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Breda, 9 januari 2023 

 

 

Aan:  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  

   p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie,  

   Victorialaan 1,  

   5213 JG ’s-Hertogenbosch 

 

 

 

Onderwerp: Zienswijze van Natuurplein de Baronie t.a.v. ontwerpbeschikking in het kader van de Wet 

natuurbescherming van Isover BV, voor de exploitatie van een industrieel bedrijf, gelegen aan de 

Parallelweg 20, 4878 AH te EttenLeur, in de gemeente Etten-Leur.  

 

Referte: Zaaknummer Z/115445 . 

 

 

Natuurplein de Baronie is een federatie van natuurverenigingen in de Baronie van Breda. Deze federatie 
heeft als doel het behouden en bevorderen van de natuur en leefomgeving en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.   
 

We hebben de volgende opmerkingen: 

 

1. Het bedrijf Isover BV stoot een aanzienlijke hoeveelheid stikstof (NH2 en NOx) uit bij de 

exploitatie. Deze stikstofemissies hebben een negatieve invloed op de natuur in de omgeving, in 

het bijzonder op de Natura2000-gebieden. De omvang van de emissies is van dien aard dat 

Isover BV één van de grootste piekbelasters voor deze gebieden in de regio is. 

2. De bewering dat een significant effect op Natura2000-gebieden als gevolg van het beoogde 

project is uitgesloten is niet te volgen. De omvang van de emissies levert een significante 

negatieve invloed op deze gebieden. Dit betreft ook de Natura2000-gebieden in België.  

3. Voor de instandhouding van de Natura-2000 gebieden in de regio is het noodzakelijk dat de 

stikstofemissies evident worden verlaagd. Hoewel het gebruik van een groene binder een 

verlaging van de ammoniakemissies met zich mee kan brengen missen we hier verdere 

maatregelen om een significante emissiewinst te bereiken. 

4. We missen een overzicht van de latente ruimte voor stikstofemissies en het besluit deze latente 

ruimte niet meer toe te staan. 

5. In de vergunningsaanvraag zijn de emissies van het afgassen van de stenen en stalen 

schoorsteen niet voldoende onderbouwd en kennelijk niet correct, zodat het niet zorgvuldig en 

niet volledig is. Waarom is de aanvraag niet geweigerd? 

6. In de ontwerpbeschikking geeft u andere emissies (tabel 2) dan de aangevraagde. U baseert uw 

oordeel op deze emissies. Zijn dit dan de toegestane maxima?  

7. Hoe valt dit te handhaven resp. hoe is de handhaving ingericht? 
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8. Wij behouden ons het recht voor om waar nodig binnen twee weken onze zienswijze met 

nadere informatie aan te vullen. 

  

We verzoeken onze opmerkingen te verwerken in de definitieve omgevingsvergunning zodanig dat er 

een substantiële bijdrage geleverd wordt aan de vermindering van stikstofdepositie op Natura2000-

gebieden. 

 

Namens Natuurplein de Baronie, 
 
 
Voorzitter               secretaris 

J. Woolderink              G.P. van de Haar       

                             


