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Ministeric vàn Làndbouw,'
Naturrí èÍr Voèd$elkwàliteit

Dienst Regelingen
Màndemaat 3

Postàqlrss; Poltbr,! 3?7
94Oo AH A5Íen

ïelefoon OSOO 22 333 Zf
Fax (o592) 31 j5 05

Enn:lllllll

-ffiÍllllllllll
landbouw, natuur en
voedsel kwa [iteit

IN 'T GROE}I B.V.
NA.CHTEGAÀLÏ.AAN 60
5425RT DE.MORTEL

zijn gereglsÈÍeerd,
Onder punt 1 wordÈ uÍtgelegd waarom
\ran uÍr oppervlakte landbouwgrond.

Relatienunmer : 2016358Í19

6 sepcember 2O05

Overzíchc van utt bedrij fsslËuatle
ln verband met mestprodrrctl-e-, ph:íurveê- en vatrkensÍechcen'
Overalcht nunmer 3.

U oncvangc dit ovefzlchÈ omdac u een vlJzÍ-ging in uw

i.a"i:ruËr".t".te hebc doorgegewert, of omdat u hebt gevraagd om

dlt overzichc.

In dlts orrerzl-chC vindC u de mescproduetie- en plulmveerechterr
(2 en 3) en urt vatkensrechten (4 en 5) zoals die voor uw bedrÍJf

u geen overzicht neer krijgÈ

!\

I Geen overzicht landboÈwgrond
Met S-ngang van 1 Januari ÍOO+ t.r3gt u geen orrerzlchc' meer \ran

,.r,, oppË*Íakte lrndb.,u-gtond en uí grondgebonden'. me*tpioduccie-
i".fllt. U moec zelf uÈ grondgebonden mesÈproductierechten
berekenen om te bepa1en hoeveel dieren u mag houden'
lteer lnformacie ovàr hoe u uw grorlrdgebonden mesEProductÍerechcen
kunt berekenen, rrlndt .r op inCárnet: Itrmr,ninlnv'n}r/1okeC

LZ/os '05 UAA 21:18 ITX,/RX NR 59931 @ooZ
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nieÈ-gebonden nlec-verPlaetsbaêr
Rr.lndve e/Kalkoenen*
Varkensr/Kí-PPerr**
Varkens,/KiPPen voorqÍaardelÍJ k
Plulmvee
Plutuvee voorrraardellJk
SchaPen*
GVNEK*ïklt

Tocaal niet-gebo.td"n in !oO5 10339 kg

niec-gebonden rriq!-r.rerplaacsbaar
Rundwee/Kalkoenen*
varkens/KlPPen*:t
Varkens/KlpPen voorwaardel lJ k
Plrrimwee
P]-rrl-nn'ee voorwaêrdelij k
SehaPen*
GVNEK***

Totaal nlet-gebonden in 20O6 10319 kg

4 VarkensrechÈen 20O5 ln varkenseerrheden
llieronder staat hoeveel varkerrseenheden
gemlddeld mag houden-

verhandelbaat
qrorrds.ebonden
ïoortà"r aet ÍJ k/verhandelbaet
voor\taardelíj k / g:rondgebonden
toEaal varkê;srechten in 2005 I71'O we

RelacLenusmer : 20L635849'OO3

2 !Íescproduccierechtsen 2o05 !.n kg f?tttt:-lexcluslef uw

elrentuele g,rondgebonden rnestprodueclerechEerr)'
Hl-eronder Éttaae'hoeveel kg flsfaac u in heel 2005 mag

prodrrceren'

(*ne)
rr venêf 1 J anuari 2005

fokzeugen niet-fokzeugen

PÊG.3

'verpleacsbaar
5151
5040

0
o'o

65
o

verplaatsbaar
5151
5040

0
o
o

65
o

171. O

o.o
o.0
o.o

83
o
o
o
0
0
0

o 3 Mesrproduccierechten 2006 in kg fisfaa|-le*clusíef uw

"'tensttàl " 5f ondgebonden mes tp ro duc E i' e re cnceÍr,|'
lÍestproduccl'e- en/qf pl-ulmveerechten d1e u wana'f 1 jenuari 2O06

mat próducerea.

