
VERZONDEN - 6 SEP,2012

Van Dun Advies BV
De heer A. Aerts
Dorpsstraat 54
5113 TE ULICOTEN

Onderwarp

Afschrift besluit melding Verordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant
en artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

Geac.hte heer Aerts,

Op 30 maart 2011 hebben wij een melding Verordening stikstofen
Natura 2000 Noord-Brabant en een aanvraag artikel 16
Natuurbesehermingswet 1998 ontvangen van de heer A.A.M. van Dommelen.
De melding betreft het uitbreiden van een varkenshouderij aan de
Schansstraat 14A te Oirschot.

Hierbij doen wij u een afschrift van het besluit en de bijbehorende kennisgeving
toekomen. Voor de rechtsgang venvijzen w-ij naar het besluit.

Voor het behandelen van uw melding worden op basis van
de Legesverordening provincie Noord-Brabant 20021eges geheven. Het
legesbesluit hebben wij aan de aanvrager verzonden. De Legesverordening
provincie Noord-Brabant 2002 kunt u inzien op www.brabant.nl.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. ViTij verzoeken u bij
correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatic kunt u zich
wenden tot de in deze briefvermelde contactpersoon.

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fox (073) 614 1115

infoftrabant.nl
www.brabant.nl

Bank ING 67.45.60.043

HIMIT11h11nim11311111

Dolum

27 augustus 2012

Ons kenmerk

C2021335/3100933

Vw kenmerk

KvG.99157.021

Contaeipersoon

Secretarioat Groene

wetten

Direct7e

Ecologie

Talefoon

(073) 681 29 23

Fwc

(073) 680 76 41

Biilage(n)

Besluit

E-mail

GroenewettenCbrabant.nl

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

AI



Het originele besluit is verzonden aan de melder.
Daturn

27 augustus 2012

Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord-$rabant, C2021335/3100433

namens deze,

dr. ir.J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
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VERZONDEN - 6 SEP. Z01Z

Afsdu* aaz?:

o Ministerie van EL&I, Directie Regionale Zaken, Vestiging Eindhoven,
De heer G. Verschuren, Postbus 6111, 5600 HC EINDHOVEN Dat<,m

o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 27 augustus 2012

Oirschot, Postbus 11, 5688 ZG OIRSCHOT(nietenaan originele CWiskenmo.k

brieo C2021335/3041542

o Van Dun Advies BV, de heer A. Aerts, Dorpsstraat 54, 5113 TE
ULIC:OTEN (nieten aan originele brieo

A}f chriftdi¢itaal aan•• Handhavinggroen@brabant.nl• Groenewetten(a), brabant.nl (PDF besluit met handtekening +
verzendstempel/ advertentie)

o Legesbesluit naar,jan Nuyen
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VERZONDEN - fi 5EP.1012

De heer A.A.M. van Dommelen
Langereijt 21
5091JP OOSTELBEERS

Onderwerp

Besluit melding Verordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant

Geachte heer Van Dommelen,

Op 30 maart 2011 hebben wij uw melding op basis van de Verordening stikstof
en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening) ontvangen.

De melding heeft betrekking op het uitbreiden van een varkenshouderij aan de
Schansstraat 14A, 5688 NC te Oirschot in de gemeente Oirschot.

Prooedtu+e

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op
22 april 2011 in de gelegenheid gesteld om tot 19 mei 2011 de melding aan te
vullen. Deze gegevens hebben wij op 17 mei 2011, om 16:26 uur ontvangen.

Datum compleet ten behoeve vwan saldering

Zoals hierboven aangegeven hebben wij op 30 maart 2011 uw melding
ontvangen. Op 17 mei 2011 heeft u, na een verzoek van ons, enkele
ontbrekende gegevens aangevuld. Op 26 mei 2011 hebben wij u per brief
aangegeven dat met deze aanvulling de rnelding compleet en in orde was.
Zodoende gaan wij uit van een reserver-ingsdatum van 17 mei 2011. Bij het
vertiverken van de melding is gebleken dat tabel 1 van de uitgangssituatie nog
niet geheel correct was ingedierid. Wij hebben uw adviseur op 6juni 2012
verzocht de melding op dit purit aan te passen. De correctie hebben wij op
8juni 2012 ontvangen.

Brabanllaan 1

Postbus 90151

5200 MC's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 614 1115

inFoftrabant.nl

www.brobant.nl

Bank ING 67.45.60.043

Posfbonk 1070176

Dafum

27 augustus 2012

Ons kenroerk

C2021335/3041542

Kenmerk Van Dun Advies

KvG.99157.021

ConFnefpeyevens

Secretariaat Groene

Wetten

Direetie

Ecologle

telefoon

(073) 68121 38

FMX

(073) 680 76 41

BiilaDe(n)

fo-mail

GroenewettenObrabant,nl

m



Saldering
Wij hebben de melding beoordeeld en geconstateerd dat voor de beoogde
situatie de emissie ten opzichte van het gecorrigeerde emissieplafond in de Dai.,m

uitgangssituatie toeneemt. De opgegeven totale emissie op basis van het 27 oug„stua 2012

gecorrigeerde emissieplafond bedraagt voor de uitgangssituatie Ons lcemnork

1.078 kg NH9/jr. De emissie komt overeen met de milieuvergunning van C2021335/3041542

12 maart 1996 (voor zover betrekking hebbend op de Schansstraat 14A).

In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie
3.308,3 kg NHg/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.

Op grond van artikel 19kf, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en
artikel 12 van de Verordening hebben wij eeri depositiebank ingericht voor het
salderen van stikstofdeposities op de kwalifrcerende voor stikstofgevoelige
habitats die binnen de Brabantse Natura 2000-gebieden liggen. De depositie-
bank wordt gevuld met de vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities op de
voor stikstofgevoelige habitats van de Natura 2000-gebieden.
Deze vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities zijn afkomstig van
veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun bedrijfsvoering hebben
beeindigd ofgewijzigd.

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 bedrijfbetreft dat onder de categorie A ofB valt
zoals bedoeld in artikel 17 van de Verordening.

Uw bedrijfvalt 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 (stai 2) voldoet aan bijlage 1. Dit betekent dat u voldoet aan de
Verordening en dat we uw verzoek kunnerr 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 zowei de Natura 2000 gebieden als de beschermde
natuurmonumenten opgenomen. Voor onderhavig besluit is de in de bijlage
opgenomen berekening allecn voorzover deze betrekking heeft op Natura
2000-gebieden bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.

