
 

Beschikking 

Wet natuurbescherming (wijziging tenaamstelling) - Natura 2000-gebieden 
 

Onderwerp 
Op 8 september 2022 hebben wij een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het wijzigen van de tenaamstelling 

van de vergunning voor de activiteiten aan de Nieuwveenseweg 102 te Zevenhoven.   

 

Besluit 
Wij besluiten: 

I. in te stemmen met het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning van 8 december 

2015, kenmerk ODH-2015-00680559. De tenaamstelling van de vergunning wordt gewijzigd in; 

Maatschap HC, CK, M. Liebeton 

Nieuwveenseweg 102 

2435 NW Zevenhoven 

 

Ondertekening 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

namens dezen, 

 
ing. L. Hopman 

Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 

van de Omgevingsdienst Haaglanden 

 

 

Bijlage: 

1. Besluit op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van 2 december 2015, verzonden op 8 december 

2015, kenmerk ODH-2015-00680559.  

 

 

 

 

 

Rechtsmiddelen 
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst 

in het begeleidende schrijven. 

  

 

 

 

 

 

 

Zaaknummer : 01043193 

Ons Kenmerk : ODH497501 

Datum  : 16-12-2022 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

 

Postadres 

Postbus 14060 

2501 GB Den Haag 

(070) 21 899 02 

vergunningen@odh.nl 

www.odh.nl 
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OVERWEGINGEN 

 

Aanleiding 
Op 8 december 2015, is een vergunning met kenmerk ODH-2015-00680559 op grond van artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de vergunning) verleend aan J.J.M Nieuwenhulzen & dochter voor de 

exploitatie van een bestaande melkveehouderij aan de Nieuwveenseweg 102 te Zevenhoven, gemeente 

Nieuwkoop.  

 

Op 8 september 2022 hebben wij een aanvraag met betrekking tot het wijzigen van de tenaamstelling van de 

vergunning van de inrichting gelegen aan de Nieuwveenseweg 102 te Zevenhoven ontvangen.   

 

Op 1 januari 2017 is de Wnb in werking getreden en is de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) komen te 

vervallen. Gelet op artikel 9.4 van de Wnb gelden vergunningen als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nbw als 

vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. 

 

Op 8 september 2022 ontvingen wij van De Koning & Witzier – Dé agrarisch makelaar een verzoek om de 

tenaamstelling van de bovengenoemde vergunning te wijzigingen. Verzocht wordt de tenaamstelling van de 

vergunning van 2 december 2015 te wijzigen in: 

Maatschap HC, CK, M. Liebeton 

Nieuwveenseweg 102 

2435 NW Zevenhoven 

 

Procedure 
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze beschikking. 

 

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 26 oktober 2022 en 14 november 2022 

opgeschort en is verzocht om aanvullende gegevens. 

 

Op 9 en 16 november 2022 hebben wij de aanvullende informatie ontvangen en is de procedure hervat.    

- E-mail berichten betreft aanvullende informatie betreft machtiging en Kvk gegevens, 9 november 2022 en 

16 november 2022.  

- Brief betreft Melding Activiteitenbesluit milieubeheer VOLLEDIG, Nieuwveenseweg 102 in Zevenhoven, 

Omgevingsdienst West-Holland, kenmerk: D2022-1178133, zaaknummer 2022-012489, 1 november 2022. 

 

Bevoegd gezag 

De activiteit wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn 

wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag. 

 

Overwegingen 
Per 1 september 2020 is het agrarisch bedrijf met logeer- en groepsaccommodatie gevestigd aan de 

Nieuwveenseweg 102 te Zevenhoven in eigendom overgedragen aan de Maatschap HC, CK, M. Liebeton.  

 

Gezien bovenstaande, en omdat ons geen omstandigheden bekend zijn die aanleiding zouden kunnen zijn om onze 

medewerking aan de wijziging tenaamstelling voor de op 2 december 2015 verleende vergunning te weigeren, 

kunnen wij instemmen met het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning van 2 december 

2015. 
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De wijziging van de tenaamstelling van de op 8 december 2015 verleende vergunning heeft geen gevolgen voor de 

inhoud van de eerder verstrekte vergunningen. 

 

Conclusie 
Wij kunnen instemmen met het verzoek tot wijziging tenaamstelling van de op 2 december 2015 verleende 

vergunning. De voorwaarden die zijn opgenomen in dit besluit blijven onverkort van toepassing.  

 

De tenaamstelling van de vergunning van 8 december 2015 wordt gewijzigd naar de Maatschap HC, CK, M. Liebeton.   

 