83
0
0
0
0
0
0

* Nl.ec ce benuccen vootr kalkoenen'
*rr Niet te berrutÈen voor vaËkerrs. kippen err kal-kosnen'
*** gVlfEK - gelten, \zossê!l' nertserr, eenden en konijnen'

Niet te benuEE,eïr voor kalkoenen'

o

o.o
o,o
o.o
o.0

L\/oS '05 UAA 21:18 tTXlR.I NR see3I Eb 00s
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7 Locatí-es

NACHTECAALIIAN 60

5425RT DE }TORIEL

Relatienurnmer : 2016358ó9 - 003

5 varkensrechten 20O6 tn varkensêerrheden (*vc) 
-

Hlerond,er staaE hoeveel varkenseenheden rr rransf,

genlddeld mag heuden'

fokzeugen
o'o
0.o
o.o
o.o

17L.0 ve

PÊG.4

L Januari 2OO6

ntec-fokzerrgen
171.O

o.o
o.o
o.o

verhandelbaar
erondsebonden
ïoorwiarael tJ k/verhandelbsat
.\roorsaerde J-i jk/ gtondgebonden
toÊaal varkensreetrÈen ln 2O06

6 Liggtng wan utt bedrij f
Vootr uw mescproduetie- en/of' pluÍrweerechten
Z'uí.d,
Í""r rrrs rrarkensrechcen in concentratlegebied

8 HulsvesËlngen varkens

NACHTEGAALI.AAN 60
5425RT DE }IORTEL

ln concentraciegeblad

Zuid.

0

o

Lz/og '06 UA^ 21:18 tTr/Rx NR 6993t 6001
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Het {s roogelí.Jk dat 1n bovengtaand' overzieht no5- niec alle biJ
lr.r.=. aeielÍirgen ontvangen nuÈatles zljn verwerkt'
Als dezc rnrrcarles tiit 'ttf"*erkt, ontvangt u oêrt n:l-errw owerzí'cht'

Heef,t u rrog vragen' dan larrrt u op werkdagên^tuesen 8 ' 3o orr

ïà.io uur lratlá bott.o met HcÈ i,uv-t'oket: o80o - 22 333 22'

RelatienurÍmer : 201635849-OO3

Met vriendeliJk groec'

Mlntster van Landbour'r, Natltur en Voedeelkrcalltelt
voor dezè:
De sectormanagêr Diengt Regellngen

o

!

tZ/oS '06 XAÀ 21:18 tTflRX lfR 698sl EilooS



@ De Peelhorst
zand en grint

Dienst Regelingen
Antwoordnummer 7000
94OO VD ASSEN

Datum
13 september 2005

Bijlage(n)
3

Onderwerp

1T
V

Br-;
uittflEdE 

ffiïrd 
GenneP

Ons kenmerk
TTljv/Lzf-J

Doorkiesnummer
0485-550486

Uw kenmerk

E-mail
jose.vos@teunesen.nl

o

Op al onze leveringen en werkzaaÍnheden zijn van toepassing de AlgenreneVoonvaar'den van de Nederlandse fn lffil

Xï:'::ï:^:ïffiïï"ff:iï::ïï:iffil*ï"omaarden 
zjn gedeponeerd bij de 

EUUNI

O 
DoorhalenDierrechten

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand zenden wij u het door ons t.b.v. ln't Groen B.V. ingevulde Íormulier Doorhalen dierrechten,

alsmede het meest recente overzicht van de rechten momenteel nog bij u geregistreerd voor ln 't

Groen B.V.

Tevens treft u hierbij een aÍschrift aan van de volmacht d.d. 31 mei2005 welke wijvan ln 't Groen

B.V. hebben gekregen. Deze volmacht is gebaseerd op een overeenkomst inzake de sloop van

stallen op haar terrein, waarvoor wij elders in het kader van de Regeling Ruimte voor Ruimte

bouwblokken hopen te verwerven, en geeft ons toestemming om alle daarvoor benodigde

handelingen te verrichten.

Wij verzoeken u het bijgesloten Íormulier te verwerken en zouden het zeer op prijs stellen van u een

afschrift te ontvangen van de door u aan In 't Groen B.V. te zenden bevestiging van de doorhaling

van de desbetreffende dierrechten.

