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Wet natuurbescherming; verlenging besluit United States Garrison

Ons kenmerk
G.N 6/ 17203351

Besluit

Uw kenmerk

Geachte heer
U verzocht mij schriftelijk om een verlenging van de vergunning op grond van de
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve van de bouw en exploitatie
van het United States Army Garrison.

Bijlage( n)

Op 24 november 2017 ontving ik uw brief.

Op 2 augustus 2016 is aan de Minister van Defensie een vergunning (DGAN-NB/
16086594) op grond van de inmiddels vervallen Natuurbeschermingswet 1998
verleend voor de herinrichting van het NATO International Complex (NIC) aan
de
Kranenpool 1-3, 6443 VA Brunssum. De hernrichting vindt plaats in verband
met
de komst van het United States Army Garrison (hierna: USAG). Deze vergunning
is onder meer verleend onder de voorwaarde dat de realisatiefase (bouw- en
aanlegworkzaamheden) uiterlijk 1 december 2018 moet zijn beeindigd.
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Uw verzoek
U verzoekt mij om een verlenging van de geldigheidsduur van de voorgenoemde
vergunning voor de realisatie van het USAG tot uiterlijk 1 december 2019,
omdat
als gevolg van vertraging in de ontwerp- en aanbestedingsfase de bouwen
aanlegwerkzaamheden later zijn begonnen dan aanvankelijk werd voorzien. De
vergunning voor de aanlegfase op basis van het besluit van 2 augustus 2016 is
geldig van 1 oktober 2016 tot en met het
moment dat de vergunde bouw- en
aanlegactiviteiten worden beëindigd, doch uiterlijk tot 1 december 2018.
De bouw- en aanlegwerkzaamheden zulien ongewijzigd worden uitgevoerd. Deze
werkzaamheden zijn beschreven in de bi) de oorspronkelijke vergunningaanvraag
geleverde documenten. De voor de bouwfase berekende effecten als gevolg
van
stikstofdepositie (berekening AERIUS C&culator, kenmerk RZTYEBSSxW46
van 25
mei 2016) veranderen niet. Voor de bouw- en aanlegwerkzaamheden
is
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ontwikketingsruimte toegedeeld in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor
de
periode 2015-2021.
Bevoeadheid tot ver nnijyrlening
De bevoegdheid om de geldigheidsduur van de eerder verleende vergun
ning van 2
augustus 2016 te verlengen wordt ontleend aan artikel 1.3, eerste lid, aanhef
en
onder 2 van het Besluit natuurbescherming (Staatsbiad 2016, nr.
383), luidend:
‘aanleg, uitbreiding en, voor zover van toepassing, inrichting, alsmede wijzig
ing,
gebruik, beheer en onderhoud van militaire terreinen en oefengebiede
n, alsmede
de inrichtingen bedoeld in categorie 29 van bijlage 1, onder C, bij het Besluit
omgevingsrecht.’
Op deze basis is de minister van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit bevoeg
d
tot vergunningverlening op basis van artikel 2.7, tweede lid juncto artikel 1.3,
vijfde lid, van de Wnb. Op basis van artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder
d van
de Wnb wordt de eerder verleende vergunning gewijzigd.
Besluit
De activiteiten worden ongewijzigd voortgezet overeenkomstig de uitgan
gspunten
en inhoud van zowel de eerder bij de aanvraag van het voorgenoemde besluit
ingediende passende beoordeling als de destijds overlegde AERIUS-bere
kening
voor de bouwfase. Deze onderbouwing is destijds geaccepteerd en heeft mede
ten
grondslag gelegen aan het voorgenoemde besluit. Ik vind de eerder geleve
rde
onderbouwing nog steeds voldoende actueel en valide om als gronds
lag te dienen
voor dit besluit tot verlenging van de eerder verleende vergunning Artikel
2.8,
tweede ed, van de Wnh is van toepassing.

Ik wijzig daarom voorschrift 21 van het besluit van 2 augustus 2016 (DGAN
NB/1&086594) als volgt.
21. De verg.Jnning is geldig van 1 oktober 2016 tot en met het moment
dat de
vergunde bouw- en aanlegactiviteiten worden beëindigd, doch uiterlijk
tot 1
december 2019.
Overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.
Bezwaar
Tegen dit wijzigingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuu
rsrecht
voor een belanghebbende de mogelijkheid open om een bezwaarschri
ft in te
dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking
van dit
wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 100073
8000 GB Zwolle
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Het bezwaarschrift dient te zij ondertekend en moet ten minste
de volgende
elementen bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht, en
d) de gronden van het bezwaar.
Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwa
arschrift te
voegen.
Publicatie
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het
ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit wijzigingsbesluit openba
ar maken
De besluiten op grond van de Wnb, waaronder dit besluit, gullen onder
anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op
L/yergLflnepbank.overheid.ni
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

drs. S.P. Band
MT-lid drectie Natuur en Biodiversiteit
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