavee lot 2 jaar

61

3,9

237,9

nee

A 1.6.2

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

210

8,6

J8ŨÓ,0

nee

A3

vrouwelijk jongvee lol 2 įaar

10

3,9

nee

ia
nee

4

nee

nee

6

i
nee

iglo

J L
14

A3

3

0

11

—

1

's

-

276,9

39,0

J

,.„
letaal:

6069,2 ,

j
j

Berekening
V o o r de depositieberekeningen van het bedrijf gelegen aan de Honcoopseweg
2, 5081 X S te Hilvarenbeek zijn de volgende gegevens uit het
salderingsverzoek 'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013'
gebruikt.
De opgegeven totale vergunde emissie bedraagt voor de uitgangssituatie
2.244,3 kg N H s / j r .
In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 6.069,2 kg
NHs/jr.
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Datum

De maximale N-depositie op een N-gevoelig habitat in de aangevraagde situatie

14 mei 2013

op een Natura 2000-gebied bedraagt minder dan 5,0 mol N / h a / j r . De

Ons kenmerk

maximale N-depositie op een beschermd natuurmonument bedraagt minder

C2011718/3402877

dan 5,0 mol N / h a / j r .
V o o r de depositieberekeningen ten behoeve van de Natura 2000-gebieden
wordt depositie onttrokken uit de bank "minder dan 5,0 mol N / h a / j r " . V o o r
de depositieberekeningen ten behoeve van de beschermde natuurmonumenten
wordt depositie ontrokken uit de bank "minder dan 5,0 mol N / h a / j r " .
De beoogde situatie heeft de onderstaande toename van depositie op
N-gevoelige habitats tot gevolg:
'Tabel 3 Uitkomsten saldi .Yalura 2000-gebied
HabuatlD-

N ituuigrbicd

1

Habitampc

Toename
depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

Kanipma

Oisk nujkv \ c n n c n

K.tmpina Sc Oistci\u]fsc \

LIIIH.II

3

KV2310

Suiìí/andhcick n nut itiuikbci

8118

KAi'JJO

/•inch ci stun uiucn

06 1
;

7 02

Kimpin.i 61 OiMcľ.ii]ksc \ cnncn

KA:Ì110

Zcci /vwikgcbuflcidc \cninn

Kampm.i o- Oislei \* ïļkst \ cnncn

K VI130

Z\s.ikgcbuflc rek \cnncn

22..Ò9

K.mipm.ì tl. Oistcivi ïjkse Vennen

KAS 150

Zuic termen

26. "3

Kanipma iV Oistciwijk'-e \ cnncn

k. V4010

A cic. htijje. heiden

Kampma 6t Or.iciwijk.se, \ enne n

K A 10 S0

Pioge hc ickn

Kampin.i S. Oistcr.M]ksc ^ cnncn

KA61.10

Blaimmaslaridcn

;

GO. 9
8 50.1
:

1 07

Pii)iucľ\egctalic?- nier

Kampma ét OistirwijW Vennen

elbic/cn

1 1.33

KA71 30

S I K U

Krimpina cì Oistcnwjksc \ cnncn

KA7210

Galigaanmocias^en

0.91

Kampma ik Oistciwiļksc \ enne n

KA9190

Oude eikenbosse n

0.13

Vochtige -illuwnle" bossen

Kampma S: Oistcn.iiksc Vennen
KA91FUC

0.3

.beckbt ge leidende bo'-seii'

Ktmpcnlancl-W-cst

K 1.2 310

Stiul/andlieidcn mei sliuiklici

Kcmpcnland-YNtst

KL3130

Zv, akgcbullc ide. \ennen

20,2"

Ke.mpenlancl-YVY st

K L 4-010

Y ocbtige heide n

36.53

kenipe.nl md-Wct

KL4030

Droge heiden

9-3.98

1

3.16

Dc begrenzingen van de habitats zijn opgenomen in de concept behcerplannen. De berekeningen zijn

uitgevoerd met de habitatkaaitcn van 15 juli 2010 (voor de Brabantse Wal van 10 augustus 2010). Het
betreffen hier alleen de (delen van de) habitats die zijn gelegen in de Provincie Noord-Brabant.
- De eerste 2 letters staan \oor het Natura 2000-gebied, dc 4 cijfers voor het nummer van het habitattype
zoals opgenomen in de (ontwerpbesluiten Natura 2000 en dc bcheerplannen zie Ministerie van Economische
Zaken. Landbouw en Innovatie - Natuurwctgeving - Gebieden
3

de toename van depositie, gesommeerd over het gehele habitattype in mol N/jr.
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Datum

Pionirn(getalles met
Krmpcnland-West

KL71Ĵ0

sna\ elbii /en

16 3

Voc htige alluuak bossen
Kcinpenland-Wcst.

14 mei 2 0 1 3

Ons kenmerk

KL91E0O

ibcekhcgeleidenclc bossul:

LD2310

Stuihandhcide n met stiinkhei

LD2330

Zand\tistui\ingen

L U 31 30

7\\ akge bulle ide \e nncn

LD101Ü

Vochtige heiden

0.12

ĽDG410

Blauv. glashuiden

0.1

LD9160

lakei i-haagbeukenbosicn

LD919U

Oude cikcnboşscn

13

C2011718/3402877

Loonse on Dnincnsc Duinen óe
Leemkuilen

33,81

Le:onsc ui Diunensc Duiiľ n iv.
I J cmkuilc n

78

Loonse (.n Diuncnsc Duinen és
lx (inkuilen

20,67

Loonde en Diuncnsc Duinen íš.
Lccmkuik n
Loonse en Diunenv; Duinen íL
Leemkuilen
Loonse en Diunciisc Duinen ií
L( emkuilen

313

Loonde en Diunense Duinen 6V
leemkuilen
Loonse en Diuncnsc Duinen tS;

31.3

Ü

Vor huge allm laic hosse n

L( ínikuilen

LD91E0C

• bcckbcgckiderulc bossen'