Indien u n.a.V. het bovenstaande nog vragen hebt, kunt u hierover contact opnemen met

mevr. J. Vos, tel. 0485-550486.

Met vriendelijke groet,

B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ "DE PEELHORST'

^ ./tl
i.o. i\os*, VOS

TI

M.J. Teunesen

B.V. Exploitatiemaatschappii
"De Peelhorst"

Co r resp o nd e n ti e-o d res

Postbus 90

NL-6598 BL Heijen
Tel. 0485-512500
Fax 0485-514147

Exploiuae "De Bokelse P/ossen"

Kaak 7

NL-5763 PK Milheeze

Tel.0492-343344
Fax 0497-343399
www.teunesen.nl

óesre,ilngen

Tel. 0485-5 I 9090

Rabobank Gennep 14 0623 W4

SWIFI--adres RABO NL 2U

IBAN-nr: NL 59 RABO 0140 673094

H.R.Venlo 12028471

BTW-nr: NL 002996935 B0l
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dierrechten (niet-gebonden mestproductierechten, pluimvee.

en/oÍ varkensrechten) hetemaal of voor een deet wilt taten

'doorhalen' (beëindigenl.

Gevolgen van het doorhaten
Nadat wij uw formutier hebben gekregen, sturen wij u een

'Overzicht van uw bedrijfssituatie'waarop het doorhalen van de

dierrechten is venrverkt. Vanaf dat moment mag u niet meer dieren

Vut het retatienummer in

waarvoor uw verzoek geldt

Noteer in kitogrammen (kg)

en rond af op hele getalten

Rundvee/Kalkoenen verplaatsbaar

RundveelKalkoenen

niet-verptaatsbaa r

Varkens/Kippen verplaatsbaar

Varkens/Kippen niet-verptaatsba ar

Schapen verptaatsbaar

irt"€tsb"aÍ ---*4à*-*+-èr':

GVNEK* verotaatsbaar

GVNEKT niet-verotaatsbaar

houden dan de hoeveelheid dierrechten die voor uw staat

geregistreerd. Als u uw dierrechten hetemaal of voor een deel

heeft laten doorhalen, dan kunt u dat niet meer ongedaan maken.

U kunt deze dierrechten ook niet meer overdragen.

Witt u meer informatie?
Be[ dan met Het LNV-Loket oSoo - 22 333 22 (op werkdagen tussen

8.3o en 15.30 uur). Of kijk op www.minlnv.nt/loket.

oqo
o

J

t GeitenAy'ossen/Nertsen/Eenden/Konijnen
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(ve) Gregistreerde varkénsréchten
NOIeer In var[eÍl>t tl rr rEusr r l vL/

metlcijferachterdekomma tN.9gm;ïer"'"htlt::,t:i:.:,:..1!:,:t, " ' I :':'-:':'!+ :

:oyerzicht van uw q,qr-!lïI9g!-1,-* --:,*;-4 **-;,-..-;- ',' ; 
:'''''::'? l: .'f,*''--*--- *-'**-

-lq4e-:{:'I!-"1- .. "

Grondgebonden ve .. -- : ---Y-e* ._----r-l *

'voorwaarOetijk 
verha ndelbare

fokzeugenre<h^te_n

Gorwaardetijk verhandetbare

li.lJg!.eg91E$!11
vóoóaarAetijk 9 rond gebonden

fokzeugenrechten
'vó 

o.*=títáèiil k 9ro n d 9e bo nd é n

niet-f okzeu genrechten

; *"4;* o,*t..*à'' ttóten
rondaf oP hete getalten

Ptuimveerechten

v.-*" Ja"tijke Ptui mveerechte n

;*;:..*-Ë+i&

iiaar'vvaaihéid

Dienst Regetingen

Antwoordnummer Tooo

94oo VD A55en

k9

k9

a

::., Ei'.liiJ,rAlIEMAATSCHAPPIJ
: àË ÈËÉuHoRsr" BAKEL
n/a Postbus 90 6590 AB GenneP
''- ' -iet. 

