Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Cluster Natuurvergunningen
t.a.v. de heer P.E.C. Kelderman
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Geachte heer Kelderman,

Op 2 februari 2021 heeft u ons medegedeeld dat er een
handhavingsverzoek is ingediend tegen het feit dat de inrichting van
Gasunie Transport Services B.V. CS Ravenstein aan de Ganzenweg 10
te Neerloon (verder: CS Ravenstein) niet in het bezit is van een
vergunning op grond van artikel 2,7, tweede lid, van de Wet
natuurbescherming. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
wordt, namens het college van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant op grond van artikel 4:8, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) aangemerkt als belanghebbende inzake het op
het Ministerie van LNV ontvangen handhavingsverzoek. Op grond van
artikel 3:2 van de Awb zijn wij in de gelegenheid gesteld hierop een
zienswijze uit te brengen. Hierover delen wij u het volgende mede.
Verzoek tot handhaving en zienswijze
In het verzoek tot handhaving wordt verzocht om handhavend op te
treden tegen inrichtingen die geen natuurvergunning en/of melding
hebben verricht op basis van het PAS. Een van de genoemde
inrichtingen in het handhavingsverzoek betreft CS Ravenstein.
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Wij zijn van mening dat er geen vergunning op basis van artikel 2.7,
tweede lid van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) dient te
worden afgegeven voor CS Ravenstein. In het jaar 2014 is namelijk al
door uw ministerie geoordeeld dat er geen negatieve effecten zijn op
Natura 2000 gebieden, vanwege het terugdraaien van het aantal
draaiuren per jaar. Het gaat om een zogenaamde voortzetting van het
bestaand gebruik, omdat de stikstofdepositie van het
compressorstation al onderdeel is van de achtergronddepositie. De
vergunningprocedure Wnb is niet van toepassing als voor een project
toestemming is verleend vóór de toepasselijke Europeesrechtelijke
referentiedata. Onder een toestemming wordt een vergunning
krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet verstaan.
In 19871 is door Gedeputeerde Staten aan Gasunie, een
oprichtingsvergunning op grond van de Hinderwet verleend. Wanneer
voor de activiteit toestemming is verleend is het gebruik dat op grond
daarvan tot stand is gebracht en wordt voortgezet rechtmatig en
1De

inrichting was voor 1987 bekend bij de voormalige gemeente Ravenstein.
De inrichting is in 1970 in gebruik genomen door Gasunie.
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beschikt de exploitant over een bestaand recht. De activiteiten die hier
met name van toepassing zijn voor de depositie zijn twaalf
middelgrote stookinstallaties kleiner dan 50 megawatt en twee grote
stookinstallaties groter dan 50 megawatt. Gasunie beschikt over een
bestaand recht, omdat de activiteiten rechtmatig worden voortgezet.
De toepasselijke Europeesrechtelijke referentiedatum is afhankelijk
van de vraag of er sprake is van een gebied dat is aangewezen onder
de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn. Momenteel heeft er wel een
wijziging plaatsgevonden met betrekking tot de vergunde activiteiten.
Zo zijn de maximale draaiuren van de middelgrote stookinstallaties
verminderd in de vergunning van 28 januari 2015. Voor de grote
stookinstallaties zijn de vergunde draaiuren tot op heden hetzelfde
gebleven, te weten 8.760 uur per jaar.
Bij het ontbreken van een eerdere natuurvergunning kunnen
significante gevolgen worden uitgesloten voor zover de wijzigingen van
een activiteit niet leiden tot andere of grotere negatieve gevolgen voor
het Natura 2000 gebied ten opzichte van de situatie waarvoor ten tijde
van de relevante referentiedatum toestemming bestond (zie hiervoor
ook r.o. 8.6 in de uitspraak van 18 juli 2018
ECLI:NL:RVS:2018:2449). Het aantal draaiuren van de middelgrote
stookinstallaties is verminderd, waardoor deze wijzigingen niet leiden
tot andere of grotere negatieve gevolgen voor een Natura2000 gebied
ten opzichte van de eerder afgegeven toestemming. Om die reden
wordt een vergunning op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet
natuurbescherming niet nodig geacht.
Het bestaande recht voor de referentiesituatie van de jaren 1994,
2000 en 2004 betreft voor ieder van deze jaren dan ook 8.760
draaiuren per jaar.
In de bijlage treft u een vergunningenoverzicht zoals bij ons bekend
aan. Op 3 februari 2021 hebben wij u een exemplaar van de
revisievergunning van 2011 per e-mail toegezonden.
Een afschrift van deze brief is verzonden aan Gasunie Transport
Services B.V.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,
Mevrouw mr. K. van Tilborg
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Deze brief is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet
ondertekend.
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Bijlage 1: Overzicht vergunningen
SOORT VERGUNNING
Oprichtingsvergunning
Hinderwet
Revisievergunning
Hinderwet
Veranderingsvergunning
Wet milieubeheer
Revisievergunning*

DATUM
29 juni 1987

KENMERK
-

ONDERWERP
Gehele inrichting

30 augustus 1990

110627

Gehele inrichting

30 augustus 1994

282723

-

20 oktober 2011

Gehele inrichting

Omgevingsvergunning
slopen

4 april 2012

1681328 /
23035
C2066226 /
2918270

Omgevingsvergunning
bouwen en veranderen
milieu

28 januari 2015

00.148.609 /
14010603 /
14060447

Omgevingsvergunning
eerste fase milieu

6 juli 2016

00.349.937 /
16021563

Omgevingsvergunning
veranderen milieu

30 augustus 2016

00.374.173 /
16040291

Omgevingsvergunning
tweede fase bouwen en
gebruiken in strijd met
het bestemmingsplan
Omgevingsvergunning b
ouwen en gebruiken van
gronden of bouwwerken
in strijd met een
bestemmingsplan
Omgevingsvergunning b
ouwen en milieu

1 november 2016

00.401.380 /
16071480

19 februari 2018

607815 /
17120511

Het vervangen van een hekwerk,
het verplaatsen van een abri en het
vervangen van cameramasten.

30 januari 2019

754522 /
18110299

Omgevingsvergunning b
ouwen en milieu

1 september 2020

949981 /
20051147

Het vervangen van een ondergronds
gelegen condensaattank door een
bovengronds gesitueerd
condensaatvat.
Het vervangen van 2 stuks
dynamische No-Breaks door 2
statische No-Breaks
noodstroomvoorzieningen
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Het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit
verschillende gebouwen
Bouw en gebruik van een SCR
DeNOx-installatie met bijbehorende
systemen en beperking van
maximale bedrijfstijd van een aantal
gasturbines en gasmotoren
De bouw van een extra verdieping
voor het vervangen van
procescontrolesystemen
Ammonia opslag onder druk in
plaats van atmosferisch alsmede het
wijzigen van voorschriften
De bouw van een extra verdieping
voor het vervangen van
procescontrolesystemen

