VOF van den Bosch van Lankveld
De heer Van den Bosch
Langstraat 4
5428 NA VENHORST

Onderwerp

Datum

Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000
Noord-Brabant 2013

12 maart 2014
Ons kenmerk

C2080434/3546414
Kenmerk Geling advies
--

Geachte heer Van den Bosch,

Contactgegevens

Secretariaat Groene
Wetten

Op 28 juni 2012 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 toepassing.

Telefoon

(0485) 729 189
Bijlage(n)

E-mail

Groenewetten@brabant.nl

Het salderingsverzoek is gedaan voor de uitbreiding van een bestaand
melkrundveehouderij aan de Langstraat 4 te Venhorst.
Wij weigeren uw salderingsverzoek omdat momenteel onvoldoende saldo
beschikbaar is in de depositiebank voor alle gebieden in Noord-Brabant en dit
ook niet meer voorhanden zal komen.
Toelichting
Middels uw salderingsverzoek heeft u aangegeven te willen salderen via de
depositiebank. Deze saldering werd tot 13 november 2013 als mitigerende
maatregel gebruikt bij een aanvraag om een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling)
heeft op 13 november 20131 echter een aantal uitspraken gedaan die
vergaande consequenties heeft voor de werking van de depositiebank, maar
vooral voor de vulling van de depositiebank.
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201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2 en 201303816/1/R2

De Afdeling oordeelt dat het gebruik van salderingsbesluiten als mitigerende
maatregel bij Natuurbeschermingswetvergunningen, zoals door Noord-Brabant
wordt gebruikt, is toegestaan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Die voorwaarden zijn strenger dan door ons werd aangenomen. Zo mogen
uitsluitend ammoniakrechten in de depositiebank worden opgenomen van
bedrijven die na 29 september 2009 zijn gestopt. Op deze datum is het
Convenant Stikstof en Natura 2000 gesloten. Dit convenant vormt de basis van
de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.
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In de depositiebank zijn echter ook ammoniakrechten opgenomen van
bedrijven die voor 29 september 2009 zijn gestopt. Deze vulling is samen met
de vulling van bedrijven die gestopt zijn na 29 september 2009 reeds
(grotendeels) uitgegeven. Aangezien uit de depositiebank niet te herleiden is aan
wie specifiek de vulling per bedrijf is uitgegeven, heeft dit tot gevolg dat de bank
onvoldoende vulling heeft om depositie uit te geven.
Op 20 december 2013 is de Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
gewijzigd. Salderingsverzoeken worden niet meer 6 maanden aangehouden
wanneer sprake is van onvoldoende saldo voor één of meerdere voor stikstof
gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Het is niet te verwachten dat er in
de periode tot aan de Programmatische Aanpak Stikstof nog saldo zal ontstaan
in de depositiebank. De aanhoudingsprocedure zoals deze was beschreven in
artikel 5 van de Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant is met de
Eerste wijzigingsregeling Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
komen te vervallen.
Op grond van het bovenstaande wordt uw salderingsverzoek geweigerd omdat
te weinig saldo in de depositiebank aanwezig is.
Staltechnische eisen
In artikel 27 van de Verordening is opgenomen dat op meldingen en
salderingsverzoeken die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding
van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 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 gelding blijft behouden. Aangezien onderhavig salderingsverzoek alleen
wordt geweigerd omdat onvoldoende saldo voorhanden is, blijven op basis van
artikel 27 de technische eisen van toepassing zoals die golden op het moment
dat het salderingsverzoek werd ingediend. Dit betreft de nieuwe stal(len) zoals u
deze als onderdeel van de melding in onderstaande beoogde situatie heeft
aangegeven.
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Tabel beoogde situatie:
Stal nr.

Nieuwe
stal

2

Stal opgericht na

Stalsysteem

3

(RAV-code)

uitgangssituatie

Diercategorie

Aantal

Emissiefactor

Emissie totaal

dieren

per dier

(kg NH3/jr.)