66.91

Langstiaai

LS'31 10

Kninsvueiuateicn

0 07

Liing.itra.it

LS6110

Blauv. graslanden

0,13

Glanslia'.ei- ui
\ one nstaarthooiîaiidcn
Langstraat

LSbālO

ìglanihase i i

Langsti.iat

LS7230

Kalkniociassí n

2,13

Regte Heide c\. Riels Laag

RH.2310

Stuilzaiidheiden met süuikhcì

0.32

Regte Heide óì. Ru Is Laag

RH3130

7-w akgcbullei de \ cnncn

91 i

Regie Heide S. Rick Laag

RII3160

Zuie \cnncn

Regie Heide Se Ru Is Laag

RIM010

A ochtigc heiden

21.73

Regie Heide Se Riek. Laag

RH1030

lli oge heiden

73.31

Regte Heide òi Riels Laag

0 03

3.32

Pionic i\ c ge t atic s met
RH7130

'ii;i\elbir/cn

3,18

1 l\ enlioutse Bos

UB9120

Beultn-cikuibosscn met hulst

3,91

l.'hcnhoutsc Ben

T.:B9160

Eikcn-haagbeukenbosseri

0.72

!

'Vochtige illmialc boisui
l)l\ enlioutse Bos

X B91Ľ0C

:bcekbcgclcidcndc bossen:

0,61

V \ 3110

Kranseiie iv.ate ren

0 63

VVŌİ10

BlaLuí graslanden

6.93

Vlijmens Ven. Moei putten c\
Bossehe Broek
\ lijmens Ven. Mocrputtc n cV
Bossche Bioe),
Vlijmens'\ en. Moe rpultcn S.

Glansha\cr- ui
Miss( nsiaailhooilanden

Bossche Block
VV6310

įlansliast i'

2'' 7

n
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No

Daarnaast heeft de beoogde situatie de onderstaande toename op beschermde
natuurmonumenten tot gevolg:

Datum
14 mei 2013
Ons kenmerk

Tabel 4 Uitkomsten saldi beschermde natuurmonumenten
Natuurgebied

4

C20Ì1718/3402877

Toename depositie
bedrijf
(molN/jr.)

BN Eendeimest
BN Hildsveit
B N Dc Kavelen
BNZuaitven

1,01
10,16
0.47
1 j. î2
:

Conclusie
V o o r het bedrijf gelegen aan de Honcoopseweg 2, 5081 X S te Hilvarenbeek is
op 10 november 2011 een compleet salderingsverzoek ingediend op basis van
de 'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013' met het
zaaknummer C 2 0 1 1 7 1 8 .
I n de depositiebank is momenteel voldoende saldo beschikbaar om de aangevraagde
toename i n N-depositie te salderen. De benodigde saldi zoals deze zijn opgenomen i n
tabel 3 en 4 zijn onttrokken. Het registratienummer ten behoeve van deze
onttrekking is 22621 voor de Natura 2000-gebieden en 22622 voor de beschermde
natuurmonumenten.

1

Voor de beschermde natuurmonumenten u-orden geen habitats onderscheiden, ze w orden in het geheel

meegenomen in dc depositicbcrckcningen.
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Provii

Kennisgeving Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en

Datum

artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998,J. Moonen Hilvarenbeek, G2011718

14mei2013
Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op 14 mei 2013

C2011718/3402877

op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013,
hebben ingestemd met een verzoek tot saldering via de depositiebank en maken
tevens bekend dat zij op 14 mei 2013 een vergunning ex artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend a a n j . Moonen, Honcoopseweg 2,
5081 X S te Hilvarenbeek voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de
Honcoopseweg 2 te Hilvarenbeek.
De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
Salderingsverzoek
Het salderingsverzoek, het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien
vanaf bekendmaking in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te
's-Hertogenbosch bij directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen,
secretariaat Groene Wetten. Telefoon (073) 681 21 38. Het salderingsbesluit is
digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl of terugvinden op de
website: www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen
O p grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit
op het salderingsverzoek beschouwd als voorbereidingsbesluit, waartegen geen
direct bezwaar o f beroep open staan, tenzij aangetoond kan worden dat dit
besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn
belang treft. U kunt uw zienswijzen of bezwaren te zijner t i j d kenbaar maken in
de procedure van het uiteindelijk te nemen besluit op de aanvraag om een
vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.
Artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998
Het besluit tot het verlenen van een vergunning ex artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 en de bijbehorende stukken liggen vanaf
bekendmaking ter inzage in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1
te 's-Hertogenbosch bij directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen, secretariaat
Groene Wetten. Telefoon (073) 681 21 38. Het besluit is digitaal op te vragen bij
Groenewetten@brabant.nl o f terugvinden op de website:
http://www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.aspx
Tegen het besluit tot het verlenen van een vergunning ex artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar
worden ingesteld door belanghebbenden.
Het besluit ligt ter inzage van 17 mei 2 013 tot en met 2 7 j uni 2013.
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Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van

Dafum

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en

14 mei 2013

adviescommissie, Postbus 9 0 1 5 1 , 5200 M C 's-Hertogenbosch. W i j verzoeken u

Ons kenmerk

tevens o m i n de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te

C2011718/3402877

vermelden.
Het besluit tot het verlenen van een vergunning ex artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 treedt i n werking, ook al wordt een
bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk o m gelijktijdig met o f na het
indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 E A Den Haag.
Aan deze procedure is het kenmerk: C2011718 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, mei 2013
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VERZONDEN 1 6 MEI 2013

Brabantlaan 1
Postbus 90151

Besluit

5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon 1073) 681 28 12
Fax (073) 6 1 4 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

