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Datum

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

25 augustus 2011

Postbank 1070176

Ons kenmerk

Geachte heer Van der Schriek,

C2007391/2788344
Uw kenmerk

Op 3 december 2010 hebben wij uw melding op basis van de Verordening
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening) ontvangen.

JM/09162.007
Contactgegevens

Mw. V.C. Bax

De melding is gedaan voor de uitbreiding van uw melkrundveehouderij aan de
Dongeweg 2 in Raamsdonk (gem. Geertruidenberg).

Directie

Ecologie
Telefoon

“Pas op de plaats” bij uitgifte saldo
Omdat er onzekerheid was ontstaan over de vulling van de depositiebank
hebben GS op 8 februari 2011 besloten om tijdelijk geen saldo meer uit te
geven. Wij hebben u van deze “pas op de plaats” op de hoogte gebracht
middels onze brief van 11 april 2011. Op 24 mei 2011 hebben GS, na
controle van alle milieudossiers, besloten de depositiebank opnieuw te openen.

(073) 681 29 23
Fax

(073) 680 76 41
Bijlage(n)

- Legesnota
- Publicatie
E-mail

Saldering
Wij hebben de melding beoordeeld en geconstateerd dat voor de beoogde
situatie de emissie ten opzichte van de uitgangssituatie toeneemt. De opgegeven
totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond bedraagt voor de
uitgangssituatie 1.052.5 kg NH3/jr. De emissie komt overeen met de voor de
inrichting ingediende melding op basis van het Besluit melkrundveehouderij
milieubeheer van 27 september 2001, die door het college van b en w van de
gemeente Geertruidenberg geaccepteerd op 10 december 2001. In de beoogde
situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 2.181,6 kg NH3/jr. Voor deze
situatie is tevens een milieuvergunning aangevraagd. 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.

Groenewetten@brabant.nl

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 de kwalificerende 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.
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Ons kenmerk
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beslissen over de mogelijkheid tot het
salderen via de depositiebank van de depositie die boven de referentie-emissie
als bedoeld in artikel 22 van de Verordening ligt. Voorwaarde voor het gebruik
maken van de depositiebank is dat voldaan is aan de vereisten uit de
Verordening. Hieronder vallen de staltechnische eisen zoals opgenomen in
Bijlage 1 en de eis dat het een bedrijf betreft dat onder de categorie A of B valt
zoals bedoeld in artikel 17 van de Verordening.
Uw bedrijf valt onder categorie A en voldoet aan de voorwaarden uit de
Verordening zoals deze gold op het moment van indienen van de melding.
Inmiddels is Bijlage 1 gewijzigd, maar dit heeft geen invloed op uw melding. In
het overgangsrecht van de wijziging van Bijlage 1 is bepaald dat meldingen die
op het moment van de wijziging van deze bijlage reeds bij ons zijn ingediend,
nog worden beoordeeld op basis van de destijds geldende Bijlage 1. Dit
betekent dat we uw verzoek kunnen behandelen.
Op basis van de aangeleverde gegevens hebben wij een salderingsberekening
gemaakt. Deze berekening is gemaakt conform de wijze van berekenen die in
bijlage 2 bij de Verordening en in het Protocol Depositiebank is opgenomen.
De betreffende salderingsberekening treft u als bijlage bij dit besluit aan.
Uit deze berekening blijkt dat kan worden ingestemd met het ingediende
verzoek, omdat de toename van depositie van het project op alle voor stikstof
gevoelige habitats binnen de verschillende Brabantse Natura 2000-gebieden
vanuit de depositiebank gesaldeerd kan worden.
Reservering
Wij hebben daarom, op basis van de door u aangeleverde gegevens, op
13 december 2010 (de datum waarop uw melding in behandeling is genomen)
een reservering voor deze onttrekking gemaakt. Voor de volledige berekening
van de reservering, verwijzen we naar de bijlage bij dit besluit.
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Deze reservering geldt voor een jaar (gerekend vanaf de datum waarop een
reservering voor de onttrekking is gemaakt). Na deze tijd vervalt de reservering.
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25 augustus 2011
Ons kenmerk

