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Aanvraaq
Op 26 juni 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen om een vergunning ex art¡kel l9d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 (verder: de Nbw) van Alfa accountants en adviseurs, namens Veldzicht
V.O.F., voor de exploitatie van een bestaande veehouderij en het wijzigen van de veestapel aan de Meije 5
te Bodegraven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Op 4 september 2015 hebben wij aanvullende depositieberekeningen ontvangen. Op 15 januari 2016 en 30
maart 2016 hebben wij verzocht om aanvullende gegevens met betrekking tot onderbouwing van de
referentiesituatie. Op 29 februari 2016 en 12 april2016 is aanvullende informatie ontvangen.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de aanvraag in te
dienen, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.

Op grond van de bepalingen in artikel 42, tweede lid, van de Nbw hebben wij op 27 oktober 2015 gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om de termijn voor de beoordeling van de aanvraag met maximaal 13 weken
te verlengen.

Wijzijn bevoegd om een beslissing op de aanvraag te nemen, omdat het grootste depositie-effect van de
aangevraagde situatie optreed op een Natura 2000-gebied dat in Zuid-Holland is gelegen of plaatsvindt
binnen het Zuid-Hollandse deel van een provinciegrens overschrijdend Natura 2000-gebied.
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Besluit
Op grond van onze overwegingen, zoals is weergegeven in bijlage 1, besluiten wij een vergunning ex artikel
19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen aan Veldzicht V.O.F. voor de exploitatie
van een bestaande veehouderij en het wijzigen van de veestapel aan de Meije 5 te Bodegraven in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden verbinden wij aan deze vergunning de volgende
voorschriften:

De aanvraag van 26 juni 2015 inclusief de depositieberekeningen van 4 september 2015, de
situatietekening "schapenhokken Veldzicht VOF" en "Hinderwetvergunning 1985 tekening", de
aangeleverde documenten van 29 februari 2016, de Hinderwetvergunning d.d. 30 mei 1985 en de
melding Activiteitenbesluit Milieubeheer d.d. 19 februari 2014 maken deel uit van de vergunning,
tenzijvoorschriften in deze vergunning anders bepalen.

2. De vergunning wordt afgegeven voor 34 melkkoeien (RAV-code A1 .100), 20 stuks vrouwelijk
jongvee (RAV-code A3.100) en 12 schapen (RAV-code 81 .100).

3. Bijwijzigingen van omstandigheden (bijvoorbeeld de wijziging van de tenaamstelling) waaronder
deze vergunning is afgegeven, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en

Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: verqunninoen@odh.nl
hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.

Bezwaar
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de toezending of uitreiking aan de
geadresseerde(n). Alleen wanneer bezwaar is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de

Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) hierover een voorlopige voorziening wordt getroffen, wordt de
inwerkingtreding van de beschikking geschorst.

Tot zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. de secretaris van het AWB-secretariaat, Postbus
90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van het kenmerk ODH-2016-00023568. Aan de behandeling
van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht
verschuldigd.

Op grond van artikel 7:1avan de Awb kan de indiener van het bezwaarschrift in het bezwaarschrift
verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter waardoor de bezwaarprocedure op grond

van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden overgeslagen. lndien wij instemmen met een
dergelijk verzoek zenden wij het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L.

Hoofd
an
ing & Vergunningverlening Milieu

van de Om ienst Haaglanden
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Afschriften aan:
Ministerie van Economische Zaken, Directie Regio en Ruimtelijke Economie, t.a.v. de heer drs. P.E.C.
Kelderman, p/a nbwetteam@minez.nl;
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen, p/a
meldingNbwet@ozhz. nl ;

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, info@bodegreven-reeuwijk.nl;
Alfa Accountants en Adviseurs, p/a kvandrimmelen@alfa.nl;

- Omgevingsdienst Midden-Holland, plal info@odmh.nl;
Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland, p/a pcs.keij@pzh.nl.
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BIJLAGE 1

Ovenrvegingen

Gevraagde activiteit
De melkveehouderijVeldzicht V.O.F. aan de Meije 5 te Bodegraven heeft een aanvraag om vergunning
ingediend voor de exploitatie van een bestaande veehouderij en het wijzigen van de veestapel. De
vergunning is aangevraagd voor het houden van maximaal 34 melkkoeien (RAV-code A1 .100), 20 stuks
vrouwelijk jongvee (RAV-code 43.f 00) en 12 schapen (RAV-code 81.100).

