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Aanvraag vergunning Wet natuurbescherming - Natura 2000
INLEIDING
Bent u voornemens om een project/andere handeling te verrichten dat effect kan hebben op een Natura 2000- gebied dan kun u dit
aanvraagformulier gebruiken. Dit aanvraagformulier is voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.7 tweede lid van de
Wet Natuurbescherming (verder: Wnb). Wanneer het project/andere handeling in de provincie Noord-Brabant is gelegen dan is GS van
Noord-Brabant bevoegd om te beslissen op uw aanvraag.
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt ook paragraaf 1 van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant (hierna: Verordening
natuurbescherming) betrokken.
Mogelijk blijkt dat uw verzoek niet bij het juiste bevoegde gezag is ingediend, dan zenden wij uw verzoek door naar het bevoegd gezag die
bevoegd is om te beslissen op uw aanvraag.
Toelichting bij het formulier
Dit formulier heeft maximaal 12 pagina's;
Vragen voorzien van een sterretje ( * ) zijn verplicht;
Sommige vragen zijn voorzien van een 'i' . Als u deze met de muis aanklikt ziet u een toelichting;
Bij meerkeuze vragen (vierkante keuzevakjes) één of meer opties aanvinken; waar één antwoord mogelijk is (ronde keuzevakjes) één
van de opties aanklikken;
U kunt het ingevulde formulier [Tussentijds bewaren]. U kunt dan op een later tijdstip de rest van het formulier invullen;
U blijft zelf verantwoordelijk voor het bijvoegen van virusvrije bestanden. Aanvragen die een virus bevatten worden automatisch
geweigerd. Het kan zijn dat u dan geen ontvangstbevestiging krijgt. Neem in dat geval zelf contact op met de ODBN via onderstaande
contactgegevens.
Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:
Een digitale handtekening. Natuurlijke personen kunnen deze handtekening plaatsen met DigiD. Rechtspersonen hebben hiervoor
een middel eHerkenning nodig met een machtiging voor het ondertekenen van vergunningaanvragen die worden ingediend bij de
provincie Noord-Brabant (nadere info).
Een berichtenboxnaam (nadere info) als u kiest voor afhandeling via het veilige mailsysteem van de overheid;
Een e-mailadres om een afschrift van het formulier en een ontvangstbevestiging te kunnen ontvangen per e-mail;
Een rechtsgeldige machtiging (voorbeeld) als u als gemachtigde het formulier indient;
Tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen;
Vragen of contact
Nadere informatie over de PAS, gebiedsanalyses en stikstofdepositieberekeningen middels AERIUS is te vinden op de landelijke websites
http://pas.natura2000.nl, http://pas.bij12.nl en www.aerius.nl.
Op de website van de Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000) vindt u informatie over
alle beschermde soorten, habitattypen en gebieden, met kaarten en besluiten en alle publicaties en hulpmiddelen van het ministerie van
Economische Zaken zoals brochures, effectenindicator, (ontwerp)aanwijzingsbesluiten, handreikingen en vraag-en-antwoorddocumenten.
Algemene informatie over en toelichting op het provinciale beleid, provinciale besluiten en de 9 (concept)beheerplannen waar de provincie
trekker voor is, vindt u op de website www.brabant.nl/, www.brabant.nl/pas en www.brabant.nl/natura2000. Besluiten zijn terug te vinden op
http://www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.aspx.
Informatie rondom vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming is te vinden op de website van de provincie
http//www.brabant.nl Als u een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling
vergunningverlening Groene Wetten van de ODBN, telefoonnummer 0485-729189, of een e-mail sturen aan info@odbn.nl.
Privacy
De provincie Noord-Brabant vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de Proclaimer als u wilt weten wat we met uw
gegevens doen.
De aanvragen worden door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) behandeld namens de provincie Noord-Brabant.

ALGEMENE (PROJECT) GEGEVENS
Beschrijving van het voorgenomen project/ de andere handeling
De aanvraag betreft:
Een uitbreiding of wijziging van een bestaande activiteit of andersoortige activiteiten
Beschrijving (aard en omvang):
Er wordt een stal verhoogd en een stal is vervangend nieuwbouw voor jongvee
Heeft de vergunningaanvraag betrekking op
een activiteit van tijdelijke aard?

Nee

Is voor het bedrijf al eerder een Wnb-vergunning verleend of is eerder een melding onder de PAS ingediend?
Ja, voorafgaand aan de PAS is een Wnb-vergunning /-vvgb verleend
Kenmerk(en):

C2065291/3426477

LOCATIE 1
Is de postcode locatie bekend? Ja
Postcode

5754 PX

Huisnr 1

Straat

Bosrandweg

Plaats

Deurne

Kadastrale gegevens

Gemeente Deurne, Sectie H 8695

Toevoeging

BEPALING WAARVOOR DE AANVRAAG VAN TOEPASSING IS
Is er sprake van stikstofemissie?

Ja

Is er ontwikkelingsruimte, in relatie tot stikstofdepositie op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof, nodig ten opzichte van
de bestaande activiteit,
vergunningvrije activiteit waarvoor de melding is gedaan,
Wnb-vergunning voor het dichtsbijgelegen of hoogst belaste Natura 2000-gebied?
Nee
Overige aspecten die van toepassing zijn:
Voor wat betreft de bepaling van de ontwikkelingsruimte: is er sprake van een afname / gelijkblijvende stikstofdepositie voor de PASgebieden ten opzichte van de bestaande activiteit of Nbwet-vergunning voor dichtstbijgelegen of hoogst belaste Natura 2000-gebied.

Heeft de aanvraag betrekking op:

Het betreft bij een agrarische inrichting:

een agrarische inrichting

melkvee
varkens

Heeft de aanvraag betrekking op een veehouderij?

Ja

Er moet rekening worden gehouden met de vereisten uit § 1 van de Verordening natuurbescherming.

BETREFFENDE VEEHOUDERIJEN
Is de Verordening natuurbescherming van toepassing en voldoet de beoogde situatie en alle andere tussentijds vergunde situaties (in
relatie tot nieuwe stallen) aan de Verordening natuurbescherming?
Nee.
Licht toe welke stallen niet voldoen
stal 1a, 2, 4, 5a en 7
Stal Nieuw Stalsysteem
J/N
nr.
(Rav-code)

Diercategorie

Aantal Emissiefactor
dieren per dier (kg NH3/jr)

Emissie totaal
(kg NH3/jr)

2

n

A 1.100

Melk- en Kalfkoeien

30

13,000

390,000

2

n

A 7.100

Fokstieren en overige rundvee ouder dan 2 jaar

10

6,200

62,000

4

n

A 3.100

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

60

4,400

264,000

5a

j

A 3.100

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

34

4,400

149,600

7

j

A 1.100

Melk- en Kalfkoeien

136

13,000

1.768,000

1a

n

D 3.2.1

Vleesvarkens

160

4,500

720,000

1b

n

D 3.2.14

Vleesvarkens

592

0,150

88,800

5b

j

A 3.100

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

43

4,400

189,200

6

n

A 3.100

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

22

4,400

96,800

iglo n

A 3.100

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

30

4,400

132,000

Totaal:

Regel
+/-

3.860,400

Is op 25 mei 2010 voor één of meerdere nieuwe stal(len) in de beoogde situatie al een aanvraag voor een milieuvergunning, een melding
krachtens een AMvB op basis van de Wet milieubeheer, een bouwvergunning, dan wel een Natuurbeschermingswetvergunning in
behandeling genomen dan wel verleend?
(artikel 22 verordening = overgangsbepaling)
Nee
NB. Vanaf 2028 dient het bedrijf gemiddeld te voldoen aan bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming.

MOGELIJKE EFFECTEN A.G.V. STIKSTOFDEPOSITIE OP NATURA 2000-GEBIEDEN
Maak, in het geval dat stikstofemissie aan de orde is, een berekening van de stikstofdepositie middels AERIUS Calculator van
de beoogde situatie danwel het projecteffect.
Voeg deze berekening aan het eind van het formulier als bijlage toe.
Als er eerder een Wnb-vergunning is verleend is deze relevant voor het bepalen van het projecteffect. Dat deel dat namelijk niet conform de
verleende is gerealiseerd of uitgevoerd of gewijzigd wordt uitgevoerd of gerenoveerd kan onderdeel zijn van het voorgenomen project. De
onderdelen van het voorgenomen project die wijzigen of een uitbreiding zijn ten opzichte van een eerdere vergunning vallen onder het
‘projecteffect’.

