V E R Z O N D E N - b JULI 2012

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax

(073) 6 1 4 11 15

info@brabant.nl
www.brabant.nl

De heer/mevrouw M.G.P.M. Lauwers
Kattenbos 9
5541 PJ REUSEL

Bank I N G 6 7 . 4 5 . 6 0 . 0 4 3
Postbank 1070176

Onderwerp

Datum

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

2 9 juni 2 0 1 2
Ons k e n m e r k
C2030854/3034690
Uw

Geachte heer/mevrouw Lauwers,
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Contactgegevens
Secretariaat Groene

Op 22 mei 2011 hebben wij uw melding op basis van de Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening) ontvangen.

Wetten

De melding is gedaan voor het uitbreiden van een varkenshouderij, aan de
Hulselseweg 15 en 15a, 5531 PE te Bladel, in de gemeente Bladel.

Telefoon

Directie
Ecologie

(073) 681 21 38
Fax

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 1.965,6
kg NHa/jr. De uitgangssituatie komt overeen met de milieuvergunning van
9 maart 2004.
In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 4.275,2 kg
NHb/jr. Voor deze situatie is (tevens) een milieuvergunning verleend. 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.
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.

(073) 6 8 0 76 41
Bijlage(n)
- Legesbesluit
- Publicatie
E-mail
Groenewetten@brabont.nl

Deze vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities zijn afkomstig van
veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun bedrijfsvoering hebben
beëindigd of gewijzigd.
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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. De
beoogde situatie (met betrekking tot stal 1 gedeeltelijk voor 792 vleesvarkens en
stal 4) hoeft in dit geval niet te voldoen aan de voorwaarden uit Bijlage 1 van de
Verordening, maar valt onder de overgangsbepaling in artikel 35, omdat op
15 mei 2007 en 27 juli 2010 (aangevraagd op 15 december 2009) reeds een
milieuvergunning is verleend. 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.
Reservering
Wij hebben daarom, op basis van de door u aangeleverde gegevens, op
22 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.
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.
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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
22 mei 2013. Deze termijn kan niet verlengd worden.
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Vergunningplicht
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 heeft u op 12 december 2011 bij ons
(Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant) ingediend. Hierover
wordt u apart bericht.
Overig
Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan Van Dun Advies,
de heer M . Lavrijsen, Dorpsstraat 54, 5113 TE te Ulicoten.
Voor inhoudelijke informatie over uw melding en dit besluit, kunt u zich
wenden tot de behandelend ambtenaar G. (Ger) Leeuwerke van het bureau
Natuurverkenningen van de directie Ecologie. Telefoon (073) 680 82 50.
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Besluit
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Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen
van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant,

Ons k e n m e r k
C2030854/3034690

STEMMEN GEDEPUTEERDE STATEN V A N NOORD-BRABANT
I N M E T DE V E R Z O C H T E SALDERING

ten behoeve van de heer/mevrouw M.G.P.M. Lauwers, Kattenbos 9, 5541 PJ
te Reusel voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Hulselseweg 15
en 15a, 5531 PE te Bladel.
Ten behoeve van deze saldering hebben wij op 22 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 22 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 in dit besluit)

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Bureau Natuurverkenningen
Secretariaat Groene Wetten
Postbus 90151
5200 M C 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch, 29 juni 2012
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

»

v

s

.

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/mevrouw M.G.P.M. Lauwers, degene die we om een advies hebben
gevraagd en overige belanghebbenden en door de publicatie op de website
www.brabant.nl onder bekendmakingen.
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29 juni 2012
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C2030854/3034690

Het besluit ligt ter inzage van 6 j uli 2 012 tot en met 16 augustus 2012.
Ter informatie vindt publicatie plaats door middel van een ladderadvertentie in
het Eindhovens Dagblad, d.d. 6 juli 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.

