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Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Datum
25 juni 2012
Ons kenmerk
C2022421/3038719
Uw kenmerk

Geachte heer Bruurs,
Contactgegevens
Secretariaat Groene

Op 6 april 2011, om 18:57 uur hebben wij uw melding op basis van de
Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening)
ontvangen.

Wetten
Directie
Ecologie
Telefoon

De melding heeft betrekking op het uitbreiden van een melkrundveehouderij
aan de Hoogstratensebaan 48, 5111 ER te Baarle-Nassau.

(073)681 21 38
Fax
(073) 680 76 41

Procedure
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op
2 7 april 2011 in de gelegenheid gesteld om tot 20 mei 2011 de melding aan te
vullen. Deze gegevens hebben wij op 3 mei 2011, om 13:33 uur ontvangen.

Bijlage(n)
- Legesbesluit
- Publicatie
E-mail
Groenewetten@brabant.nl

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 12 mei 2011. Op 24 mei 2011 hebben GS, na controle
van alle milieudossiers, besloten de depositiebank opnieuw te openen.
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. De opgegeven totale emissie op basis van het
gecorrigeerde emissieplafond bedraagt voor de uitgangssituatie 1.163,1 kg
NHs/jr. De emissie komt overeen met de milieuvergunning van
11 december 2001.

In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 2.446 kg NHs/jr.
Voor deze situatie is (tevens) een omgevingsvergunning 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.

Datum
25 juni 2012
Ons kenmerk
C2022421/3038719

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.
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. Daarmee
voldoet u aan de staltechnische eisen. Dit betekent dat u voldoet aan de
Verordening en 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. In de
berekening zijn zowel de Natura 2000 gebieden als de beschermde
natuurmonumenten opgenomen. Voor onderhavig besluit is de in de bijlage
opgenomen berekening alleen voorzover deze betrekking heeft op
Natura 2000-gebieden bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
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.
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Datum

Reservering

25 juni 2012

Wij hebben daarom, op basis van de door u aangeleverde gegevens, op
3 mei 2011 (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.

Ons kenmerk
C2022421/3038719

Deze reservering geldt voor een jaar (gerekend vanaf de datum waarop een
reservering voor de onttrekking is gemaakt). Na deze tijd vervalt de reservering.
De reservering wordt definitief toegekend op het moment dat de
bouwvergunning of de daarmee overeenkomende omgevingsvergunning danwel
milieuvergunning met betrekking tot de beoogde situatie in werking treedt. Om
te voorkomen dat de reservering reeds is vervallen voordat wij een besluit
nemen op de verzochte saldering, verlengen wij de termijn van de reservering
ambtshalve met één jaar. Dit betekent dat de reservering vervalt op 3 mei
2013. Deze termijn kan niet verlengd worden.
VergimningpHcht
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.
Overig
Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan Van Gerwen Advies te
Reek.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding en dit besluit, kunt u zich wenden tot
de behandelend ambtenaar PJ. (Philip) van der Linden van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 680 85 89.
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Besluit

Datum
25 juni 2012

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

Ons kenmerk
C2022421/3038719

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN V A N NOORD-BRABANT
I N M E T DE VERZOCHTE SALDERING

ten behoeve van de heerJ.A.M. Bruurs, Alphenseweg 14, 2387 Baarle-Hertog
(België) voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de
Hoogstratensebaan 48, 5111 ER te Baarle-Nassau.
Ten behoeve van deze saldering hebben wij op 3 mei 2011 een reservering
gemaakt op voor stikstof gevoelige habitats zoals opgenomen in de bijlage bij dit
besluit. De bijlage is alleen van toepassing voorzover deze betrekking heeft op
Natura 2000-gebieden. Deze reservering hebben wij ambtshalve met 1 jaar
verlengd en vervalt op 3 mei 2013. 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 ons casenummer zoals opgenomen i n dit besluit)

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Bureau Natuurverkenningen
Secretariaat Groene Wetten
Postbus 90151
5200 M C 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch, 25 juni 2012.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

-V

,

Dr. Ir. J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending de heer J.A.M. Bruurs,
degene die we om een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden en
door de publicatie op de website wvvw.brabant.nl onder bekendmakingen.

