Beschikking van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie
Ons kenmerk

C2026585/ 2755800

Op de op 9 mei 2011, om 11:07 uur ontvangen melding
“Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant” van de heer
P.W. Bens, Munlaan 13, 5342 LL te Oss, voor een wijziging van uw
varkenshouderij, aan Munlaan 13 te Oss.
.

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

Dhr. P.W. Bens
Munlaan 13
5342 LL Oss

Onderwerp

Besluit niet in te stemmen met melding Verordening stikstof en Natura 2000
Noord-Brabant

www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Datum
6 juli 2011
Ons kenmerk
C2026585/ 2755800
Uw kenmerk
-

Geachte heer Bens,

Contactgegevens
Secretariaat Groene

Op 9 mei 2011 hebben wij uw melding, via Van Gerwen Advies, op basis van de
Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening)
ontvangen. De melding is gedaan voor een wijziging van uw varkenshouderij, aan
Munlaan 13 te Oss.

Wetten
Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 681 21 38

Wij hebben uw melding beoordeeld en geconstateerd dat het gecorrigeerde
emissieplafond, in geringe mate, wordt overschreden. Omdat uw beoogde situatie
onder een toename van 0,051 mol N/ha/jaar blijft, geeft u in de melding aan dat
u geen saldering vanuit de depositiebank nodig heeft. Uw melding kan dan, als
aan alle eisen vanuit de Verordening voldaan wordt, voor kennisgeving worden
aangenomen.
Nieuwe stal
De Verordening bepaalt, op basis van artikel 6, dat het voornemen tot het
realiseren van een ‘nieuwe stal’ gemeld moet worden bij Gedeputeerde Staten.
De definitie van een nieuwe stal is: ‘na 7 december 2004 nieuw opgericht, dan
wel geheel of gedeeltelijk gerenoveerd dierenverblijf waarvoor een
bouwvergunning krachtens de Woningwet noodzakelijk is’.
Uit uw melding, tabel 2 beoogde situatie, blijkt dat voor stal 2 en 3 (AA) een
bouwvergunning nodig is. Stal 2 betreft een paardenschuilhok. Stal 3 betreft een
stal die een wijziging ondergaat en daarmee bouwvergunningplichtig is. Er wordt
een nieuwe luchtwasser geplaatst aan de achterzijde van de stal. In de stal zullen
vleesvarkens gehouden gaan worden.

Fax
(073) 680 76 41
Bijlage(n)
E-mail
Groenewetten@brabant.nl

Technische
Technische eisen aan nieuwe stallen
Op basis van artikel 2 van de Verordening dient er bij het realiseren van een
nieuwe stal voldaan te worden aan de vereisten als opgenomen in Bijlage 1 van
de Verordening. Voor paarden gelden geen technische eisen. Voor vleesvarkens
geldt op basis van de meest recent vastgestelde Bijlage 1 (5 april 2011),
afhankelijk van het hokoppervlak, een maximale toegestane emissie van 0,375 of
0,525 kg N/dier. In uw aanvraag gaat het om een hokoppervlak van max. 0,8
m2 en geldt de eis van 0,0375 kg N/ dier. U vraagt een emissiefactor van 0,8 kg
N/ dier aan en voldoet daarmee niet aan de eisen van Bijlage 1.
Aangezien u in de melding voor stal 3 een emissiefactor aangeeft die niet aan de
eisen voldoet van Bijlage 1 van de Verordening, kunnen wij uw melding niet voor
kennisgeving aannemen conform artikel 9, aanhef en onder a, van de
Verordening. Uw melding leidt tot een weigering.
Horen
Ingevolge artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij u in de gelegenheid
gesteld te reageren op ons voornemen tot het niet instemmen met de melding. Op 20 juni
2011 hebben wij telefonisch contact gezocht met u. In reactie op ons voornemen gaf u
aan dat de kosten, mede gezien het aantal dieren dat wordt gehouden, voor de vereiste
luchtwasser te hoog worden. Wij overwegen hierbij het volgende. De financiële gevolgen
voor een veehouderij vormen geen toetsingscriterium van de verordening. Wij kunnen
deze dan ook niet meenemen in het beoordelen van het besluit. De zienswijze is geen
reden om het besluit aan te passen.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan Van Gerwen Advies, mevr.
E. Welten, Heytmorgen 10, 5375 AN te Reek.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding en dit besluit, kunt u zich wenden
tot de behandelend ambtenaar T. (Trineke) Bakker van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 680 8234.

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

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT NIET
IN MET DE MELDING

ten behoeve van P.W. Bens, Munlaan 13, 5342 LL te Oss voor het wijzigen van
een varkenshouderij aan de Munlaan 13 te Oss, gelegen op enige afstand van het
Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek.

's-Hertogenbosch, 6 juli 2011,

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant
Namens deze,

ir. M. C. Visser,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

Voor meer informatie over de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998, de provinciale
Verordening stikstof en Natura 2000 en het inzien van onze besluiten kunt u terecht op onze
website: www.brabant.nl/natuurbeschermingswet.

Bekendmaking en kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan (dhr. P.W. Bens), degene(n) die we om een
advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden.
Kennisgeving vindt plaats in Brabants Dagblad, Editie Oss e.o. d.d. 13 juli 2011.
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.

Kennisgeving “Verordening stikstof en Natura 2000 NoordNoord-Brabant”

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op 6 juli 2011, op basis van de
Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant niet hebben ingestemd met een verzochte
saldering via de depositiebank ten behoeve van P.W. Bens, Munlaan 13, 5342 LL te Oss voor de
vleesvarkenshouderij gelegen aan Munlaan13 te Oss.
De melding, het besluit 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 is het besluit in te zien op onze website www.brabant.nl/natuurbeschermingswet of
digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na verzending bezwaar worden ingesteld door
belanghebbenden. Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus
90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de
envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden.
Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige
voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Aan deze procedure is het kenmerk C2026585 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk
te vermelden.
's-Hertogenbosch,
pl.datum: 13 juli 2011
plaatsen:: Brabants Dagblad, Editie Oss e.o. 3 juli 2011

Digitaal afschrift aan:
0 Handhavinggroen@brabant.nl
0 groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening + verzendstempel/ advertentie)

