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Servicebureau@provincie-utrecht. nl
DB vergunning Wnb, Ter Aaseweg 5 in

Nieuwersluis.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 28 mei 2018 van Maatschap W.J. en W.E. van
de Bunt, Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis, om een vergunning in het kader van añikel2.7 , tweede lid, van de Wet
natuurbescherming (hiema: Wnb) voor het bedrijf gelegen aan de Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis.

L

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Verordening Natuur en Landschap provincie
Utrecht 2017 en de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (hiema: Beleidskader VNL)
besluiten wij:
de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te verlenen;
dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator, deel
uitmaakt van deze beschikking;
aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking
zijn opgenomen;
dat de realisatietermijn van twee jaar in de eerder verleende vergunning van 28 april 2016 onverminderd
van toepassing blijfr op de daarin vergunde activiteiten.
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ll.

Omschrijvinq van de aanvraaq
Op 28 mei 2018 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van
de Wnb op naam van Maatschap W.J. en W.E. van de Bunt. Het bedrijf is gelegen op de locatie plaatselijk
bekend als Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis.

Voor de planlocatie is op 28 april 2016 door de provincie Utrecht een vergunning in het kader van de Wnb
afgegeven. Om de toename in stikstofdepositie op Natura 20O0-gebieden conform de Wnb te bepalen, wordt de
beoogde situatie afgezet tegen het vergund recht conform de vigerende Wnb vergunning.

lll. Procedure
lll.A. De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).
lll.B.

Toezending

Het ontwerpbesluit is toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse
Vecht en de Omgevingsdienst Haaglanden.
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lll.C. Ter inzagelegging
Om te voldoen aan paragraaf 3.4 van de Awb heeft de aanvraag met de bijbehorende stukken en het
ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 27 juli 2018 tot en met 7 september 2018.
lV.

ToetsinqskaderWnb

Het is op grond van arlikel2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die
vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te venichten, die
gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een
op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de wet aangewezen gebied kunnen verslechteren of een significant
verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of
andere handelingen zijn in ieder geval, projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het
desbetreffende gebied kunnen aantasten.
ln een aantal Natura 2O00-gebieden is sprake van een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden).
Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. ln het Programma
Aanpak Stikstof (hierna: PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstof-uitstoot te
verminderen en de natuunraarden te versterken en daarmee ook economische ontwikkeling mogelijk te maken.
Het PAS heeft tot doel om de doelen van het Europese natuurbeleid te realiseren, terwijl vergunningplichtige
activiteiten toch kunnen doorgaan. Om dit mogelijk te maken worden herstellende maatregelen uitgevoerd in
Natura 20O0-gebieden waarbij sprake is van overbelasting als gevolg van stikstof. Andezijds wordt door middel
van PAS-specifieke bronmaatregelen, bijvoorbeeld schonere productietechnieken, voorzien in een blijvende
daling van de neerslag van stikstof.
Een deel van de daling van de neerslag mag worden ingezet als saldering voor nieuwe economische activiteiten
of uitbreiding van bestaande. Deze 'ontwikkelingsruimte' maakt het mogelijk om economische ontwikkelingen met
een stikstoftoename toch te vergunnen in het kader van de Wnb. Er zijn daardoor geen negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen te verwachten als voor een activiteit ontwikkelingsruimte beschikbaar is.
Het Beleidskader VNL bevat regels voor de aftandeling van aanvragen voor effecten op Natura 2O00gebieden.

V. Toetsinq Natura 2O00-qebieden
Aangevraagd is een wijziging of een uitbreiding van een al bestaande activiteit. Voor de planlocatie is op
28 april 2016 door de provincie Utrecht een Wnb vergunning verleend. Conform de vigerende Wnb vergunning is
er sprake van de veebezetting, weergegeven in tabel 1.
Tabel

I

Stal

Stalsysteem

nr.

(RAV-code)

Wnb

B

A3

c

A3

c

41.100

D

A3

D

44.100

E

81.100

nnl
Aantal
dieren

Diercategorie

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestinqssvstemen
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestinqssvstemen
Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,

overiqe huisvestinqssvstemen
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestinossvstemen

vleeskalveren tot circa

I

maanden,

overioe huisvestinossvstemen
Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
lammeren tot 45 kg, overige

Emissie factor

Emissie

per dier (kg

totaal (kg

NH3/ir.l

NH3/ir.)

30

4,4

132,O

27

4,4

1

23

13,0

299,0

4

4,4

17,6

4

3,5

14,0

15

0,7

10,5

3

13,0

39,0

18,8

huisvestinosvstemen
E

41.100

Melk en kalfkoeien, overige
huisvestinqssvstemen
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Stal

Stalsysteem

nr.

(RAV-code)

Diercategorie

Schapen ouder dan
F

1

Aantal

Emissie factor

Emissie

dieren

per dier (kg

totaal (kg

NH3/ir.)

NH3/ir.ì

jaar, inclusief

lammeren tot 45 kg, overige

81.100
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15

0,7

10,5

61

10,3

628,3

44

13,0

572,0

huisvestinosvstemen
Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,
G

41.15

G

41.100

mestafstorten voozien van

afdichtflappen en met mestschuif @WL
2010.36.V4)
Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,
overioe huisvestinossvstemen

1.841,7

Totaal
ln tabel 2 is de beoogde situatie aangegeven.