2/13



De stalsystemen zoals deze in de bijlage in de tabellen zijn weergegeven door
een RAV-code verwijzen naar de Regeling ammoniak en veehouderij,
Staatscourant 2011, nr. 18726 (18 oktober 2011). DoK,m

27 ougustus 2012

Uit de salderingsberekeningblijkt dat kan worden ingestemd met het Ons k.nmsrk

ingediende verzoek, omdat de toename van depositie van hetproject op alle C2021 335/3041542

voor stikstofgevoelige habitats binnen de verschillende Brabantse Natura 2000-
gebieden vanuit de depositiebank gesaldeerd kan worden.

Reservering
ti1%ij hebben daarom, op basis van de door u aangeleverde gegevens, op
17 mei 2011 (de datum waarop uw melding in behandeling is genomen (zie
hierboven voor een toelichting)) een reserveringvoor deze onttrekking gemaakt.
Voor de volledige berekening van de reservering, verwijzen we naar de bijlage
bij dit besluit.

Deze reseivering geidt voor eenjaar (gerekend vanafde datum waarop een
reservering voor de onttrekking is gemaakt). Na deze tijd vervalt de reservering.
De reservering wordt definitieftoegekend op het moment dat de bouwvergunning
ofde daarmee overeenkomende omgevingsvergunning 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 reserveruig ambtshalve met eenjaar. Dit betekent dat de
reservering vervalt op 17 mei 2013. Deze termijn kan niet verlengd worden.

Verguniungplicht
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 ecn 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 ellecten 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 afschriftvan het besluit hebben wij gezonden aan Van Dun Advies te
Ulicoten.

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
Dotum

Gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen 27 augustus 2012

van de Verordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant, Ons kenmerc

C2021335/3041542

S7'EMMEN GEDEPUTEERDE STATENVAN NOORD-BRABANT
IN MET DEVERZOCHTE SALDERING

ten behoeve van de heer A.A.M. van Dommelen, Langereijt 21, 5091JPte
Oostelbeers voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Schansstraat 14A,
5688 NC te Oirschot in de gemeente Oirschot.

Ten behoeve van deze saldering hebben wij op 17 mei 2011 een reservering
gemaakt op voor stikstofgevoelige 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 17 mei 2013. De reservering wordt definitiefuit de
depositiebank onttrokken op het moment dat de bouwvergunning ofde
daarmee overeenkomende omgevingsvergunning van de beoogde situatie in
werking treedt en u ons daarvan op de hoogte heeft gebracht door middel van
toezending van deze stukken.

Deze stukken kunnen worden gericht aan:

{vermeld hierbij het zaaknummer zoals opgenomen in dit besluit)

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Bureau Natuurverkenningen
Secretariaat Groene Wetten
Postbus 90151
5200 MC's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch, 27 augustus 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir.J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
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Bekendmaking en kennisgeving

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending de heer A.A.M. van Dommelen,
degene die we om een advies hebben gevraagd en overige belanghebbenden en Datum

door de publicatie op de website '%yww.brabant.nl onder bekendmakingen. 27 ougustus 2012

Ons kenmerk

Het besluit ligt ter inzage van 7 september 2012 tot en met 19 oktober 2012. C2021335/3041542

Ter informatie vindt publicatie plaats door middel van een ladderadvertentie in
het Eindhovens Dagblad, d.d. 7 september 2012.

Bezwaren
Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.
De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na
toezending van het besluit.
Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan
het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v.
het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC
's-Hertogenbosch.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

e. naam en adres van de indiener;
f. de dagtekening;
g. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
h. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord
"bezwaarschrift" te vermelden.
Het secretariaat van de Hoor- en Adviescomrnissie is bereikbaar onder
telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-rnailadres
bezwaar(a?brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met ofna 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 griff'ierecht verschuldigd.

Voor meer informade over de uitvoeringvan de Natuurbeschermingswet 1998, de provinciale

Verordening stikstofen Natura 2000 en het inzien van onze besluiten kunt u terecht op onze

website: w-svw.brabant_nl/natuurbeschenningswet enA,%%,%v-brabant.nl/stikstofbesluit..
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KennisgevingVerordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabanten
artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

Dal4m

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 27 augusn,s 2012

27 augustus 2012 op basis van de Verordening stikstofen Natura 2000 on: konmerk

Noord-Brabant hebben ingestemd met een verzoek tot saldering via de C202 1 335/3041542

depositiebank en maken tevens bekend dat zij op 27 augustus 2012 cen
vergunning ex arrikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend
aan de heer A.A.M. van Dommelen, Langereijt 21, 5091 JP te Oostelbeers
voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de Schansstraat 14A te
Oirschot.
De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

De melding, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf
7 september 2012 ter inzage in het provinciehuis van Noord-Brabant,
Brabantlaan 1 te's-Hertogenbosch bij directie Ecologie, bureau
Natuurverkenningen, secretariaat Groene Wetten.Telefoon (073) 68121 38.
Vanafhet moment vaci bekendmaking is het besluit in te zien op onze website
ww,,v.brabant.nl/stikstofbesluit ofdigitaal op te vragen bij
Groenewetten@brabant.nl.

Tegen deze besluiten kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worderi
ingesteld door belanghebbenden. De besluiten liggen ter inzage van
7 september 2012 tot en met 18 oktober 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(:'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 ofna 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: C2021335 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, augustus 2012
pl.datum: 7 september 2012
plaatsen: Eindhovens Dagblad
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Provincie Noord-Brabant

Biilage Toetsing depositiebank

Algemeen °afiini

Uit de ingediende aanvraag blijkt dat saldering va.nuit de depositiebank 27 ougustus 2012

noodzakelijk is. Ons ksnmerk

C2021335/3041542

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 bedrijfveroorzaakte toename van depositie op een
N-gevoelig habitat verevend met de afname van de N-depositie op hetzelfde
habitat als gevolg van het geheel ofgedeeltelijk beeindigen van de
bedrijfsvoering door (een ofineerdere) 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 ofgedeeltelijk
renoveren (mits hiervoor een bouwvergunning krachtens de VVoningwet
noodzakelijk is). Als de wijziging leidt tot een depositietoename, beslissen GS op
basis van de regels van de Verordening (zie onder andere artike122) 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
beeindigd ofgewijzigd. 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 bedrijfrechtstreeks 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 stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant' en het bijbehorende
Protocol Depositiebank, zoals vastgesteld door GS op 13juli 2010.
Daarnaast is er voor de 6losliggende beschermde natuurmonumenten in
Noord-Brabant een `Beleidsregel stikstofen beschermde natuurmonumenten
Noord-Brabant' opgesteld. Deze sluit qua inhoud en methode van salderen aan
bij de Verordening.