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/stikslofbesluit.
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Bijlage Toetsing depositiebank

Datum
2 9 juni 2 0 1 2

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

Ons k e n m e r k
C2030854/3034690

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 13juli2010.
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
2 9 [uni 2 0 1 2
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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:
Huisvestingssysteem
Stol
nr. Code
1 0 3.100.2

Houderij/hoktype

Dier- categorie

Aantal
dieren

Ammoniak
KgNH,
Totaal kg
per dier
NH,

Gecorrigeerd
emissieplafond
KgNH,
per dier Totaal kg NH,

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzcugen

286

3,5

1.001,0

1,40

400

2 D 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 ml

Vleesvarkens,
opfokzeugen

288

3,5

1.008,0

1,40

403

0 3.10O.2

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

10

3,5

35,0

1,40

14

3 D 3.2.7.2.1 C-V systeem met betonrooster (BWL2004.05)

Vleesvarkens,
opfokzeugen

700

1,2

840,0

1,40

980

5 D 3.100.2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

120

3,5

420,0

1,40

168

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 m?

totaal NH]

3.304,0 totaal NH]

1.965,6

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

Nieuwe Stal opgericht na
Houderij/hoktype
stal (5) uitgangssituatie (6) Code
1 nee
nee
0 3.2.7.2.1 IC-V systeem met betonrooster (BW12004.05)
ja

ia

Dier- categorie
Vleesvarkens,
opfokzeugen

D 3.2.7.2.1 mest kelders met (water- en) mestkanaat;
Vleesvarkens,
mestkanaal met schuine putwand met roosters opfokzeugen
anders dan metalen driekant op het mestkanaal
emitterend mestoppervtak maximaal 0,18 m2
(Groen Label BB 99.02.070) (BWl 2004.05. V1)

Aantal
dieren

Ammoniak
KgNH,
Totaal kg
per dier
NH,

792

1,2

950,4

792

1,2

950,4

2 nee

nee

D 3.100.1

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
maximaal 0,8 ml

Vleesvarkens,
opfokzeugen

140

2,5

350,0

nee

nee

0 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
groter dan 0,8 m2

vleesvarkens,
opfokzeugen

140

3,5

490,0

3 nee

nee

D 3.100.1

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
maximaal 0,8 ml

Vleesvarkens,
opfokzeugen

100

2,5

250,0

nee

nee

D 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

176

3,5

623,0

ja

03.2.15,1.2 Gecombineerd luchtwassysteem 85%
vleesvarkens,
opfokzeugen
emissiereductie met chemische
wasser(tameUenfitter) en waterwasser
(BWU006.14.V2) Hokoppervlak groter dan 0,8
m2

1.248

0,5

6*1,4

t ja

totaal NHj

4.275,2
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Datum

Berekening

29 juni 2 0 1 2

Voor de depositieberekeningen van het bedrijf gelegen aan de Hulselseweg 15
en 15a, 5531 PE te Bladel zijn de volgende gegevens uit de melding
'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant' gebruikt.

Ons k e n m e r k
C2030854/3034690

De opgegeven totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond
bedraagt voor de uitgangssituatie ten behoeve van de berekeningen op de
Natura 2000-gebieden 1.965,6 k g N H / j r .
De opgegeven totale vergunde emissie bedraagt voor de uitgangssituatie ten
behoeve van de berekeningen op de beschermde natuurmonumenten
3.304,0 kg N H / j r .
3

3

In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 4.275,2 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.
De maximale N-depositie op een beschermd natuurmonument bedraagt
minder dan 5,0 mol N / h a / j r .
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

HabitaiID

2

Habitattype

Toename
depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

Kampina & Oislerwijkse
Vennen

Sluifzandheidcn mei
KA2310

struikhei

2,67

Vennen

KA2330

Zandverstuivingen

0,08

Kampina & Oisterwijkst

KA3110

Zeer /.uakgebuflerde

1,03

Kampina & Oistero-ijkse

1

De begrenzingen van de habitats zijn opgenomen in de concept beheerpiannen. 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 beheerpiannen zie Ministerie van Economische
Zaken. Landbouw en Innovatie - Natuurwetgeving - Gebieden
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Ivimpma k Oi4i.ru ijl-i
Vennen

KA3J60

Zure \cnmn

KA10IO

Vochtige beiden

16,16

KA40:S0

Diojtr heiden

23.81

KA6410

Rlauu graslanden

0,61

Kitnipiua 6> Oistcru i|Kx
Vennen
Kampina & Oisrerwijksi
\Vllll> I|
Kanipma & OiMiru'ijksr
Vennen
Kampina & Oiwruijk'4-