Tabel 2

situatie

Stal

Stalsysteem

nr

(RAV-code)

B

A3

Diercategorie

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestinossvstemen

c

A3

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige

huisvestinossvstemen

c

41.100

Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,

overioe huisvestinossvstemen
D

A3

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestingssvstemen

D

E

A4.100

vleeskalveren tot circa 8 maanden,

81.100

overiqe huisvestinqssvstemen
Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
lammeren tot 45 kg, overige

Aantal

Emissiefactor

dieren

per dier (kg

Emissie
totaal (kg

NH3/ir.)

NH3/ir.)

30

4,4

132,0

27

4,4

118,8

23

13,0

299,0

4

4,4

17,6

4

3,5

14,0

15

0,7

10,5

3

13,0

39,0

15

0,7

10,5

61

7,0

427,0

44

13,0

572,0

huisvestinqsvstemen
E

F

41.100

Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,

81.100

overiqe huisvestinqssvstemen
Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
lammeren tot 45 kg, overige
huisvestinqsvstemen

G

41.13

Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,

ligboxenstal met roostervloer voozien
van cassettes in de roosterspleten en
mestschuif IBWL 201 0.34.V6)
G

41.100

Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,

overioe huisvestinossvstemen
Totaal
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Het projecteffect is het deel van de aangevraagde activiteit wat nog niet eerder is getoetst aan de Wnb. Het
projecteffect is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3
Stal
Stalsysteem
(RAV-code)
nr

Diercategorie

Aantal
dieren

Emissiefactor per
dier (ko NH3/ir.)

Emissie totaal

(ks NH3/ir.l

Melk en kalfkoeien ouder dan 2
jaar, ligboxenstal met roostervloer
G

41.13

voozien van cassettes in de

6l

7,0

427,0

roosterspleten en mestschuif
/BWL 2010.34.V6)
Totaal:

427,0

Uit de berekening is gebleken dat voor één of meerdere gebieden de depositiebijdrage van het projecteffect
hoger is dan de grenswaarde en daarmee is gebleken dat de aangevraagde activiteit vergunningplichtig is.
De aan de ammoniakemissie gerelateerde stikstofdepositie van het veebestand in de uitgangssituatie (Tabel 1)
en het gewenste veebestand (Tabel 2) is berekend met het model AERIUS Calculator.
Omdat de stikstofdepositie in de beoogde situatie voor alle stikstofgevoelige gebieden lager of gelijk is aan in de
uitgangssituatie is geen ontwikkelingsruimte benodigd.

Vl.

Zienswiizen
Binnen de termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook zijn naar aanleiding van de ontwerpvergunning
geen adviezen ingekomen of vezoeken om gedachtenwisseling.

Vll. Wijziginqen ten opzichte van het ontwerpbesluit
Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

Vlll. Conclusie
Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat door afname in depositie en ook voor de overige
effecten de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering
van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2O00-gebieden en
geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij
verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

lX.

Beroeo
lndien u zich niet kunt verenigen met deze beschikking kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten
verschuldigd. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van
de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.
Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artT'.1 van de Awb worden ingesteld door
belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door
belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkenrvijs niet kan worden
veruveten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbesluit.
De beschikking wordt onhenoepelijk nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift ongebruikt is
verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. lndien onverwijlde spoed dit
vereist, kunt u naast het instellen van beroep een vezoek om een voorlopige vooziening indienen bij de
voozieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA
Utrecht. ln dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op dit vezoek is beslist. Griffierechten zijn
hiervoor opnieuw verschuldigd. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

X.

lnwerkinotredinq
Deze beschikking treedt de dag na bekendmaking van dit besluit in werking.

Xl.

Overleq en informatie
Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u
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Bijlage

I

Voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning voor de locatie Ter Aaseweg 5 in
Nieuwersluis

1.
2.

De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning, net als de tekening
(kenmerk WM-BUNT) van de planlocatie.
Op de planlocatie mogen uitsluitend onderstaande dieraantallen binnen de aangegeven diercategorie in de
daarvoor ingerichte huisvestingssystemen worden gehouden:

Stal

Stalsysteem

nr

(RAV-code)

B

43.100

c
D

E

G

4.

dieren

43.100

27

41.100

Melk en kalfkoeien ouder dan 2 iaar, overiqe huisvestinqssvstemen

23

43.100

Vrouwel

44.100

vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen

81.100

81.100
41.13
41.100

3.

Aantal

Vrouwelii( jongvee tot 2 jaar, ovenge huisvestingssystemen
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen

41.100
F

Diercategorie

i i

k ionqvee lot 2 iaar, overiqe

h

uisvestinqssvsteme n

30

4
4

Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, overige
15

huisvestingsystemen
Melk en kalfkoeien ouder dan 2 iaar, overige huisvestingssvstemen

Schapen ouder dan

1

3

jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, overige

huisvestingsystemen

15

Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer voozien

van cassettes in de roosterspleten en mestschuif /BWL 2010.34.V6)
Melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen

61

44

De vergunninghouder moet een registratie/administratie biihouden, voor zover dit niet al voortvloeit uit andere
wettelijke verplichtingen, over het gebruik van en het type huisvestingssysteem of systemen en/of aantallen
en soort dieren per huisvestingssysteem en daarbij behorende RAV-codes lopende het kalenderjaar en het
voorafgaande kalenderjaar.
De vergunninghouder dient minimaal twee weken voor aanvang van de verbouw/nieuwbouw van een stal dit
door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
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zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.
Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via
servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-258331 1 .

Xll. Vezendinq
Het origineel van dit besluit te zenden aan:

- Maatschap W.J. en W.E. van de Bunt, Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis
Een afschrift van dit besluit wordt vezonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;
- Omgevingsdienst Haaglanden;
- Van Westreenen B.V.;
- RUD Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen

Munsel
leider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving
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