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Geachte College, 

 

Hierbij reageert de ZLTO op het ontwerp van de interimomgevingsverordening. Het is 

belangrijk dat deze aangepast wordt anders moeten veehouders voor 1 januari 2021 een 

ontvankelijke vergunning indienen. De aanpassingen in de interimomgevingsverordening 

zijn gebaseerd op de afspraken zoals die in het nieuwe bestuursakkoord zijn vastgelegd. In 

onze reactie beperken we ons vooral op de punten die daar betrekking op hebben.   

Bij de definitieve omgevingsverordening reiken onze ambities verder. De stapeling aan 

regels heeft veel dynamiek uit de veehouderijsector gehaald. Voor een ontwikkeling naar 

een duurzame veehouderij moet er gesneden worden in de provinciale veehouderijregels. 

We denken bijvoorbeeld aan het afschaffen van de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore) 

en het stalderen. Natuurlijk richten we ons dan ook op de mogelijkheden voor de 

plantaardige sectoren en de multifunctionele landbouw. 

 

Tijdens de ter inzage legging heeft de rechter een voorlopige uitspraak gedaan inzake het 

geschil tussen Provincie Noord-Brabant en ZLTO/POV. De rechter heeft geoordeeld dat op 

generiek niveau de provincie strengere regels mag stellen maar op individueel niveau wel 

beter moet kijken of er geen disproportionele last voor bedrijven ontstaat. Dat geldt eens te 

meer voor de bedrijven waarbij de extra investeringen nauwelijks winst op leveren voor de 

Natura 2000 gebieden. Voor veel bedrijven (bijvoorbeeld in Noordoost Brabant en West 

Brabant) geldt dat hun investeringen nauwelijks bijdragen aan milieuwinst op Natura 2000 

gebieden. Om deze disproportionele last te voorkomen, vinden we dat het generieke beleid 

versoepeld moet worden.   

 

Onderzoek Connecting Agri &food en Poederoyen 

Het rapport van Poederoyen bevestigt opnieuw dat de veehouderij sector goed op weg was 

om de afgesproken doelen uit 2009 te halen. De stalemissies zijn met bijna 25 % gedaald 

in bijna 10 jaar tijd. Afgesproken was 50 % te halen in 18 jaar tijd. Met het landelijke 

beleid, de extra stikstofmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, de autonome 

ontwikkeling in de varkens- en melkveehouderij (zie het rapport van Connecting Agri & 

Food, juli 2020) en het aanpassen van de bestaande stallen in 2028 zou de 50 % reductie 

voor stallen in 2028 ruimschoots gehaald zijn.   

 

Retour: 5201AC100 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC ‘s Hertogenbosch 

 

    

 

 

 

 

Datum 

27 augustus 2020 

Onderwerp 

Reactie ZLTO op 

interimomgevingsverordening juli 2020 

 

Contact 

Herman.litjens@zlto.nl 

 

 

Kenmerk 

20hlitje196nar 



 

 

 

 

Onderwerp 

Reactie ZLTO op interim 

omgevingsverordening juli 2020 

 

Blad 

2 / 5 

Voor de meeste sectoren wordt de voorspelling van 2017 gecontinueerd. Alleen voor de 

melkveehouderij doemt een dramatischer beeld op, maar liefst de helft van de bedrijven zal 

de komende jaren stoppen. Dat beeld werd zo in 2017 nog niet door Connecting Agri & 

Food geschetst. Ook het aantal melkkoeien neemt fors af, maar liefst met 25 %. De daling 

komt niet alleen voort uit de maatregelen van de provincie maar 1 januari 2024 is wel het 

kristallisatiepunt. De combinatie van maatregelen zorgen ervoor dat veel melkveehouders 

in 2024 niet meer gaan investeren in een nieuwe stalvloer en daardoor gaan stoppen. 

Willen we grondgebonden melkveebedrijven rondom kwetsbare gebieden in Noord-Brabant 

behouden dan dient er een actiever stimulerend beleid gevoerd te worden. Dat vraagt om 

een breder herziening van het veehouderijbeleid dan alleen het stikstofbeleid. Ook in de 

kalverhouderij zullen er meer bedrijven verdwijnen dan in 2017 was ingeschat. Dat geldt 

zeker als er niet voldoende betaalbare brongerichte systemen op tijd beschikbaar zijn. 

 

1 januari 2024 

In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt dat de datum voor het aanpassen van de 

stallen is opgeschoven naar 1 januari 2024. Dat is een stap vooruit maar we blijven van 

mening dat de deadline op 1 januari 2028 had moeten  liggen. Dan zijn we nog steeds de 

meest ambitieuze provincie van Nederland maar sluit het beter aan bij het landelijke beleid 

en geeft ook betere kansen voor “brongerichte systemen” omdat het enkele jaren duurt 

voordat er voldoende systemen op de markt en praktijkrijp (de kinderziektes zijn er dan 

uit) zijn.  