0,38

PioniiTu-jii-liuies nut

Vinnen

KA7!.M>

•ii.nrlhitviii

3„23

KA/'.'I'l

Galigaanmiiei assen

«.27

KA<ll»0

Oude. cikciibi.isscn

0,1-J

Kampmn K OuniitijksiVeiinen
KampiiM A: OjMi-ruijksi
Wiiniii

btiiit/aiidhi iden uu-t
KempcnUnd-Wi-M

KL2310

-n ukb i

Kcnipenlajid-Wesi

KUI30

Z» .ikgcbuHrrde \enncn

20.29 <
'

Keniprnland-WVu

K M 010

V n h i i m bi-iden

87.3:

Kniipcnland-WVsi

KI.-1030

D i i p liiirim

1,72

1

113,J3

Pionii-nrui-iatii-s nu t
Kcmpi-nland-Wi M

KL.71

J(I

MI;UI

Ibiivi n

12.j

V< ii Imge .illm laic 1» •yien
Ki'mpi iiLimJ-Wi'si
IAIDIIM

<bii'kbi gtleidmdr busiM ri'

12.8

I.D:H3l)

Zu.ikgibulli'Rit vinnen

3,96

UWH'O

Onde cikcntxisv.il

o.oa

i n DrtmeiiH' Duinen

& Is-cnikuili-n
Ixiiin^ i ii DnjiiciT-f Ouiitui
6: Ij-Ctnkiiili n
Lccitdi rnos. Gimitt Heidi- is
De Plateaux

\t enderhos. H I M D I C

sn.il, ui'!!-, ui. -' in L O W in

struikhei

I.G2330

Z.mdM iviuivinjjLn

ix;auo

Z».iki>elitill(-id< vennen

Ui31i>0

Zinc vennrn

L U 1010

Vi >ehtig< hi idcn

LG40J<»

l>iitjrt- heiden

10.23

Heide &

D( Plati au\

B,j

Ijwiidrrbiis. (ïiiN4i Hi-ide &
l)i Planaux

10,31

Ix.-cndiil.inx Oninti l i t irk- t\i
l)c Plateaux
lji'indi

Gi'inti lhuk

0.7

&

IJl PLttiMUX

2.R1

LeenderUis. lirunK Heidi. &
L)c l'l.ltt .tu\
'umidiihiA, G n ifiii Hi ide o:

20.16

Gl.uisb.ivri- en
witM-iWiiaiiiionilnmli'ti

De Plan J U N
1 l.Giöln
J

g) I I K I I . I V C I
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Daarnaast heeft de beoogde situatie de onderstaande toename op beschermde
natuurmonumenten tot gevolg:
Tabel 4 Uitkomsten saldi beschermde natuurmonumenten
Niiiiiiiigebud

3

Toename depositie
bedrijf
iniol N / j r . '

b\N HildsM II

U'3

B N D i Kavelen

0,17

KN /w.invi-n

9,4

Conclusie
Voor het bedrijf gelegen aan de Hulselseweg 15 en 15a, 5531 PE te Bladel is
op 22 mei 2011 een complete melding ingediend op basis van de 'Verordening
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant' met het zaaknummer C2030854.
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 18659 voor de Natura 2000-gebieden en
18661 voor de beschermde natuurmonumenten.

3

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
29 juni 2 0 1 2
Ons k e n m e r k

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op
29 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 29 juni 2012 een vergunning
ex artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan
M.G.P.M. Lauwers, Kattenbos 9, 5541 PJ te Reusel, voor het uitbreiden van
een varkenshouderij, aan de Hulselseweg 15 en 15a, 5531 PE te Bladel, in de
gemeente Bladel

C2030854/3034690

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 6 juli 2012
tot en met 16 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: C2030854 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, juni 2012
pl.datum: 6 juli 2012
plaatsen: Eindhovens Dagblad
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V E R Z O N D E N - 5 JULI 2012
Besluit