7/13

n



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. D°"k"'
27 auguatus 2012

Ons konmerk

Bedriifsgegevens C2021335/30415d2

De initiatiefnemer heeft de volgende gegevens opgenomen in de melding
`Verordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant'.

Tabel 1 uitgangssituatie:

j

IF?tloodel? ; derc? j x'dc, ? N,?M13F.? j y.e.p i?.ey .
'? ? ??? t.H3i . t.? r?47 ., . . . ..._ _ . . . .. .. .. . _ . ... _ . 1. ?..??I . +1. .

' _

4... ... . . ._. . . . ... _..... ._. _. . __ ? ._.._..? ___.. .. . . . _. . _ .... ...
f i

r . . ._.-._.... . . ...... .. . .. ..... . ... .. .? ... .. ._ .__._ . .. .... . . . .

A

i,o?so

De initiatiefnemer heeft in de melding aangegeven dat de volgende situatie zijn
beoogde situatie is.

Tabel 2 beooede situatie:
Slal

nr,

Niew+e

stal'
Stal opgerichl na

viigang:sfiwfie'
Stalsysteem

(RAVcade)

Diercakgorie Aantal

dieren

Emissiefaclor

per dier

_LkS NH3/'r.)

Emissie totoal

(kg NH3/jr.)

1 nse nee D3.100.1 vbesvarkens 770 2,5 1.925,0

2 ja nee D3.2.15.4.

2
vbesvarkens 2610 0,53 1.383,0

Tolaol: 3.308,3

Berekening
Voor de depositieberekeningen van het bedrijfgelegen aan de Schansstraat 14a
5688 NG te Oirschot zijn de volgende gegevens uit de melding `Verordening
stikstofen 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 1.078 kg NH3/jr.
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De opgegeven totale vergunde emissie bedraagt voor de uitgangssituatie ten
behoeve van de berekeningen op de beschermde natuurmonumenten
1.925 kg NH3/jr.

In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie

3.308,5 kg NHs/jr.

De maximale N-depositie op een N-gevoelig habitat in de aangevraagde situatie
op een \Tatura 2000-gebied bedraagt minder dan 5,0 mol N/ha/jr. De
maximale N-depositie op een beschermd natuurrnonument bedraagt minder
dan 5,0 mol N/ha/jr.

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

De beoogde situatie heeft de onderstaande toename van depositie op N-
gevoelige habitats tot gevolg:

label:S G'ztkomsten saldt,Naiura 100U-Pebud'
Natuur?ebici} HabitatID2 HabitaVype 'X'ptnamte

,. . ., ... fleP°r°dd??ee

??,1f'..

'ivl }? :

K?riipma?f'Oastefwijtise 9iutfiacidhad&iitet

:iTerinen rKA2310 tstrurldtet;..: &,17

lti.amptna,8i.+(3tstGr?}k3e

,KR283, O,a?

, ?,ir}pufa&btstei?w,lf$c 7.eerzwakg!Fbul?'erde -

i K?inpuia &©tSteriyi??iae

I V;yliaer? _ KA'SLSd ?waftgtb en . ,

I De begrenzingen van de habitats zijn opgenomen in de concept beheerplanne.n. De berckcningen zijn

uitgevoerd met de habitatkaarten van 15juG 2010 (voor de Brabantse Wal van 10 augustus 2010). Hct

betreffen hier alleen de (delen van de) habitats die zijn gelegen in de Provincie Noord•Brabant.

1 De eerste 2 letters staan voor het Natura 2000-gebied, de 9 cijfecs voor het nummcr van het habitattype

zoals opgenomen in de (ontwerp)bcsluiten Natura 2000 en de beheerplannen zie r4inisterie van Economische

Zaken, Landbnuu• en Innovatic - Natuurwetgeving - Gebieden

' de toenarne van depositie, gesommeerd over het gehele habitattype in mol N/jr.

Dalum

27 ougustus 2012

Oni ksnmerk

C2021335/3041542
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Provincie Noord-Brabant

Kampina & Oisrc-rwijkse

Vennen KA6410 Blauwgraslandett' 1,56

Kampina & Oistern'ijkse Piunietvcgetaties met

Vcnnen KA7150 snave7biczui 10,33

Kampina & Oisterwijkse

Veitrten KA7210 Galigaanrnocmcen 1

K.vnpitia & Oistetwijksr.

Vennen KA9190 Oudecikcnhossen. 0;41

Kampina & Oistenvijkse VochtiRe aliuviale bossen

Vennen KA9IE,0C ib?be leidcnde6os.scn) 0,06

Stuifiandhcidcn met

3Ccmpcnland-West _ KL2310 struikhci 0,61

Kempenland-West KL3130 Z-wakgebufferde vennen 7,7

Ketnpcnland-Wcst KL4010 Vochtigr, heiaen 16,07

Kem nlarld-VlTCst K14030 DrQgn: hciden 30 65

Pioniervegetaties niet

Kempcniand-West F'iL71.50 3:43

Vochtige.alluwialle.bosseri

Kernpenland-WCst KL9IEOC {beekbC eleidy,t4ssrat) 3,26

iAwmsc en Dtatncnicc i)uinen St6if2and}icideti tftd"

&?eemkuilen 1.D2310 struiklui 1,2,08

Lnonse en Drunense Duiiien

& i.cemkitilcn: LD2330 Zaudver§tuivingen ;_ 27,9

T.00nse enDrunense puisten

& Letmkttilen LD3130 Zwakgrbufferdc yenn-n .7 82 i

Ltiunsc en D.rtinense Duinen . ..

&Ixecnkuilen . ' 1.),74010 Vochtigc hei(ien 0,1•4

Ilxtnsc en Druncece Duitten

&I.A:cnilcuilen E:kcn-ha:rKbcukenbusscn 1

LbC1n5r G̀n:DRtnenSe Duinen

& Lccmkuile>a . 1:D9190 Oude tikenlxl5scn 17,37

LOOnS e en llrunetise Duinen Vnchtigc allu?ialcbossen

&I,eemhlikn. LD9IEOC .(beckbc elcidende.bossen) ?13,99

1 eex?derbos; Giootc Heidc &. Stuifzandheiden niet.

