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Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

16 mei 2012

Postbank 1070176

Ons kenmerk

C2059746/3019981
Uw kenmerk

Geachte heer Welte,

-Contactgegevens

Secretariaat Groene

Op 20 december 2011 hebben wij uw melding op basis van de Verordening
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening) ontvangen.
De melding betreft een uitbreiding/wijziging van een melkrundvee- en
pluimveehouderij aan de Oldert 9 te Milheeze.

Wetten
Directie

Ecologie
Telefoon

(073) 681 21 38

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op
26 januari 2012 in de gelegenheid gesteld om tot en met 2 maart 2012 de
melding aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 1 maart 2012, om
15:11 uur ontvangen.

Fax

(073) 680 76 41
Bijlage(n)

-E-mail

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

Groenewetten@brabant.nl

Tabel 1. Uitgangssituatie

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Tabel 2. Beoogde situatie

Datum
16 mei 2012
Ons kenmerk
C2059746/3019981

Wij hebben geconstateerd dat het gecorrigeerde emmisieplafond wordt
overschreden. In uw melding doet u daarom een verzoek om saldering vanuit
de depositiebank.
Op grond van artikel 19kf, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en
artikel 12 van de Verordening hebben wij een depositiebank ingericht voor het
salderen van stikstofdeposities op voor stikstof gevoelige habitats die binnen de
Brabantse Natura 2000-gebieden liggen. De depositiebank wordt gevuld met
de vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities op de voor stikstof gevoelige
habitats van de Natura 2000-gebieden. Deze vervallen en vrijgekomen
stikstofdeposities zijn afkomstig van veehouderijbedrijven die na
7 december 2004 hun bedrijfsvoering hebben beëindigd of gewijzigd.
Wij moeten beslissen over de mogelijkheid tot het salderen via de depositiebank
van de depositie die boven de referentie-emmissie als bedoeld in artikel 22 van
de Verordening ligt. Voorwaarden voor het gebruik maken van de
salderingsbank is dat voldaan is aan de vereisten zoals opgenomen in bijlage 1
bij de Verordening, en dat het een bedrijf betreft dat valt onder de categorie A
of B zoals bedoeld in artikel 17 van de Verordening.
Uit uw melding blijkt dat er sprake is van een toename van emissie, en daarmee
depositie, van alle bestaande stallen tezamen (dat wil zeggen: alle stallen die
vóór 7 december 2004 zijn opgericht en ook onderdeel uitmaken van de
beoogde situatie), doordat u een uitbreiding van het aantal dieren en/of
aanpassingen van de stalsystemen beoogt, dan wel het houden van andere
dieren beoogt. De bestaande stallen zijn eigenlijk alle stallen op uw bedrijf
exclusief het nieuwe gedeelte aan stal 3 waar jongvee geplaatst gaat worden.
Een toename van de depositie van deze bestaande stallen kan niet worden
gesaldeerd via de depositiebank. Vanuit de Verordening kan er slechts
gesaldeerd worden voor zover er sprake is van een toename van depositie als
gevolg van het bouwen en in gebruik nemen van nieuwe stallen.