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax

(073) 614 11 15

info@brabant.nl
www.brabant.nl

De heer/mevrouw M.G.P.M. Lauwers
Kattenbos 9
5541 PJ REUSEL

Onderwerp

Bank I N G 67.45.60.043
Postbank 1070176

Nummer

Besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

C2030854/3034800
Directie
Ecologie

Aanvraag
Op 22 mei 2011 hebben wij uw aanvraag, door tussenkomst van Van Dun
Advies, 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 varkenshouderij aan de
Hulselseweg 15 en 15a, 5531 PE te Bladel. Deze activiteiten vinden plaats in
de nabijheid van de beschermde natuurmonumenten Hildsven, De Kavelen en
Zwartven.
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 Bladel.
De aanvraag is op 8 juni 2011 doorgestuurd naar de gemeente.
Naar aanleiding hiervan is op 15 juni 2011 het volgende advies ontvangen:
Op 9 juni 2011 ontvingen wij uw verzoek om advies van ene aanvraag ex
artikel 16 van de Natuursbeschermingswet, voor het uitbreiden/ wijzigen
van een varkenshouderij aan de Hulselseweg 15 en 15a te Bladel. Het
betreft een melding stikstof.
Betreft dit adres kunnen wij u mededelen dat wij in het algemeen tegen
de melding stikstof geen bezwaren hebben.
Het advies van de gemeente geeft geen aanleiding om de vergunning te
weigeren.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
e

^ ' * Provinciehuis
of met de treintaxi.
n

a

e

Nummer

Natuurbeschenningswet 1998 (wettelijk kader)

C2030854/3034800

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 Habitatrichdijn 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 stikstofen 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 depositiewaarde van
natuurwaarden binnen het beschermde natuurmonument niet overschrijden,
dan heeft de N-depositie geen schadelijke gevolgen voor het beschermd
natuurmonument.
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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.
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 de beschermde natuurmonumenten
Hildsven, De Kavelen en Zwartven, omdat die gebieden geheel in
Noord-Brabant zijn gelegen.
Beschermd gebied (beschermde natuurmonumenten)
^wartven
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."
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De Kavelen
De Kavelen is bij besluit van 26 juni 1973, kenmerk N.B.O.R. 8810
aangewezen als staatsnatuurmonument. Het gebied is in deze beschikking als
volgt omschreven. "De Kavelen vormt een klein fragment van de
oorspronkelijke loofhoutbossen in het oostelijke gedeelte van Noord-Brabant.
De betekenis is echter groter dan de omvang zou doen vermoeden. Doordat het
natuurmonument het enige bos is in een omgeving van uitgestrekte
cultuurgronden, is het een refugium voor diverse plant- en diersoorten."

C2030854/3034800

Hildsven
Het Hildsven is bij besluit van 24 november 1977, kenmerk N . L . B . / N 27851
aangewezen als beschermd natuurmonument. Het gebied is in deze beschikking
als volgt omschreven. "Het natuurmonument bestaat uit een betrekkelijk
voedselrijk ven, dat aan de randen geleidelijk overgaat in hoger gelegen, deels
voedselarme zandgronden. De natuurwetenschappelijke betekenis wordt in
hoofdzaak bepaald door de afwisselingen en overgangen in hoogte,
bodemsamenstelling, voedselrijkdom en grondwaterstand, die hebben geleid tot
een verscheidenheid aan levensgemeenschappen van matig voedselrijk ondiep
water, oeverstroken, broekbossen en voedselarme hooggelegen bossen."
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.
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.
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)."
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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.

Nummer
C2030854/3034800

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
beschemde natuurmonumenten bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Uit deze berekening blijkt dat de toename van de depositie van de handeling op
de beschermde natuurmonumenten gesaldeerd kan worden.
Wij hebben daarom, op basis van de door u aangeleverde gegevens, op
22 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 9 maart 2004. 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 de beschermde natuurmonumenten Hildsven, De Kavelen en
Zwartven niet toeneemt. De handeling heeft dan ook geen schadelijke gevolgen
voor de waarden van deze gebieden.
Conclusie
De depositie van het bedrijf in de huidige situatie op de beschermde
natuurmonumenten Hildsven, De Kavelen en Zwartven kan verleend worden,
omdat er geen sprake is van schadelijke gevolgen.
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Besluit

Nummer
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Gelet op het voorgaande en de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998
besluiten wij:
I . aan heer/mevrouw M.G.P.M. Lauwers, Kattenbos 9, 5541 PJ te Reusel de
ingevolge artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunning
te verlenen voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Hulselseweg 15
en 15a, 5531 PE te Bladel, gelegen nabij de beschermde natuurmonumenten
Hildsven, De Kavelen en Zwartven;
I I . dat het project zoals omschreven in onderstaande tabel onderdeel uitmaakt
van dit besluit;
Huisvestingssysteem
sul
nr.