De Plateaux , 'W2310 struikhei 19,8

Lccndcrbos, L'3iootc0eide &

I?ePlateaux Lfii2330 Zstnd%°ejstuivingen 1;45

Leerlderbos, Crnote Heide &

Dc.,PJatc.aux.-, LG3130 m Zwakgcbutli:rdcycnncn 6,9$

LC?tltlerbo's; Groote Iieide &

Dt`Platcaux LG3160 Zurt vcnncn 0;11

Lc.cndcrbos,'GrooteHeide &

DePlateatix I.G4010 Vochtigchcidcn, 1,37

Leenderbvs, CrmoteHeidc& =

De Ptateaux LG4030 Droge heiden 8,53

l.eenderbos, Croote Ncidc & LG7150 Pionien-exetaties niet 0,78

Datum

27 augustus 2012

Ons kenmerk

C2021335/304i542
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De Ptateaux snavelbiezen

Leendcrbos, Groote Heide &

De P7ateattx I.G911A0 Hoogveenbossen 1,93

Leenderbos, Groote I3cide.&

DePlateaux LG9lE0C

Vcx:htigc: alluviale bossen

(beekbeb*c:leidr.ndcbossen) 1,75

Regte Heide &Riels Iaag RH3130 ZwakgebufTerde L-ennen 0,92

Rcgte Heide & Riels Laag RH3Mi1 Zuie vennen 0,34

Rtgte HeSde &Ttiels Laag RH40,10 Vci?htige hcidcn 2,2

$egte Heide & Ricls l.aag RH4030 Dr . c hciden 7,41

Regte i-Icidc & Riels I.aag

RII7.150

Pioniervegetaties met

snavelbiezeq Q5

Strabrechtsc Heide Rt Beuven SB2310

Stuitzundheiden inel

struikliei 1,69

Strabreclitse Heide &.Beuven SB2330 Zandvcrvtnrvingui 0.77

Strabrechtse Hcide & Beuvcn SB3130 Zw-al:gebuSl'erde venn?n 0,61

SteabFeehtse Heide &Beuven SB3i60 Zure.tirennep. 3,35

Siralueehtsc iidde & Deuven: _ S$401,0 %Iochtigc hciden

Strabrechlse Heide &:Bcuven S$.403Q Drn n, heiden 2$;26

Strabttchtse Hcide &Beyven .. SB910C

Vochtigc . c bossert

(berkbeqeie'sdetid.e bossen) 1.12

Vlijmens Ven,'vloerptrtten &

fiosscbc Brcxk V'V31410 is:ranswiuwatcren 0;34

Viijmens Vcn, Moerputteji & .

Bossche $roek W6410 . BlauwKrastanden 3,78

VlijniensVen, MoeiPiuten &

BossChe Broek .
VV65tD .

Glansliaver- en

vossenstaarthooilanden

(qlanshaver)

I

12;L6

Daarnaast heeft de bcoogde situatie de onderstaande toename op beschernide
natuurmonumenten tut gevulg:

Daftm
27 ougustus 2012

Ons kenmerk

C2021335/3041542

11/13

I?



Tabel 4 Uitkomsten saldi Gescirzrmdenaluaamonumenten 4

Da1um

27augustus 2012

Ons kemmnork

C2021335/3041542

Conclusie
Voor het bedrijfgelegen aan de Schansstraat 14a 5688 NC te Oirschot is op
17 mei 2012 een complete melding ingediend op basis van de `Verordening
stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant' met het zaaknummer C2021335.
Conform deze melding is het bedrijfverplicht 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 20400 voor de Natura 2000-gebieden en
20401 voor de beschermde natuurmonumenten.

' Voor de beschermde natuunnonumenten wordcn geen habitats onderscheiden, ze wotden in het geheel

meegenomcn in de depositicberokeningen.
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VERZONDEN - 6 SEP, 2012

De heer A.A.M. van Dommelen
Langereijt 21
5091JP OOSTELBEERS

Besluit

Onderwerp

Besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

AC1nVraag

Op 30 maart 2011 hebben wij uw aanwaag, door tussenkomst van
Van Dun Advies te Ulicoten, om een vergunning op grond van artikel 16 van
de Natuurbeschermingswet 1998 (verder: de wet) ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van cen varkenshouderij aan de
Schansstraat 14A, 5688 NC te Oirschot in de gemeente Oirschot. Deze
activiteiten vinden plaats in de nabijheid van de beschermde
natuurmonumenten Dommelbeemden, Hildsven, De Kavelen en Zwartven.

Proc.edure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op
22 april 2011 in de gelegenheid gesteld om tot 19 mei 201 1 de melding aan te
vullen. Deze gegevens hebben wij op 17 mei 2011, om 16:26 uur ontvangen.

Adviezen
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 44; tweede lid, van de wet hebben
wij het coUege van burgemeester en wethoudersvan de gemeente Oirschotin

de gelegenheid gesteld advies te geven binrien achtweken.

De aanvraag is op 13juni 2012 doorgestuurd naar de gemeente.
Naar aanleiding hiervan is op 28juni 2012 het volgende advies ontvangen:

Het adres aan fiet bedrijfzal uordengecvjzigdnaarSchansstraat 14 c in Oirschot.

Iroor hetgebied zaaar deze locatie isgelegen, is op I dEcember 2011 een voorbereidingsbesluit

in ulerkinggetreden aoor zover het betrefl de in het bestemmingsplan Buitengebied 2010

opgenonaen uitbreidingsmogekkheden aan bestaande intensieve veehouderajen.

Brabantlaan 1

Postbus 40151

5200 MC's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fox (073) 614 1115

infoftrobant.nl
www.brabant.ni

Bank ING 67.45.60.043

Postbank 1070176

Numiner

C2021335/3041869

Directie

Ecologie
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Dit betekentdat aanvragen om een onWarnngsvergunningvoorhet onderdeel bouzuen op dit Numm•r

moment zetorden aangehouden. C2021 335/3041 869

De beoogde sittuitie komt nagenoeg overeen met de aanvraag om onigevingsaeigunning eerstefase

voor het onderdeel inrichting.

De milieuaergunningvan I1 nzei 2004 is van recht,szvegge vervallen voorde nieuw te bouwen

stal 2.

Reactie advies:
Met betrekking tot de toestemming op basis van de milieuvergunning zoals deze
gold op 7 december 2004 is de vergunning pas na 7 december 2004 komen te
vervallen. Voor de beoordeling in het kader van de Nbw-1998 wordt uitgegaan
vaii de laatst verleende toestemrning voor 7 december 2004. Naar aanleiding
van het advies is gebleken dat in de uitgangssituatie vergunning is verleend voor
770 vleesvarkens en niet voor 798 vleesvarkens. Dit hebben wij betrokken bij
de verdere beoordeling van de aanvraag.

Voor het overige komen de gegevens overeen.

Het advies leidt niet tot een weigering van de aanvraag.

Natuurbeschernmingswet 1998 (wettelijk kader)

Bescherrnde nat:usrmonumenten en ver?enningplicht

De minister van Economische Zaken, Landbouw en l:nnovatie (EL&I) kan een
natuurmonument aanwijzen als beschermd natuurmonument (artikel 10,
e.erste 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 liet beschermd
natuurmonument ofvoor dieren ofplanten in het beschenrnd natuurmonument
ofdie het beschermd natuurmonument ontsieren. Gedeputeerde Staten zijn
bevoegd een vergunning te verlenen.

Bij het toetsen ofw-ij 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 artikel6, 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 datwij bij het verlenen van
vergunningen als bedoeld in artikel 16 van de ivet een afweging moeten maken
tussen enerzijds de natuurbelangen die spelen bij het beschermen van het
beschermd natuurmonument, en anderzijds andere belangen.

2/15
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Beleidsregelstikstofen beschennde natuurnaonumenten,Noord-Brabant Nummer

Op 7 december 2010 hebben wij de Beleidsregel stikstofen beschermde C2021335/3041869

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
a4komstigvan veehouderijen op de beschermde natuurmonumenten.

De Beleidsregel heefi; als doel om in voorkomende individuele gevallen te
verzekeren dat er geen schadelijke effecten zijn als gevolgvan een lokale
toename van de N-depositie. Dit betekent dat allereerst de achtergronddepositie
van beiang 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
natuurmonurnent.

Voor de gevallen dat de achtergronddepositie overschreden wordt, is met de
Beleidsregel zoveel mogelijk aangesloten op de Verordening stikstofen Natura
2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening). Deze Verordening is op
9juli 2010 door Provinciale Staten vastgesteld en op 15juli 2010 in werking
getreden. Deze Verordening heeft een nieuw regime geintroduceerd 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.

Ookvoor de N-depositie op beschermde natuurmonumenten kiezen wij voor
hetjaar 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 gecreeerd. Door tegenover een toename van N-depositie van
een veehouderij een even grote afname van N-depositie van een ander bedrijfte
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 onderbouwingvan dit beleid verwijzen we naar de
Beleidsregel en naar de toelichting daarbij.
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BeUOegdgezq,g Nvmmer

Wij zijn op grond van artikel 2, eerste lid, van de wet bevoegd gezag inzake de C2021335/3041864

vergunningverlening ten aanzien van de beschermde natuurmonumenten
Dommelbeemden, Hildsve.n, De Kavelen en Zwartven, omdat deze gebieden
geheel in Noord-Brabant zijn gelegen.

Bescherrnd gebied (beschermde na.tuurmonumenten)

1 ITr_u_ , •?« r.a?

De Dommelbeemden is bij besluit van 3 maart 1977, kenmerk NLB/N23608
aangewezen a1s staatsriatuurmonument en bij besluit van 26 april 1977,
kenmerk NLB/N-24859 als beschermd natuurmonument. Het gebied is in
deze beschikking als volgt omschreven. "De natuurwetenschappelijke betekenis
van het natuurmonument wordt in hoofdzaak bepaald door zijn ligging in een
beekdal, waarin lagergelegen voedselrijke stroomdalgronden geleidelijk
overgaan in hoger gelegen voedselarme zandgronden en waarin bovendien een
complex van doorvervening ontstane plassen voorkomt, welke in verschillende
stadia van verlanding verkeren. De afwisseling in hoogte, bodemsamenstelling,
voedselrijkdom en grondwaterstand heeft geleid tot een verscheidenheid aan
levensgemeenschappen van stuifzand, bos, schraalland, moerasveen en open
water."

Hzldsven

Het Hildsven is bij besluit van 24 november 1977, kenrnerk N.L.B./N 2785 1
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 matigvoedselrijk ondiep
water, oeverstroken, broekbossen en voedselarme hooggelegen bossen."

De Kavelen

De Kavelen is bij besluit van 26juni 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."
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.Zwartven IYvmmer

Het Zwartven is bij besluit van 4 februari 1992, kenmerk NBLF-92-1441 C2021 335/3041 869

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

Stikstofdeposi,tie

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
vermestingworden beschermd wanneer bekend is wat de maximale
hoeveelheid stikstofis die de na.tuurwaarden/habitattypen kunnen verdragen
(de kritzsche deposatiewaardP ofcaitical loar7) 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 a.an het stand-still beginsel worden voldaan. Onder salderen
wordt in deze verstaan dat "de toename van depositie op een natuurgebied bij
uitbreiding van een bedrijfteniet wordt gedaan door afname van depositie
vanuit andere bedrijven (ofdoor afname van de depositie van andere
vestigingen en/oflocaties}."

tATij 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
natuurmonurnenten. Deze vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities zijn
afkomstig van veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun
bedrijfsvoering hebben beeindigd ofgewijzigd.

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
bescherrnde natuurmonumenten opgenomen.
Voor onderhavig besluit is de in de bijlage opgenomen berekening alleen
voorzover deze betrekkingheeft op de beschermde natuurmonumenten bij de
beoordeling van de aanvraag betrokken.
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De stalsystemen zoals deze in de bijlage in dc tabellen zijn weergegeven door Nummsr

een RAV-code verwijzen naar de Regeling ammoniak en veehouderij, C2021335/3041864

Staatscourant 2011, nr. 18726 (18 oktober 2011).

Uit de salderingsberekening blijkt dat de toename van de depositie van de
handeling op de beschermde natuurmonumenten gesaldeerd kan worden.

Wij hebben daarorn, op basis van de door u aangeleverde gegevens, op
17 mei 201 1 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 van 12 maart 1996 (voor zover
betrekking hebbend op de Schansstraat 14A). Deze vergunning gold op
7 december 2004.

Vaststaat dat de ammoniakemissie inclusiefsaldering 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 Dommelbeemden, 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 bedrijfheeft in de beoogde situatie inciusiefde saldering
geen schadelijke gevolgen op de beschermde natuurmonumenten
Dommelbeemden, Hildsven, De Kavelen en Zwartven, zodat de vereiste
vergunning verleend kan worden.
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Besluit

Gelet op het voorgaande en de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998
besluiten wij:

I. aan de heer A.A.M. van Dommelen, Langereijt 21, 5091JP te Oostelbeers
de ingevolge artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste
vergunning te verlenen voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de
Schansstraat 14A, 5688 NG te Oirschot in de gemeente Oirschot, gelegen
nabij de beschermde natuurrnonumenten Dommelbeemden, Hildsven,
De Kavelen en Zwartven;

II. dat het project zoals omschreven in onderstaande tabe) onderdeel uitmaakt
van dit besluit;

Nurnmer

C2021335/3041869

Stal

nr,

Nieuwe

stal

Stal opgericht na

uilgangssituatie Z

Stalsysteem

(RAV-code)

Diercategorie Aantal

dieren

Emissiefactor

per dier

(kq NH3/'r.