0485 - 51 25 oo

Fax O485 -51 41 47

2

.Varkensrechten die u witt laten

L



*C,sÈ*r rr
Íso
(U '-4

.F íg

oJ5
? .14
.FU
Ll.Ít

=ó o

c
o

f
íoz
t
f
o
3
E
c
ío

.IN 'T GROEN B.V.
NACHTECAALIÁAI{ 60
5425RT DE MORTEL

Relatienummer : 2OL63Sg4g

landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

!o

26 septenber 2005

OverzÍcht van urrr bedrÍj fssituatie
in verband met nesËproductie-, pruim'ee- en varkensrechten.Overzichc nutnmer 4.

JJ 9nlvggt dit overzichr ondar u een wijzigtqg in uwbedrijfssituatie hebt doorgegeven, of onaal u-hebt gevraagd omdLt overzÍcht.

rn dit overzicht vindt u de nestproductie- en pluimveereehten(2 en 3) en uw varkensreehcen (4 en 5) zoars die voor uw bedrÍjfzljn geregistreerd.
onder punt 1 wordt uiÈgelegd !Íaarom u geen overzicht meer kriJgtvan uri/ oppervlakte landbouwgrond.

L Geen overzicht landbouwgrond
Met ingang van L januari 2004 krijgt u geen overzieht meer vanu\{ oppervlakte landbouwgrond en ,rw grooágebonden mestproductíe_rechten. u moet zelf uw grondgebonaàn meJtproductíerechten
berekenen om te bepaLen hoeveàI dieren r *"g houden.
Meer lnformatie over hoe u uw grondgebonden mestproduetierechtenk*nt berekenen, vindt u op intérnet: www,minlnv.nllloket

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedsetkwaliteit

Dienst Regelingen. 
Mandemaat 3

Postadres: postbus 322
94oo AH Assen

Telefoon oSoo 22 333 22
Fax (05921 31 36 05



2 Mestproductierechten 2005 in kg fosfaat (exclusief uweventuele grondgebonden mestprodietíer..t t"rri. -'

ilffi:j!:"staat 
hoeveel kg fàsraar u in heet 2005 nag

Relatienr.mmer : ZOL63Sg4g _OOh

niet-gebonden
Rundvee/Kal-koenen*
Varkens/Kippen**

niet-verplaatsbaar

Varkens/Kippen voorwaardeliJ kPluinvee
Pluiunree voorwaardel_iJ k
Schapen*
GVNEK***

Totaal nier-gebonden in 2005 5299 kg

nlet-gebonden
Rundvee/Kalkoenen*
Varkens/KÍppen**

nÍet-verplaatsbaar verplaatsbaar

3 Mestproductierechten 2006 in kg fosfaat (excrusíef uweventuele grondgebonden mestprodictier.ct ten) . 
-'

Mestproductie- en/of pluirrveàreehËen die u vánaf 1- JanuarÍ 2006mag produceren.

83
0
0
0
0
0
0

verplaatsbaar
515L

0
0

-0
0

65
0

Varkens/Klppen voorwaardelíj k
PluÍurEee
Pluirnvee voorwaardelij k
Schapen*
GVIIEK***

Totaal nier-gebonden in 2006 5299 kg

* Níet te benutten voor kal_koenen.** Niet te benutten voor varkens, kippen en kal_koenen.*** 
-GVNEK - geÍten, vossen, nertsen, eenden en kontjnen,NÍet te benutÈen voor kalkoenen.

4 Varkensrechten 2005 in varkenseenheden (:ve)Hieronder staat hoeveel varkenseenheden u vanaf 1 januari 2005gemiddeld nag houden.

83 51s1
0g
09
00
00oes
00

verhandelbaar
grondgebonden
voo rwaarde I i j k/verhande lb aar
voorwaarde I i j k/grondgebonden
totaal varkensrechÈen in 2005

fokzeugen niet-fokzêugen
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0,0 0. 0

0.0 ve



t.l ,a
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HeÈ is nogelt-ik dat Ín bovenstaand overzr.cht nog nÍet alle bli?l:":a Regeliàgen onrvangen nurarÍes ziJn verwerkr.Als deze nutêtr.es zrln ,rIrw.rr.i, onwangt u een nleun overzrcht.
Heeft u nog vragen, dan kunt u op_verkdagên tussên g.30 en16'30 uur graris beuen r". H".-r.lw-Lokei:-0À0ó" - zz 333 22.

