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ONTWERP BESLUIT
Beste meneer Vollenbroek,
In uw brief van 17 juni 2019 vraagt u om intrekking van de vergunning Wet natuurbescherming
(hierna te noemen: Wnb-vergunning) die is verleend aan Veolia Industriediensten B.V. (hierna te
noemen: Veolia) te Arnhem op 6 september 2016 en gewijzigd op 10 juli 2018. Veolia is een bedrijf
dat zorgt voor de productie en levering en stoom/warmte en koude aan bedrijven die zijn gevestigd
op het industrieterrein Kleefse Waard te Arnhem.
In uw brief van 17 juni 2019 verzoekt u ook om actualisatie van de Omgevingsvergunning.
Daarover nemen wij een afzonderlijk besluit. De behandeling van de actualisatie houden wij aan tot
de besluitvorming over uw intrekkingsverzoek is afgerond. Hieronder gaan wij alleen in op uw
verzoek tot intrekking van de Wnb-vergunning.
Uw verzoek
U verzoekt tot intrekking van deze vergunning voor zover deze betrekking heeft op Ketel 14
(biomassacentrale), omdat deze op onjuiste gronden (nl. het programma Programmatische Aanpak
Stikstof) is verleend. Tevens stelt u dat de biomassacentrale leidt tot extra stikstofdepositie op
Natura 2000-gebieden Rijntakken en Veluwe en schade aan prioritaire habitats. Uw inziens dient
er eerst een passende beoordeling te worden gemaakt voordat tot bouw en inbedrijfstelling kan
worden overgegaan. De biomassaketel leidt volgens u ook tot een hogere CO2-emissie en tot een
vergroting van de effecten van de klimaatverandering.
Besluit
Wij besluiten uw verzoek tot intrekking af te wijzen.
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Motivering besluit
U verzoekt tot intrekking van een vergunning die is verleend op 6 september 2016 en gewijzigd op
10 juli 2018. Beide vergunningen zijn onherroepelijk en bezitten formele rechtskracht. Dit betekent
dat de vergunninghouder hieraan rechtszekerheid kan ontlenen. Het beginsel van de materiële
rechtszekerheid verzet zich tegen inbreuken op een bestaande gegarandeerde rechtspositie zonder
bijzondere en gegronde redenen.
De betreffende vergunningen zijn onder de destijds geldende wet- en regelgeving verleend. De
Raad van State heeft in haar uitspraak van 29 mei 2019 geoordeeld dat vergunningen die zijn
verleend onder het PAS en die in rechte onaantastbaar zijn, nog steeds rechtsgeldig zijn. Dit
betekent dat deze vergunningen rechtmatig zijn.
Enige passende maatregel

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat intrekking van een bestaande vergunning
een verstrekkende maatregel is voor bedrijven. Intrekking op grond van artikel 5.4, tweede lid, van
de Wet natuurbescherming, kan alleen aan de orde zijn indien er wordt aangetoond dat intrekking
of wijziging van de toestemming voor de specifieke activiteit de enige passende maatregel is om
verslechtering of significante verstoringen in Natura 2000-gebieden te voorkomen. Andere
mogelijke maatregelen kunnen zijn aanscherping van vergunningvoorschriften of wijziging van de
bedrijfsmiddelen of een herindeling van het bedrijf. Deze maatregelen hoeven niet enkel Veolia te
betreffen.
Uw stelling dat Veolia een stikstofdepositie teweegbrengt op de Natura 2000-gebieden Rijntakken
en Veluwe brengt niet met zich mee dat intrekking van deze vergunning de enige maatregel is die
genomen kan worden om verslechtering/verstoring in Natura 2000-gebieden tegen te gaan.
Daarom kunnen we deze niet beschouwen als een bijzondere en gegronde reden om de vergunning
in te trekken.
Onderzoek naar maatregelen in breder perspectief
Wij merken op dat sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 de ontwikkeling
rondom de stikstofproblematiek in volle gang is. Samen met andere overheden werken we aan een
structurele oplossing voor de stikstofproblematiek. We onderzoeken in de volle breedte welke
maatregelen we kunnen nemen om verslechtering en/of significante verstoring in Natura 2000gebieden in Gelderland tegen te gaan. De ambitie om de natuur te versterken en de stikstofuitstoot
terug te dringen delen we met u.
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Procedure
Op ons besluit op uw intrekkingsverzoek is de uniforme voorbereidingsprocedure van de afdeling
3.4 van de Algemene wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat dit ontwerpbesluit
gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.
De bekendmaking van het ontwerpbesluit en de wijze waarop de zienswijze kan worden ingediend,
vindt plaats op overheid.nl.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends
Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst
Secretaris

