Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
in relatie tot de Wet natuurbescherming

Opzet presentatie
– Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Ssv)
in relatie tot Wet natuurbescherming (Wnb)
– Proces rondom Wnb vergunningaanvraag

– Beleidsregel natuurbescherming
– Voorbeelden

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen irt Wnb
Artikel 5 onder e:
in het geval de varkenshouder voor de varkenshouderijlocatie beschikt over een vergunning als bedoeld
in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming gedeputeerde staten deze vergunning heeft
ingetrokken of zodanig heeft aangepast dat de vergunning alleen nog betrekking heeft op andere
diersoorten dan de diersoorten die bij intensieve veehouderij gehouden kunnen worden
Artikel 11 lid 2 onder f:
De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens:
… een opgave of de aanvrager voor de varkenshouderijlocatie beschikt over een vergunning als
bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming

Artikel 15 lid 1 onder b:
De subsidieontvanger voldoet aan:
… de vereisten, vermeld in artikel 5, onder a, b, c, d, e en f, binnen acht maanden na de
subsidieverlening

Proces
Eis uit subsidieregeling:
Binnen 8 maanden na subsidieverlening dient de Wnb-vergunning ingetrokken dan wel aangepast te
zijn door het bevoegd gezag.
Knelpunten:
1. Zeer forse werkvoorraad bij bevoegd gezag Wnb; leidt tot wachttijden die oplopen tot boven de
gestelde termijn van 8 maanden.
2. Geen mogelijkheid tot vooroverleg bij ODBN.
Oplossingen:
1. Aanvragen tot intrekken, aanpassen dan wel nieuwe Wnb-vergunning worden met voorrang
opgepakt. Belangrijk daarbij is dat duidelijk aangegeven wordt bij het indienen dat het gaat om een
aanvraag mbt Ssv.
2. Ondersteuning/vooroverleg mogelijk in specifieke gevallen via provincie.

Proces intrekken Wnb hoe werkt dat?
Bedrijf stopt volledig én geen voortzetting N-emissies met Wnb-vergunningplicht:
Bedrijf met Wnb-vergunning:
- Verzoek tot intrekken Wnb-vergunning bij de ODBN: info@odbn.nl
-> Duidelijk vermelden dat het gaat om een verzoek irt de Ssv.

Bedrijf met Wabo-vergunning incl. vvgb:
– Verzoek tot intrekken Wabo-vergunning bij de betreffende gemeente, ODBN krijgt
afschrift van ingetrokken vergunning van de gemeente. Geen “nieuwe” vvgb nodig.

Proces intern salderen Wnb hoe werkt dat?
Bedrijf stopt met intensieve veehouderij maar wel doorontwikkeling met N-emissies en
Wnb-vergunningplicht:
Wnb-vergunning:
- Indienen (aanpassen van) Wnb-vergunning: digitaal aanvraagformulier op
www.brabant.nl, directe link
-> verzoek om mail na indienen te sturen naar info@odbn.nl waarin aangegeven
staat dat een Wnb vergunningaanvraag irt Ssv is ingediend.
Wabo-vergunning incl. vvgb:
– Indienen Wabo-vergunning bij de betreffende gemeente met verzoek tot vvgb,
gemeente stuurt verzoek tot vvgb door naar de ODBN
-> verzoek om richting gemeente aan te geven de vvgb zo snel mogelijk door te zetten
naar de ODBN en dat het daarbij gaat om een aanvraag irt Ssv (via info@odbn.nl)

Gevallen waarbij termijnen in de knel komen
Website RVO, bij Veelgestelde vragen:

“Wat als ik een termijn van de regeling niet kan halen buiten mijn schuld om?
Haalt u een termijn niet door iets wat buiten uw macht om gebeurt? Geef dit dan zo
snel mogelijk aan ons door, via het e-mailadres saneringvarkenshouderijen@rvo.nl.
Leg hierbij duidelijk uit waarom u de termijn niet kunt halen.”

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant
Intern salderen:
Artikel 2.6 lid 4:
Gedeputeerde Staten gaan bij de beoordeling van een aanvraag voor een bedrijf dat
deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen eenmalig uit van
maximaal de N-depositie behorende bij 15% van de NH3-emissies uit de betrokken
dierenverblijven => mogelijkheid voor (beperkte) doorontwikkeling

NB. verder zijn ook alle andere regels voor intern salderen van toepassing.

Intern salderen max. 15%
“eenmalig”: alleen te gebruiken voor de benodigde Wnb-vergunning voor de
doorontwikkeling
Geen mogelijkheid tot “oppotten” van de 15%, de 15% is nadrukkelijk alleen
bedoeld om een daadwerkelijke doorontwikkeling mogelijk te maken

“maximaal de N-depositie behorende bij 15% van de NH3-emissies uit de betrokken
dierenverblijven”: als uitgangssituatie in een AERIUS berekening wordt maximaal
15% van de vergunde NH3-emissie uit de stallen die gesloopt gaan worden
opgenomen, de beoogde situatie moet qua depositie daarbinnen blijven

Voorbeeld 15% intern salderen
Bedrijf met 2 stallen:
Stal 1: 1.000 varkens
Stal 2: 40 paarden
Totale emissie vergund:

emissie 1.000 kg NH3/jaar
emissie 200 kg NH3/jaar
1.200 kg NH3/jaar

Stal 1 valt onder de subsidieregeling
Stal 2 mag blijven bestaan

Emissie uitgangssituatie intern salderen:
(15% van 1.000 kg =) 150 kg + 200 kg = max. 350 kg NH3/jaar

Vervolgens dient de depositie van de beoogde situatie binnen de depositie die
berekend wordt in AERIUS van deze 350 kg te blijven.

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant
Extern salderen/verleasen:
Artikel 2.7 lid 5:
Gedeputeerde Staten laten bij de beoordeling van een aanvraag buiten beschouwing …
de N-emissie voor dat deel van een bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling
sanering varkenshouderijen => verbod extern salderen/verleasen

Voorbeeld extern salderen
Bedrijf met 2 stallen:
Stal 1: 1.000 varkens
Stal 2: 40 paarden
Totale emissie vergund:

emissie 1.000 kg NH3/jaar
emissie 200 kg NH3/jaar
1.200 kg NH3/jaar

Stal 1 valt onder de subsidieregeling
Stal 2 mag blijven bestaan en mag extern mee gesaldeerd worden
Emissie extern salderen = 200 kg NH3/jaar

Vragen?

