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Geachte mevrouw Maassen van den Brink,
In uw bovengenoemde brief heeft u de provincie Groningen gevraagd te
beoordelen of voor het uitbreiden van het pluimveebedrijf H. Plagge en G.H.
Plagge en E.H.J. Zuidema, Vledderhuizen 28 te Onstwedde een vergunning op
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig is.
Ter beoordeling van uw verzoek heeft u de navolgende gegevens overlegd;
•overzicht vergunde en aangevraagde dieraantallen
•depositieberekening vergunde situatie
•depositieberekening aangevraagde situatie
•overzicht ligging bedrijfslocatie en Natura 2000-gebieden
Uit de door u aangeleverde gegevens leiden wij af dat er sprake is van een geringe
depositietoename op het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek. Lieftinghsbroek is
een Natura 2000-gebied met een voor verzuring en vermesting gevoelige habitat.
Gelet op de geringe depositietoename van de wijziging van het pluimveebedrijf op
het Natura 2000-gebied, concluderen wij dat het uitvoeren van de bedoelde
activiteiten op de door u aangegeven wijze, geen negatieve effecten zullen
veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellingen van het genoemde Natura 2000gebied.
De door ons getrokken conclusie is in lijn met recente jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
200905509/1/R3, 200906840/1/R1 en 200906847/1/R2, woensdag 21 april 2010.
Naar ons oordeel is met de voorgenomen activiteit dan ook geen sprake van een
project of handeling waarvoor een vergunning nodig is op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998.
Overigens maken wij u er op attent dat indien de activiteit(en) niet op de door u
aangegeven wijze worden uitgevoerd, er wel sprake kan zijn van (een)

vergunningplichtige activiteit(en) en van overtreding van de
Natuurbeschermingswet 1998.
Wanneer blijkt dat door de activiteit(en) er toch verstoring/verslechtering wordt
veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied
Lieftinghsbroek, te beoordelen door de ter plaatse aanwezige
toezichthouders/handhavers, zal in overleg met u, de uitvoering van de
activiteit(en) aangepast worden.
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