De heer J . Moonen

Bank I N G 67.45.60.043

Honcoopseweg 2

Postbank 1070176

5081 X S H I L V A R E N B E E K

Onderwerp

Besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

Nummer
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Directie
Ecologie

Aanvraag
O p 11 januari 2011 hebben wij uw aanvraag, door tussenkomst van
V a n D u n Advies B V , om een vergunning op grond van artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 (verder: de wet) ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van een melkrundveehouderij
aan de Honcoopseweg 2 te Hilvarenbeek in de gemeente Hilvarenbeek. Deze
activiteiten vinden plaats i n de nabijheid van de beschermde
natuurmonumenten Eendennest, Hildsven, De Kavelen en Zwartven.
Procedure
I n verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u in de
gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben w i j van u
ontvangen, zodat de aanvraag op 10 november 2011 voldoet aan de
indieningsvereisten.
O p 4 september 2012 hebben wij u per brief kenbaar gemaakt dat er op dat
moment niet voldoende saldo i n de depositiebank aanwezig was om positief te
beschikken op uw salderingsverzoek. W i j hebben uw aanvraag daarom
zes maanden aangehouden. Binnen deze termijn is er nieuw saldo beschikbaar
gekomen waardoor uw salderingsverzoek alsnog i n behandeling genomen kan
worden.
Adviezen
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 44, tweede lid, van de wet hebben
wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek
in de gelegenheid gesteld advies te geven binnen acht weken.

J2EL

Een afschrift van de aanvraag hebben wij op 17 november 2011 doorgestuurd
naar de gemeente.
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Naar aanleiding hiervan is de volgende reactie ontvangen:
Graag verneemt de gemeente o f een vergunning i n het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is.
Reactie
Naast deze aanvraag o m een vergunning ex artikel 16 Natuurbeschermingswet
1998 is tevens een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998
noodzakelijk. De aanvrager wordt hierop gewezen.
Natuurbeschermingswet 1998 (wettelijk kader)
Beschermde natuurmonumenten en vergunningplicht
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) kan een
natuurmonument aanwijzen als beschermd natuurmonument (artikel 10,
eerste lid, van de wet). Artikel 16 van de wet bepaalt dat het verboden is zonder
vergunning handelingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het
natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd
natuurmonument o f voor dieren o f planten i n het beschermd natuurmonument
of die het beschermd natuurmonument ontsieren. Gedeputeerde Staten zijn
bevoegd een vergunning te verlenen.
Bij het toetsen of wij vergunning kunnen verlenen voor een handeling is van
belang dat met de inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet artikel 16 van
de wet is gewijzigd. M e t deze wijziging is het strenge, op het voorzorgbeginsel
gestoelde regime van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn voor
beschermde natuurmonumenten vervangen. I n plaats daarvan is er een regime
gekomen dat overeenkomt met het regime dat gold op grond van artikel 12 van
de oude Natuurbeschermingswet. D i t betekent dat wij bij het verlenen van
vergunningen als bedoeld in artikel 16 van de wet een afweging moeten maken
tussen enerzijds de natuurbelangen die spelen bij het beschermen van het
beschermd natuurmonument, en anderzijds andere belangen.
Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant
O p 7 december 2010 hebben wij de Beleidsregel stikstof en beschermde
natuurmonumenten Noord-Brabant (hierna: de Beleidsregel), vastgesteld. Deze
Beleidsregel geeft invulling aan de bevoegdheid die wij hebben op grond van
artikel 16 van de wet. Deze Beleidsregel geeft weer op welke manier wij met
deze bevoegdheid omgaan waar het gaat o m de invloed van N-depositie
afkomstig van veehouderijen op de beschermde natuurmonumenten.
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De Beleidsregel heeft als doel om i n voorkomende individuele gevallen te
verzekeren dat er geen schadelijke effecten zijn als gevolg van een lokale
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toename van de N-depositie. D i t betekent dat allereerst de achtergronddepositie
van belang is. Als de beoogde situatie van de veehouderij en de
achtergronddepositie samen de meest kritische depositievvaarde van
natuurwaarden binnen het beschermde natuurmonument niet overschrijden,
dan heeft de N-depositie geen schadelijke gevolgen voor het beschermd
natuurmonument.
V o o r de gevallen dat de achtergronddepositie overschreden wordt, is met de
Beleidsregel zoveel mogelijk aangesloten op de Verordening stikstof en Natura 2000
Noord-Brabant (hierna: de Verordening). Deze Verordening is op 9 j u l i 2010 door
Provinciale Staten vastgesteld en op 15 j u l i 2010 i n werking getreden. Deze
Verordening heeft een nieuw regime geïntroduceerd voor het omgaan met de N depositie van veehouderijen op Natura 2000-gebieden en geeft daarmee uitvoering
aan artikel 19ke van de wet. De Verordening neemt als referentiesituatie
7 december 2004.
Ook voor de N-depositie op beschermde natuurmonumenten kiezen wij voor
het jaar 2004 als referentiejaar. D i t is een logische datum, omdat uit cijfers van
het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de ammoniakdepositie i n 2004
op zijn laagst was. Door het hanteren van die datum wordt ervoor gezorgd dat
er, sinds de beschermde status van de beschermde natuurmonumenten, een
algehele afname is van N-depositie. Vanuit het natuurbelang van het
beschermd natuurmonument is het wenselijk dat de ammoniakdepositie
afneemt zolang de kritische depositiewaarde overschreden wordt.
O m bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken, hebben wij met de Beleidsregel
een depositiebank gecreëerd. Door tegenover een toename van N-depositie van
een veehouderij een even grote afname van N-depositie van een ander bedrijf te
zetten, voorkomen we i n individuele gevallen dat er sprake is van een toename
van N-depositie op het beschermde natuurmonument (het stand-still beginsel).
V o o r een verdere onderbouwing van dit beleid verwijzen we naar de
Beleidsregel en naar de toelichting daarbij.
Bevoegd gezag
W i j zijn op grond van artikel 2, eerste lid, van de wet bevoegd gezag inzake de
vergunningverlening ten aanzien van de beschermde natuurmonumenten
Eendennest, Hildsven, De Kavelen en Zwartven, omdat die gebieden geheel i n
Noord-Brabant zijn gelegen.
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Feiten en omstandigheden
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Stikstofdepositie
Het grootste gedeelte van de Nederlandse natuurgebieden heeft te lijden onder
verzuring, vermesting en verdroging. Hierdoor gaan kwetsbare en vaak
bijzondere planten- en diersoorten achteruit en maken plaats voor meer
algemene soorten. Een teveel aan stikstof — i n de v o r m van stikstofoxiden en
ammoniak — is hier voor een groot deel debet aan.
Beschermde natuurmonumenten kunnen pas toereikend tegen verzuring en
vermesting worden beschermd wanneer bekend is wat de maximale
hoeveelheid stikstof is die de natuurwaarden/habitattypen kunnen verdragen
(de kńtische depositiewaarde of critical load) en als wordt voorkomen dat er een
toename van stikstofdepositie plaatsvindt in het geval de natuurwaarden
overbelast zijn.
Saldering
Door een toename van stikstofdepositie te salderen kan ook bij uitbreiding van
een veehouderij aan het stand-still beginsel worden voldaan. Onder salderen
wordt i n deze verstaan dat "de toename van depositie op een natuurgebied bij
uitbreiding van een bedrijf teniet wordt gedaan door afname van depositie
vanuit andere bedrijven (of door afname van de depositie van andere
vestigingen e n / o f locaties)."
W i j hebben een depositiebank ingericht voor het salderen van stikstofdeposities
op de Brabantse beschermde natuurmonumenten. De depositiebank wordt
gevuld met de vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities op de beschermde
natuurmonumenten. Deze vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities zijn
afkomstig van veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun
bedrijfsvoering hebben beëindigd o f gewijzigd.
O p basis van de aangeleverde gegevens hebben wij via de depositiebank een
salderingsberekening gemaakt. De betreffende berekening is als bijlage b i j dit
besluit gevoegd. I n de berekening zijn zowel de Natura 2000-gebieden als de
beschermde natuurmonumenten opgenomen. V o o r onderhavig besluit is de i n
de bijlage opgenomen berekening alleen voorzover deze betrekking heeft op de
beschermde natuurmonumenten bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
De stalsystemen zoals deze in de bijlage in de tabellen zijn weergegeven door
een R AV-code verwijzen naar de Regeling ammoniak en veehouderij,
Staatscourant 2012, nr. 21301 (24 oktober 2012).
U i t de salderingsberekening blijkt dat de toename van de depositie van de
handeling op de beschermde natuurmonumenten gesaldeerd kan worden.
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W i j hebben daarom, op basis van de door u aangeleverde gegevens, op
10 november 2011 deze onttrekking uit de depositiebank gedaan. Voor de
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volledige berekening van deze onttrekking, verwijzen we naar de bijlage bij dit
besluit.
Overwegingen
De aanvraag heeft als uitgangspunt de veranderingen ten opzichte van de voor
de inrichting geldende milieuvergunningen d.d. 4 april 2000 en 22 april 2003.
Deze vergunning gold op 7 december 2004.
Vaststaat dat de ammoniakemissie inclusief saldering vanuit de depositiebank
ten opzichte van het bij de onderliggende milieuvergunning vergunde
veebestand van 7 december 2004 niet toeneemt. Vaststaat ook dat eveneens de
depositie op de beschermde natuurmonumenten Eendennest, Hildsven,
De Kavelen en Zwartven niet toeneemt. De handeling heeft dan ook geen
schadelijke gevolgen voor de waarden van deze gebieden.
Conclusie
De depositie van het bedrijf heeft i n de beoogde situatie inclusief de saldering
geen schadelijke gevolgen op de beschermde natuurmonumenten Eendennest,
Hildsven, De Kavelen en Zwartven, zodat de vereiste vergunning verleend kan
worden.
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Provincie Noord-Brabant

