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Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte heer,

Op 24 augustus 2021 heeft u namens EnergyStock BV een vergunning op grond 

van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het project Aardgasbuffer 

Zuidwending (A-436) te Veendam aangevraagd. De projectlocatie bevindt zich op 

15 kilometer afstand van de Natura 2000-gebieden Lieftinghsbroek, 

Drouwenerzand en Zuidlaardermeergebied. 

Bij e-mail van 16 december 2021 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. 

Het onderliggende aanvullingsverzoek heeft betrekking op uw aanvraag voor een 

vergunning op grond van hoofdstuk 2 Wnb, ingediend bij het Ministerie van LNV. 

Uw aanvraag bevat onvoldoende gegevens om deze juist te kunnen beoordelen en 

een besluit te nemen. Gelet daarop stel ik u op grond van artikel 4:5 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in de gelegenheid om binnen vier 

weken na dagtekening van deze brief uw aanvraag aan te vullen en in de 

memo ‘Onderzoek stikstofdepositie aardgasbuffer Zuidwending (A-436)’ (hierna: 

memo) te verwerken. 

U dient uw aanvraag op het hieronder aangegeven punt aan te vullen: 

Vaststellen referentiesituatie 

Op bladzijde 15 van de memo geeft u aan dat de veranderingsvergunning uit 

2011 en de daarbij horende emissie als referentiesituatie wordt beschouwd voor 

uw huidige vergunningaanvraag. Dit, omdat er ten tijde van de aanvraag van de 

veranderingsvergunning in 2011 een toets heeft plaatsgevonden van de 

Natuurbeschermingswet (hierna: Nb-wet) waaruit volgde dat een vergunning op 

grond van de Nb-wet niet noodzakelijk werd geacht.  

In de memo wordt onterecht vastgesteld dat de veranderingsvergunning uit 2011 

de referentiesituatie is. In 2005 heeft u een oprichtingsvergunning ontvangen van 

het ministerie van Economische Zaken (referentie: E/EP/5033730) op grond van 

de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting 

Aardgasbuffer Zuidwending. Destijds is uitgegaan van een totale stikstofemissie 

van 11.000 kg/jaar voor fase I en II. Voor deze oprichtingsvergunning is in 2004 
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een natuurtoets opgesteld door Arcadis genaamd ‘Natuurtoets ondergrondse 

aardgasbuffer Zuidwending’.  

Ondanks het ontbreken van een volledige natuurtoets waarbij wordt ingegaan op 

het aspect stikstof, heeft de natuurtoets behorend bij de oprichtingsvergunning uit 

2005 formele rechtskracht gekregen omdat bezwaar en beroep open stond tegen 

deze milieuvergunning. Dat betekent dat het overgangsrecht uit art. 9.4, lid 8, 

Wnb van toepassing is, en een vrijstelling geldt van de vergunningplicht uit art. 

2.7, lid 2, Wnb, waarbij de oprichtingsvergunning uit 2005 als referentiesituatie 

geldt. De wijziging in de activiteit die zich nu voordoet leidt niet tot een toename 

van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie maar tot een reductie 

van 11.000 kg/jaar naar 4.326,77 kg/jaar. Ik verzoek u dit aan te passen en te 

verwerken in uw memo.  

Op grond van artikel 4:15 van de Awb schort ik de termijn voor het geven van 

een beschikking op met ingang van de dag na dagtekening van deze brief, tot de 

dag waarop u de aanvraag hebt aangevuld of de termijn die in deze brief is 

genoemd, ongebruikt hebt laten verstrijken. 

Verder wijs ik u erop dat ik uw aanvraag buiten behandeling kan stellen als u de 

gevraagde gegevens niet levert of als deze onvolledig zijn. 

x, beleidsmedewerker Wnb bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en

Landelijk Gebied () is belast met de behandeling van uw aanvraag voor een 

vergunning bij het Ministerie van LNV. Met eventuele vragen kunt u bij haar 

terecht. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze: 

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied




