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Onderwerp

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Datum
8 juni 2012
Ons kenmerk
C2022413/3030636

Geachte heer Van de Ven,

Uw kenmerk
Contactgegevens

Op 6 april 2011, om 17:51 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 wijzigen van een varkenshouderij
aan de Munterweg 15 te Uden.

Secretariaat Groene
Wetten
Directie
Ecologie
Telefoon

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op
27 april 2011 in de gelegenheid gesteld om tot en met 20 mei 2011 de melding
aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 4 mei 2011, om 14:47 uur,
ontvangen.

(073) 681 21 38
Fax
(073) 680 76 41
Bijlage(n)
--

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

E-mail
Groenewetten@brabant.nl

Tabel 1. Uitgangssituatie

Datum
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Ons kenmerk

C2022413/3030636

Tabel 2. Beoogde situatie

De opgegeven totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond
(g.e.p.) bedraagt voor de uitgangssituatie 2.579,10 kg NH3/jr.
De uitgangssituatie komt overeen met het g.e.p. van de milieuvergunning van
9 november 2001. In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie
3.390,20 kg NH3/jr.
Wij hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan de eisen uit de
Verordening. Aangezien de aanvraag uitgaat van een toename van emissie ten
opzichte van het gecorrigeerd emissieplafond in de uitgangssituatie hebben wij
op basis van de aangeleverde gegevens een salderingsberekening uitgevoerd.
Deze berekening is gemaakt conform de wijze van berekenen die in bijlage 2
bij de Verordening en in het Protocol Depositiebank is opgenomen.
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Uit deze berekening blijkt dat de toename van emissie leidt tot een depositie
die - op alle punten binnen de voor stikstof gevoelige habitats binnen de
verschillende Brabantse Natura 2000-gebieden - lager is dan de drempelwaarde
van 0,051 mol NH3/ha/jr. Volgens paragraaf 4.6 van het Protocol
Depositiebank worden alleen gridcellen met een depositie van meer dan
0,051 mol NH3/ha/jr. als input of te salderen beschouwd. Er is dan ook geen
saldering nodig uit de depositiebank. Er is daarom geen ammoniakdepositie in
de depositiebank voor uw uitbreiding/wijziging gereserveerd.
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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.
Ten slotte merken we op dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State op 7 september 2011 een uitspraak heeft gedaan waaruit blijkt dat er ook
een vergunningplicht is voor het wijzigen van een veehouderij zonder toename
van stikstofdepositie ten opzichte van de milieuvergunde situatie van
7 december 2004. Dat betekent dat het niet voldoende is om voor de wijziging
van een veehouderij een melding in het kader van de Verordening in te dienen.
Daarnaast moet u ook een vergunning op basis van artikel 19d
Natuurbeschermingswet hebben. Deze dient u bij ons (Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant) aan te vragen. Om de vergunning te kunnen
krijgen, is het noodzakelijk dat u aantoont dat er geen effecten zijn op de
Natura 2000-waarden. Ter onderbouwing daarvan kunt u wijzen op dit besluit
op de melding in het kader van de Verordening Stikstof. Noem daarbij het
kenmerk van dit besluit.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit
kenmerk te vermelden.
Een afschrift van het besluit hebben wij gezonden aan Van Gerwen Advies,
de heer R. Somers, Postbus 22, 5410 AA te Zeeland.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding, kunt u zich wenden tot de
behandelend ambtenaar P.J. (Philip) van der Linden van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 680 85 89.
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Besluit

Datum

8 juni 2012

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

Ons kenmerk

C2022413/3030636

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

ten behoeve van de heer J. van de Ven, Munterweg 15, 5406 TC te Uden
voor het wijzigen van een varkenshouderij aan de Munterweg 15, 5406 TC
te Uden.
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 saldering nodig is via de
depositiebank.

’s-Hertogenbosch, 8 juni 2012,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

4/6

Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending de heer J. van de Ven,
degene die we om een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden
en door de publicatie op de website www.brabant.nl onder bekendmakingen.

Datum

8 juni 2012
Ons kenmerk

C2022413/3030636

Het besluit ligt ter inzage van 15 juni 2012 tot en met 26 juli 2012.
Ter informatie vindt publicatie plaats in Brabants Dagblad d.d.
15 juni 2012.
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.

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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Kennisgeving “Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant”

Datum

8 juni 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op
8 juni 2012, de melding op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000
Noord-Brabant van de heer J. van de Ven, Munterweg 15, 5406 TC te Uden,
voor wijzigen van een varkenshouderij aan de Munterweg 15, 5406 TC te
Uden voor kennisgeving hebben aangenomen.

Ons kenmerk

C2022413/3030636

De melding, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf bekendmaking
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 bekendmaking
kan het besluit digitaal opgevraagd worden bij Groenewetten@brabant.nl.
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden
ingesteld door belanghebbenden. Het besluit ligt ter inzage van 15 juni 2012
tot en met 26 juli 2012. 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 C2022413 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, 8 juni 2012,
pl.datum: 15 juni 2012
plaatsen Brabants Dagblad

Afschrift aan:
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o
o
o

Ministerie van EL&I, Directie Regionale Zaken, Vestiging Eindhoven,
De heer G. Verschuren, Postbus 6111, 5600 HC EINDHOVEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden,
Postbus 83, 5400 AB UDEN (nieten aan originele brief)
Van Gerwen Advies, de heer R. Somers, Postbus 22, 5410 AA
ZEELAND (nieten aan originele brief)

Datum
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Ons kenmerk
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Afschrift digitaal aan:
o Handhavinggroen@brabant.nl
o Groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)

7/6