Datum
25 juni 2012
Ons kenmerk
C2022421 /3038719

Het besluit ligt ter inzage van 29 juni 2012 tot en met 9 augustus 2012.
Ter informatie vindt publicatie plaats door middel van een ladderadvertentie in
BN De Stem, d.d. 29 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 M C
'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(S>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.

V o o r meer i n f o r m a t i e over de uitvoering v a n de Natuurbeschermingswet 1998, de provinciale
V e r o r d e n i n g stikstof en N a t u r a 2 0 0 0 en het inzien v a n onze besluiten kunt u terecht op onze
website: www.brabant.nl/natuurbeschermingswet en www.brabant.nl/stikstofbesluit.
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Bijlage Toetsing depositiebank

Datum

Algemeen

Ons kenmerk

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

C2022421/3038719

25 juni 2012

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 2 2) 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.
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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.

Datum
25 juni 2012
Ons kenmerk
C2022421/3038719

Bedrijfsgegevens
De initiatiefnemer heeft de volgende gegevens opgenomen in de melding
'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant'.
Tabel 1 uitgangssituatie:
Stal Staltype
nr. (RAV-code)

Dier
categorie

Aantal
dieren

Ammoniak emissiefactor
kq NH per
dier
3

1
1
2

Al.100.1
A3
A3

Melkkoeien
Jongvee
Jongvee

90
50
29
Totaal

9.5
3.9
3.9

totaal kq NH

Ammoniak (g.e.p.)
emissiefactor
3

kg NH per dier
3

totaal kq
NH
3

855,00
195,00
113,10
1.163,10

9,5
3,9
3,9

855,00

195,00
113,10
1.163,10

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

Nieuwe
stal
5

Stal opgelicht na
uitgangssituatie
6

Stalsysteem
(RAV-code)

Dier categorie

Aantal
dieren

Ammoniak emissiefactor
kg NH per
dier
3,90
3,90
9,50
3

2
3
4

Ja

A3
A3
Al.12.2

Vrouwelijk jongvee
Vrouwelijk jongvee
Melk- en kalfkoeien

10
130
200
Totaal

totaal kg
NH
39,00
507,00
1.900,00
3

2.446,00

Berekening
Voor de depositieberekeningen van het bedrijf gelegen aan de
Hoogstratensebaan 48, 5111 ER te Baarle-Nassau 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 1.163,1 k g N H / j r .
De opgegeven totale vergunde emissie bedraagt voor de uitgangssituatie ten behoeve
van de berekeningen op de beschermde natuurmonumenten 1.163,1 kgNHs/jr.
3

In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 2.446 kg NHs/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.
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De maximale N-depositie op een beschermd natuurmonument bedraagt
minder dan 5,0 mol N / h a / j r .

Datum
25 juni 2012
Ons kenmerk

Voor de depositieberekeningen ten behoeve van de Natura 2000-gebieden
wordt depositie gereserveerd uit de bank "minder dan 5,0 mol". Voor de
depositieberekeningen ten behoeve van de beschermde natuurmonumenten
wordt depositie gereserveerd uit de bank "minder dan 5,0 mol".

C2022421/3038719

De beoogde situatie heeft de onderstaande toename van depositie op N gevoelige habitats tot gevolg:
Tabel 3 Uitkomsten saldi Natura 2 00O-gebied
Natuurgebied

HabitatïD-

1

Habiiatiypr

Toename depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

Kampina & Oisrerwijkse Vennen

K A 3 110

/.eer /w akgcbuflerdr \ c n m n

0,52

Kampina & Oisimtijksi Yenm-n

KA3160

Zure vennen

0,66

Kampina & Oistcrwijksc Vennen

KA4010

Vochtige heiden

2,71

Kampina & Oisterwijksc Vennen

KA7150

Pioniervegrtaties mei snavelbiezcn

0,07

Kempenland -West

KL2310

Sruiizandheiden met struikhei

0,22

Kempenland-Wcsa

KL3130

Zwakgebuflerde vennen

1,26

Kenipenland-Wcst

KL40IO

Vochtige heiden

4,32

Keinpenland-West

KL4030

Droge heiden

9,93

Kempeiilaiid-West

KI.7150

Pioniervegetaties met snavelbiezen

1,33

Kern penland-West

KL91E0C

bossen!