Nieuwe Sul opgericht na
stal (5) uitgangssituatie <t) Code
Houderij/hoktype
1 nee
nee
D 3.2.7.2.1 IC-V systeem met betonrooster (BWL2004.05)
Ja

la

Dier- categorie
Vleesvarkens,
opfokzeugen

0 3.2.7.2.1 mestketdersmet (water- en) mestkanaal;
Vleesvarkens,
mestkanaal met schuine putwand met roosters opfokzeugen
anders dan meuten driekant op het mestkanaal
emitterend mestoppervtak maximaal 0,18 m2
(Groen Label BB 99.02.070) (BWL 2001.05. V1)

Aantal
dieren

Ammoniak
KgNH,
Totaal kg
per dier
NH,

792

1,2

950,4

792

1,2

950,4

2 nee

nee

D 3.100.1

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
maximaal 0,8 m2

vleesvarkens,
opfokzeugen

140

2,5

350,0

nee

nee

D 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
groter dan 0,8 m2

vleesvarkens,
opfokzeugen

140

ï,5

490,0

3 nee

nee

D 3.100.1

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
maximaal 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

100

2,5

250,0

nee

nee

D 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

178

3,5

623,0

1.248

0,5

661,4

4 ja

03.2.15.1.2 Gecombineerd luchtwassysteem 85X
Vleesvarkens,
emissiereductie met chemische
opfokzeugen
wassertlamellenfilter) en waterwasser
(BWL2006.14.V2) Hokoppervlak groter dan 0,8
m2

totaal NH,

4.275,2
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De bijlage is alleen van toepassing voorzover deze betrekking heeft op de
beschermde natuurmonumenten.

C2030854/3034800

's-Hertogenbosch, 29 juni 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

—

s

-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 aan de
heer/mevrouw M.G.P.M. Lauwers, degene die we om een advies hebben
gevraagd en overige belanghebbenden en door de publicatie op de website
www.brabant.nl onder bekendmakingen.

Nummer
C2030854/3034800

Ter informatie vindt publicatie plaats in het Eindhovens Dagblad,
d.d. 6 juli 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, ta.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@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
Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant 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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Bijlage Toetsing depositiebank

C2030854/3034800

Algemeen
Uit de ingediende melding 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.

Nummer
C2030854/3034800

Bedrijfsgegevens
De initiatiefnemer heeft de volgende gegevens opgenomen in de melding
'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant'.
Tabel 1 uitgangssituatie:
Huisvestingssysteem
SM
nr. Code

Houderij/hoktype

Dier- categorie

Aantal
dieren

Ammoniak
KgNH,
Totaal kg
per dier
NH,

Gecorrigeerd
emissieplafond
KgNH,
per dier Totaal kg NH,

1 D 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

286

3,5

1.001,0

1,40

400

2 D 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

268

3,5

1.008,0

1,40

403

0 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

10

3,5

35,0

1,40

14

3 O 3.2.7.2.1 IC V systeem met betonrooster (BWL2004.05) Weesvarkens,
opfokzeugen

700

1.2

840,0

1,40

980

120

3,5

420,0

1,40

168

5 D 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

totaal NH)

3.304,0 totaal NH,

1.965,6

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

Nieuwe Stal opgericht na
Houderij/hoktype
stat (5) uitgangssituatie ( 6 ) Code
1 nee
nee
0 3.2.7.2.1 IC-V systeem met betonrooster (BWL2004.05)
ja

ja

Dier- categorie
Vleesvarkens,
opfokzeugen

D 3.2.7.2.1 mestkelders met (water- en) mestkanaal;
vleesvarkens,
mestkanaal met schuine putwand met roosters opfokzeugen
anders dan metalen driekant op het mestkanaal
emitterend mestoppervtak maximaal 0,18 m2
(Groen Label BB 99.02.070) (BWL 2004.05. V1)

Aantal
dieren

Ammoniak
KgNH,
Totaal kg
per dier
NH,

792

1,2

950,4

792

1,2

950,4

2 nee

nee

D 3.100.1

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
maximaal 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

140

2,5

350,0

nee

nee

0 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

140

3,5

490,0

3 nee

nee

0 3.100.1

overige huisvestingssystemen hokoppervlak
maximaal 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

100

2,5

250,0

nee

nee

D 3.100.2

overige huisvestingssystemen hokoppervtak
groter dan 0,8 m2

Vleesvarkens,
opfokzeugen

178

3,5

623,0

ja

ja

03.2.15.1.2 Gecombineerd luchtwassysteem 85%
Vleesvarkens,
emissiereductie met chemische
opfokzeugen
wasser(lamellenfitter) en waterwasser
(BWU006.14.V2) Hokoppervlak groter dan 0,8
m2

1.248

0,5

661,4

<

totaal NH,

4.275,2
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Berekening

Nummer

Voor de depositieberekeningen van het bedrijf gelegen aan de Hulselseweg 15
en 15a, 5531 PE te Bladel zijn de volgende gegevens uit de melding
'Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant' gebruikt.

C2030854/3034800

De opgegeven totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond
bedraagt voor de uitgangssituatie ten behoeve van de berekeningen op de
Natura 2000-gebieden 1.965,6 k g N H / j r .
De opgegeven totale vergunde emissie bedraagt voor de uitgangssituatie ten
behoeve van de berekeningen op de beschermde natuurmonumenten
3.304,0 kg NHs/jr.
3

In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 4.275,2 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 / h a / j r .
De maximale N-depositie op een beschermd natuurmonument bedraagt
minder dan 5,0 mol N / h a / j r .
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:
Ttihd 3 Uilkoin.\h it saldi .Xriliini 2000lebxed
grb
«•

N.itmn.üi'liii'il

H.ibil.nin-

H,il)ii,iii\|ji

Toename
depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

Kuiripiiiu & Ois-H roi]k-tVennen

Sluil/.uidlieideii iinl
KA2310

struikhei

2.67

KA2330

Z.indw Miminzeil

0,08

Kampma & Oi*KTvrijk»e
Vennen
Kaïiipina \ ()i«|< iuijk.-c
Vennen

1

/ r e i /H:iliL'eliul)rrdi
IvA.il ]n

\ 'Tim ii

1,03

De begrenzingen van de habitats zijn opgenomen in de concept beheerpiannen. 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 beheerpiannen zie Ministerie van Economische
Zaken. Landbouw en Innovatie - Natuurwetgeving - Gebieden
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Kampina & OwiTivijkw
\'t iiiirii

!

KA3 13(i

Zv>ak(;< bulU ide veiineii

."i.l)2

KA3I61I

'/.nu \ennen

6,61

KA-iOIO

Vochtige htitkn

16.lt!

KA4030

Diogi hi iden

23.81

KA6410

Hlaimgia-ilanden

Nummer
C2030854/3034800

Kampina & Oistrm-ijktr
Vt I1IILI)

Kampina & Oister\vijk>i'
VlllllLIl
Kanipiii.i & OistrrwijkvVriinm
Kampina & O'mrj-wijUc
Venm n
Kampiiia o. OiMerv.yk'.i

0.38

l'iuiiii r\ej;t talie met
KAT 150

sn,ivi jhi(/cii

3,23

KA7210

Giilig.iannioei assen

0.27

Vennen

KA» 190

Oudi eikenlumin

O.H i

Krinpinljnd-WeM

KL2310

si i iiikhei

Keiiiprnluiid Wi »i

KL3130

/u.ikf;ebulli'i<k vennen

Venni-n
Kanipnu & OiMi-ivtijksi
Vennen

i

Kanipiii.i & Oi-u miikM

Siuil/.indhcidcn mei

Ivenipinlaml-Wi M

KLHHH

Vin. tuigt' heiden

Keinpinland-We^l

KI.1030

Uinm luiden

1.72
20,2V
87.37
113.23

Pii niii-|-\ fj-ti.nies. mei
Keni|ji iilandAYrM

K1.7150

S'i.ivrlbitvcn

12..*>

S'iebli^i .illuviali bmvrn
lvenipenl.ii d-\Vi->t

KL91K0O

(htrkbep'leiileiidi bussen'

12.H

LD3130

Zu.ik^i buileide xi nneii

3,Ufi

Ll)yi90

Oude eikenbni'.i.n

0,0»

l i l M H I M ' l II Dl Mil 1IM DlimiTI

\ Lei inkuilen
I>)IIIIM

inDiiinriivr Duim n

& IJ. <inkuilen
li-enrii ibnv. (ïmiitr Heidi' tv
L)i Pl.iir.uix

Sluil/aildhriden Mil l
1.02310

htmikht ï

UJ233'i

/.inrit ri.stuiv ingi'ii

Ltol30

Zu.ikgebulleide vennen

!.(!•> 1 fin

Zult \ i unen

I.t;i(>lc

Vin luim- ht uli n

LtJ-)r30

Diogi lu'idin

4(),2."i

Lreiuleibns. ("ïi.ujli- ileiih &
Di Plan <iu\

8.:".

1.* enderbos, d o o i e Heidi &
D' l'lan .ur\
1

10,31

Leemlcrbiis. Giocle Hridi &
Di- Pbli-,in\

0.7

Ijecndi rbos, (iiumr Heidi 4;
De Pl.iieaux

2.81

IjLemii itit••>. (.MIWIIC HeiHc &,
De l'lairaux
Lei lldi lljcb.. (ïniiilf
De

ül.invh.ivc.1- < u

HI-KJI- &

\ < » M n^iiianln »lilanrtVn

IL-IIIMUX.

1^ cndeib'ii-. On>oii- Heide &

2H.16

U171M)

.^linitli.ini

<>.9:")

Pu «urn egt l.rtie». mei

l.fil
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P r Plateaux

Nummer

snavclbiezen

C2030854/3034800

Leenderbos, Gruote Heide &
De Plateaux

LG91D0

Hoogvecnbossen

Leenderbos, Grorrtc Heide &
De Plateaux

4,77

Vochtige alluviale bussen
(beekbegeleidende bossen;

LG91E0C

Regie Heide & Riek Laag

3,71

Stuifzandheiden met
RH2310

struikhei

Regie Heide & Riels Laag

RH3130

ZvvakgebulTcrdi: vennen

1,62

Rcgte Heide & Riels Laag

RH3160

Zure vennen

0,66

Rcgte Heide & Riels Laag

RH4010

Vochtige heiden

Regte Heide & Riels Laag

RH4030

0,05

4

Droge heiden

Regte Heide & Riek Laag

13,06

Pioniervegetaties met
RH7150

Miavelbie/en

0,89

Daarnaast heeft de beoogde situatie de onderstaande toename op beschermde
natuurmonumenten tot gevolg:
Tabel 4 Uitkomsten saldi beschermde natuurmonumenten
Natuurgebied

3

Toename depositie
bedrijf
(mol N/jr.)

BN Hildsven

1,03

BN De Kavelen

0,17

BN Zwartven

9,4

Conclusie
Voor het bedrijf gelegen aan de Hulselseweg 15 en 15a, 5531 PE te Bladel is
op 22 mei 2011 een complete melding ingediend op basis van de 'Verordening
stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant' met het zaaknummer C2030854.
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 18659 voor de Natura 2000-gebieden en
18661 voor de beschermde natuurmonumenten.

3

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

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

Nummer
C2030854/3034800

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op
29 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 29 juni 2012 een vergunning
ex artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan
M.G.P.M. Lauwers, Kattenbos 9, 5541 PJ te Reusel voor het uitbreiden van
een varkenshouderij, aan de Hulselseweg 15 en 15a, 5531 PE te Bladel, in de
gemeente Bladel
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 6 juli 2012
tot en met 16 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: C2030854 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, juni 2012
pl.datum: 6 juli 2012
plaatsen: Eindhovens Dagblad
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Provincie Noord-Brabant

V E R Z O N D E N -1> JULI 2012

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax

(073) 6 1 4 11 15

info@brabant.nl
www.brabant.nl

Van Dun Advies
De heer M . Lavrijsen
Dorpsstraat 54
5113 TE U L I C O T E N

Bank I N G 6 7 . 4 5 . 6 0 . 0 4 3

II

Onderwerp

Afschrift besluit artikel 16 en salderingsbesluit melding verordening stikstof

Datum
2 9 juni 2 0 1 2
Ons k e n m e r k
C2030854/3045575
Uw

kenmerk

Geachte heer Lavrijsen,

07032.017/HW

Op 22 mei 2011 hebben wij een melding Verordening stikstof en
Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen van M.G.P.M. Lauwers, Kattenbos 9,
5541 PJ te Reusel. De melding betreft een uitbreiding/wijziging van een
varkenshouderij aan de Hulselseweg 15 en 15a te Bladel.

