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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 2 december 2021
: 11 januari 2022

Vragen nr. 125
Vragen van mw. W. Koning-Hoeve (CDA) over De vernietiging van een vergunning door de Raad
van State
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 2 december 2021 door het lid van Provinciale Staten, mw. W.
Koning-Hoeve (CDA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
Het CDA vernam via een artikel op de website van Melkvee (Natuurvergunning voor 194
melkkoeien na vijf jaar onderuit | Melkvee.nl - Nieuws en kennis voor de melkveehouder) dat de
raad van State op vrijdagmiddag 26 november in een mondelinge uitspraak de
natuurbeschermingsvergunning vernietigde die de provincie Noord-Holland vijf jaar geleden op 6
december 2016 verleende aan een melkveebedrijf in ’t Veld. Deze vergunning kreeg het bedrijf
vanwege een verplaatsing van dat bedrijf in verband met verbreding van de provinciale weg.
Volgens de informatie in het artikel had de provincie een Passende beoordeling gemaakt volgens
de PAS. De raad van State heeft de vergunning nu echter vernietigd terwijl het bedrijf al verplaatst
is om de weg te kunnen verbreden.
Het CDA heeft hierover de volgende vragen:
VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Is de provincie bekend met de vernietiging van deze vergunning door de Raad van State?
Antwoord 1:
Ja.
Vraag 2:
Wat is precies de reden dat de vergunning vernietigd is?
Antwoord 2:
Het was een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) waarvan de
onderbouwing gebaseerd is op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), een PAS-vergunning. De
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft in de uitspraak van 29 mei
2019 over het PAS vastgesteld dat de passende beoordeling van het PAS niet voldoende is voor de
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onderbouwing van vergunningen met een toename van stikstofneerslag. In rechtspraak zijn in die
lijn diverse PAS-vergunningen waartegen beroep was ingesteld, vernietigd. Deze PAS-vergunning is
ook om deze reden vernietigd.
Vraag 3:
Wat betekent dit voor het agrarische bedrijf?
Antwoord 3:
De PAS-vergunning is vernietigd. De oorspronkelijke aanvraag blijft bestaan en moet opnieuw
beoordeeld worden. In de komende maanden werkt de adviseur van het bedrijf de mogelijkheden
voor intern salderen uit. Deze worden vervolgens in overleg met de Omgevingsdienst NoordHolland Noord verkend. Het moment waarop er duidelijkheid is kunnen wij nog niet precies
aangeven met een datum, dit hangt mede af van de uitwerking door de adviseur, die nog nodig is.
De uitwerking van mogelijkheden kan uitmonden in één van de volgende routes:
• De aanvrager trekt de aanvraag in omdat er geen vergunningplicht is op grond van de Wet
Natuurbescherming (Wnb) doordat intern gesaldeerd kan worden. Dit kan tegenwoordig
namelijk zonder het aanvragen van een vergunning. Aanvullend kan het bedrijf een
positieve weigering aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ter
bevestiging dat er geen vergunningplicht is op grond van de Wnb;
• De aanvrager dient een vergunningaanvraag in voor de Wnb, dan moet bekeken worden
welke mogelijkheden er zijn om alsnog tot een vergunning te komen. Ook hierover zijn de
aanvrager en de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord in overleg.
Vraag 4:
Wat betekent dit voor de provincie?
Antwoord 4:
Zie het antwoord op vraag 3.
Vraag 5:
Wat betekent dit voor de natuur?
Antwoord 5:
Activiteiten van dit bedrijf dragen bij aan stikstofneerslag op Natura 2000-gebied waarvan de
kritische depositiewaarde is overschreden. De bijdrage aan stikstofneerslag van dit bedrijf valt weg
als het bedrijf zijn activiteiten niet meer kan uitvoeren. Onderdeel van de verkenning tussen de
Omgevingsdienst NHN en het bedrijf is of intern gesaldeerd kan worden met stikstofneerslag op
Natura 2000-gebied die het bedrijf veroorzaakte vóór de verplaatsing.
Vraag 6:
Is een deel van de vergunning wel overeind gebleven? Waarom wel/niet?
Antwoord 6:
Nee, de vergunning is geheel vernietigd omdat deze gebaseerd was op het PAS. Het PAS is met de
uitspraak van 29 mei 2019 vernietigd en onverbindend verklaard.
Vraag 7:
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Bent u het met ons eens dat de verplaatsing van dit bedrijf een wens was van de provincie en dat
er nu inzet van de provincie nodig is om de ondernemer te ondersteunen?
Antwoord 7:
Ja, het verplaatsen van dit bedrijf was ten behoeve van de aanleg van parallelwegen langs de N241.
Wij zetten ons in om tot een goede oplossing van de gerezen problemen te komen.
Vraag 8:
Welke vervolgstappen worden ondernomen om dit bedrijf officieel vergund te krijgen?
Antwoord 8:
Zie ons antwoord op vraag 3.
Vraag 9:
Wat kan de provincie verder doen om dit verplaatste bedrijf toekomstperspectief te geven?
Antwoord 9:
Op dit moment worden de mogelijkheden in overleg tussen aanvrager en Omgevingsdienst NoordHolland Noord verkend, zie ons antwoord op vraag 3.
Vraag 10:
Wanneer komt er meer duidelijkheid?
Antwoord 10:
Zie het antwoord op vraag 3.
Vraag 11:
Omdat er een plan wordt uitgewerkt waardoor er stikstofruimte voor PAS-aanvragers beschikbaar
komt, worden deze PAS-vergunningen toch nog gedoogd door de overheid, oftewel er wordt niet
gehandhaafd? Klopt dat en kunt u toelichten waarom de situatie bij dit bedrijf in ’t Veld anders is.
Antwoord 11:
Tegen PAS-melders wordt inderdaad niet handhavend opgetreden, maar dit is geen PAS-melder.
Voor dit bedrijf in ‘t Veld is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig
waarvoor de aanvrager en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de vergunningsaanvraag
opnieuw moeten beoordelen.
Vraag 12:
Hoe gaat u voorkomen dat andere bedrijfsverplaatsers met dezelfde problematiek te maken
krijgen?
Antwoord 12:
Vergunningen voor bedrijfsverplaatsingen zijn niet meer gebaseerd op het PAS. Bij
bedrijfsverplaatsingen is aandacht voor de natuurvergunning. Indien aanpassing van de
natuurvergunning of een nieuwe natuurvergunning nodig is, wordt bekeken of de vergunning
onderbouwd kan worden met intern of extern salderen.

