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Onderwerp

Datum

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

10 augustus 2011
Ons kenmerk
C2019584/2760978
Uw kenmerk

Geachte heer Kemperman,

Contactgegevens
Secretariaat Groene

Op 16 maart 2011, om 15:43 uur, hebben wij uw melding op basis van de
Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening)
ontvangen. De melding is gedaan voor het uitbreiden van een pluimvee- en
paardenhouderij, aan de Beukenlaan 26 te Sterksel.

Wetten
Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 681 21 38

Procedure
Omdat de melding niet in lijn is met de Verordening hebben wij u op 13 mei
2011 in de gelegenheid gesteld om tot 13 juni 2011 de melding aan te passen.

Fax
(073) 680 76 41
Bijlage(n)
--

Bij de melding ontbrak de plattegrondtekening van de beoogde situatie.
Daarnaast klopte de sommatie van het gecorrigeerd emissieplafond in tabel 1
niet en werd in tabel 2 voor het stalsysteem E 3.100 de verkeerde emissiefactor
voor het gecorrigeerd emissieplafond gehanteerd.

E-mail
Groenewetten@brabant.nl

Wij hebben geen aanpassing van de melding ontvangen.
Saldering
Wij hebben de melding beoordeeld en geconstateerd dat voor de beoogde
situatie de emissie ten opzichte van het gecorrigeerde emissieplafond in de
uitgangssituatie toeneemt. U heeft in uw melding aangegeven te willen salderen
via de depositiebank. Uw melding wordt daarom gezien als een
salderingsverzoek conform artikel 6, lid 2, van de Verordening.
Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Uitbreiding
Wij hebben geconstateerd dat het bedrijf in de periode tussen 7 december 2004
en 25 mei 2010 al is uitgebreid in emissie en depositie op de Natura 2000gebieden Strabrechtse Heide & Beuven, Weerter- en Budelerbergen &
Ringselven en Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Zoals in artikel 36
van de Verordening is vermeld, geldt dat wij voor de bedrijven die in deze
periode zijn uitgebreid in emissie en depositie, een voorziening treffen, die
onder andere kan inhouden dat er een compenserende onttrekking plaatsvindt
aan de depositiebank.
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Op dit moment wordt aan de bovengenoemde voorziening gewerkt, maar is
deze nog niet vastgesteld. Hierdoor geldt dat op basis van artikel 32 van de
Verordening, nog niet het juiste referentiemoment kan worden vastgesteld voor
het salderen van de beoogde uitbreiding in emissie en depositie van het bedrijf
van na 25 mei 2010. Hierbij speelt ook dat dit bedrijf valt in categorie B, zoals
bedoeld in artikel 17 van de Verordening. Voor dergelijke bedrijven zijn er
complicerende factoren, zoals de beperking van het groeitempo als bedoeld in
artikel 28 van de Verordening.
Omdat, totdat wij de voorziening hebben getroffen, het juiste referentiemoment
van dit bedrijf nog niet kan worden bepaald, kunnen wij voorlopig niet met dit
verzoek tot saldering instemmen.
Wij wijzen u erop dat op het moment dat wij deze voorziening getroffen
hebben, wij eerst beoordelen of deze ook geldt voor de uitbreiding in emissie en
depositie van uw bedrijf in de periode tussen 7 december 2004 en 25 mei
2010. Daarna kunt u een melding en verzoek tot salderen indienen voor een
volgende uitbreiding van het bedrijf.
Horen
Op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij u in
de gelegenheid gesteld te reageren op ons voornemen tot het niet instemmen
met het verzoek om saldering. Op 27 juni 2011 hebben wij telefonisch contact
met u gezocht.
In reactie op ons voornemen gaf u aan dat u het probleem met betrekking tot
een interimuitbreiding heeft besproken met de heer R. Somers van Van
Gerwen Advies, en dat u zult wachten op de juiste voorziening aangezien er
weinig andere keus is. U gaf daarnaast ook aan dat u ten tijde van de
uitbreiding, die heeft plaats gevonden tussen 7 mei 2004 en 25 mei 2010, bij
de provincie Noord-Brabant heeft geïnformeerd naar de noodzaak tot een
Natuurbeschermingswetvergunning, maar dat u toen te horen kreeg dat gezien
de afstand tot het meest nabij gelegen Natura-2000 gebied (> 3 km), een
milieuvergunning voldoende was.
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Reactie GS: Hoewel het niet na te gaan is of er in het verleden (telefonisch)
contact is geweest tussen u en de provincie, kan het inderdaad zo zijn dat een
dergelijke mededeling is gedaan. Naar de destijds geldende inzichten was dat
ook correct. Inmiddels zijn de inzichten echter gewijzigd. Omdat er geen
formeel besluit is waarop we ons kunnen baseren, moeten we uitgaan van de
huidige inzichten, zoals deze hierboven zijn geformuleerd.
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Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de heer R. Somers van
Van Gerwen Advies.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding en dit besluit, kunt u zich
wenden tot het secretariaat groene wetten van het bureau Natuurverkenningen
van de directie Ecologie. Telefoon (073) 681 21 38.
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Besluit

Datum
10 augustus 2011

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

Ons kenmerk
C2019584/2760978

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

ten behoeve van de heer J.G.M. Kemperman, Beukenlaan 26, 6029 PZ te
Sterksel voor het uitbreiden van een pluimvee- en paardenhouderij aan de
Beukenlaan 26 te Sterksel, in de gemeente Heeze-Leende, gelegen in of in de
nabijheid van de Natura 2000-gebieden Strabrechtse Heide & Beuven,
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven en Leenderbos, Groote Heide & De
Plateaux.

's-Hertogenbosch, 10 augustus 2011,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. M.C. Visser,
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 J.G.M. Kemperman,
degene(n) die we om een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden.
Kennisgeving vindt plaats in het Eindhovens Dagblad, Editie Eindhoven
Noord/Oost d.d. 17 augustus 2011.
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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 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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Datum

Kennisgeving “Verordening stikstof en Natura 2000 NoordNoord-Brabant”

10 augustus 2011
Ons kenmerk
C2019584/2760978

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op 10 augustus
2011, op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
NIET hebben ingestemd met een verzochte saldering via de depositiebank ten
behoeve van De heer J.G.M. Kemperman, Beukenlaan 26, 6029 PZ te Sterksel
voor het uitbreiden van een pluimvee- en paardenhouderij, aan de Beukenlaan
26 te Sterksel (gem.Heeze-Leende).
De melding, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf verzending 6
weken ter inzage in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’sHertogenbosch bij Directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen, secretariaat
Groene Wetten (tel. 073 681 21 38). Vanaf het moment van verzending is het
besluit in te zien op onze website www.brabant.nl/natuurbeschermingswet of
digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na verzending bezwaar worden ingesteld
door belanghebbenden. 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.
Het is 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 C2019584 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch,
pl.datum: 17 augustus 2011,
plaatsen:: Eindhovens Dagblad, Editie Eindhoven Noord / Oost
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Afschrift aan:
o Het 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 HeezeLeende, Postbus 10.000, 5590 GA HEEZE
o Van Gerwen Advies, De heer R. Somers, Postbus 22, 5410 AA
ZEELAND
o Handhavinggroen@brabant.nl
o Groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)
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