2/6

Het voorgaande heeft te maken met het systeem van de Verordening. Uit
artikel 6 van de Verordening blijkt dat er in de Verordening nadrukkelijk een
koppeling gelegd wordt tussen het bouwen van nieuwe stallen en het gebruik
kunnen maken van de depositiebank. Pas op het moment dat er een nieuwe stal
wordt gebouwd, kan er een melding worden ingediend. In dat geval kan er
gebruik worden gemaakt van de depositiebank, voor zover de nieuwe stal leidt
tot een toename van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied ten opzichte
van de referentiesituatie als bedoeld in artikel 22 van de Verordening. De
Verordening heeft immers als doel om versneld emissiereducerende technieken
te realiseren via de bouw van nieuwe stallen en de renovatie van stallen. Dit
blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit artikel 3 van de Verordening. Het zou
contraproductief (en daarmee in strijd met de bedoeling van de Verordening)
zijn om extra emissie vanuit bestaande stallen te faciliteren vanuit de
depositiebank. Voor bestaande stallen geldt immers dat de Verordening alleen
de instandhouding (en het upgraden) daarvan mogelijk maakt. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de Toelichting op artikel 2 van de Verordening.
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Vanuit het systeem, de bedoeling en de tekst van de Verordening en van de
Toelichting op de Verordening blijkt dus dat de toename van de totale depositie
van alle bestaande stallen tezamen niet gesaldeerd kan worden via de
depositiebank. Daarbij gaat het om de stallen die ook onderdeel uitmaken van
de beoogde situatie.
Aangezien uw verzoek om saldering betrekking heeft op een situatie waarin de
depositie vanuit de bestaande stallen wel toeneemt, leidt dit tot het niet
instemmen met uw verzoek om saldering.
Op 16 maart 2012 hebben wij u per brief (kenmerk C2059746/2907420)
kenbaar gemaakt dat wij op basis hiervan voornemens zijn niet in te stemmen
met de saldering. Tevens is in deze brief de mogelijkheid geboden om de
melding aan te passen zodanig dat geen sprake is van een toename van emissie
in de bestaande stallen. In de brief is u de mogelijkheid geboden om uiterlijk
27 april 2012 de melding aan te passen dan wel een zienswijze te geven op ons
voornemen niet in te stemmen met de melding. Daarmee hebben we u, op basis
van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld te
reageren op ons voornemen om niet in te stemmen met melding.
Wij hebben geen reactie ontvangen op onze brief. Wij zullen daarom niet
instemmen met de verzochte saldering.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan Hendrix UTD BV te
Boxmeer.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding en dit besluit, kunt u zich
wenden tot de behandelend ambtenaar G. (Ger) Leeuwerke van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 680 82 50.
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Besluit

C2059746/3019981

Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen
van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant,

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT NIET
IN MET DE VERZOCHTE SALDERING

ten behoeve van Landbouwbedrijf Welte BV, Oldert 9, 5763 PV te Milheeze
voor het uitbreiden van de uitbreiding/wijziging van een melkrundvee- en
pluimveehouderij aan de Oldert 9 te Milheeze.

's-Hertogenbosch, 16 mei 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

Voor meer informatie over de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998, de provinciale
Verordening stikstof en Natura 2000 en het inzien van onze besluiten kunt u terecht op onze
website: www.brabant.nl/natuurbeschermingswet.
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Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan Landbouwbedrijf Welte
BV, degene die we om een advies hebben gevraagd en overige
belanghebbenden en door de publicatie op de website www.brabant.nl onder
bekendmakingen.
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Het besluit ligt ter inzage van 25 mei 2012 tot en met 5 juli 2012.
Ter informatie vindt publicatie plaats in Eindhovens Dagblad
d.d. 25 mei 2012.
Bezwaren
Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om 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 90151, 5200 MC
’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.
Wij verzoeken u tevens om 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 om gelijktijdig met of 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 EA te Den Haag. Een voorlopige voorziening is in 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 om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake
is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening
is griffierecht verschuldigd.
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Kennisgeving “Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant”

Datum
16 mei 2012
Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op
16 mei 2012, op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 NoordBrabant NIET hebben ingestemd met een verzochte saldering via de
depositiebank ten behoeve van Landbouwbedrijf Welte BV, Oldert 9, 5763 PV
te Milheeze voor een uitbreiding/wijziging van een melkrundvee- en
pluimveehouderij aan de Oldert 9 te Milheeze.

C2059746/3019981

De melding, het besluit 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 (tel. 073 681 21 38). Vanaf het moment van
bekendmaking is het besluit in te zien op onze website
www.brabant.nl/stikstofbesluit of digitaal op te vragen bij
Groenewetten@brabant.nl.
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden
ingesteld door belanghebbenden.
Het besluit ligt ter inzage van 25 mei 2012 tot en met 5 juli 2012.
Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en
adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Wij verzoeken u
tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te
vermelden.
Dit besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is
daarom mogelijk om gelijktijdig met of 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 C2059746 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, 16 mei 2012
pl.datum: 25 mei 2012
plaatsen: Eindhovens Dagblad
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Afschrift aan:
o Ministerie van EL&I, Directie Regionale Zaken, Vestiging Eindhoven,
De heer G. Verschuren, Postbus 6111, 5600 HC EINDHOVEN
o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente GemertBakel, De heer M. Kerkhof, Postbus 10.000, 5420 DA GEMERT
(nieten aan originele brief)
o Hendrix UTD BV, De heer B. Frederix, Postbus 1, 5830 MA
BOXMEER (nieten aan originele brief)
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Afschrift digitaal aan:
o Handhavinggroen@brabant.nl
o Groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)
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