Emissie btaal

(kg NH3/jr.)

1 rae nee D3,100.1 vlees?crkens 770 2,5 1.925,0

2 ja nee D3.2.15.4.

2

vleesvarkens 2610 0,53 1.383,0

Totaal: 1 3.308,3

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

's-Hertogenbosch, 27 augustus 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir.J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.
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Bekendmaking en kennisge.vine Nummar

Dit besluitwordtbekendgemaakt door toezendingaan C2021335/3041869

de heer A.A.M. van Dommelen, degene die we om een advies hebben gevraagd
en overige belanghebbenden en door de publicatie op de website
www.brabant.nl onder bekendmakingen.

Het besluit ligt ter inzage van 7 september 2012 tot en met 19 oktober 2012.

Ter informatie vindt publicatie plaats door middel van een ladderadvertentie in
het Eindhovens Dagblad, d.d. 7 september 2012.

Bezwaren
Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schrifftelijk bezwaren in te dienen.
De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na
toezending van het besluit.
Deze schri$elijke 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 hetbesluit waa.rtegen het bezwaar gericht is;
d. de gronden van het bezwaai-.

Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoekvan de envelop hetwoord
"bezwaarschrift" te vermelden.
Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder
telefoonnummer (073) 680 83 04, faxiiununer (073) 680 76 16 en e-mailadres
bezwaart7u,brabant.nl.

Bovenstaarid besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met ofna het indienen van
een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de
Voorzitter van de afdeiing 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 bezwaarte behandelen.
Voorwaarde om een dergeGjke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake
is van een spoedeisend belang. Voor hetvragenvan een voorlopige voorziening
is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie over de uitvoeringvan de Natuurbeschermingswet 1998, de provinciale

Beleidsregel stikstofen beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant en het inzien van onze

besluiten kunt u terecht op onze website: www.brabant.nl/natuurbeschermin&swet en

www.braba t.nl/stikstofbesluit.
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KennisgevingVerardeningstikstofenNatura 2000 Noord-Brabant en Nummer

artikel 16 Natuurbeachermingswet 1998 C2021335/30418b9

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op
27 augustus 2012 op basis van de Verordening stikstofen Natura 2000
Noord-Brabant hebben ingestemd met een verzoek tot salderingvia de
depositiebank en maken tevens bekend dat zij op 27 augustus 2012 een
vergunning ex artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend
aan de heerA.A.M. van Dommelen, Langereijt 21, 5091JPte Oostelbeers
voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de Schansstraat 14A te
Oirschot.
De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

De rnelding, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 september 2012
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. Vanafhet moment van bekendmaking
is het besluit in te zien op onze website www.brabant.nl/stikstofbesluit ofdigitaal
op te vragen bij Groenewetten@braba.nt.nl.

Tegen deze besluiten kan binnen 6 weken na bekendma.king bezwaar worden
ingesteld doorbelanghebbenden. De besluiten liggen ter inzage van
7 september 2012 tot en met 18 oktober 2012.

Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan hetcollege 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 tivoord "bezwaarschrift" te
vermelden.

Deze besluiten treden in werking, ook ai wordt een bezwaarschrift ingediend.
Het is daarom mogelijk orn gelijktijdig met ofna 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 ishetkenmerk: C2021335 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, augustus 2012
pl.datum: 7 september 2012
plaatsen: Eindhovens Dagblad
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Bijlage Toetsing depositiebank Nummer

C2021335/3041869

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

Achtergrond depositiebank
De depositiebank is een regist.ratie- 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 bedrijfveroorzaakte toename van depositie op een
N-gevoelig habitat verevend met de afname van de N-depositie op het2elfde
habitat als gevolg van het geheel ofgedeeltelijk beeindigen van de
bedrijfsvoering door (een ofineerdere) 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 we] een stal geheel ofgedeeltelijk
renoveren (mits hiervoor een bouwvergunning krachtens de Woningwet
noodzakelijk is). Als de wijziging leidt tot een depositietoename, besiissen GS op
basis van de regels vaii 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
beeindigd ofgewijzigd. 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 bedrijfrechtstreeks te koppelen aan de
inkomende depositierechten van een arnder.

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 stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant' en het bijbehorende
Protocol Depositiebank, zoals vastgesteld door GS op 13juli 2010.
Daarnaast is er voor de 6 losliggende beschermde natuurmonumenten in
Noord-Brabant een `Beleidsregel stikstofen 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.

Bedrijfsgegevens
De initiatiefnemer heeft de volgende gegevens opgenomen in de melding
`Verordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant'.

Tabel 1 uitgangssituatie:
7pjaR7Y?'IgR'?+iil?vjlOG'rJ?C

Swhr .U.x, 1 U.,?at.or..•x I ?w,n?l

dew
?

L 1... lSJ IiTJ. YF.?wrarm
?

4 '

' i t

{m,l?rr!x?4 .! {x„JIM hJY a i{? 1MfeY.1S• {. x? Maa I

._..
__.__ _

_.... .. _ . ...._- . . ,
.. .._ ... .. .. . ... I

.?..... . ._ .. .
'k ;

?

1 ;
De initiatiefnemer heeft in de melding aangegeven dat de volgende situatie zijn
beoogde situatie is.

Tabel 2 beooade situatie:

Nummsr

C2021335/3041869

S1o1

nr.

Nieuwe

stal'
Stal opgori<hi na

uilgangssitvatie 2

Stalsysteem

(RAV•code)

Diertofegorie Aantal

dieran

Emissiefador

per dier

fka NH3/'r.

Emissie totaal

(kg NH3/jr.)

_
1 nee nee D3.100.1 vleesvarkens 770 2,5 1.925,0

2 ja nee D3.2.15.d.

2
vlaesvarkens 2610 0,53 1.383,0

Totaol: 3.306,3

Berekening
Voor de depositieberekeningen van het bedrijfgelegen aan de Schansstraat 14a
5688NC te Oirschot zijn de volgende gegevens uit de melding `Verordening
stikstofen 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 1.078 kg NH3/jr.
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De opgegeven totale vergunde emis.sie bedraagt voor de uitgangssituatie ten Nummer

behoeve van de berekcningen op de beschermde natuurmonumenten C2021335/3041 869

1.925 kg NIIy/jr.

ln de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie
3.308,5 kg NHs/jr.

De maximale N-depositie op een N-gevoelig habitatin de aangevraagde situatie
op een Natura 2000-gebiedbedraagt mindez, dan 5,0 mol N/ha/jr. De
maximale N-depositie op een beschernid riatuurmonument bedraagt minder
dan 5,0 mol N/ha/jr.

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

De beoogde situatie heeft de onderstaande toename van depositie op N-
gevoelige habitats tot gevolg:

1abel J Uztkomsten saldh,Natura 21100-gebreQ '
Natuatgebiid;.; X-TallitailD? . Habitattypc ToerlBtttc ,

dqom e

Katnpina&4rstc+?,njk€e Stutfcantl$ettl.ep tnet

VennetS "2310 c stmilkhei

IKamptna&?astor?ijkse ,

V??ne>t KA233Q 2andvergtuivtngep> 0,15.

Karriptna &O??tenvijkse = ze? zrvalcqebufferac

Kamptna8tiO?sterwtjl:se

VO}rien T{A3130 ZKakgelitditrde verinen; 14,4v:

KarnpLt;?+?±oast?r?icaC

Veriqcn KA31.60 ZutYveriuea

ganlptna $r.0astcxwij?se

t De begrenzingen van de habitats zi}n opgenomen in de concept bcheerplannen. De berekeningen zijn

uitgevoerd met de habitatkaarten van 15juli 2010 (voor de Brabantse Wal van 10 augustus 2010). Het

betrefren hieralleen de (delen van de) habitats die zijn gelegen in de Provincie Noord-Brabant.

7 De eerste 2 letters staan voor het Natura 2000-gebied, de 4 cijfers voorhet nummer van het habitattypc

zoals opgenomen in de (ontwerp)besluiten Nattira 2000 en de beheerplanncn zie Ministcric van Economische

Zakcn, Landbomw en Innuyatie - Natuuntirtge%ing - Gebieden

' de toename van depositie, gesornmeerd over het gehele habitattype in mol N/jr.
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Kantpina &Oisterwgkse

Venrnen KA4030 Droge heiden, 81,55

Y,anipina O18terwijkSC

Veimen KA64I0 l31at}y,grw-Janden 1,56

Iiampina$ Oisterwijkse Piollttivegetat'tes met

Vennm. K?17150 snavFlbiezen 10,33

KaTitpina& Oiaterwijl:.sc

Vennen KA?210 Galigaanmuerassen 1

Kampina &.Oisterwijkse

Vennen - KA9190 Oude eikenbossen O,g]

Kampina &Oastenvijkse Vochcige alluviale bossen

Vennen KA91FOCl (beekb e?idendebosien) ' 0,06

Stu?}dheideii met

Xenlpenland-West KL2310 struikhei 0,61

?tlt1 enland-V1'cst KL3I3(1 Zwakgebuf'ferdc vcnnen 7,7

I{4nipcnland 1h'est KL40113 Yo4rigC`h4en 16,07

r,empenland,We$t KL4030 3)roge #ieidrn . 3i1;65

Piunicaizgetaties met

Kcmpenland,Wect KL7 ] 50 sriavel4iezen 31443

l'ochtigcaIIu»alr??s8eti

Kcmpenland Wesi kL91EbG 4beg8eSd o"ssen) 3,26

I?oqipsetn D"?uttense ??ainen StuYTzartt3fieidenifiet

8t Lzcth>sulen ' LD2i10 strtUkhca 12;08

Loonse en llrunfnse?:nl?ity3

~&l:etmiculcn ;? ?? 17)2330 , 2attdverstumngeri . 27,9

;Lounse tn Arunense:Duinen .

&IectukuileR LI)3130 ? tiftr?e,xutncq ... 7?82

2,biinscen Druttensc Duulen

& Lcemkuilerl . LD4034 Vnchti e h?i i'n

Liionse m Dnrnensc DUihen :'

S I eemkul)cn LD9160 F?kenhaagbeuken6o .s?i?,, i

I.00ttse en. firuriemsc Duincrt

& Lecmk?ilcts LD9190 rt 17,37.

?r+solise en4?i?tnense`}?ltineti 1? ajlp?naie #?r,xse,ri

$fr_'1l?qkuilciy' ; . . LI391E0C 8cndc,bu4scnj . I$"

Leertdertws; G,00te I3eide & f:?tttrfi,andkicldentnet

1?:PlafeauK I:62310 stniikhei 19,8

Ixr.itderbos, (3mutea?eide&

De Plattam,_ L02330 7andyerstdivingen 1;45

Le.cnderbos;Graute Heifle & '.

De.Plateaac LG3130 Zwakge6uffe>•de yennen 6;98

IcenderhQa, Gnitite Heide &

De Platcauk 9.G3160 Zurc %,ennen _ 0.,21

Ixcnderbos, Gronre Heide &

IDe. Platcaux LG4010 Vocltuge lieiden 1.;37

M

Nummer

C2021335/3041869
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Lectiderbos, Gruute Hcidr &

De Plateaux L:G4030 IJroge. hciden 8,53: .

Ir.cnderbos;.Grgote Heide &

Dc Platraux ` LG7150

Pioraervegetaties met

snavelbiezen 0,78.

Leenderbos, Groote Heide &

De Plateaux LG91D0 Hoog%,eenbossen 1,93

Leerrderbus, Groote Heidc &

De Piateaux LG9IEOC

Vochtige alluviale bossen

.'beckbege3eidende bosseni 1,75

Rcgtr Heide & Ricls lAag RH3130 ZwakgcbufT'erdc vervDen 0;92

]tegte ]leide & Riels I,.'taR RH3160 Zure vennen 0;34

RcRte Heide &Rieis Laag RH4010 V<,chtigc hciden _.. 1,2

Rrgtr Heide &Riels laag R114030 Droge heiden 7,41

Rc.gte Iieide &Riels Laag

RH7150

Piuniervegetatiesmet,

snavelbiezerr 0,5

Strabrcchtse fTcide &.}3euven S$2310

Stuifzandheideg met

stnriktrei 1,69

Str'abrechtseHeide& Beuvc:n SB2330 Zandveixtuivin"n 0,77

Strabrechtse EIcide & Rcuven SA3130 Zwakgebulfeft?en 0,61

Strabrechtse Iicidc & Beuvcn SB3160 Zure venni.°ti 3,33

StrabrechtseHeide&.Beui-en , SB4010 Vochtigc heiden _. , 10;7:6.

Stra.brechtse Hcide &Bcuven SB4030 Drogeheiden 28,26

.StrahrecheseHeide ?kl3euvcn , 5B91EOC

Vochtige alluviale iiosscri

lbeejcbegeleidendebossen` 1;12,

VGjmer>~ Ven,.'Gfoerputten &

Bossche Broek tVS 110 . Knnswiem"atcren " 0,34

VlijmensVen,Mqerputtefi 8r.

Bossche Braek VV'64i0 8lautir anden 3,78

Vlijmens Ven;Moerputtr,n &

Bossche Brcek

VV651U

GlartBbavcr- en

vossenstaaiitlooilartden

(glarnshaver), 12,16:

llaarnaast heeft de beoogde situatic de onderstaande toename op beschermde
natuurmonumenten tot gevolg:

Iabel 4 L'itkvmsten saldi beschermde natuurrnmiumenten ¢

Natuurgebied Tocname depositie bCdri,lf

(mol N/jr.)

AN.Donlme.lbe,emden l l;fi5

13N Yljldsvcn. 1,98

BN De Kavelen 1;51

BN Zwartrn,en

` Vcrur de beschermde uatuunnunurnenten wordcri gccn habitats undcrschcidcn, ze wordcn in het gehcel

nieeRenonien in de depusitieberekeningen.

m

Nummer

C2021335/3041869
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Nurnmer

COI'FClUSIe C2021335/3041869

Voor het bedrijfgelegen aan de Schansstraat 14a 5688 NC te 4irschot is op
17 mei 2011 een complete melding ingediend op basis van de `Verordening
stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant' met het zaaknummer C2021335.
Conform deze rnelding is het bedrijfverplicht 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 tabel3 en 4 zijn gereserveerd. Het registratienummer
ten behoeve van deze reservering is 20400 voor de Natura 2000-gebieden en
20401 voor de beschermde natuurmonumenten.
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VERZONDEN - 8 SEP, 2012

Van Duri Advies BV
De heer A. Aerts
Dorpsstraat 54
5113 TE ULICOTEN

Onderwerp

Afschrift besluit melding Verordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant
en artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998

Geachte heer Aerts,

Op 30 maart 2011 hebbe.n wij een meldirrg Verordening stikstofen
Natura 2000 Noord-Brabant en een aanvraag artikel 16
Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen van de heer A.A.M. van Dommelen.
De melding betreft het uitbreiden van een varkenshouderij aan de
Schansstraat 14A te Oirschot.

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

Voor het behandelen van uw melding worden op basis van
de Legesverordening provincie Noord-Brabant 20021eges geheven. Het
legesbesluit hebben wij aan de aanvrager verzonden. De Legesverordening
provincie Noord-Brabant 2002 kunt u inzien op www.brabant.nl.

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 briefvermelde contactpersoon.

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC's•Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fox (073) 614 1115

infoObrabant.nl

www.brabant.nl

Bonk ING 67.45.60.043

Ilqll®gIUIIiIiIAI

Datum

27 ougustus 2012

Ons kenmerk

C2021335/3100933

Uw kenmerk

KvG.99157.021

ContaNpersoon

Secretariaat Groene

weHen

Directie

Ecologie

Telefoon

(073)681 29 23

Fax

(0731 680 76 41

Billape(n)

Besluit

Eanail

Groenewetten@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik-
boar met stodsbus, liin 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

m



Het originele besluit is verzonden aan de melder.
Dalum

27Ougua?US 2012

Ons kenmsrk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, C2021335/3100933

namens deze,

dr. ir.J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

pq
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VERZONDEN - 6 SEP. 2012

De heer A.A.M. van Dommelen
Langereijt 21
5091 JP OOSTELBEERS

onderwerP

Besluit melding Verordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant en artikel
6 Natuurbeschermingswet 1998

Geachte heer Van Dommelen,

Op 30 maart 2011 hebben wij een melding Verordening stikstofen
Natura 2000 Noord-Brabant en een aanvraag artikel 16
Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen.
De melding betreft het uitbreiden van een varkenshouderij aan de
Schansstraat 14A te Oirschot.

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

Voor het behandelen van uw melding worden op basis va.n
de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 leges geheven. Het
legesbesluit hebben wij als bijlage toegevoegd. De Legesverorderiing provincie
Noord-Brabant 2002 kunt u inzien op www.brabant.nl.

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 briefvermelde contactpersoon.

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

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 61d 1115

infoftrabont.nl
www.brabant.nl

Bank ING 67.45.60.Od3

!i0®ip1islYiNgill

Datuwn

27 ougustus 2012

Ona kentnerk

C2021335/3100933

Uw kennrerlC

Contoclpersoon

Secretariaat Groene

wetten

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 681 29 23

Fax

(073) 680 7641
Bqlage(n)

Besluit

legesbesluit

b-mail

Groenewetten6brabont.nl

Het provinciehuis is vanaf
het centraol station bereik
boor met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
Ovfiets.

m



Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Dan+nn

namens deze, 27 ougustus 2012

Ons kenmerk

C2021335/3100933

Dr. Ir.J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

m
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VERZQNDEN - 6 SEP. 1012 8robantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fox (073) 614 1115

infoObrabont,nl

wwrv.brobont.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Oirschot Bonk ING 67.45.60.043

Postbus 11
5688 ZG OIRSCHOT l®nliuumilloll

Onderwerp

Afschrift besluit meldingVerordening stikstofen Natura 2000 Noord-Brabant
en artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998 DaPum

27 augustus 2012

Ons kenmark

C2020199/3100531
Geacht college, Uw konmo*

E55
Op 30 maart 2011 hebben wij een melding Verordening stikstofen tontactr,ersoon
Natura 2000 Noord-Brabant en een aanvraag artikel 16 5ecretarioot groene
Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen van de heer A.A.M. van Dommelen. wetten
De melding heeft betrekking op het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Direclie
Schansstraat 14A, 56881\'C te Oirschot in de gemeente Oirschot. Ecologie

Talefeon
Hierbij doen wij u een afschriR van het besluit en de kennisgeving toekomen. (073)681 29 23
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na verzending bezwaar worden Fax
ingesteld. Voor de rechtsgang verwijzen wij naar het besluit. (073) 680 76 Al

bijlage(n)
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. VVij verzoeken u bij Besluit
correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich IE-mali

wenden tot de in deze briefvermelde contactpersoon. Groenewetten®brobant.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. ir.J. Bovendeur,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

Het provinciehuis is vanof
het centraal station bereik
boor met stodsbus, liin 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.
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