1,48

Regie Heide en Riels 1-aag

RH2310

Suiitzandheiden met struikhei

0,08

Regtc Heide <:n Riels Laag

RH3130

Zwakgebuflerde vennen

2,51

Regie Heide en Riels laag

RH3160

Zure vennen

0,95

Rrgti Heidr en Riels Laag

RH4010

Vochtige heiden

5,73

Regie Heide en Riels Laag

RH4030

Droge heiden

19,08

Regie Heidr en Riels Laag

R H 7 150

Pioiiiem'.gelaties met snavelbiezcn

1,28

Ulvcnhoutsc Bos

UB9120

Beuken-eikenbossen met hulst

3,93

Ulvenhoutse Bos

UB9160

Eiken-haagbeukenbossen

0,73

s

Vochtige alluviale bossen ibrekbegek idendr

Vochtige alluviale bossen "beekbegeleidrmle
Ulvenhoutse Bos

1

UB91E0O

bossen)

0,6

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

uitgevoerd met de habitatkaarten van 15 j u l i 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 (ontwerpbesluiten Natura 2000 en de beheerplannen zie Ministerie van Economische
Zaken. Landbouw en Innovatie - Natuurwetgeving - Gebieden
3

de toename van depositie, gesommeerd over het gehele habitattype in mol N / j r .
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Datum

Daarnaast heeft de beoogde situatie de onderstaande toename op beschermde
natuurmonumenten tot gevolg:

25 juni 2012
Ons kenmerk
C2022421/3038719

Tabel 4 Uitkomsten saldi beschermde natuurmonumenten
Natuurgebied

4

Toename depositie
bedrijf
(molN/jr.)

BTV Zwartven

3*4

Conclusie
Voor het bedrijf gelegen aan de Hoogstratensebaan 48, 5111 ER te Baarle-Nassau
is op 3 mei 2011 een complete melding ingediend op basis van de 'Verordening
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant' met het zaaknummer C2022421. 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. Het registratienummer
ten behoeve van deze reservering is 18569 voor de Natura 2000-gebieden en
18570 voor de beschermde natuurmonumenten.

4

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

meegenomen in de depositieberekeningen.
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Kennisgeving Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant en
artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

Datum

25 juni 2012
Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op
25 juni 2012 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 juni 2012 een vergunning
ex artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan De
heer J.A.M. Bruurs, Alphenseweg 14, 2387 te Baarle-Hertog (België) voor het
uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Hoogstratensebaan 48,
5111 ER te Baarle-Nassau.

C2022421/3038719

De melding, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf bekendmaking
ter inzage in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te
's-Hertogenbosch bij directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen,
secretariaat Groene Wetten. Telefoon (073) 681 21 38. Vanaf het moment van
bekendmaking is het besluit in te zien op onze website
www.brabant.nl/stikstofbesluit of digitaal op te vragen bij
Groenewetten@brabant.nl.
Tegen deze besluiten kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden
ingesteld door belanghebbenden. De besluiten liggen ter inzage van
29 juni 2012 tot en met 9 augustus 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 M C 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u
tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te
vermelden.
Deze besluiten treden 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: C2022421 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, juni 2012
pl.datum: 29 juni 2012
plaatsen: BN De Stem
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Besluit

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

De heer J.A.M. Bruurs
Alphenseweg 14
2387 BAARLE-HERTOG
BELGIË

Bank ING 67.45.60.043

Onderwerp

Nummer

Besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

C2022421/3038773

Postbank 1070176

Directie
Ecologie

Aanvraag
Op 6 april 2011 hebben wij uw aanvraag, door tussenkomst van Van Gerwen
Advies te Reek, om een vergunning op grond van artikel 16 van de
Natuurbeschermingswet 1998 (verder: de wet) ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van een melkrundveehouderij
aan de Hoogstratensebaan 48, 5111 ER te Baarle-Nassau. Deze activiteiten
vinden plaats in de nabijheid van het beschermd natuurmonument Zwartven.
Procedure
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op
27 april 2011 in de gelegenheid gesteld om tot 20 mei 2011 de melding aan te
vullen. Deze gegevens hebben wij op 3 mei 2011, om 13:33 uur ontvangen.
Adviezen
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 44, tweede lid, van de wet hebben
wij advies gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau.
De aanvraag is op 11 juni 2012 doorgestuurd naar de gemeente.
Naar aanleiding hiervan is op 18 juni 2012 het volgende advies ontvangen. De
gemeente geeft aan positief te adviseren over de vergunningaanvraag NB-wet.
Wij hebben het advies van de gemeente voor kennisgeving aangenomen.
Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Natuurbeschermingswet 1998 (wettelijk kader)

