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Betreft: verzoek om een onderzoek te doen naar de zogenaamde lege vergunningen voor veehouderijen
in uw gemeente

Geacht college,
Hierbij willen wij u verzoeken om een onderzoek te doen naar de zogenaamde lege vergunningen voor
veehouderijen in uw gemeente. Als uit dat onderzoek blijkt dat er lege vergunningen zijn van (deels)
gestopte bedrijven, dan vragen wij u om een actief intrekkingsbeleid. Bij dat onderzoek worden wij graag
betrokken.
De achtergrond van ons verzoek is dat de Raad van State in de uitspraken van 13 november jl. heeft
bepaald dat saldering voor uitbreiding van veehouderijen alleen mogelijk is met rechten van feitelijk
bestaande bedrijven.
In veel gemeenten zijn er nog milieuvergunningen van gestopte bedrijven, die niet zijn ingetrokken. Het
kan hierbij gaan om bedrijven die feitelijk niet meer aanwezig zijn of om bedrijven die niet meer
actief zijn en geen vee meer houden. In het kader van de reconstructie hebben zowel de natuur- en
milieuorganisaties als de Provincie herhaaldelijk gevraagd om intrekking van deze vergunningen. In de
Reconstructiecommissies werden daarover afspraken gemaakt. Wanneer deze rechten onverhoopt
worden gebruikt voor saldering, neemt het vee bestand in (de overbelaste gebieden) Limburg toe. Dat leidt
tot een onwenselijke situatie dat natuurgebieden verder overbelast raken ten gevolge van de veel te hoge
stikstofdepositie. Voor de bewoners in de concentratiegebieden leidt dit tot een verdere verslechtering van
de kwaliteit van hun fysieke leefomgeving.
Een recente uitspraak van de Raad van State d.d. 13 november 2013 inzake
Natuurbeschermingswetvergunningen biedt duidelijke jurisprudentie voor (externe) saldering. Daarmee
wordt bedoeld dat een bedrijf kan uitbreiden met vergunningsrechten die direct afkomstig zijn van een
bedrijf dat gaat stoppen. Dit kan alleen in directe samenhang met vigerende vergunningen, van feitelijk nog
bestaande bedrijven.
Voor de toepassing van saldering (extern) geldt het volgende:
1.

Directe samenhang tussen daadwerkelijke intrekking van de milieuvergunning van het daadwerkelijk
gestopte of stoppende bedrijf en de verlening Nbw-vergunning voor het uit te breiden bedrijf.
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2.

De in te trekken rechten moeten nog geldend zijn, d.w.z. milieuvergunning is verleend voor de
referentiedatum (2004 of aanwijzingsdatum VR) en stikstofdeposities zijn nog aanwezig tot het
moment van intrekking van de milieuvergunning of het sluiten van de overeenkomst over de overname
van de stikstofdepositie ten behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf.

3.

Het bedrijf moet op het moment van intrekking ook feitelijk nog aanwezig zijn.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van het verloop en de uitkomsten van het onderzoek en de
vervolgstappen daarop.

Met vriendelijke groet,

André Vollenberg
Voorzitter Vereniging Behoud de Parel Grubbenvorst
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