(kg NH3/jr.)
1

Ja

Nee

A3

Jongvee

11

3,9

42,9

1

Ja

Nee

A 1.100.2

Melkkoeien

16

11

176,0

1

Nee

Nee

A3

Jongvee

18

3,9

70,2

1

Nee

Nee

A 1.100.2

Melkkoeien

68

11

748

1

Nee

Nee

A 1.13.2

Melkkoeien

36

8,1

291,6

1

Nee

Ja

A 1.100.2

Melkkoeien

118

11

1298,0

1

Nee

Ja

A 1.13.2

Melkkoeien

62

8,1

502,2

1

Ja

Nee

A 1.13.2

Melkkoeien

52

8,1

421,2

2

Nee

Nee

A3

Jongvee

80

3,9

312,0

5

Ja

Nee

A7

Fokstieren en overig rundvee

30

9,5

285,0

B

Nee

Nee

A3

Jongvee

9

3,9

35,1

Iglo’s

Nee

Nee

A3

Jongvee

11

3,9

42,9

Totaal:

4.225,1

Aanvraag om een Natuurbeschermingswetvergunning
Uit de uitspraak van 13 november 2013 van de Afdeling is verder gebleken dat
de salderingsbesluiten zoals door ons genomen niet als mitigerende maatregel
kunnen dienen. Voor de aanvraag om een Natuurbeschermingswetvergunning
dient u 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.
In de zomer van 2014 zal (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 project alsnog te kunnen realiseren.

2

Geef hier met “ja” aan wanneer het een nieuwe stal (of geheel of gedeeltelijk gerenoveerde stal)

betreft waarvoor in de beoogde situatie een bouwvergunning nodig is. Deze nieuwe stallen dienen
gemiddeld in de beoogde situatie minimaal te voldoen aan de eisen gesteld in Bijlage 1 van de
verordening, tenzij deze vallen onder het overgangsrecht (artikel 35).
3

Geef hier met “ja” aan wanneer het een nieuw opgerichte stal (of geheel of gedeeltelijk

gerenoveerde stal) betreft, waarvoor een bouwvergunning nodig was die na de uitgangssituatie is
opgericht en niet nieuw is in de beoogde situatie (dit zijn dus stallen die in de tussenliggende
periode zijn opgericht of gerenoveerd, deze vallen onder het overgangsrecht (artikel 35) en
hoeven dus niet te voldoen aan Bijlage 1 van de verordening).
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Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit
kenmerk te vermelden.

Datum

12 maart 2014
Ons kenmerk

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan Geling Advies BV,
de heer R. Sommers, Postbus 12, 5845 ZG te Sint Anthonis.

C2080434/3546414
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Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen
van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 en de
Eerste wijzigingsregeling Regeling stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant,

C2080434/3546414

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

ten behoeve van VOF van den Bosch van Lankveld, de heer Van den Bosch,
Langstraat 4, 5428 NA te Venhorst voor het uitbreiden van een
melkrundveehouderij aan de Langstraat 4 te Venhorst, in de gemeente
Boekel.

's-Hertogenbosch, 12 maart 2014
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord
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Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan
VOF van den Bosch van Lankveld, degene(n) die we om een advies hebben
gevraagd en overige belanghebbenden en door de publicatie op de website
www.brabant.nl onder bekendmakingen en op www.overheid.nl.
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Ons kenmerk

C2080434/3546414

Het besluit ligt ter inzage van 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014.
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 2013”
VOF van den Bosch van Lankveld, Boekel, C2080434

Datum

12 maart 2014
Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op
12 maart 2014, op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 NoordBrabant 2013, niet hebben ingestemd met een verzochte saldering via de
depositiebank ten behoeve van VOF van den Bosch van Lankveld,
de heer van den Bosch, Langstraat 4, 5428 NA te Venhorst voor het uitbreiden
van een melkrundveehouderij aan de Langstraat 4 te Venhorst (gemeente
Boekel).

C2080434/3546414

Het salderingsverzoek, het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien
vanaf bekendmaking bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
Telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Groenewetten@brabant.nl of
terug te vinden 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 14 maart 2014
tot en met 24 april 2014.
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 C2080434 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, maart 2014
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Afschrift aan:
o Het ministerie van EL&I, Directie RRE, Nbwet vergunningenteam,
Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG
o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel,
Postbus 99, 5427 ZH BOEKEL
(nieten aan originele brief)
o Geling Advies BV, de heer R. Sommers, Postbus 12, 5845 ZG SINT
ANTHONIS
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Digitaal afschrift aan:
o Groenewetten@odbn.nl (pdf besluit met handtekening +
verzendstempel/advertentie)
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