Nummer
C2022421/3038773

Beschermde natuurmonumenten en vergunningplicht
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) kan een
natuurmonument aanwijzen als beschermd natuurmonument (artikel 10,
eerste lid, van de wet). Artikel 16 van de wet bepaalt dat het verboden is zonder
vergunning handelingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het
natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd
natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument
of die het beschermd natuurmonument ontsieren. Gedeputeerde Staten zijn
bevoegd een vergunning te verlenen.
Bij het toetsen of wij vergunning kunnen verlenen voor een handeling is van
belang dat met de inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet artikel 16 van
de wet is gewijzigd. Met deze wijziging is het strenge, op het voorzorgbeginsel
gestoelde regime van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn voor
beschermde natuurmonumenten vervangen. In plaats daarvan is er een regime
gekomen dat overeenkomt met het regime dat gold op grond van artikel 12 van
de oude Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat wij bij het verlenen van
vergunningen als bedoeld in artikel 16 van de wet een afweging moeten maken
tussen enerzijds de natuurbelangen die spelen bij het beschermen van het
beschermd natuurmonument, en anderzijds andere belangen.
Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant
Op 7 december 2010 hebben wij de Beleidsregel stikstof en beschermde
natuurmonumenten Noord-Brabant (hierna: de Beleidsregel), vastgesteld. Deze
Beleidsregel geeft invulling aan de bevoegdheid die wij hebben op grond van
artikel 16 van de wet. Deze Beleidsregel geeft weer op welke manier wij met
deze bevoegdheid omgaan waar het gaat om de invloed van N-depositie
afkomstig van veehouderijen op de beschermde natuurmonumenten.
De Beleidsregel heeft als doel om in voorkomende individuele gevallen te
verzekeren dat er geen schadelijke effecten zijn als gevolg van een lokale
toename van de N-depositie. Dit betekent dat allereerst de achtergronddepositie
van belang is. Als de beoogde situatie van de veehouderij en de
achtergronddepositie samen de meest kritische depositie waarde van
natuurwaarden binnen het beschermde natuurmonument niet overschrijden,
dan heeft de N-depositie geen schadelijke gevolgen voor het beschermd
natuurmonument.
Voor de gevallen dat de achtergronddepositie overschreden wordt, is met de
Beleidsregel zoveel mogelijk aangesloten op de Verordening stikstof en
Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening). Deze Verordening is op
9 juli 2010 door Provinciale Staten vastgesteld en op 15 juli 2010 in werking
getreden.
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Deze Verordening heeft een nieuw regime geïntroduceerd voor het omgaan
met de N-depositie van veehouderijen op Natura 2000-gebieden en geeft
daarmee uitvoering aan artikel 19ke van de wet. De Verordening neemt als
referentiesituatie 7 december 2004.
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Ook voor de N-depositie op beschermde natuurmonumenten kiezen wij voor
het jaar 2004 als referentiejaar. Dit is een logische datum, omdat uit cijfers van
het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de ammoniakdepositie in 2004
op zijn laagst was. Door het hanteren van die datum wordt ervoor gezorgd dat
er, sinds de beschermde status van de beschermde natuurmonumenten, een
algehele afname is van N-depositie. Vanuit het natuurbelang van het
beschermd natuurmonument is het wenselijk dat de ammoniakdepositie
afneemt zolang de kritische depositiewaarde overschreden wordt.
Om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken, hebben wij met de Beleidsregel
een depositiebank gecreëerd. Door tegenover een toename van N-depositie van
een veehouderij een even grote afname van N-depositie van een ander bedrijf te
zetten, voorkomen we in individuele gevallen dat er sprake is van een toename
van N-depositie op het beschermde natuurmonument (het stand-still beginsel).
Voor een verdere onderbouwing van dit beleid verwijzen we naar de
Beleidsregel en naar de toelichting daarbij.
Bevoegd gezag
Wij zijn op grond van artikel 2, eerste lid, van de wet bevoegd gezag inzake de
vergunningverlening ten aanzien van het beschermd natuurmonument
Zwartven, omdat dit gebied geheel in Noord-Brabant is gelegen.
Beschermd gebied (beschermd natuurmonument)
Het Zwartven is bij besluit van 4 februari 1992, kenmerk NBLF-92-1441
aangewezen als beschermd natuurmonument. Het gebied is in deze beschikking
als volgt omschreven. "De vegetatie van het natuurmonument vertoont
duidelijke kenmerken van het karakteristieke en waardevolle Kempisch
heidelandschap. Door zijn ligging aan de rand van uitgestrekte bossen en
cultuurgronden is het uit oogpunt van natuurschoon van grote betekenis."
Feiten en omstandigheden
Stikstofdepositie
Het grootste gedeelte van de Nederlandse natuurgebieden heeft te lijden onder
verzuring, vermesting en verdroging. Hierdoor gaan kwetsbare en vaak
bijzondere planten- en diersoorten achteruit en maken plaats voor meer
algemene soorten. Een teveel aan stikstof-in de vorm van stikstofoxiden en
ammoniak- is hier voor een groot deel debet aan.
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Beschermde natuurmonumenten kunnen pas toereikend tegen verzuring en
vermesting worden beschermd wanneer bekend is wat de maximale
hoeveelheid stikstof is die de natuurwaarden/habitattypen kunnen verdragen
(de kritische depositiewaarde of critical load) en als wordt voorkomen dat er een
toename van stikstofdepositie plaatsvindt in het geval de natuurwaarden
overbelast zijn.

