Natuurbeschermingswet

Vergunning of melding?
Een Natuurbeschermingswetvergunning: waarom?
Voor projecten of andere handelingen die effect kunnen hebben op Natura 2000gebieden moet u als ondernemer beschikken over een vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998. Het gaat dan bijvoorbeeld om de (ver)bouw van een stal
of het wijzigen van het aantal en soort dieren. Uitzonderingen gelden voor bedrijven die
al vele jaren niet zijn gewijzigd (bestaand gebruik) en voor bedrijven die op zeer grote
afstand van Natura 2000-gebieden liggen.
Zonder Natuurbeschermingswetvergunning of melding loopt uw bedrijf enkele risico’s:
o handhavingsprocedure door de provincie;
o onduidelijkheden over bestaande stikstofdepositie in het kader van het bestemmingsplan;
o geen financiering door geldverstrekker;
o korting op de betaalrechten (in het kader van cross-compliance).
Beoordelingskader
Op 1 juli 2015 (partieel herzien op 15 december 2015) is het Programma Aanpak Stikstof
(PAS) in werking getreden. In het PAS wordt gewerkt aan een evenwicht tussen
natuurbehoud en een gezonde economie.

In het kader van natuurbehoud moet een daling van de stikstofdepositie worden bereikt
en worden ecologische herstelmaatregelen genomen. Een deel van de verlaagde
ammoniakdepositie wordt ‘teruggegeven’ als ontwikkelingsruimte voor economische
activiteiten, waaronder agrarische bedrijven. Vanaf 1 juli 2015 kunnen op grond van het
PAS meldingen worden gedaan en Natuurbeschermingswetvergunningen worden
aangevraagd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het rekeninstrument AERIUS Calculator.
Wat bieden we?
De adviseurs van Rombou zijn goed op de hoogte van de meest recente regels, signaleren
vroegtijdig kansen en knelpunten en vinden creatieve oplossingen. We leveren
maatwerk, met het beste resultaat dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.
Ons aanbod:
o check Natuurbeschermingswet € 500,00;
o melding € 750,00 (inclusief check);
o aanvraag vergunning € 1.250,00 (inclusief check).
We beginnen met de check Natuurbeschermingswet. We verzamelen de specifieke
bedrijfsgegevens en zetten deze gegevens in het rekenmodel AERIUS. Als blijkt dat de
bedrijfsactiviteiten geen effect hebben op omliggende Natura 2000-gebieden of het
betreft bestaand gebruik, dan ontvangt u van ons de berekening en een korte toelichting
voor uw administratie. Blijkt uit de berekening dat de stikstofdepositie op de Natura
2000-gebieden klein is (onder de grenswaarde), dan verzorgen wij voor u een melding op
grond van het PAS. Het is mogelijk dat de bedrijfsactiviteiten een wezenlijk effect op
omliggende Natura 2000-gebieden hebben, waarvoor een vergunning moet worden
aangevraagd. Wij verzorgen voor u de aanvraag en dienen deze in bij de provincie.
Wat hebben we nodig?
Voor een goede beoordeling zijn de onderstaande gegevens noodzakelijk:
o kopie geldende Natuurbeschermingswetvergunning, inclusief tekening;
o diertelgegevens 2012, 2013 en 2014;
o plattegrondtekening huidige situatie;
o plattegrondtekening gewenste situatie;
o kopie geldende omgevings-, milieu- of Hinderwetvergunning of melding
Activiteitenbesluit/Besluit landbouw/Besluit melkrundveehouderijen;
o een machtiging voor het indien van een melding of aanvraag.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met het kantoor in Zwolle, T (088) 888 66 61 of e-mail: info@rombou.nl