Besluit
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Gelet op het voorgaande en de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998
besluiten w i j :
I . a a n j . Moonen, Honcoopseweg 2, 5081 X S te Hilvarenbeek de ingevolge
artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunning te verlenen
voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Honcoopseweg 2 te
Hilvarenbeek in de gemeente Hilvarenbeek, gelegen nabij de beschermde
natuurmonumenten Eendennest, Hildsven, De Kavelen en Zwartven;
I I . dat het project zoals omschreven in onderstaande tabel onderdeel uitmaakt
van dit besluit;
Stal

Nieuwe

Stal opgericht na

Stalsysteerrt

nr.

stol'

uitgangssituatie '

(RAV-codeį

1

nec

1

L
nee

nee
nee

A 1.100.2

1

nee

nee

A3

1

nee

ia

A 1.100.1

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

1

Nee

Ja

A3

1

nee

l

A 1.100.2

7

nee

JE

.. A 1.100.1

:

Diercategone

Aantal

Emissiefactor

Emissie totaal

dieren

per dier

{kg NrWir.J

(kg NTO/jr.ļ

i
J
4

6
iglo

!

į nee
nee

a

133

9,2

1223,6

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 įaar

35

11

385,0

vrouwelijk jongvee Sat 2 jaar

31

3,9

120,9

154

9,5

1463,0

vrouwelijk jongvee tot 2 įaar

11

3,9

42,9

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

31

11

341,0

rmlk- en kalfkoeien nt 3rr dan 1 Įaar

14

9,5

133

A 1.5.2

melk- en kalfkoeien ouder dan 2Jaar

nee

A3

vrouwelijk jongvee to! 2 įaar

71

3,9

276,9

ól

3,9

237,9

ÌO

3,9

nt'

A3

vrouwel ļk jrnov 'Otof2 jaar

|o

nee

A 1.6.2 ^

melk- en kaî kocir n ouder dan 2 jaar

nee

nee

A3

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

1

. . . j

f

„

39,0

's
Totaal:

6069,2

De bijlage is alleen van toepassing voorzover deze betrekking heeft op de
beschermde natuurmonumenten.
's-Hertogenbosch, 14 mei 2013
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir. J . Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Bekendmaking en kennisgeving
D i t besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de heer J. Moonen,
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degene die we o m een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden en
door de publicatie op de website www.brabant.nl onder bekendmakingen en op
www.overheid.nl.
Het besluit ligt ter inzage van 17 mei 2013 tot en met 27 j u n i 2013.
Bezwaren
Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid o m schriftelijk bezwaren in te dienen.
De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na
toezending van het besluit.
Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan
het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v.
het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 9 0 1 5 1 , 5200 M C
's-Hertogenbosch.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a.

naam en adres van de indiener;

b.

de dagtekening;

c.

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

d.

de gronden van het bezwaar.

W i j verzoeken u tevens o m in de linkerbovenhoek van de envelop het woord
"bezwaarschrift" te vermelden.
Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder
telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres
bezwaar@brabant.nl.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Het is daarom mogelijk o m gelijktijdig met o f na het indienen van
een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 E A te Den Haag. Een voorlopige voorziening is i n feite
het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het
besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen.
Voorwaarde o m een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake
is van een spoedeisend belang. V o o r het vragen van een voorlopige voorziening
is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie over de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998, dc provinciale
Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant en het inzien van onze
besluiten kunt u terecht op onze website: www.brabant.nl/natuurbcschcrmingswet en
www.brabant.nl/stikstoibcsluit.

7/14

Provincie Noord-Brc

B i j l a g e Toetsing d e p o s i t i e b a n k
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Algemeen
Aanvrager heeft een salderingsverzoek ingediend om te salderen middels de
depositiebank.

Achtergrond depositiebank
De depositiebank is een registratie- en monitoringssysteem dat de
ontwikkelingen van de N-depositie van veehouderijbedrijven registreert en via
saldering de mogelijkheid biedt voor agrarische bedrijfsontwikkeling. Door te
salderen wordt een door een bedrijf veroorzaakte toename van depositie op een
N-gevoelig habitat verevend met de afname van de N-depositie op hetzelfde
habitat als gevolg van het geheel o f gedeeltelijk beëindigen van de
bedrijfsvoering door (een o f meerdere) andere bedrijven. De depositiebank is i n
beheer bij Gedeputeerde Staten (verder: GS).
Uitgifte van saldi vindt plaats ten behoeve van initiatiefnemers die na
25 mei 2010 een nieuwe stal bouwen en een salderingsverzoek indienen. Een
initiatiefnemer is niet verplicht te salderen middels de depositiebank.
De registratie van de inkomende en de uitgaande depositierechten vindt
gescheiden van elkaar plaats. De depositiebank wordt gevuld met de saldi van
vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities die afkomstig zijn van
veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun bedrijfsvoering hebben
beëindigd of gewijzigd. De uitgiften van de depositiebank vinden plaats op basis
van de ingediende verzoeken op grond van de Verordening mits deze aan de
regels van de Verordening voldoen. Er is dus geen directe relatie tussen de
bedrijven waarvan depositie in de depositiebank vloeit en bedrijven die gebruik
maken van de depositiebank. Het is dan ook niet mogelijk de uitgaande
depositierechten van het ene bedrijf rechtstreeks te koppelen aan de inkomende
depositierechten van een ander.
De berekeningen voor zowel de inkomende als de uitgaande rechten in de
depositiebank worden uitgevoerd door GS. V o o r het berekenen van de
depositie op N-gevoelige habitats hebben GS een specifieke AAgro-Stacks
module beschikbaar. De saldering vindt plaats conform de regels van de
'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013' en de
bijbehorende Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.
Daarnaast is er voor de 6 losliggende beschermde natuurmonumenten i n
Noord-Brabant een 'Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten
Noord-Brabant' opgesteld. Deze sluit qua inhoud en methode van salderen aan
bij de Verordening.
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Bedrijfsgegevens
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De initiatiefnemer heeft de volgende gegevens opgenomen i n het
salderingsverzoek 'Ver or dening stikstof en Natur a 2000 Noor d-Br abant 2013'.
Tabel 1 uitgangssituatie:
Siaìsysìeern

Sta! nr.

Diercoîegoríe

(RAV-codeļ

Aanfol

Ermssieĩactof

Emissie totaal

dieren

per dier

(kg NHS/jr.)

.(kg NH3/JŢ.1.
JA

A 1.5.2

JA

A 1.100.1

u

-

-

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

136

9.2

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

64

9,5

1251,2

—

603

IA

A3

vrouwelijk langvee tof 2 jaar

3,9

35.1

2

A3

vrouwebļk jongvee tof 2 jaar

n

3,9

42,9

3

A3

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

69

3,9

269,1

melk- on kalfkoeien ouder dan 2 jaar

4

9,5

A.1.J0Ŭ]

3

38
Tofool;

2244,3

De initiatiefnemer heeft in het verzoek aangegeven dat de volgende situatie zijn
beoogde situatie is.
Tabel 2 beoogde situatie:
Stol

Nieuwe

Stal opgertchî na

Slalsysteem

nr.

stal

uitgangssituatie '

(RAV^cade)

!

!

Diercotegorie

Aantal

Eřmissiefactor

Emissie totaal

dieren

per dier

(kg NH3/ĴÍ.)

(tg. NHVįŗJ
1

nee.

nee

A 1.5.2

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

133

9,2

1223,6

I.„..
i

nee

nee

A 1.100.2

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

35

n

385,0

nee

nee

A3

vrouwelijk jongvee tof 2 jaar

31

3,9

120,9

J..-,

nee

ja

A 1.100.1

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 joar

154

9,5

1463,0

Nee

Ja

11

3,9

42,9

nee

l.
ja

31

11

341 0

0

^

A3

vrouwelijk jongvee taf 2 jaar

A 1.100.2

melk cn kalikoe en ouac dan jaar

j A 1 K)C 1

melk- en kalfkaesen ouder dan 2 soar

n

133

2
3

nee

nee

A3

vrouwelijk jongvee tof 2 jaar

71

3,9

276,9

4

nee

nee

A3

vrouwelijk jongvee tot 2 Jaar

61

3,9

237,9

nee

A 1.6.2

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

210

8,6

1806,0

nee

A3

vrouwelijk jongvee toi 2 jaar

10

3,9

39,0

6
iglo

nee

U

9,5

, nee

-

-

lotaab

6069,2
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Berekening
V o o r de depositieberekeningen van het bedrijf gelegen aan de Honcoopseweg
2, 5081 X S te Hilvarenbeek zijn de volgende gegevens uit het
salderingsverzoek 'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013'
gebruikt.
De opgegeven totale vergunde emissie bedraagt voor de uitgangssituatie
2.244,3 kg N H s / j r .
I n de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 6.069,2 kg
NHs/jr.
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Nummer

De maximale N-depositie op een N-gevoelig habitat i n de aangevraagde situatie

C2011718/3402895

op een Natura 2000-gebied bedraagt minder dan 5,0 mol N / h a / j r . De
maximale N-depositie op een beschermd natuurmonument bedraagt minder
dan 5,0 mol N / h a / j r .
V o o r de depositieberekeningen ten behoeve van de Natura 2000-gebieden
wordt depositie onttrokken uit de bank "minder dan 5,0 mol N / h a / j r " . V o o r
de depositieberekeningen ten behoeve van de beschermde natuurmonumenten
wordt depositie ontrokken uit de bank "minder dan 5,0 mol N / h a / j r " .
De beoogde situatie heeft de onderstaande toename van depositie op
N-gevoelige habitats tot gevolg:
Tabel 3 Uitkomsten saldi Natura 200O-gebied
T-l.ibjt.rtlD-'

Naiuiiriţfbicrl

II,ibit,itt\ pc

'ľocnjjne
depositie
bedrijf
(mol N/jr.y

Kampina 8L Oistt I V ïjkst \ e nn( n

KA23IU

Siuif/andhudcn mt t struikhei

8,88

Kampina Si Üisttmi]ksc \ cnncn

KA233C

Zand* eastern ïnycn

0 61
7.02

Kimpina óe. OiMei\M]k',i: \ i H I K n

K A . i l 10

Zcci ,?\uikmbuiltrdc \ cnncn

Kanipin.i 6^ Oiac™ïjkse \ innin

K.V3I30

Zv rikíļc huílt i dc \ cnncn

22 69

K inipma Å. Oistt iw ïļksc \ cnncn

KVJlõO

Z U K vennen

26.30

Kampina «Sc Oisteiv,ijkst \ cnnin

K A 10 10

Yochlmr beiden

Kampma èL. OistďuļkH Vennen

k VI030

Dl a^t: heiden

Kampina o. Oisu niiļlst

KAñ-llO

Blauv.gi^landt n

enncn

60,9
83.01
1 07

Pinnici \ cgctatics mtt

Kampina 6c Oisien'. ijksi \ i nnen

11. V)

KA71 ľ)0

sna\clbiczt n

Kampina Se Oistcnujksc \ ennui

KA7210

Galigaanmoci issen

0 91

Kampma ČL OiMxiuiļUc Vennen

KA9190

Oudt (ïkt nbosscn

O.-lō

Vochtige allmi.tlc btisst.n

Kampma Ã . Oi^U ïv. ijksc \ i nncri
ICVĴILOC

'beckbt geleidende bossen'

0.3
3+6

K .c mpcnliind-VVcct

KL2310

Stuilzandhcidcn met struikhei

Kcmptnl;md-V\i st

KI.,3130

Z\takgcbufìeidc ',enne n

2U 27

Kempt nland-West

KL4010

Vochtige ht ïdt n

3 b.àH

Droge heiden

93.98

. femperilandíWcst'- **;'

1

De begrenzingen van de habitats zijn opgenomen in de concept beheerplannen. De berekeningen zijn

uitgevoerd met de habitatkaartcn van 15 juli 2010 (voor de Brabantse Wal van 10 augustus 2010). Het
betreffen hier alleen de (delen van de) habitats die zijn gelegen in de Provincie Noord-Brabant.
2

De eerste 2 letters staan voor het Natura 2000-gebied, de 4 cijfers voor het nummer van het habitattypc

zoals opgenomen in dc (ontwcrp)besluiten Natura 2000 en de beheerplannen zie Ministerie van Economische'
Zaken, Landbouw cn Innovatie - Natuunvetgeving - Gebieden
1

3

de toename van depositie, gesommeerd over het gehele habitattypc in mol N/jr.
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Nummer

Pionic n cgc taties mt t
Kcnipcnl.md-Wt st

k.L7150

In. 3

sn,i\clbiczt n

C2011718/3402895

Vochtige illuvrilc bossen
Kempcnlaiid-Wtst

13

KL91E0C

iht ekbcgeli uit nde bo st n -

LD:'310

Sniibandhcidcn met stiuikhci

LD2330

Zand\ crstuiN ingen

L D 3 1 50

Zvakgcbuíìcidc \t nritn

L D 1010

Vochtige heiden

0,-12

LD6410

Bhuv, giaslandcn

01

LD916U

Eikcn-haagbcuki nbosscn

LD9190

Oude eikt nbosscn

u

Loonse ui Druncnsc Diuni.n (Sc
Leemkuilen

33,81

Loonse tn Diuncnst Duinen őc
Leemkuilen

78

Loonse en Druncnsc Duinen tĥ
Leemkuilen

20.67

Loonse en Diunciisc Duinen Si
Leemkuilen
Loonse en Dl unense Duinen o:
Leemkuilen
Loonse en Druncnsc Duinen S.
Leemkuilen

3 13

Loonse criDrunensr Duinen éi.
Leemkuilen

31,39

Vochtige 'illmialc bossen

Loonse en Diunensc Duinen Ă.