Nummer
C2022421/3038773

Saldering
Door een toename van stikstofdepositie te salderen kan ook bij uitbreiding van
een veehouderij aan het stand-still beginsel worden voldaan. Onder salderen
wordt in deze verstaan dat "de toename van depositie op een natuurgebied bij
uitbreiding van een bedrijf teniet wordt gedaan door afname van depositie
vanuit andere bedrijven (of door afname van de depositie van andere
vestigingen en/of locaties)."
Wij hebben een depositiebank ingericht voor het salderen van stikstofdeposities
op de Brabantse beschermde natuurmonumenten. De depositiebank wordt
gevuld met de vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities op de beschermde
natuurmonumenten. Deze vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities zijn
afkomstig van veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun
bedrijfsvoering hebben beëindigd of gewijzigd.
Op basis van de aangeleverde gegevens hebben wij via de depositiebank een
salderingsberekening gemaakt. De betreffende berekening is als bijlage bij dit
besluit gevoegd. In de berekening zijn zowel de Natura 2000 gebieden als de
beschermde natuurmonumenten opgenomen. Voor onderhavig besluit is de in
de bijlage opgenomen berekening alleen voorzover deze betrekking heeft op de
beschermde natuurmonumenten bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Uit deze berekening blijkt dat de toename van de depositie van de handeling op
het beschermde natuurmonument gesaldeerd kan worden.
Wij hebben daarom, op basis van de door u aangeleverde gegevens, op
3 mei 2011 deze onttrekking uit de depositiebank gedaan. Voor de volledige
berekening van deze onttrekking, verwijzen we naar de bijlage bij dit besluit.
Overwegingen
De aanvraag heeft als uitgangspunt de veranderingen ten opzichte van de voor
de inrichting geldende milieuvergunning d.d. 11 december 2001. Deze
vergunning gold op 7 december 2004.
Vaststaat dat de ammoniakemissie inclusief saldering vanuit de depositiebank
ten opzichte van het bij de onderliggende milieuvergunning vergunde
veebestand van 7 december 2004 niet toeneemt. Vaststaat ook dat eveneens de
depositie op het beschermd natuurmonument Zwartven niet toeneemt. De
handeling heeft dan ook geen schadelijke gevolgen voor de waarden van dit
gebied.

4/8

Nummer

Conclusie
De depositie van het bedrijf in de huidige situatie op het beschermd
natuurmonument Zwartven kan verleend worden, omdat er geen sprake is van
schadelijke gevolgen .