Geef aan of en waar de grenswaarde in relatie tot stikstofdepositie wordt overschreden:
Ja, op voor stikstof gevoelige habitats (ook zijnde: leefgebieden van VR/HR-soorten) binnen een Natura 2000-gebied (Pas gebied, nietPAS gebied en/of buitenlands gebied)
Is er ontwikkelingsruimte nodig voor een toename van stikstofdepositie?

Nee

Maak hiervoor een berekening met AERIUS Calculator van de uitgangssituatie en beoogde situatie. Voeg deze aan het eind van het
formulier als bijlage toe.
De Regeling natuurbescherming (artikel 2.4, lid 5 en 7) bepaalt dat de toename van stikstofdepositie wordt bepaald ten opzichte van een
eerdere Wnb-vergunning danwel de bestaande activiteit en de daarbij behorende stikstofdepositie die ten hoogste feitelijk door die
bestaande activiteit werd veroorzaakt in de periode 1 januari 2012 – 31 december 2014. Voeg hiervoor een kopie van de milieuvergunning
en de bewijsmiddelen toe over de bestaande activiteit (gericht op emissiegegevens).
Voeg voor de beoogde situatie minimaal een plattegrondtekening en systeembeschrijving bij.

MOGELIJKE OVERIGE EFFECTEN NATURA 2000
Zijn er mogelijk overige effecten in relatie tot Natura 2000-gebieden aan de orde? Nee
Toon toelichting Passende beoordeling/Verslechteringstoets

In een bijlage (Passende beoordeling/ Verslechteringstoets) bij de aanvraag geeft u aan welke
mogelijke effecten het project heeft voor het gebied/de gebieden, en bij welke natuurwaarden
(soorten, habitats, enzovoorts) van het gebied deze effecten spelen. Houdt hierbij rekening met
cumulatie en geef aan in hoeverre mitigatie mogelijk en aan de orde is.
Bij een inschatting van de eventuele cumulatieve effecten zal (alleen) worden uitgegaan van overige projecten en plannen binnen of nabij het betreffende
gebied waarover een formeel besluit is genomen (qua realisatie en toelaatbaarheid hiervan onder de toepasselijke wettelijke regimes).
Mitigerende maatregelen kunnen ofwel door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw project, dan wel expliciet worden opgelegd via
voorschriften en of beperkingen verbonden aan de vergunning. Maak in uw aanvraag onderscheid in aanlegfase en gebruiksfase (indien relevant). Geef aan
op welke wijze deze maatregelen de effecten op kwalificerende soorten of habitats verminderen.

Daarbij gaat het voor wat betreft Natura 2000 om:
• verslechtering van de kwaliteit van de kwalificerende natuurlijke habitats en/of de habitats van soorten in het gebied;
• significant verstorende effecten op kwalificerende soorten in het gebied.
De kwalificerende kenmerken, soorten en habitattypen, en de daarvoor geldende instandhoudingsdoelstellingen zijn onder meer
te vinden in het aanwijzingsbesluit van het gebied (zie http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?
subj=n2k&groep=11)
Bij het beschrijven van de effecten van het project, kunt u de mogelijke effecten het beste in kaart brengen door middel van een
kruistabel waarin de natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke significante verstorende effecten en de mogelijke
verslechterende effecten van het project. Voor Natura 2000-gebieden kunt u daarbij gebruik maken van de effectenindicator op de
site van het Rijk (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx?subj=effectenmatrix).
Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase (indien relevant).
Benoem de aspecten waardoor het project effect kan hebben op kwalificerende soorten en habitattypen.
Besteed in elk geval aandacht aan:
- verlies aan omvang van het beschermde gebied (areaalbeslag);
- versnippering van het beschermde gebied;
- grondwaterkwaliteit en -kwantiteit (bijvoorbeeld wijziging grondwaterstanden of -stromen);
- oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit (bijvoorbeeld opzetten peil of juist peilverlagingen);
- bedrijfsmatig houden van dieren in relatie tot verzuring;
- luchtverontreiniging;
- verstoring als gevolg van verkeersbewegingen (parkeren, (toename) recreatiedruk enzovoorts);
- geluidsbelasting;
- verlichtingaantasting duisternis;
- werktijden, uitvoeringstijden (dagelijks, seizoensgebonden enzovoorts);
- gebruik van apparatuur (bulldozers, kranen, vrachtwagens, andere machines enzovoorts);
- ontgrondingen, egalisering of andere bodemberoerende activiteiten;
- uiterlijk/fysieke omvang van het project en landschappelijke inpassing.