66,91

Leemkuilen

LD91L0(,'

: het kl iľgeleidt -nde bossen '-

I-lIliiStlMilt

LS3H0

K i ansv it iwattii n

0.0"

Lnngsnatt

LS6İ10

Bkum graslanden

0.15

Glanshat ei- en
\ tisšt nst,i,u (hooilanden
Lansstia.it

LS6310

;glansha\ ei:

0.03

L:ingsti;ut

IS723Õ

ĨCilkmoc lassen

2.13

Re gte Heide Å. Ru Is Liag

RH2310

Stuil/andheidtn met stiuikhei

0.32

Recti Heide S. Riels Laag

RH3130

Zu.ikgt bullnde vennen

9.13

Regti Hcidt Ã. Rit Is Laag

R U S 160

Zure \ enncn

3.32

Regte He iele ĊV Riels Laag

RH-1010

\ oehligc hcidi n

21 7 3

Regie Heide K Riels L.iag

R H 1030

Droge hi ïdcn

73.31

Pionit i.\ t getaties int l

Regte Heide ó, Riels Laag

5.18

RH7130

sriasclbic/cn

ĪJKcnhoutsľ Bos

VBH20

Bcuken-eikenbossen met hulst

3.91

TIK enlioutse Bos

ĨJB9160

Likcn-haagbeuke nbosscn

0.72

Yot hngc alluviale bossen
L'Kcnhoutst Bo...

l B"ii.e'C:

íbeekbcseleidendc hossein

0.61

W 31+0

Kianswieiv,-ueií n

O.bō

VV 6110

Bkumgiaslandcn

6,93

Vlijmens Yen. Moei putten ie
Bossche Biot k
Vlijmens Yi n. Moei putten Sĺ
Bossche Bioek
Vlijmen.-. Ven. Moerputten ėV

Glanshasci- en

Bosşt lit. Block

\ ossenstaai (hooilanden
YY6ÕJ0

ļ iglanslriMi ;-

22,72 ļ
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Provincie Noord-Bn

Daarnaast heeft de beoogde situatie de onderstaande toename op beschermde
natuurmonumenten tot gevolg:

C2011718/3402895

Tabel 4 l Htkomsten saldi beschermde natuurmonumenten
Natuurgebied

Nummer

4

Toename depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

BN Ecndeiimst.
BNHildsun
BN De K.nckn
BN Z n a r t M i i

1.01
1G 1b
;

0.-17
13/32

Conclusie
V o o r het bedrijf gelegen aan de Honcoopseweg 2, 5081 X S te Hilvarenbeek is
op 10 november 2011 een compleet salderingsverzoek ingediend op basis van
de 'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013' met het
zaaknummer C2011718.
I n de depositiebank is momenteel voldoende saldo beschikbaar om de
aangevraagde toename in N-depositie te salderen. De benodigde saldi zoals
deze zijn opgenomen in tabel 3 en 4 zijn onttrokken. Het registratienummer
ten behoeve van deze onttrekking is 22621 voor de Natura 2000-gebieden en
22622 voor de beschermde natuurmonumenten.

4

Voor de beschermde natuurmonumenten worden geen habitats onderscheiden, ze worden in het geheel

meegenomen in de depositieberekeningen.
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Kennisgeving Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en
artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998, J . Moonen Hilvarenbeek, C2011718

Nummer
C2011718/3402895

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op
14 mei 2013 op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000
Noord-Brabant 2013, hebben ingestemd met een verzoek tot saldering via de
depositiebank en maken tevens bekend dat zij op 14 mei 2013 een vergunning
ex artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan
de h e e r j . Moonen, Honcoopseweg 2, 5081 X S te Hilvarenbeek voor het
uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Honcoopseweg 2 te
Hilvarenbeek.
De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
Salderingsverzoek
Het salderingsverzoek, het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien
vanaf bekendmaking i n het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te
's-Hertogenbosch bij directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen,
secretariaat Groene Wetten. Telefoon (073) 681 21 38. Het salderingsbesluit is
digitaal op te vragen bij Groenew etten@brabant.nl o f terugvinden op de
r

website: www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen
O p grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit
op het salderingsverzoek beschouwd als voorbereidingsbesluit, waartegen geen
direct bezwaar o f beroep open staan, tenzij aangetoond kan worden dat dit
besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn
belang treft. U kunt uw zienswijzen o f bezwaren te zijner tijd kenbaar maken in
de procedure van het uiteindelijk te nemen besluit op de aanvraag om een
vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.
Artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998
Het besluit tot het verlenen van een vergunning ex artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 en de bijbehorende stukken liggen vanaf bekend
making ter inzage i n het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te
's-Hertogenbosch bij directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen,
secretariaat Groene Wetten. Telefoon (073) 681 21 38. Het besluit is digitaal
op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl o f terugvinden op de website:
http://www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.aspx
Tegen het besluit tot het verlenen van een vergunning ex artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar
worden ingesteld door belanghebbenden.
Het besluit ligt ter inzage van 17 mei 2013 tot en met 2 7 j u n i 2013.
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Provincie Noord-Brabai

Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en

Nummer
C2011718/3402895

adviescommissie, Postbus 9 0 1 5 1 , 5200 M C 's-Hertogenbosch. W i j verzoeken u
tevens o m in de linkerbovenhoek van de envelop het w o o r d "bezwaarschrift" te
vermelden.
Het besluit tot het verlenen van een vergunning ex artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 treedt in werking, ook al wordt een
bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk o m gelijktijdig met o f na het
indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Aan deze procedure is het kenmerk: C2011718 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, mei 2013

14/14

VERZONDEN 16 MEI 2013
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (0731 681 28 12
Fax (073) 6 1 4 11 15
info@brabant.nl
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Onderwerp

Afschrift besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
2013 en artikel 16 Natuurbeschermingswet

1998

Geachte heer V a n de Heijning,

Datum
14 mei 2 0 1 3

O p 11 januari 2011 hebben wij een melding Verordening stikstof en

Ons kenmerk

Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en een aanvraag artikel 16

C2011718/3409346

Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen v a n j . Moonen. De melding betreft

Uw kenmerk

het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Honcoopseweg 2 te

HDE/10196.AA004

Hilvarenbeek.

