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Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000,
Voor kennisgeving aangenomen

21 april 2011
Ons kenmerk

C2019088/2713686
Uw kenmerk

-

Geachte heer Van Eijck,

Contactgegevens

J.H. Rahder

Op 14 maart 2011 hebben wij uw melding op basis van de Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening) ontvangen.

Directie

Ecologie
Telefoon

De melding heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van een pluimvee- en
paardenhouderij aan ‘t Boscheind 52 te Luyksgestel.

(073) 680 82 89
Fax

(073) 680 76 41

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op
24 maart 2011 in de gelegenheid gesteld om tot 20 april 2011 de melding aan
te vullen. Deze gegevens hebben wij op 8 april 2011 ontvangen.

Bijlage(n)

-E-mail

Groenewetten@brabant.nl

Wij hebben uw melding beoordeeld en hebben ons daarbij gebaseerd op de
hieronder door u aangeleverde gegevens.
Tabel 1 uitgangssituatie:

Datum

21 april 2011
Ons kenmerk

Tabel 2 beoogde situatie:

De opgegeven totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond
bedraagt voor de uitgangssituatie 1.815,9 kg NH3/jr. De emissie komt overeen
met de milieuvergunning van 6 september 1983. In de beoogde situatie
bedraagt de opgegeven totale emissie 1.629,2 kg NH3/jr. Voor deze situatie is
een milieuvergunning verleend op 3 juni 2010.
Wij hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan de eisen uit de
Verordening en dat als gevolg van de nieuwe stallen in de beoogde situatie ten
opzichte van het gecorrigeerde emissieplafond in de uitgangssituatie geen
overschrijding van emissie plaatsvindt. Er is dan ook geen saldering nodig via
de depositiebank. Er is daarom geen ammoniakdepositie in de depositiebank
voor uw uitbreiding/wijziging gereserveerd.
Wij besluiten daarom uw melding, conform artikel 9, sub a, van de
Verordening, voor kennisgeving aan te nemen.
Er wordt niet gesaldeerd vanuit de Depositiebank, daarom ontvangt u geen
legesbesluit.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit
kenmerk te vermelden.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan A&D Teken- en
Adviesbureau te Mill.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding, kunt u zich wenden tot de
behandelend ambtenaar J.H. (Janmartin) Rahder van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie, telefoon (073) 680 82 89.
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Datum

21 april 2011
Ons kenmerk

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

NEMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT
DE MELDING VOOR KENNISGEVING AAN

ten behoeve van C. van Eijck, Boscheind 52 te Luyksgestel voor het
uitbreiden/wijzigen van een pluimvee- en paardenhouderij aan het Boscheind
52, 5575 AA te Luyksgestel.
Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan
de eisen uit de Verordening en dat als gevolg van de nieuwe stallen in de
beoogde situatie ten opzichte van de vergunde emissie én het gecorrigeerde
emissieplafond in de uitgangssituatie geen overschrijding van emissie
plaatsvindt. Er is dan ook geen saldering nodig via de depositiebank.

's-Hertogenbosch, 21 april 2011

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant
Namens deze,

ir. M. C. Visser,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

C2019088/2713686

Datum

21 april 2011
Ons kenmerk

Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan C. van Eijck, Boscheind
52, 5575 AA te Luyksgestel, degene(n) die we om een advies hebben gevraagd
en overige belanghebbenden.
Kennisgeving vindt plaats op 29 april 2011 in het Eindhovens Dagblad, Editie
Kempen.
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 ‘s-Gravenhage. 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
Onderwerp

21 april 2011

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000,
Voor kennisgeving aangenomen

Ons kenmerk

C2019088/2713686
Uw kenmerk

Contactgegevens

Geachte heer Arts,

J.H. Rahder
Directie

Op 14 maart 2011 hebben wij een melding op basis van de Verordening
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening) ontvangen.

Ecologie
Telefoon

(073) 681 21 38

De melding heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van een pluimvee- en
paardenhouderij aan ‘t Boscheind 52 te Luyksgestel.

Fax

(073) 680 76 41
Bijlage(n)

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op
24 maart 2011 in de gelegenheid gesteld om tot 20 april 2011 de melding aan
te vullen. Deze gegevens hebben wij op 8 april 2011 ontvangen.
Wij hebben uw melding beoordeeld en hebben ons daarbij gebaseerd op de
hieronder door u aangeleverde gegevens.
Tabel 1 uitgangssituatie:

-E-mail

Groenewetten@brabant.nl

Tabel 2 beoogde situatie:

Datum

21 april 2011
Ons kenmerk

C2019088/2713686

De opgegeven totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond
bedraagt voor de uitgangssituatie 1.815,9 kg NH3/jr. De emissie komt overeen
met de milieuvergunning van 6 september 1983. In de beoogde situatie
bedraagt de opgegeven totale emissie 1.629,2 kg NH3/jr. Voor deze situatie is
een milieuvergunning verleend op 3 juni 2010.
Wij hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan de eisen uit de
Verordening en dat als gevolg van de nieuwe stallen in de beoogde situatie ten
opzichte van het gecorrigeerde emissieplafond in de uitgangssituatie geen
overschrijding van emissie plaatsvindt. Er is dan ook geen saldering nodig via
de depositiebank. Er is daarom geen ammoniakdepositie in de depositiebank
voor uw uitbreiding/wijziging gereserveerd.
Wij besluiten daarom uw melding, conform artikel 9, sub a, van de
Verordening, voor kennisgeving aan te nemen.
Er wordt niet gesaldeerd vanuit de Depositiebank, daarom ontvangt u geen
legesbesluit.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit
kenmerk te vermelden.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de initiatiefnemer.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding, kunt u zich wenden tot de
behandelend ambtenaar J.H. (Janmartin) Rahder van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie, telefoon (073) 680 82 89.
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Besluit

Datum

21 april 2011

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

Ons kenmerk

C2019088/2713686

NEMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT
DE MELDING VOOR KENNISGEVING AAN

ten behoeve van C. van Eijck, Boscheind 52 te Luyksgestel voor het
uitbreiden/wijzigen van een pluimvee- en paardenhouderij aan het Boscheind
52, 5575 AA te Luyksgestel.
Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan
de eisen uit de Verordening en dat als gevolg van de nieuwe stallen in de
beoogde situatie ten opzichte van de vergunde emissie én het gecorrigeerde
emissieplafond in de uitgangssituatie geen overschrijding van emissie
plaatsvindt. Er is dan ook geen saldering nodig via de depositiebank.

's-Hertogenbosch, 21 april 2011

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant
Namens deze,

ir. M. C. Visser,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
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Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan C. van Eijck, Boscheind
52, 5575 AA te Luyksgestel, degene(n) die we om een advies hebben gevraagd
en overige belanghebbenden.
Kennisgeving vindt plaats op 29 april 2011 in het Eindhovens Dagblad, Editie
Kempen.

Datum

21 april 2011
Ons kenmerk

C2019088/2713686

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:
e. naam en adres van de indiener;
f. de dagtekening;
g. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
h. 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 ‘s-Gravenhage. 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

Afschrift aan:
0 Ministerie van EL&I, Directie Regionale Zaken, Vestiging Eindhoven,
De heer G. Verschuren, Postbus 6111, 5600 HC EINDHOVEN
(nieten aan originele brief)
0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk
(nieten aan originele brief)

21 april 2011
Ons kenmerk

C2019088/2713686

Afschrift digitaal aan:
0 groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)
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