G.

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

Fax

Contactpersoon
Leeuwerke

Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 6 8 0 82 5 0

(073) 6 8 0 76 41
Bijlage(n)

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.
Het

2 besluiten
E-mail
Groenewetten@brabant.nl

originele besluit is verzonden aan de melder.

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 - 5 JUL! 2012

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 6 1 4 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

De heer/mevrouw M.G.P.M. Lauwers
Kattenbos 9
5541 PJ REUSEL

Bank I N G 6 7 . 4 5 . 6 0 . 0 4 3

Onderwerp

Besluit artikel 16 en salderingsbesluit melding verordening stikstof
Datum
2 9 juni 2 0 1 2

Geachte heer/mevrouw Lauwers,

Ons k e n m e r k
C2030854/3045575

Op 22 mei 2011 hebben wij een melding Verordening stikstof en
Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen. De melding betreft een
uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij aan de Hulselseweg 15 en 15a te
Bladel.

Uw kenmerk

Contactpersoon
G . Leeuwerke
Directie

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

Ecologie
Telefoon
(073) 6 8 0 82 5 0

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

Fax
(073) 6 8 0 76 41
Bijlage(n)

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.

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.

i

V E R Z O N D E N - 5 JULI 2012

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax

(073) 6 1 4 11 15

info@brabant.nl
www.brabant.nl

Gemeente Bladel
Postbus 11
5530 A A BLADEL

Bank I N G 6 7 . 4 5 . 6 0 . 0 4 3

Onderwerp

Afschrift besluit artikel 16 en salderingsbesluit melding verordening stikstof

Datum
2 9 juni 2 0 1 2
Ons

kenmerk

C2030854/3045580
Uw

Geachte heer/mevrouw,

kenmerk

Contactpersoon

Op 22 mei 2011 hebben wij een melding Verordening stikstof en
Natura 2000 Noord-Brabant ontvangen van M.G.P.M. Lauwers, Kattenbos 9,
5541 PJ te Reusel. De melding betreft een uitbreiding/wijziging van een
varkenshouderij aan de Hulselseweg 15 en 15a te Bladel.
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.

G.

Leeuwerke

Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 6 8 0 82 5 0
Fax
(073) 6 8 0 7 6 41
Bijlage(n)
2 besluiten

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.

E-mail
Groenewetten@brabant.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

—

«

,

Dr. Ir. J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
o

u„ „„„-„„^L,
t

•

•

,

„

F

net provinciehuis is vanat
het centraal station bereik-

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.
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VERZONDEN - 5 JÜL! 2012

Postbus 90151
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 6 1 4 11 15

Legesbesluit

Bank I N G 6 7 . 4 5 . 6 0 . 0 4 3

Datum

De heer/mevrouw M.G.P.M. Lauwers
Kattenbos 9
5541 PJ REUSEL

2 9 juni 2 0 1 2
Ons k e n m e r k
C2030854/3041973
Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 6 8 0 82 5 0
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,

—v-^

,

,

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

VERZONDEN - b Jüü 2012

Afschrift aan:
o Ministerie van EL&I, Directie Regionale Zaken, Vestiging Eindhoven,
De heer G. Verschuren, Postbus 6111, 5600 HC EINDHOVEN
o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel
Postbus 11,5530 AA BLADEL, (nieten aan originele brief)
o Van Dun Advies, de heer M . Lavrijsen, Dorpsstraat 54, 5113 T E
U L I C O T E N (nieten aan originele brief)
Afschrift digitaal aan:
o Handhavinggroen@brabant.nl
o Groenewetten@brabant.nl (PDF besluit met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)

Datum
2 9 juni 2 0 1 2
Ons k e n m e r k
C2030854/3034690