C2022421/3038773
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Besluit

Nummer
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Gelet op het voorgaande en de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998
besluiten wij: (indien verlenen)
I . aan de heerJ.A.M. Bruurs, Alphenseweg 14, 2387 Baarle-Hertog (België) de
ingevolge artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunning
te verlenen voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de
Hoogstratensebaan 48, 5111 ER te Baarle-Nassau, gelegen nabij het
beschermd natuurmonument Zwartven;
I I . dat het project zoals omschreven in onderstaande tabel onderdeel uitmaakt
van dit besluit;
stal
nr.

Nieuwe
stal
5

Stal opgericht na
uitgangssituatie*

Stalsysteem
(RAV-code)

Dier categorie

Aantal
dieren

Ammoniak emissiefactor
kg NH per
dier
3,90
3,90
9,50 •
3

2
3
4

Ja

A3
A3
Al.12.2

Vrouwelijk jongvee
Vrouwelijk jongvee
Melk- en kalfkoelen

10
130
200
Totaal

totaal kg
NH
39,00
507,00
1.900,00
2.446,00
3

De bijlage is alleen van toepassing voorzover deze betrekking heeft op de
beschermde natuurmonumenten.
's-Hertogenbosch, 25 juni 2012.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

—<

,

Dr. Ir. J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending de heer J.A.M. Bruurs,
degene die we om een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden en
door de publicatie op de website www.brabant.nl onder bekendmakingen.

Nummer
C2022421/3038773

Het besluit ligt ter inzage van 29 juni 2012 tot en met 9 augustus 2012.
Ter informatie vindt publicatie plaats door middel van een ladderadvertentie in
BN De Stem, d.d. 29 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 M C
'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(S),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.

V o o r meer informatie over de u i t v o e r i n g v a n de Natuurbeschermingswet 1998, de provinciale
Beleidsregel stikstof en beschermde n a t u u r m o n u m e n t e n Noord-Brabant en het inzien van onze
besluiten k u n t u terecht op onze website: www.brabant.nl/natuurbeschermingswet en
www.brabant.nl/stikstofbesluit.
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Bijlage Toetsing depositiebank

C2022421/3038773

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

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.
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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'.
Tabel 1 uitgangssituatie:
Stal Staltype
nr. (RAV-code)

Dier
categorie

Aantal
dieren

Ammoniak emissiefactor
kgNH per
dier
3

Al.100.1
A3
A3

1
1
2

Melkkoeien
Jongvee
Jongvee

90
50
29
Totaal

9.5
3.9
3.9

Ammoniak (g.e.p.)
emissiefactor

kg NH per dier totaal kq
NH
9,5
655,00
855,00
3,9
195,00
195,00
113,10
3,9
113,10
1.163,10
1.163,10

totaal kg NH

3

3

3

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

Nieuwe
sta!

Stal opgericht na
uitgangssituatie*

s

Stalsysteem
(RAV-code)

Dier categorie

Aantal
dieren

A3
A3
Al.12.2

Vrouwelijk jongvee
Vrouwelijk jongvee
Melk- en kalfkoeien

10
130
200

Ammoniak emissiefactor
kg NH3 per totaal kg
dier
NH
39,00
3,90
3,90
507,00
9,50
1.900,00
3

2
3
4

Ja

Totaal

Berekening
Voor de depositieberekeningen van het bedrijf gelegen aan de
Hoogstratensebaan 48, 5111 ER te Baarle-Nassau 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 1.163,1 k g N H / j r .
De opgegeven totale vergunde emissie bedraagt voor de uitgangssituatie ten
behoeve van de berekeningen op de beschermde natuurmonumenten
1.163,1 k g N H / j r .
3

3

In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 2.446 kg NHs/jr.

2.446,00

Nummer

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 / h a / j r . De
maximale N-depositie op een beschermd natuurmonument bedraagt minder
dan 5,0 mol N / h a / j r .

