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Vragen over ontwikkeling Slobeendweg 5:
1. Wat is er qua vergunningen nodig om het melkveebedrijf met 1.344 melken kalfkoeien ouder dan 2 jaar te beginnen?
Om de ontwikkeling aan te Slobeendweg 5 te kunnen realiseren zijn er 3
onderdelen nodig:
-

omgevingsvergunning voor het onderdeel ‘milieu’ (bevoegd gezag
gemeente)  dit is de ‘fase 1-vergunning’, dit onderdeel is
onherroepelijk;

-

vergunning Wet natuurbescherming (bevoegd gezag provincie)  deze
is ook onherroepelijk, nu er geen hoger beroep is ingesteld tegen de
uitspraak van de rechtbank;

-

omgevingsvergunning voor het onderdeel ‘bouwen’ (bevoegd gezag
gemeente)  de eerdere weigering van de gevraagde ‘fase 2aanvraag’ voor het onderdeel bouwen is bij de Raad van State
overeind gebleven. De wet (Wabo) biedt de mogelijkheid om dan een
nieuwe aanvraag fase 2 in te dienen. Daarvan is gebruik gemaakt. Dit
betekent dat we een besluit moeten nemen op de aanvraag fase 2.
Deze nieuwe aanvraag fase 2 is conform het gemeentelijke Bibobbeleid beoordeeld aan de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Doel daarvan is dat een
gemeente de integriteit van een aanvrager van een vergunning toetst
om misbruik van de vergunning te voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld
de financieringsconstructie of -structuur van een onderneming kan
worden onderzocht.
Er zijn geen weigeringsgronden voor de vergunningaanvraag, dit
hebben we gecheckt bij onze huisadvocaat.
Vanaf 21 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 heeft het
ontwerpbesluit tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning
ter inzage gelegen. Er zijn 19 zienswijzen ontvangen over dit
ontwerpbesluit.

2. Hoe realistisch is het dat het dat het bedrijf ook daadwerkelijk wordt
gerealiseerd in geval de vergunning wordt verleend?
Naast de hierboven genoemde vergunningen is er nog een erg forse
investering nodig qua bouwkosten en het aankopen van fosfaatrechten om
de gevraagde ontwikkeling te realiseren. Fosfaatrechten zijn nodig voor
het houden van melk- en kalfkoeien en het meeste jongvee. Bovendien
moet er aan de ‘Wet verantwoorde groei melkveehouderij’ worden
voldaan.

3. Kan nog worden voorkomen dat het bedrijf wordt gerealiseerd?
Het milieudeel is onherroepelijk, dit is de verleende omgevingsvergunning
eerste fase en de vergunning Wet natuurbescherming.
Op de gevraagde omgevingsvergunning voor de onderdelen bouwen en RO
moet nog een besluit worden genomen, met inachtneming van de
ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen gaan
voornamelijk in op milieuaspecten, die niet relevant zijn voor de toetsing
van de gevraagde vergunning tweede fase.
Tegen het definitieve besluit op de aanvraag tweede fase staat vervolgens
beroep en daarna hoger beroep open.
Op 19 augustus 2019, zaaknummer SHE 19/899, heeft de rechtbank OostBrabant geoordeeld dat het intrekken van een onherroepelijke vergunning
Wnb / Nbwet vergunning – gelet op de dwingende formulering van artikel
6 lid 2 van de Habitatrichtlijn en artikel 5.4 lid 2 van de Wnb – in bepaalde
gevallen als een passende maatregel gezien kan worden. Als niet is
gewaarborgd dat er geen verslechtering of verstoring van Natura 2000gebied plaats kan vinden als gevolg van de vergunde activiteit, moeten de
belangen van vergunninghouder om zijn bestaande rechten te respecteren
in bepaalde gevallen wijken.
De Slobeendweg 5 is vergelijkbaar met de casus uit de uitspraak van de
rechtbank, in die zin dat ook ten aanzien van de Slobeendweg niet is
onderbouwd welke effecten dit initiatief heeft op het Natura 2000-gebied.
Er is alleen getalsmatig gesaldeerd.
Als er een verzoek wordt ingediend bij de provincie om de op grond van de
Wet natuurbescherming verleende vergunning in te trekken, zal de
provincie aan vergunninghouder (de curator dus) eerst vragen om de
effecten van het initiatief op het Natura 2000-gebied alsnog onderbouwd
aan te tonen. Dit wordt dan beoordeeld door de provincie. Afhankelijk van
de uitkomst van de beoordeling zal de provincie een besluit nemen op het
verzoek om de eerder verleende vergunning Wet natuurbescherming in te
trekken.
4. Moeten er ook fosfaatrechten aangekocht worden als er sprake is van een
proefstalstatus?
Ja, ook in dat geval moeten er fosfaatrechten worden aangekocht.
5. Heeft het faillissement invloed op de lopende vergunningaanvraag tweede
fase?
Nee, de curator treedt in de positie van aanvrager. De taak van de curator
is om de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk te behartigen.
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