Toetslngskader
Voor de beoordeling van de aangevraagde activiteit zijn alleen de mogelijk effecten van stikstofdepositie van
belang op gebieden waarvan de bijAMvBl vastgestelde grenswaarden wordt overschreden. ln dit geval gaat
het om het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck.

Natura 2000-qebieden
Voor de beoordeling van de mogelijke effecten van stikstofdepositie als gevolg van de aangevraagde
activiteit is het volgende Natura 2000-gebied en bijbehorende referentiedata relevant:

Tabel 1

ln verband met de beoordeling van effecten als gevolg van stikstofdepositie, dient, blijkens jurisprudentie2,

rekening gehouden te worden met bestaande, vergunde rechten op grond van de Wet milieubeheer (of de
daaraan voorafgaande Hinderwet) en/of van toepassing zijnde Algemene Maatregelen van Bestuur (zoals
bijvoorbeeld het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet, Besluit landbouw milieubeheer of het
Activiteitenbesluit milieubeheer). Voorts dienen als gevolg van jurisprudentie ook verleende vergunningen na
die referentiedatum in beeld te worden gebracht.

Bij de beoordeling van de vraag of de aangevraagde situatie leidt tot een toename van stikstofdepositie dient
een vergelijking te worden gemaakt tussen de stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen activiteit met
de stikstofdepositie in de vergunde situatie met de laagst toegestane ammoniakemissie in de periode vanaf
de referentiedatum. De vergunde situatie met de laagste ammoniakemissie/stikstofdepositie heeft als
uitgangspunt te gelden.

Voor het agrarisch bedrijf Veldzicht V.O.F. aan de Meije 5 te Bodegraven is een vergunning ingevolge de
Hinderwet d.d. 30 mei 1985 verleend.

ln tabel 2 is de vergunde situatie ten opzichte van de referentiedatum van de Vogelrichtlijn, de
referentiedatum van de Habitatrichtlijn en de toekomstige, gevraagde situatie met betrekking tot
stikstofdepositie opgenomen.

1 
Besluit van 8 juni 2015, houdende grenswaarden voor toestemmingsbesluiten in het kader van de programmatische aanpak stikstof

staatsblad 2015, nr. 227.
2 

Uitspraak afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 2O121164Ot1tR2van 13 november 2013.

Gebiednr Gebiedsnaam Datum aanwijzing Vogelrichtlijn Datum plaatsing communautaire
lijst Habitatrichtf ijn

103 Nieuwkoopse Plassen & D Haeck l4 februari 1997 7 december 2004
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Natura 2000-gebied Stikstofdepositie op grens
Natura 2000-gebied in
vergunde situatie o.g.v.
Hindenrvetvergunning d.d. 30
mei 1985 3

Stikstofdepositie op grens
Natura 200O-gebied in
gevraagde situatie

Verschil stikstofdepositie op
Natura 2000-gebied in vergunde
situatie o.g.v.
Hinderuvetvergunning d.d. 30 mei
1985 en toekomstige gevraagde
situatie

Nieuwkoopse Plassen & De
Haeck

1,67 1,67 0,00
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Tabel 2

De stikstofdepositie is uitgedrukt in mol/ha/jaar

Wettelijk kader
Voor Natura 2000-gebieden is het ingevolge artikel 1 , sub n, juncto artikel 19d, eerste lid, van de Nbw
verboden om - kort weergegeven en voor zover hier van belang - zonder vergunning projecten of andere
handelingen te realiseren die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect
kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Beoordeling
Natura 2000-gebied
Uit de aanvraag, de daarbij behorende documenten en tabel 2 blijkt dat de exploitatie van een bestaande
veehouderij en het wijzigen van de veestapel aan de Meije 5 te Bodegraven in de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk op de dichtstbijzijnde grens van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck leidt
tot een gelijkblijvende stikstofdeposit¡e van 1,67 mol N/ha/jaar ten opzichte van de vergunde situatie van 30
mei 1985 in het kader van de Hinderwet zoals die gold voor de referentiedatum van de Habitatrichtlijn van 7
december 2004 en de referentiedatum van de Vogelrichtlijn van 14 februari 1997.

Wij zijn van oordeel dat de gelijkblijvende situatie van stikstofdepositie niet leidt tot een verslechtering van in
het gebied voorkomende habitattypen en het leefgebied van habitat- en vogelrichtlijnsoorten en dat de
vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de Nbw verleend kan worden.

Gonclusie
Op grond van het vorenstaande kan een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw worden
verleend.

3 Berekend op de dichtstbij gelegen grens van het Natura 2000-gebied
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