De reservering wordt definitief toegekend op het moment dat de bouwvergunning of de daarmee overeenkomende omgevingsvergunning dan wel
milieuvergunning met betrekking tot de beoogde situatie in werking treedt.
Mocht de verwachting zijn dat de bouwvergunning of omgevingsvergunning
niet binnen de termijn in werking treedt, dan kunt u een verzoek indienen om
de termijn van de reservering te verlengen. Dit verzoek moet ondersteund
worden door een met redenen omklede, gemeentelijke verklaring waaruit blijkt
dat tijdsverloop aan de orde is. Een eventuele verlenging van de termijn vindt
door ons maximaal één keer per reservering plaats, en geldt voor ten hoogste
een jaar.

C2007391/2788344

Overig
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan Van Dun Advies BV, De
heer J. Maes, Dorpsstraat 54, 5113 TE Ulicoten.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding en dit besluit, kunt u zich
wenden tot de behandelend ambtenaar mevrouw V.C. (Vera) Bax van het
bureau Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 681 29
23.
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Besluit

Datum

25 augustus 2011

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

Ons kenmerk

C2007391/2788344

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT
IN MET DE VERZOCHTE SALDERING
ten behoeve van Maatschap Van der Schriek voor het uitbreiden van een
melkrundveehouderij aan de Dongeweg 2, 4944 BA te Raamsdonk (gem.
Geertruidenberg).
Ten behoeve van deze saldering hebben wij op 13 december 2010 een
reservering gemaakt op voor stikstof gevoelige habitats zoals opgenomen in de
bijlage bij dit besluit. Deze reservering vervalt op 13 december 2011. De
reservering wordt definitief uit de depositiebank onttrokken op het moment dat
de daarmee overeenkomende bouw-, milieu- of omgevingsvergunning van de
beoogde situatie in werking treedt en u ons daarvan op de hoogte heeft
gebracht door middel van toezending van de bewijsstukken.
Deze bewijsstukken kunnen worden gericht aan:
(vermeld hierbij het zaaknummer zoals opgenomen in dit besluit)

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Bureau Natuurverkenningen
Secretariaat Groene Wetten
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch, 25 augustus 2011
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
ir. M.C. Visser,
bureau Natuurverkenningen.
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Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan Maatschap Van der
Schriek degene(n) die we om een advies hebben gevraagd en overige
belanghebbenden.
Kennisgeving vindt plaats in BN De Stem, Editie Oosterhout d.d. 1 september
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.

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

Kennisgeving
Kennisgeving Verordening stikstof en Natura 2000 NoordNoord-Brabant en artikel
16 Natuurbeschermingswet 1998

25 augustus 2011
Ons kenmerk

C2007391/2788344

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 25 augustus
2011 op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
hebben ingestemd met een verzoek tot saldering via de depositiebank en maken
tevens bekend dat zij op 25 augustus 2011 een vergunning ex artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan MaatschapVan der
Schriek, Dongeweg 2, 4944 BA te Raamsdonk voor de uitbreiding van een
melkrundveehouderij aan de Dongeweg 2 in Raamsdonk (gem.
Geertruidenberg). De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf verzending 6 weken 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
verzending zijn de besluiten (en de verzenddatum) in te zien op onze website
www.brabant.nl/natuurbeschermingswet of digitaal op te vragen bij
Groenewetten@brabant.nl
Tegen deze besluiten 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. 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: C2007391 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, 25 augustus 2011
pl.datum: 1 september 2011
plaatsen:: BN De Stem, Editie Oosterhout
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Bijlage Toetsing depositiebank

Datum

25 augustus 2011

Algemeen
Uit de ingediende melding blijkt dat saldering vanuit de depositiebank
noodzakelijk is.

Ons kenmerk

C2007391/2788344

Achtergrond depositiebank
De depositiebank is een registratie- en monitoringssysteem dat de
ontwikkelingen van de N-depositie van veehouderijbedrijven registreert en via
saldering de mogelijkheid biedt voor agrarische bedrijfsontwikkeling. Door te
salderen wordt een door een bedrijf veroorzaakte toename van depositie op een
N-gevoelig habitat verevend met de afname van de N-depositie op hetzelfde
habitat als gevolg van het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de
bedrijfsvoering door (een of meerdere) andere bedrijven. De depositiebank is in
beheer bij Gedeputeerde Staten (verder: GS).
Uitgifte van saldi vindt plaats ten behoeve van initiatiefnemers die na 25 mei
2010 een nieuwe stal bouwen dan wel een stal geheel of gedeeltelijk renoveren
(mits hiervoor een bouwvergunning krachtens de Woningwet noodzakelijk is).
Als de wijziging leidt tot een depositietoename, beslissen GS op basis van de
regels van de Verordening (zie onder andere artikel 22) of saldering plaatsvindt.
De registratie van de inkomende en de uitgaande depositierechten vindt
gescheiden van elkaar plaats. De depositiebank wordt gevuld met de saldi van
vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities die afkomstig zijn van
veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun bedrijfsvoering hebben
beëindigd of gewijzigd. De uitgiften van de depositiebank vinden plaats op basis
van de ingediende meldingen op grond van de Verordening mits deze aan de
regels van de Verordening blijken te voldoen. Er is dus geen directe relatie
tussen de bedrijven waarvan depositie in de depositiebank vloeit en bedrijven
die gebruik maken van de depositiebank. Het is dan ook niet mogelijk de
uitgaande depositierechten van het ene bedrijf rechtstreeks te koppelen aan de
inkomende depositierechten van een ander.
De berekeningen voor zowel de inkomende als de uitgaande rechten in de
depositiebank worden uitgevoerd door GS. Voor het berekenen van de
depositie op N-gevoelige habitats hebben GS een specifieke AAgro-Stacks
module beschikbaar. De saldering vindt plaats conform de regels van de
‘Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant’ en het bijbehorende
Protocol Depositiebank, zoals vastgesteld door GS op 13 juli 2010.
Daarnaast is er voor de 6 losliggende beschermde natuurmonumenten in
Noord-Brabant een ‘Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten
Noord-Brabant’ opgesteld. Deze sluit qua inhoud en methode van salderen aan
bij de Verordening. Het grootste verschil in berekeningswijze zit in het gebruik
van de vergunde emissie op 7 december 2004 bij de beleidsregel in plaats van
het gecorrigeerd emissieplafond bij de Verordening.
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Bedrijfsgegevens
De initiatiefnemer heeft de volgende gegevens opgenomen in de melding
‘Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant’.
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Tabel 1 uitgangssituatie:

De initiatiefnemer heeft in de melding aangegeven dat de volgende situatie zijn
beoogde situatie is.
Tabel 2 beoogde situatie:

Berekening
Voor de depositieberekeningen van het bedrijf gelegen aan Dongeweg 2 te
Raamsdonk zijn de volgende gegevens uit de melding ‘Verordening stikstof en
Natura 2000 Noord-Brabant’ gebruikt.
De opgegeven totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond
bedraagt voor de uitgangssituatie ten behoeve van de berekeningen op de
Natura 2000-gebieden 1.052,5 kg NH3/jr.
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De opgegeven totale vergunde emissie bedraagt voor de uitgangssituatie ten
behoeve van de berekeningen op de beschermde natuurmonumenten 1.172,5
kg NH3/jr. In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie
2.181,6 kg NH3/jr.
De maximale N-depositie op een N-gevoelig habitat in de aangevraagde situatie
op een Natura 2000-gebied bedraagt minder dan 5,0 mol N/ha/jr. De
maximale N-depositie op een beschermd natuurmonument bedraagt minder
dan 5,0 mol N/ha/jr.
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De beoogde situatie heeft de onderstaande toename van depositie op Ngevoelige habitats tot gevolg:
Tabel 3 Uitkomsten saldi Natura 2000-gebied 1
Natuurgebied

HabitatID2

Habitattype

Toename depositie
Bedrijf (mol N/jr.)

