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Geachte heer/mevrouw,
Op 7 oktober 2019 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid,
van de Wet natuurbescherming ontvangen.
Dit project, uit te voeren op de locatie Wittedijk 9a 5754 PP Deurne, betreft een uitbreiding of
wijziging van een pluimveehouderij.
Op dit moment is het nog niet duidelijk welke medewerker uw aanvraag in behandeling zal nemen.
Wanneer er aanvullende gegevens nodig zijn voor uw aanvraag dan wordt u daar op dat moment per
brief over geïnformeerd.
Gedeputeerde Staten hebben op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) besloten voor
aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming voor het onderdeel
gebiedsbescherming de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen. In verband
hiermee wordt de in artikel 5.1, lid 1, van de Wet natuurbescherming gestelde beslistermijn verlengd
met zeven weken ingevolge artikel 5.1, lid 2, om behandeling van de aanvraag conform deze
procedure mogelijk te maken. De provincie Noord-Brabant heeft dit bekendgemaakt op de website
www.brabant.nl (http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedeputeerde-staten/openbarebesluitenlijst-gedeputeerde-staten.aspx). De termijn voor de behandeling van uw aanvraag bedraagt
daarmee 20 weken.
Voor een aanvraag ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming zijn leges
verschuldigd. Na het afronden van de procedure, zullen wij u het legesbesluit doen toekomen.
De Legesverordening Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op wetten.overheid.nl.
De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft de behandeling van aanvragen in het
kader van de Wet natuurbescherming overgedragen aan de Omgevingsdienst Brabant Noord
(ODBN). Het secretariaat is te bereiken via het e-mailadres info@odbn.nl en via het telefoonnummer
(0485) 729 189.

Wat betekenen de lopende procedures over de PAS voor mijn aanvraag?
Op 29 mei 2019 is uitspraak gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
over de PAS.
Op dit moment ligt de vergunningverlening daardoor grotendeels stil. Voor meer informatie over de
afhandeling van ingediende aanvragen wordt verwezen naar de website van BIJ12
(https://www.bij12.nl/nieuws/raad-van-state-accepteert-pas-niet/).

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie het aangegeven kenmerk
te vermelden.
Deze brief is tevens verzonden aan uw gemachtigde.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
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