AANVRAGER
Dient u het formulier in als?

bedrijf of instelling

De aanvraag/melding/verzoek is voor een ander
Wie is die ander?

bedrijf of instelling

Bent u gemachtigd?

Ja

Wilt u het contact via de Berichtenbox voor bedrijven laten lopen? Nee
Bedrijf/instelling (gemachtigde)
Naam bedrijf of instelling

Geling Advies B.V.

LET OP: alleen als uw machtiging eHerkenning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het vestigingsnummer in
Inschrijvingsnummer KvK

17220016

Vestigingsnr. 000009693386

Kvk nr en Vestigingsnr

Contactpersoon bedrijf/instelling
Aanspreektitel

Dhr.

Voorletter(s)

C.

Voorvoegsel(s)

de

Achternaam

Vos

Telefoonnr

0493597500

E-mailadres
(gemachtigde)

info@gelingadvies.nl

Controle E-mailadres

info@gelingadvies.nl

Namens bedrijf/instelling (rechthebbende)
Naam bedrijf of instelling

maatschap Adriaans - Peeters

Inschrijvingsnummer KvK

53140575

Vorm

Vennootschap onder firma / Maatschap

Vestigingsnr. 000023021616

Contactpersoon bedrijf/instelling
Aanspreektitel

Dhr.

Voorletter(s)

J.P.M

Achternaam

Adriaans

Telefoonnr

0493312887

E-mailadres
(rechthebbende)

adriaansjos@gmail.com

Controle E-mailadres

adriaansjos@gmail.com

Kvk nr en Vestigingsnr

ADRESGEGEVENS
Adresgegevens (gemachtigde)
Gebruikt u een postbusadres?
(gemachtigde)

Ja

Is dit een nederlands adres/postbus?
(gemachtigde)

Ja

Postbusadres (gemachtigde)
Na invoeren van postcode en huis-/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.
Postcode

5845 ZG

Straat

Postbus

Plaats

Sint Anthonis

Gemeente

Sint Anthonis

Postbusnr.

12

Adresgegevens (rechthebbende)
Gebruikt u een postbusadres?
(rechthebbende)

Nee, correspondentie via huis-adres

Is dit een nederlands adres/postbus?
(rechthebbende)

Ja

Huisadres (rechthebbende)
Na invoeren van postcode en huis-/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.
Postcode

5754 PX

Straat

Bosrandweg

Plaats

Deurne

Gemeente

Deurne

Huisnummer

1

Toevoeging

INDIENINGSWIJZE EN BIJLAGEN
Wijze van ondertekenen en indienen
Ondertekening met eHerkenning

Ja

Verplichte bijlagen
Bewijzen ter onderbouwing nieuwe stallen Verord.
Natuurbescherming

56231994_3645861_Bosrandweg_1_174-2012_besluit.pdf

AERIUS berekening beoogde sit. en/of projecteffect

56231994_3643313_AERIUS_project_effecten.pdf

Rechtsgeldige machtiging

56231994_3645862_machtiging.pdf

Optionele bijlagen
Maximaal 5 (geen .zip-bestanden)
Omschrijving

Selecteer bijlage

Regel toevoegen

Verschil berekening

56231994_3643314_AERIUS_verschilberekening.pdf

Nb-wet

56231994_3645863_vergunningbijlage_14496.pdf

Vigerende milieu tekening

56231994_3645864_Bosrandweg_1_174-2012_besluit.pdf

Beoogde milieu tekening

56231994_3645865_Mileutekening_233-2018.pdf

VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN
bij de aanvraag van een vergunning ex artikel 2.7, tweede lid, Wnb
Aanvrager verklaart dat hij/zij:
ermee bekend is dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo
spoedig mogelijk dient te worden doorgegeven aan de ODBN , onder vermelding van het kenmerk waaronder de aanvraag in
behandeling is.
alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal
verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren.
ermee bekend is dat de vergunning onverwijld wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan
de vergunning worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de vergunning niet verleend zou zijn
als deze omstandigheden aanwezig waren geweest op het tijdstip waarop de vergunning is verleend.
alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt.
ermee bekend is dat hij/zij ingevolge de Legesverordening Noord-Brabant 2012 leges verschuldigd is. De Legesverordening is te
vinden op de provinciale website onder ‘Regelingen’. De leges zullen worden geïnd na afloop van de procedure.
Door het aanvinken verklaart de aanvrager bekend en akkoord te zijn met bovenstaande:

