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Behandeld door

Geachte heer/mevrouw,

De provincies hebben een gezamenlijke 'Aanpak Tweejaarstermijn PAS' afgesproken die zij met ingang van

20'l 9 gaan uitvoeren. Met deze brief informeren wij u hierover.

Wat vooraf ging

Op 23 mei 2016 is aan u een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (thans Wet

natuurbescherming) verleend voor een bedrijÍswijziging/-oprichting met kenmerk ODH-2016-00045065. Deze

vergunning is verleend in het kader van het Programma Aanpak StikstoÍ (PAS). Met deze vergunning gaven wij

u toestemming om een deel van de beschikbare PAS ontwikkelingsruimte te gebruiken.

Hieraan zijn toen wel vooruvaarden verbonden:

- de bedrijfswijziging-/oprichting moest binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van ons toe-

- stemmingsbesluitzijngerealiseerd;

- als u hier niet aan voldeed, konden wij de aan u verstrekte ontwikkelingsruimte geheel oÍ gedeeltelijk

Intrekken of wijzigen.

Bovenstaande voorwaarden zijn vastgelegd in aÍtikel 2.2, lweede lid van de Beleidsregel uitvoering Wet

natuurbescherming Zuid-Holland.

De tweejaarstermijn is ingesteld omdat ontwikkelingsruimte schaars is en we willen voorkomen dat bedrijven

ontwikkelingsruimte niet benutten en bezet houden.

Wat wij nu gaan doen

Uw bedrijf valt onder de aanpak tweejaarstermijn, omdat het besluit waarin ontwikkelingsruimte aan u is

toebedeeld onherroepelijk is geworden. De provinciale aanpak staft met een controle bij uw bedrijf waarin wij

vaststellen of u de bedrijfswijziging/-oprichting heeft gerealiseerd. Wij maken vooraÍ telefonisch met u een

aÍspraak voor het controlebezoek. Als u naar aanleiding van deze brieÍ aan ons kunt aantonen dat u de

bedrijfswijziging /-oprichting al gerealiseerd heeft, blijft deze (extra) controle in de meeste gevallen

Hetzelfde geldt als u ons laat weten dat u de bedrijÍswijziging/-oprichting niet langer beoogt.
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Als bij de controle blijkt dat u de bedrijfswijzigingËoprichting nog niet - geheel oÍ gedeeltelijk - gerealiseerd

heeft en/oÍ die ook niet langer wenst, sturen wij u een ontwerpbesluit om de aan u verstrekte

ontwikkelingsruimte geheel oÍ gedeeltelijk in te trekken; afhankelijk van de mate waarin de bedrijfswijziging/-

oprichting is gerealiseerd. Als u ons bij de controle laat weten dat u de gewenste bedrijÍswijziging/-oprichting

alsnog binnen een redelljke termijn gaat realiseren, en daarvoor een realistisch plan overlegt, dan bevestigen

wij dit in een brief aan u en zullen na afloop van de extra realisatietermijn controleren of dit gebeurd is.

Wat verstaan de provincies onder'gerealiseerd zijn'?
ln de gezamenlijke aanpak van de provincies is 'gerealiseerd zljn' als volgt gedefinieerd:

- de stal oÍ staluitbreiding is gereed, en

- de in de vergunning voorgeschreven systemen (bijvoorbeeld luchtwassers) zijn geplaatst en

f unctioneren adequaat, en

- de in de vergunning opgenomen soort en aantallen dieren zijn op structurele basis aanwezig, afgezien

van 'normale' fluctuaties waaryoor een marge van 10% minder dieren als vuistregel geldt.

Wat is een realistisch plan?

Onder een realistisch plan verstaan de provincies in ieder geval dat de bouw, installatie en/oÍ structurele

plaatsing van dieren binnen een half jaar kan plaatsvinden, zowel Íinancieel (de Íinanciering is aantoonbaar

tijdig rond, door bijvoorbeeld toezeggingen van uw bank) als materieel (de omgevingsvergunning bouw is tijdig

rond, de opdrachtverlening voor bouw- en installatiebedrijf is tijdig rond, eventueel benodigde fosfaatrechten

zijn tijdig rond, et cetera).

Hoe lang is de extra realisatietermijn?

Standaard hanteren de provincies een extra realisatietermijn van een halÍ jaar. ltrlaar als aantoonbare

overmacht maakt dat u meer tijd nodig heeft, dan kunnen de provincies een langere extra realisatietermijn

verstrekken. Voorbeelden van overmacht die de provincies hanteren zijn:

- ernstige schade door buitengewone (weers)omstandigheden juist voor oplevering en het verstrijken

van de tweejaarstermijn. Hierbij kunt u denken aan ernstige schade door brand, storm, hagel,

blikseminslag of vandalisme;

- situaties van langdurige ziekte oÍ overlijden;

- faillissement of wanprestatie van oÍficieel gecontracteerde aannemers, installatiebedrijven en

dergelijke, relatieÍ kort voor oplevering en het verstrijken van de tweejaarstermijn;

- diergezondheidscrises (of de gevolgen daarvan) die zich op grotere schaal dan de schaal van uw

bedrijf afspelen;

- recente wijzigingen in regels, eisen en normen vanuit de overheid (bijvoorbeeld fosfaatrechten) dan

wel, mits algemeen van aard, vanuit de branche.

Wat te doen als u het ontwerpbesluit tot gehele of gedeeltelijke intrekking ontvangt?
U krijgt dan de kans om schriÍtelijk op ons ontwerpbesluit te reageren. Door schrifteli.ik te reageren op het

ontwerpbesluit kunt u intrekking van ontwikkelingsruimte mogelijk voorkomen of een extra realisatietermijn

krijgen, mits u kenbaar maakt dat u realisatie nog steeds beoogt en dat daar reëel zicht op is. U dient dit wel te

onderbouwen met een realistisch plan.

Wij beoordelen uw schriÍtelijke reactie en delen u vervolgens mee oÍ u wel of geen e)dra realisatietermijn krijgt

en zo ja, hoe lang die extra realisatietermijn is. Na aÍloop van een extra realisatietermijn controleren wij

opnieuw of de bedrijÍswijziging / -oprichting is gerealiseerd. lndien dat niet het geval is, zullen wij onbenutte

ontwikkelingsruimte intrekken.
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Kom al in actie
Als u uw bedrijÍswijziging/-oprichting heeft gerealiseerd, verzoeken wij u om binnen 14 dagen na
verzenddatum van deze brieÍ, voor zover voor u van toepassing, de volgende informatie over de daarbij
aangegeven periode te mailen:

- een uitdraai van uw I&R systeem oÍ stallijst (waaruit blijk dat tenminste qua vergunde dieraantallen
't 00% is gerealiseerd);

- actueel overzicht diertelkaart, gecombineerde jaaropgaven 201g;
- foto's van de opgeleverde stal(uitbreiding);
- opdracht, factuur en/oÍ betaling aannemer;
- gereed melding bouw aan gemeente;

- controlerappoften / bezoekverslagen omgevingsdiensten, NVWA, Cross-Compliance.

Aan de hand van de door u verstrekte inÍormatie zullen wij beoordelen of de vergunde bedrijÍswijziging/-
oprichting binnen de gestelde termijn van twee jaar is gerealiseerd. Eventueel is extra informatie en/of het
eerder genoemde controlebezoek noodzakelijk. Vervolgens zullen wij bepalen oÍ uw situatie akkoord is of dat
uw vergunning geheel of gedeeltelijk ingetrokken of gewijzigd wordt en op welke wijze en termijn. U wordt daar
te zijner tijd nader over geïnÍormeerd.

tt/ocht u de realisatie van de bedrijfswijziging/-oprichting niet langer beogen dan kunt u dit ook aangeven in uw
e-mail

De e-mail kunt u richten aan meldinqWnb@ozhz.nl onder vermelding van pAS en zaaknummer Z-19-g4644g

Deze brief is geen beschikking, u kunt hiertegen geen bezwaar maken

Contactpersoon

Voor nadere inÍormatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefoon (O7g) 770 3061

AÍsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de start van de
Aanpak Tweejaarstermijn PAS.

lVet vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

M.G.J. Hoogerdijk

inspecteur

Unit lnspectie Groen, Bodem en opsporing van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.
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