De heer J. Bevers
Akkerweg 1
5469 PR ERP

Onderwerp

Datum

Salderingsbesluit Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

12 maart 2014
Ons kenmerk

C2079169/3488556
Kenmerk AGRON Advies

Geachte heer Bevers,

Contactgegevens

Secretariaat Groene

Op 20 juni 2012 hebben wij uw melding ontvangen.

Wetten
Telefoon

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).

(0485) 729 189
Bijlage(n)

E-mail

Het salderingsverzoek is gedaan voor de uitbreiding/wijziging van een
bestaande varkenshouderij, aan de Akkerweg 1 te Erp.
Wij kunnen niet instemmen met uw verzoek omdat niet wordt voldaan aan te
staltechnische eisen zoals opgenomen in bijlage 1 van de Verordening stikstof
en Natura 2000 zoals deze gold ten tijden van het indienen van uw verzoek.
Toelichting
Wij hebben uw salderingsverzoek beoordeeld en hebben ons daarbij gebaseerd
op de door u aangeleverde gegevens.

Groenewetten@brabant.nl

Datum

12 maart 2014

Tabel 1. Uitgangssituatie

Ons kenmerk

C2079169/3488556
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Datum

12 maart 2014
Ons kenmerk

Tabel 2. Beoogde situatie
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Datum

12 maart 2014
Ons kenmerk

C2079169/3488556

De stalsystemen zoals in bovenstaande tabellen weergegeven door een Rav-code verwijzen naar
de Regeling ammoniak en veehouderij

De totale emissie in de uitgangssituatie, zoals bedoeld in artikel 14 van de
Verordening, bedraagt 4235,3 kg NH3/jr. In de beoogde situatie bedraagt de
opgegeven totale emissie 4998,12 kg NH3/jr.
Wij hebben geconstateerd dat in stal 1 voor de huisvesting van 16 kraamzeugen
en in stal 2 voor de huisvesting van 66 guste en dragende zeugen niet voldoet
aan de vereisten uit bijlage 1 van de Verordening stikstof en Natura 2000 zoals
deze gold ten tijden van indienen van uw verzoek.
Op 7 november 2013 en 21 januari 2014 is hierover contact opgenomen met
uw adviseur van Argon Advies.
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Datum

Besluit

12 maart 2014
Ons kenmerk

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,

C2079169/3488556

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT NIET
IN MET HET VERZOEK OMDAT NIET WORDT VOLDAAN AAN DE
STALTECHNISCHE EISEN

ten behoeve van de heer J. Bevers, Akkerweg 1, 5469 PR te Erp voor het
uitbreiden van een varkenshouderij aan de Akkerweg 1 te Erp, in de gemeente
Veghel.

'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 de heer J. Bevers,
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.

Datum

12 maart 2014
Ons kenmerk

C2079169/3488556

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”

Datum

12 maart 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op
12 maart 2014, 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 de heer J. Bevers, Akkerweg 1, 5469 PR te
Erp voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Akkerweg 1 te Erp, in
de gemeente Veghel.

Ons kenmerk

C2079169/3488556

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 C2079169 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 Veghel,
Postbus 10001, 5460 DA VEGHEL
(nieten aan originele brief)
o Agron Advies, Mevrouw J. van den Berg, Koppelstraat 95, 5741 GB
BEEK EN DON

Datum

12 maart 2014
Ons kenmerk

C2079169/3488556

Digitaal afschrift aan:
o Groenewetten@odbn.nl (pdf besluit met handtekening +
verzendstempel/advertentie)
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