Provincie N o o r d - B r a b a n t

Maatschap van Eert
De heer J.W.H. van Eert
Vierhoeven 3
4651 V N STEENBERGEN NB

VERZONDEN C 7 NOV. ZQ13

Onderwerp

Besluit weigering salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000

Datum
4 november 2 0 1 3
Ons kenmerk
C2040789/3488225

Geachte heer Van Eert,
Op 14 juli 2011, om 16:04 uur hebben wij een melding Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen. De melding betreft het uitbreiden
van een melkrundveebedrijf aan de Vierhoeven 3 te Steenbergen.
Hierbij doen wij u het besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor
de rechtsgang verwijzen wij naar het besluit.
Voor het behandelen van uw melding worden ingevolge de Legesverordening
provincie Noord-Brabant 2012 geen leges geheven.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons
kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief
vermelde contactpersoon.

Uw kenmerk

Contactpersoon
Secretariaat Groene

Wetten
Telefoon
(0485) 729 189
Bijlage(n)
Afschrift besluit
Email
Groenewetten@Ddbn.nl

Provincie Noord-Brabant

Datum
4 november 2013
Ons kenmerk
C2040789/3488225

Victorialaan 1 b-g | 5213 JG 's-Hertogenbosch
Gildekamp8 | 5431 SP Cuijk
Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
(0485)-338 300
groenewetten@odbn.nl | www.odbn.nl
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Provincie Noord-Brabant

Maatschap van Eert
De heer J.W.H. van Eert
Vierhoeven 3
4651 V N STEENBERGEN

V E R Z O N D E N C 7 NOV. 2013

Onderwerp

Besluit weigering salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000

Datum
4 november 2013
Ons kenmerk
C2040789/3463930

Geachte heer Van Eert,

Kenmerk ZLTO Advies
JCO05082013-Vïerhoeven 3

Contactgegevens

Op 14 juli 2011 hebben wij uw melding op basis van de Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen. Inmiddels is de Verordening
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 (hierna: de Verordening) in
werking getreden en wordt uw melding, conform artikel 26 van de Verordening
gezien als een salderingsverzoek. Tevens is artikel 27 van de Verordening van
toepassing.

Secretariaat Groene
Wetten
Telefoon
(0485) 729 189
Bijlage(n)

E-mail

Het salderingsverzoek is gedaan voor het uitbreiden van een
melkrundveehouderij, aan de Vierhoeven 3 te Steenbergen in de gemeente
Steenbergen.
Momenteel is er onvoldoende salderingsruimte beschikbaar voor de Natura
2000-gebieden Krammer-Volkerak en Brabantse Wal. Wij weigeren derhalve,
conform artikel 5, lid 4 onder b van de Regeling stikstof en Natura 2000
Noord-Brabant uw salderingsverzoek.
Overweģnįşn
Wij hebben uw salderingsverzoek beoordeeld en geconstateerd dat voor
de voorgenomen uitbreiding van uw veehouderij, saldering nodig is. U heefl
aangegeven te willen salderen middels de depositiebank.
Op 27 juli 2012 hebben wij u kenbaar gemaakt dat uw verzoek wordt
aangehouden omdat voor één of meerdere voor stikstof gevoelige habitats
in Natura 2000-gebieden te weinig saldo in de depositiebank aanwezig is
om positief te kunnen beschikken op uw salderingsverzoek. Wij hebben uw
salderingsverzoek aangehouden voor een periode van zes maanden omdat wij
verwachtten dat in deze periode de depositiebank met voldoende saldo zou
worden gevuld.

Groenewetten@jdbn.nl

Provincie N o o r d - B r a b a n t

Datum

In de brief tot aanhouden van uw salderingsverzoek met zes maanden is de
verwachting gewekt dat de depositiebank binnen een periode van zes maanden
met voldoende saldo zou worden gevuld om uw salderingsverzoek alsnog te
kunnen honoreren. Deze termijn is in uw geval verlopen. De reden waarom wij
pas op dit moment zijn overgegaan tot het voornemen tot weigeren van uw
salderingsverzoek heeň te maken met de inwerkingtreding van de gewijzigde
Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 op
29 maart 2013. Op basis van deze wijziging is er meer depositie in de
depositiebank opgenomen dan voorheen mogelijk was. De verwachting was dat
na deze extra vulling er voldoende saldo aanwezig zou zijn om alle bedrijven
die eerder een brief tot aanhouden van hun salderingsverzoek hebben
ontvangen alsnog te kunnen salderen. Er zijn echter regionale verschillen. In
grote delen van Noord-Brabant is extra saldo beschikbaar gekomen maar lokaal
kan dit verschillen. Helaas heeft in uw geval deze extra vulling niet geleid tot
dusdanig extra depositie om uw salderingsverzoek alsnog te honoreren en is
tevens niet de verwachting dat op korte termijn er wel extra vulling zal komen
in de depositiebank.
Met de inwerkingtreding van de Verordening is tevens de verplichting om te
salderen middels de depositiebank vervallen. U kunt er derhalve ook voor
kiezen om zelf voor saldering te zorgen om de toename van depositie op de
Natura 2000-gebieden te mitigeren. Dit is een mogelijkheid binnen de
vergunningprocedure van de Natuurbeschermingswet 1998.

4 november 2013
0 n s kenmerk
C2040789/ 3463930

Daarnaast zal volgend jaar zeer waarschijnlijk de Programmatische Aanpak
Stikstof in werking treden. Dit is een landelijk kader waarbinnen
ontwikkelruimte voor uitbreidingen van stikstofdepositie uitgegeven kan
worden. Wellicht dat u in de nabije toekomst een beroep kunt doen op basis
van deze nieuwe wetgeving om uw uitbreiding alsnog te kunnen realiseren.
Ingevolge artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij u per brief
op 9 juli 2013 in de gelegenheid gesteld te reageren op ons voornemen tot het
niet instemmen met het verzoek om saldering. Wij hebben op 6 augustus 2013
van ZLTO Advies, de heer A.C.H.M. Commissaris, namens u, een zienswijze
ontvangen. De zienswijze heeft, samengevat, betrekking op de volgende punten.
1. De melding moet kunnen worden geaccepteerd en het
salderingsverzoek moet opnieuw worden aangehouden.
2. Het verzoek wordt gedaan om, als het verzoek om saldering wordt
geweigerd, het verzoek om saldering direct opnieuw in behandeling te
nemen met behoud van de wachtrij in de depositiebank. Daarbij dient
ook het gekozen stalsysteem van de nieuwe stal gerespecteerd te worden
voor het geval er tussentijds een wijziging van de bijlage 1 (met
minimale staleisen) plaats vindt waardoor de nieuwe stal niet meer aan
de Verordening kan voldoen.
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3. Het is oneerlijk dat iemand die bijna twee jaar geleden een melding met
het verzoek tot saldering heefl ingediend, straks weer helemaal
achteraan moet sluiten in de rij voor het verkrijgen van
ammoniak(depositie).

Datum
4 november 2013
o n s kenmerk
C2040789/ 3463930

Reactie op zienswijze
1. Uit artikel 26 van de inmiddels inwerking getreden Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 volgt dat de melding geldt als
een verzoek om saldering. Op grond van artikel 5 van de Regeling
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant kunnen wij een
salderingsverzoek voor maximaal zes maanden aanhouden. Er is
derhalve geen grondslag voor het opnieuw aanhouden van het
salderingsverzoek
2. In artikel 27 van de Verordening is opgenomen dat op meldingen en
salderingsverzoeken die zijn ingediend voor het tijdstip van
inwerkingtreding van deze Verordening, artikel 1, onder i en bijlage 1
van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant zoals die
luidde op het tijdstip van indiening van die melding zijn geding blijfl
behouden. Met dit besluit wordt het salderingsverzoek afgehandeld.
Wanneer een nieuw salderingsverzoek wordt ingediend, zal het
salderingsverzoek wederom op volgorde worden behandeld zoals
aangegeven in de Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant, dit
is op datum van ontvangst van alle vereiste gegevens.
3. In de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (oud) en het
protocol depositiebank (oud) is de wijze waarop de afhandeling van
salderingsverzoeken plaatsvindt opgenomen. Ook in het geval
onvoldoende saldo beschikbaar is. Op basis van deze werkwijze is uw
verzoek behandeld. O ok in de inmiddels inwerking getreden
Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en de
Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant is deze werkwijze
opgenomen. Wij hebben uw verzoek reeds aangehouden en gelet op de
ontwikkelingen verwachten wij niet dat op korte termijn mogelijke
vulling van de depositiebank zich voordoet. Op basis van de
vastgestelde werkwijze is uw verzoek eerst aangehouden en omdat
momenteel geen saldo voorhanden is of op korte termijn voorhanden
komt, wijzen wij uw verzoek af
Uw zienswijze leidt niet tot gewijzigde inzichten en wij besluiten derhalve uw
salderingsverzoek te weigeren.
U heeft overigens in het kader van de aanvraag Natuurbeschermingswet 1998
de mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor mitigerende maatregelen om de
significante gevolgen ongedaan te maken.
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Dit hoefl door het inwerking treden van de Verordening stikstof en Natura
2000 Noord-Brabant 2013 niet meer uitsluitend via de depositiebank.

Datum
4 november 2013
Ons kenmerk

Uw zienswijze leidt niet tot gewijzigde inzichten en wij besluiten derhalve uw
salderingsverzoek te weigeren.

C2040789/ 3463930

U heeft overigens in het kader van de aanvraag Natuurbeschermingswet 1998
de mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor mitigerende maatregelen om de
significante gevolgen ongedaan te maken. Dit hoeft door het inwerking treden
van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 niet meer
uitsluitend via de depositiebank.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit
kenmerk te vermelden.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden ZLTO Advies,
de heer A.C.H.M. Commissaris, Postbus 100, 5201 AC te 's-Hertogenbosch.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding, kunt u zich wenden tot de
behandelend ambtenaar J.M.B. (Anne)Fleerakkers van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (06)46258472.
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Besluit

Datum
4 november 2013

Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen
van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013,

Ons kenmerk
C2040789/3463930

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN V A N NOORD-BRABANT NIET
I N MET DE VERZOCHTE SALDERING

ten behoeve van de heer J.W.H. van Eert, Vierhoeven 3 te Steenbergen voor
het uitbreiden van een melkrundveehouderij, aan de Vierhoeven 3 te
Steenbergen.

's-Hertogenbosch, 4 november 2013
Gedeputeerde Staten van Noord-Bi/iixmt,
namens deze,

ing. J.J.TT Cremers, directeur
Omgevingsdienst Brabant Noord

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 en www.brabant.nl/ stikstofbesluit.
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Datum

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-H ertogenbosch.
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
bezwaarťŕììbrabariĮ.ľil.

4 november 2013
o n s kenmerk
C2040789/ 3463930

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 EADen 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 2013"

Datum

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op
4 november 2013, op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000
Noord-Brabant 2013, niet hebben ingestemd met een verzochte saldering via
de depositiebank ten behoeve van Maatschap van Eert,
de heer J.W.H. van Eert, Vierhoeven 3, 4651 V N te Steenbergen.

O n s kenmerk

4 november 2013

C2040789/ 3463930

Het salderingsverzoek het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien
vanaf bekendmaking bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).
Telefoon (0485) 729 189.
Het salderingsbesluit is digitaal op te vragen bij Groenewetten@odbn.nl of
terugvinden op de website: www.brabant.nl/ loket/ verleende-vergunningen.
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden
ingesteld door belanghebbenden. Het besluit ligt ter inzage van
8 november 2013 tot en met 19 december 2013.
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 C2040789 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, 4 november 2013
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Afschrift aan:
o Ministerie EZ Directie RRE NBwet Vergunningenteam te Den Haag;
o ZLTO Advies, De heer A.C.H.M. Commissaris, Postbus 100, 5201
AC 'S-HERTOGENBOSCH (nieten aan originele brief)
o Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus
6, 4650 A A STEENBERGEN
0
Groenewetten(5),odbn.nl

Datum
4 november 2013
O n s kenmerk
C2040789/3463930
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ZLTO
De heer J.A.P. Oerlemans
Postbus 100
5201 AC 'S-HERTOGENBOSCH

VERZONDEN C 7 NOV. 2013

Onderwerp

Afschrift besluit weigering salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura
2000

Datum
4 november 2 0 1 3
Ons kenmerk

Geachte heer Oerlemans,
O p 14 juli 2011, om 16:04 uur hebben wij een melding Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen van maatschap van Eert. De
melding betreft het uitbreiden van een melkrundveebedrijf aan de
Vierhoeven 3 te Steenbergen.
Hierbij doen wij u een afschrift van het besluit en de bijbehorende kennisgeving
toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij naar het besluit.
Voor het behandelen van uw melding worden ingevolge de Legesverordening
provincie Noord-Brabant 2012 geen leges geheven.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons
kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief
vermelde contactpersoon.

C2040789/3488225
Uw kenmerk

Contactpersoon
Secretariaat Groene
Wetten
Telefoon
(0485) 729 189
Bijlage(n)
Afschrift besluit
E-mail
Groenewetten@)dbn.nl

Provincie Noord-Brabant

Datum
4 november 2 0 1 3

namens deze,

Ons kenmerk
C2040789/3488225

mg. J

Cremers

Victorialaan 1 b-g | 5213 JG 's-Hertogenbosch
Gildekamp 8 | 5431 SP Cuijk
Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
(0485J-338 300
groenewetten@odbn.nl | www.odbn.nl
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Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen
Postbus 6
4650 A A STEENBERGEN NB

VERZONGEN C 7 HOV. 2013

Onderwerp

Afschrift besluit weigering salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura
2000

Datum

Geacht college,

4 november 2013
Ons kenmerk

Op 14 juli 2011, om 16:04 uur hebben wij een melding Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen van maatschap van Eert,
Vierhoeven 3, 4651 V N te Steenbergen. De melding betreft het uitbreiden van
een melkrundveebedrijf aan de Vierhoeven 3 te Steenbergen.

C2040789/3488227

Hierbij doen wij u een afschrift van het besluit en de kennisgeving toekomen.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na verzending bezwaar worden
ingesteld. Voor de rechtsgang verwijzen wij naar het besluit.

Wetten

Uw kenmerk

Contactpersoon
Secretariaat Groene

Telefoon
(0485) 729 189
Bijlage(n)

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons
kenmerkte vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief
vermelde contactpersoon.
Gedeputeerde Staten van N o o r d ^ í a b a n t ,
namens deze,

į

f

ing. J.J.TxCrem/śrs, directeur
O mgevingsdienst Brabant Noord
Victorialaan 1 b-g | 5213 JG 's-Hertogenbosch
Gildekamp 8 | 5431 SP Cuijk
Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
(0485^38 300
groenewetten@odbn.nl | www.odbn.nl

Afschrift besluit
E-mail
Groenewetten@Ddbn.nl