Loonse en Drunense Duinen

LD2310

Stuifzandheiden met struikhei

7,99

Loonse en Drunense Duinen

LD2330

Zandverstuivingen

Loonse en Drunense Duinen

LD3130

Zwakgebufferde vennen

0,13

Loonse en Drunense Duinen

LD4010

Vochtige heiden

0,11

Loonse en Drunense Duinen

LD9160

Eiken-haagbeukenbossen

0,32

Loonse en Drunense Duinen

LD9190

Oude eikenbossen

9,13

16,29

Vochtige alluviale bossen
Loonse en Drunense Duinen

LD91E0C

(beekbegeleidende bossen)

5,68

Langstraat

LS3140

Kranswierwateren

0,14

Langstraat

LS6410

0,62

Langstraat

LS6510

Blauwgraslanden
Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (glanshaver)

Langstraat

LS7230

Kalkmoerassen

4,23

Ulvenhoutse Bos

UB9120

Beuken-eikenbossen met hulst

2,66

Ulvenhoutse Bos

UB9160

Eiken-haagbeukenbossen

0,49

0,07

Vochtige alluviale bossen
Ulvenhoutse Bos

UB91E0C

(beekbegeleidende bossen)

VV6510

vossenstaarthooilanden (glanshaver)

Vlijmens Ven & Bossche
Broek

1

0,42

Glanshaver- en
0,28

De begrenzingen van de habitats zijn opgenomen in de concept beheerplannen. De berekeningen zijn

uitgevoerd met de habitatkaarten van 15 juli 2010 (voor de Brabantse Wal van 10 augustus 2010). Het
betreffen hier alleen de (delen van de) habitats die zijn gelegen in de Provincie Noord-Brabant.
2

De eerste 2 letters staan voor het Natura 2000-gebied, de 4 cijfers voor het nummer van het habitattype

zoals opgenomen in de (ontwerp)besluiten Natura 2000 en de beheerplannen zie Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie - Natuurwetgeving - Gebieden
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Daarnaast heeft de beoogde situatie de onderstaande toename op beschermde
natuurmonumenten tot gevolg:
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Tabel 4 Uitkomsten saldi beschermde natuurmonumenten
Natuurgebied

3

Toename depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

BN Eendennest

2,02

BN Kooibosje Terheijden

0,72

Conclusie
Voor het bedrijf gelegen aan Dongeweg 2 te Raamsdonk is op 3 december
2010 een complete melding ingediend op basis van de ‘Verordening stikstof en
Natura 2000 Noord-Brabant’ met het zaaknummer C2007391. Conform deze
melding is het bedrijf verplicht te salderen.
In de depositiebank is momenteel voldoende saldo beschikbaar om de
aangevraagde toename in N-depositie te salderen. De benodigde saldi zoals
deze zijn opgenomen in tabel 3 en 4 zijn gereserveerd. De registratienummers
ten behoeve van deze reservering zijn 16028 (Natura 2000-gebieden) en
16029 (beschermde natuurmonumenten). De reservering van de saldi geldt
voor een periode van 1 jaar. De reservering komt definitief ten goede aan het
bedrijf wanneer de bouwvergunning of daarmee overeenkomende
omgevingsvergunning in werking treedt. De gereserveerde saldi komen weer
voor uitgifte beschikbaar wanneer de definitieve transactie niet binnen 1 jaar
wordt voltooid. Er kan door de aanvrager een verzoek worden ingediend om
deze termijn te verlengen (tot maximaal 2 jaar na de ingediende melding).

3

Voor de beschermde natuurmonumenten worden geen habitats onderscheiden, ze worden in het geheel

meegenomen in de depositieberekeningen.
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Afschrift aan:
aan:
0 Ministerie van EL&I, Directie Regionale Zaken, Vestiging Eindhoven,
De heer G. Verschuren, Postbus 6111, 5600 HC EINDHOVEN
0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Geertruidenberg, Postbus 10001, 4940 GA RAAMSDONKSVEER
0 Van Dun Advies BV, De heer J. Maes, Dorpsstraat 54, 5113 TE
ULICOTEN
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Digitaal afschrift
0 Handhavinggroen@brabant.nl
0 alleen legesnota: financiën@brabant.nl en cc: Jan Nuyen
0 groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)
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