Contactpersoon
V . C . Bax

H i e r b i j doen wij u de besluiten en de bijbehorende kennisgeving toekomen.
V o o r de rechtsgang verwijzen wij naar de besluiten.

Directie
Ecologie

Telefoon

V o o r het behandelen van uw melding worden op basis van

(073) 6 8 0 85 89

de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 leges geheven. Het

Fax

legesbesluit hebben wij aan de melder verzonden. De Legesverordening

( 0 7 3 ) 6 8 0 76 41

provincie Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op www.brabant.nl.

Bijlage(n)
2 Besluiten

A a n deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons

E-mail

kenmerk te vermelden. V o o r informatie kunt u zich wenden tot de i n deze brief

Groenewetten@brabant.nl

vermelde contactpersoon.
De originele besluiten zijn verzonden aan de melder.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir. J . Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

VERZONDEN 16 MEI 2013

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 6 1 4 11 15
info@brabant.nl

De h e e r j . Moonen

www.brabant.nl

Honcoopseweg 2

Bank I N G 6 7 . 4 5 . 6 0 . 0 4 3

5081 X S H I L V A R E N B E E K
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Onderwerp

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en
artikel 16 Natuurbeschermingswet

1998
Datum
14 mei 2 0 1 3

Geachte heer Moonen,

Ons kenmerk
C2011718/3409346

O p 11 januari 2011 hebben wij een melding Verordening stikstof en

Uw kenmerk

Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en een aanvraag artikel 16
Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen. De melding betreft het uitbreiden

Contactpersoon

van een melkrundveehouderij aan de Honcoopseweg 2 te Hilvarenbeek.

V . C . Bax

Directie

Hierbij doen wij u de besluiten en de bijbehorende kennisgeving toekomen.

Ecologie

V o o r de rechtsgang verwijzen wij naar de besluiten.

Telefoon
(073) 6 8 0 85 89

V o o r het behandelen van uw melding worden op basis van

Fax

de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 leges geheven. Het

(073) 6 8 0 76 41

legesbesluit hebben wij als bijlage toegevoegd. De Legesverordening provincie

Bijlage(n)

Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op www.brabant.nl.

- 2 Besluiten
- legesbesluit

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons

E-mail

kenmerk te vermelden. V o o r informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief

Groenewetten@brabant.nl

vermelde contactpersoon.
Afschriften van de besluiten zijn verzonden aan de door u gemachtigde.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir. J . Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Hef provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

mm

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek

www.brabant.nl

Postbus 3

Bank I N G 6 7 . 4 5 . 6 0 . 0 4 3

5080 A A H I L V A R E N B E E K
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Onderwerp

Afschrift besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
2013 en artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

Datum
14 mei 2 0 1 3

Ons kenmerk
C2011718/3409351

Geacht college,
O p 11 januari 2011 hebben wij een melding Verordening stikstof en
Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en een aanvraag artikel 16
Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen v a n j . Moonen. De melding betreft
het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Honcoopseweg 2 te
Hilvarenbeek.
Hierbij doen wij u een afschrift van de besluiten en de kennisgeving toekomen.
Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na verzending bezwaar worden
ingesteld. V o o r de rechtsgang verwijzen wij naar de besluiten.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons
kenmerk te vermelden. V o o r informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief

Uw kenmerk
Contactpersoon
V . C . Bax

Directie
Ecologie

Telefoon
(073) 6 8 0 85 89

Fax
(073) 6 8 0 76 41

Biįlage(n)
2 Besluiten

E-mail
Groenewetten@brabant.nl

vermelde contactpersoon.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir. J . Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

VERZONDEN 16 MEI 2013

Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon 1073) 681 28 12

Legesbesluit

Fax (073) 6 1 4 11 15
Bank I N G 67.45.60.043

III! II lllli lil II INI
De heer J . Moonen
Datum

Honcoopseweg 2

14 mei 2 0 1 3

5081 X S H I L V A R E N B E E K

Ons kenmerk
C2011718/3407159

Directie
Ecologie

Telefoon
(073) 6 8 0 85 89

V o o r het in behandeling nemen van de melding ingevolge de Verordening stikstof

Bijlage(n)

en Natura 2000 Noord-Brabant bent u , gelet op de Legesverordening provincie
Noord-Brabant 2012, leges verschuldigd.
De leges voor een melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
bedragen 6 656.
O p basis van dit besluit behoeft u de leges nog niet te betalen. Binnenkort ontvangt u
hiervoor een nota voor betaling van het verschuldigde bedrag.
Bezwaren tegen dit legesbesluit kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit
besluit schriftelijk worden ingediend bij het hoofd van het bureau Financiën van de
provincie Noord-Brabant, tevens heffmgsambtenaar in de zin van de Provinciewet.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.
Uitstel van betaling kan slechts op schriftelijk verzoek verleend worden door het hoofd
van het bureau Financiën voornoemd.

De heffmgsambtenaar van de provincie Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir. J . Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Provincie Noord-Brabant

VERZONDEN ļ 6 MEI 2013

Afschrift aan:
O

O

Ministerie van Economische Zaken, Directie R R E , Nbwet

14 mei 2 0 1 3

vergunningenteam, Postbus 2 0 4 0 1 , 2500 E K D E N H A A G

Ons kenmerk

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

C2011718/3402877

Postbus 3, 5080 A A H I L V A R E N B E E K (nieten aan originele brief)
o

V a n D u n Advies B V , De heer F. van de Heijning, Dorpsstraat 54,
5113 T E U L I C O T E N (nieten aan originele brief)

Afschrift digitaal aan:
o
o

Datum

Handhavinggroen@brabant.nl
Groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)

