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Datum
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Ons kenmerk
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Geachte heer, mevrouw Loeffen,

Kenmerk FG
bedrijfsontwikkeling

--

Op 17 april 2012 hebben wij uw melding ontvangen.

Contactgegevens

Secretariaat Groene

Uw melding geldt als een salderingsverzoek op basis van het overgangsrecht
conform artikel 26 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
2013 (hierna: de Verordening).

Wetten
Directie

Ecologie
Telefoon

Het salderingsverzoek is gedaan voor het uitbreiden/wijzigen van een
varkenshouderij, aan de Hoolbeemdweg 51, 5345 DX te Oss in de gemeente
Oss.

(073) 681 21 38
Fax

(073) 680 76 41
Bijlage(n)

Wij hebben uw salderingsverzoek beoordeeld en hebben ons daarbij gebaseerd
op de hieronder door u aangeleverde gegevens.

-E-mail

Groenewetten@brabant.nl

Tabel 1. Uitgangssituatie
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Tabel 2. Beoogde situatie

De stalsystemen zoals in bovenstaande tabellen weergegeven door een Rav-code verwijzen naar
de Regeling ammoniak en veehouderij, Staatscourant 2012, nr. 21301 (24 oktober 2012).

De totale emissie in de uitgangssituatie, zoals bedoeld in artikel 14 van de
Verordening, bedraagt 7.632 kg NH3/jr. In de beoogde situatie bedraagt de
opgegeven totale emissie 8.048,3 kg NH3/jr.
Wij hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan de eisen uit de
Verordening. Aangezien de aanvraag uitgaat van een toename van emissie ten
opzichte van de uitgangssituatie hebben wij op basis van de aangeleverde
gegevens een salderingsberekening uitgevoerd. Deze berekening is gemaakt
conform de Regeling stikstof en Natura 2000 Noord- Brabant.
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Uit deze berekening blijkt dat de toename van emissie leidt tot een depositie die
- op alle punten binnen de voor stikstof gevoelige habitats binnen de
verschillende Brabantse Natura 2000-gebieden - lager is dan de drempelwaarde
van 0,051 mol NH3/ha/jr. Gezien het bepaalde in de Regeling stikstof en
Natura 2000 Noord-Brabant worden alleen gridcellen met een depositie van
meer dan 0,051 mol NH3/ha/jr. als input of te salderen beschouwd. Er is dan
ook geen saldering nodig uit de depositiebank. Er is daarom geen
ammoniakdepositie uit de depositiebank voor uw uitbreiding/wijziging
onttrokken.
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Het bovenstaande is een feitelijke mededeling en geen besluit in de zin van
artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Er staat geen bezwaar of beroep
tegen open.
Voor het behandelen van uw salderingsverzoek worden ingevolge de
Legesverordening provincie Noord-Brabant geen leges geheven.
Ten slotte merken we op dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State op 7 september 2011 een uitspraak heeft gedaan waaruit blijkt dat er ook
een vergunningplicht is voor het wijzigen van een veehouderij zonder toename
van stikstofdepositie ten opzichte van de milieuvergunde situatie van
7 december 2004. Daarom dient u tevens een vergunning op basis van artikel
19d Natuurbeschermingswet 1998 bij ons aan te vragen.
Indien u deze vergunning, dan wel via de omgevingsvergunning, reeds heeft
aangevraagd, wordt u hierover apart bericht.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit
kenmerk te vermelden.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan FG Bedrijfsontwikkeling
BV, de heer R. van Lieshout, Postbus 30, 5469 ZG te Erp.
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Voor inhoudelijke informatie over uw salderingsverzoek, kunt u zich wenden
tot de behandelend ambtenaar S. (Simon) Teerink van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 680 8291.
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’s-Hertogenbosch, 30 juli 2013,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir. 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/natuurbeschermingswet en www.brabant.nl/stikstofbesluit.
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Afschrift a :
o Het ministerie van Economische Zaken, Directie RRE, Nbwet
vergunningenteam, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG
o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,
Postbus 5, 5340 BA OSS
o FG Bedrijfsontwikkeling BV, de heer R. van Lieshout, Postbus 30,
5469 ZG ERP
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Afschrift digitaal aan:
o Handhavinggroen@brabant.nl
o Groenewetten@brabant.nl (PDF brief met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)
o Azoethout@brabant.nl – A. (Aafke) Zoethout (ECL/NV)
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