C2022421/3038773

Voor de depositieberekeningen ten behoeve van de Natura 2000-gebieden
wordt depositie gereserveerd uit de bank "minder dan 5,0 mol". Voor de
depositieberekeningen ten behoeve van de beschermde natuurmonumenten
wordt depositie gereserveerd uit de bank "minder dan 5,0 mol".
De beoogde situatie heeft de onderstaande toename van depositie op N gevoelige habitats tot gevolg:
Tabel 3 Uitkomsten saldi Natura 2000-gebied
Natuurgebied

HabitatlD-'

Habitarrypc

Toename depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

Kampina & Oisterwijksr Vennen

KA3I10

Zeer zwakgebuflerde vennen

0,52

Kampina & Oisteruijk.M Vennen

KAS 160

Zure vennen

0,66

Kampina & Oistcitvijkar Vennen

KA4010

Vochtige heiden

2,71

Kampina & OisterivjjW Venm n

KA7150

Pionicrvcgctaiics met snavelbiczen

0.07

Kempenland-Wesi

KL2310

Stuilzandheiden met struikhei

0,22

Ketnpcnland-Wesi

KL3130

ZwakgebulVerde vennen

Kempenland-West

KL4010

Vochtige heiden

Kempenland-Wesi

KL4030

Droge heiden

9,93

Kempenland-West

KL7150

Pioniervcgetatit•* niet snavilbiczcn

.1,33 •

9

1,26
, 4,32

Voehtige alluviale bossen 'beckbegeleidendiKempmland-West

'KL91B0C

bossen.)

1.48

Rrgte Heide en Riels l i i a g

RH2310

Stuifzandheiden met struikhei

0,08

Regte Heide en Riels I-aag

RH3130

Zwakgebuflerde vennen

2,51

Regie Heide en Riels Laag

RH3160

Zure vennen

0,95

Regie Heide en Riels Laag

RH4010

Vochtige heiden

5,73

Regte Heide en Riels Laag

R H 4030

Droge heiden

19,08

Regtr Heide en Riels Laag

RH7150

Pii •niervegetaties met snavelbiezen

Ulvenhpiitst' Bos

UB9I20

Beiiken-eikenbosscn met hulst

3,93

Ulvenboutse Bos

UB9160

Eiken-haagbeukenbossen

0,73

1

1,28

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

uitgevoerd met de habitatkaarten van 15 j u l i 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
3

de toename van depositie, gesommeerd over het gehele habitattype in mol N / j r .
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Daarnaast heeft de beoogde situatie de onderstaande toename op beschermde

Nummer

natuurmonumenten tot gevolg:

C2022421 /3038773

Tabel 4 Uitkomsten saldi beschermde natuurmonumenten
Natuurgebied

4

Toename depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

BN Zwartven

3,4

Conclusie
Voor het bedrijf gelegen aan de Hoogstratensebaan 48, 5111 ER te BaarleNassau is op 3 mei 2011 een complete melding ingediend op basis van de
'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant' met het zaaknummer
C2022421. 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. Het registratienummer
ten behoeve van deze reservering is 18569 voor de Natura 2000-gebieden en
18570 voor de beschermde natuurmonumenten.

4

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

meegenomen in de depositieberekeningen.
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Nummer

Keruiisgeving Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant en
artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

C2022421 /3038773

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op
25 juni 2012 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 juni 2012 een vergunning
ex artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan De
heerJ.A.M. Bruurs, Alphenseweg 14, 2387 te Baarle-Hertog (België) voor het
uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Hoogstratensebaan 48,
5111 ER te Baarle-Nassau.
De melding, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf bekendmaking
ter inzage in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te
's-Hertogenbosch bij directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen,
secretariaat Groene Wetten. Telefoon (073) 681 21 38. Vanaf het moment van
bekendmaking is het besluit in te zien op onze website
www.brabant.nl/stikstofbesluit of digitaal op te vragen bij
Groenewetten@brabant.nl.
Tegen deze besluiten kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden
ingesteld door belanghebbenden. De besluiten liggen ter inzage van
29 juni 2012 tot en met 9 augustus 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 M C 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u
tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te
vermelden.
Deze besluiten treden 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: C2022421 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, juni 2012
pl.datum: 29 juni 2012
plaatsen: BN De Stem
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VERZONDEN 1 ö JUNI 2012

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

Van Gerwen Advies
De heer R. Somers
Heytmorgen 10
5375 A N REEK

Bank ING 67.45.60.043

Onderwerp

Afschrift besluit artikel 16 en salderingsbesluit melding verordening stikstof
Datum
25 juni 2012

Geachte heer Somers,

Ons kenmerk
C2022421/3042125

Op 6 april 2011, om 18:57 uur hebben wij een melding Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen van de heerJ.A.M. Bruurs,
Alphenseweg 14, 2387 te Baarle-Hertog (België). De melding betreft het
uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Hoogstratensebaan 48 te
Baarle-Nassau.

Uw kenmerk
Contactpersoon
Secretariaat Groenewetten
Directie
Ecologie

Hierbij doen wij u een afschrift van het besluit en de bijbehorende kennisgeving
toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij naar het besluit.

Telefoon
(073) 681 29 23
Fax

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Wij verzoeken u bij
correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich
wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Bijlage(n)

Het originele besluit is verzonden aan de melder.

Groenewetten@brabant.nl

(073) 680 76 41
2 besluiten
E-mail

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Dr. Ir. J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1

VERZONDEN

2 B JUNI 2012

Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

De heer J.A.M. Bruurs
Alphenseweg 14
2387 BAARLE-HERTOG
BELGIË

Bank ING 67.45.60.043

Onderwerp

Besluit artikel 16 en salderingsbesluit melding verordening stikstof
Datum
25 juni 2012

Geachte heer Bruurs,

Ons kenmerk
C2022421/3042125

Op 6 april 2011, om 18:57 uur hebben wij een melding Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen. De melding betreft het uitbreiden
van een melkrundveehouderij aan de Hoogstratensebaan 48 te Baarle-Nassau.

Uw kenmerk
Contactpersoon
Secretariaat Groenewetten

Hierbij doen wij u het besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen.
Voor de rechtsgang verwijzen wij naar het besluit.

Directie
Ecologie
Telefoon

Er wordt gesaldeerd vanuit de Depositiebank, daarom ontvangt u een
legesbesluit op basis van saldering artikel 16 Natuurbeschermingswet.

(073)681 29 23
Fax
(073) 680 76 41

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Wij verzoeken u bij
correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich
wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Bijlage(n)
2 besluiten + legesbesluit
E-mail
Groenewetten@brabant.nl

Een afschrift van het besluit is verzonden aan de door u gemachtigde.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Dr. Ir. J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.
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VERZONDEN 2 B JUNI 2012

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

Gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105
5110 AC BAARLE-NASSAU

Onderwerp

Afschrift besluit artikel 16 en salderingsbesluit melding verordening stikstof

Bank ING 67.45.60.043

llll II III II III II IIII

Datum
25 juni 2012
Ons kenmerk
C2022421/3042130
Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,
Op 6 april 2011, om 18:57 uur hebben wij een melding Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen van de heer J.A.M. Bruurs,
Alphenseweg 14, 2387 te Baarle-Hertog (België). De melding betreft het
uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Hoogstratensebaan 48 te
Baarle-Nassau.
Hierbij doen wij u het besluit en de kennisgeving toekomen. Tegen dit besluit
kan binnen zes weken na verzending bezwaar worden ingesteld. Voor de
rechtsgang verwijzen wij naar het besluit.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Wij verzoeken u bij
correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich
wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Contactpersoon
Secretariaat Groenewetten
Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 681 29 23
Fax
(073)680 76 41
Bijlage(n)
2 besluiten
E-mail
Groenewetten@brabant.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Dr. Ir. J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

VERZONDEN

2 B JUNI 2012

Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fox (073) 614 11 15

Legesbesluit

Bank ING 67.45.60.043

IIIllIIIIIUlllllll
Datum

De heer J.A.M. Bruurs
Alphenseweg 14
BE 2387 BAARLE-HERTOG

25 juni 2012
Ons kenmerk
C2022421/3041277
Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 681 29 23
Bijlage(n)

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag vergunning artikel 16
Natuurbeschermingswet met saldering bent u leges verschuldigd.
De leges bedragen € 656.
Op basis van dit besluit behoeft u de leges nog niet te betalen. Binnenkort ontvangt
u hiervoor een nota voor betaling van het verschuldigde bedrag.
Bezwaren tegen dit legesbesluit kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit
besluit schriftelijk worden ingediend bij het hoofd van het bureau Financiën van de
provincie Noord-Brabant, tevens heffingsambtenaar in de zin van de Provinciewet.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Uitstel
van betaling kan slechts op schriftelijk verzoek verleend worden door het hoofd van
het bureau Financiën voornoemd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
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Dr. Ir. J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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