RelaÈienr:oner: 2OL63Sg4g-OO4

![eË vrlendeltJk groer,

MÍnÍsËer van Landbouw, NaÈuur en VoedselkÍralÍteitvoor deze:
De sectormanager DÍenst Regelingen



Bijlage bij hec overzíchc van uïr bedrijfssiruatie
20L635849-004
IN 'T CROEN B.V.
NACHTEGAALIÁAN 60
5425RT DE MORTEL

Deze bijlage is het gevolg van het verwerken van dein uw oppervLakte landbouigrond en/of een wij zLgíngen/ot pluimvee- en/of varkànsreehten.

!íijziging(en) in het aantal mestproductie- en/of pruimvee- en/of varkensrechten;

Afboeken van r7r-.0 ve NFZ**** verhanderbaar op 14 september 2005a'g'v' het verwerken van doorhalen mest- "foli,ri*ree- e/o varkensrechten.
Afboeken van 5o40 kg verplaatsbaar varkens/Kippen op 1_4 septenber 2005a'g'v' het verwerken van doorhaLen mest- e/o pluinrree- e/o varkensrechten.

en mpr rechten in het kader van de regeling

volgende wij ziging (en)
van ulr mesËproductÍe-

Doorhalen varkensrechten
Ruimte voor RuLmte.

tr*** NFZ : Niet Fokzeugen, FZ - Fokzeugen

Mogetijkheid indienen bezwaarschrlft

Het kan zijn dat u het niet eens bent meÈ dit overzicht. rn situatieswaarin dit overzicht is aan te merken ars een ,besruit, ín de zin vande Algemene wet bestuursrecht, kunt u een bezwaarschrift indienen.Dat is uiLsruitend het geval- aIs u dít overzicht ontvangt orndaÈ u eennelding heeft gedaan van een:
- overdrachc van varkensrechten, pluimveerechten ofmestproductíerechten
- overdracht van een bedrijf met varkensrechten- verzoek tot doorhalen van varkensrechuen, pluÍmveerechten ofmesLproduetíerechten
- splitsing van een bedriJf met varkensrechcen, pluimveerechtenof mes tproductierechten
- samenvoeging van bedriJven met varkensrechten, pluiunreerechtenof mestproduc tierechten.
- wíjziging dÍe leídt tot een berekening van het varkensrechÈ opbasis van een of meer van de categoriéen van het Besruithardheidsgevallen varkenshouderij .- yrj zígLng die leÍdt tot een berekening van het pluÍnveerecht opbasis van een of meer van de categorieen hardheidsgevar-ren.

rs dít overzicht een 'besluit' en wilt u een bezwaarschríft indienen?stuur uw bezwaarschrifÈ dan binnen zes weken na de datum van ditoverzícht naar Dienst RegelÍngen, postbus 322, 9400 AII Assen.Vermeld in uw bezwaarschrift in leder geval:- uw relatienr:nrmer, naam- en adresgegevens
- een onschriJving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt- de reden(en) van ur{r bezwaar, en- de datum en handtekening.



t\' 'j tr

RelatLenr.mmer : 2lLfi5gbg _OO4

verhandelbaer
grondgebonden
voorwaarde L tJ k/ve rhande lb aar
voorwaarde 1 iJ k/grondgebonden
totael varkensrechÈen tn 2006

,6 Ligging van utr bedriJf
Jo91 uw mestproductLe- en/of pluÍ.mveereehten
Zuld.
Voor uw varkensrechten in concentratiegebied

7 Locatí.es

NACHTEGAALIÁAI{ 60
5425RT DE I{ORTEL

8 HuÍsveEtlngen varkens

NACITTEGAALIÁAN 60
5425RT DE MORTEL

(-ve)
vanef L Januari 2006

fokzeugen niet-fokáeugen
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

0,0 ve

5 Varkensrechten 2006 tn varkenseentredenHieronder steat hoeveeL .rark"rr"".rrtreden ugeniddeld mag houden.

in coneentratiegebLed

Zuld.