 

Intern salderen 

Het is goed dat veehouders nu de keuze krijgen om te kiezen voor een dierplafond of voor 

een bedrijfsplafond. Onze ambitie op de lange termijn gaat uit naar doelvoorschriften in 

plaats van middelenvoorschriften. Een bedrijfsplafond past daar beter bij. Dat geeft 

veehouder meer vrijheid om op zijn manier de doelstellingen te halen. Wat ons betreft zou 

dat ook zelfs verder kunnen gaan dan alleen de stallen. Zeker bij de 

grondgebondenveehouderij zien we mogelijkheden om naar het hele bedrijfssysteem te 

kijken. Sensortechniek en tools als de kringloopwijzer of een stoffenbalans gaan daarbij 

helpen. In de verschillende sectoren zijn een aantal bedrijven al zo ver dat ze met 

sensortechniek hun ammoniakuitstoot meten. Geef experimenteerruimte en geef deze 

bedrijven ook de kans om daarmee aan het Brabantse veehouderijbeleid te kunnen 

voldoen.    

 

Zoals uit het rapport van Connecting Agri & Food blijkt, levert intern salderen zoals het nu 

is uitgewerkt nauwelijks verlichting aan investeringen op. Bij die sectoren waarbij de 

normen steeds strenger worden, moeten bedrijven over een paar jaar weer opnieuw 

investeren. Dat is voor de meeste bedrijven niet mogelijk. Je kunt bovendien alleen intern 

salderen als er technieken beschikbaar zijn die verder gaan dan de gestelde eisen. 

Bijvoorbeeld bij melkvee zijn die technieken er niet en voegt intern salderen op dit moment 

weinig toe. Bij andere sectoren (85% reductie) lig de lat zo hoog dat hogere reducties 

nauwelijks mogelijk zijn. Daarom vinden ZLTO dat de systematiek aangepast moet worden. 
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Als bedrijven investeren in zeer milieuvriendelijke stalsystemen waarmee ze gemiddeld 

voldoen aan het bedrijfsplafond moeten ze 15 jaar vrijgesteld blijven van investeringen.  

 

Managementmaatregelen 

Het is positief dat managementmaatregelen die nu erkend zijn toegepast mogen worden en 

dat extra weidegang beloond wordt. De komende jaren willen we samen met de provincie 

ervoor zorgen dat er meer managementsystemen zoals bijvoorbeeld de kringloopwijzer 

erkend en geborgd worden.  

 

Time to market 

Het Bestuursakkoord geeft verder uitstel aan sommige diercategorieën als er onvoldoende 

brongerichte systemen beschikbaar zijn. Time to market houdt voor ons in dat er voldoende 

stalsystemen per diercategorie erkend zijn via de RAV en tevens beoordeeld is of het 

economisch verantwoord is om deze systemen toe te passen in bestaande stallen. Een 

dergelijke systematiek is nog niet in de interimomgevingsverordening of anderszins  

uitgewerkt. Dat dient wel te gebeuren. In de toelichting op de gewijzigde 

interimomgevingsverordening wordt aangegeven dat stalsystemen aan de bron op tijd 

beschikbaar zullen zijn. Onze eigen inschatting is, ook na het spreken van een aantal 

deskundigen, dat dit zeker niet voor alle sectoren het geval zal zijn. Het lijkt ons zinvol dat 

de provincie een reële inschatting maakt wanneer deze systemen voor de verschillende 

sectoren beschikbaar zijn en niet volhardt dat het allemaal automatisch goed komt. 

 

Door het opschuiven van de datum naar 1 januari 2024 komt de uitzondering voor  

vleesveehouderij en grondgebonden natuurinclusieve bedrijven met een lage veebezetting 

die integraal goed scoren op stikstof , bodem, kringloop en andere duurzaamheidsvereisten 

te vervallen. Als blijkt dat bedrijven met low input en low output, lagere  ammoniakemissies 

hebben zou daar erkenning voor moeten komen. Het Louis Bolk instituut doet onderzoek of 

voor deze bedrijven een uitzondering gemaakt kan worden. De resultaten van het 

onderzoek laten al een half jaar op zich wachten. Graag een bevestiging van GS dat zij nog 

steeds voornemens zijn om een uitzonderingspositie voor deze bedrijven te creëren. 

 

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de klimaatopgave. Zeker bij 

melkvee en kalveren waar de opgave voor het klimaat het grootst is, dienen de 

brongerichte maatregelen ook positieve effecten te hebben op de broeikasemissies. 

Veehouders kunnen namelijk maar één keer in de 20 jaar in een stalsysteem investeren. 

Time to market betekent voor ons ook een moment om nog eens goed naar de 

reductiepercentages te kijken. Als er brongerichte systemen zijn die op veel fronten beter 

scoren maar het vereiste reductiepercentage voor ammoniak niet helemaal halen, dient 

daar bij alle diercategorieën een uitzondering voor gemaakt te worden. 

 

Voor kalveren en voor geitenhouders en voor een aantal pluimveecategorieën zijn 

luchtwassers beschikbaar maar die zijn maatschappelijk en door de sector zelf niet 

gewenst. Aan nieuwe brongerichte stalsystemen wordt gewerkt. We gaan er vanuit dat als 
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brongerichte systemen niet op tijd beschikbaar zijn dat deze sectoren niet hoeven te 

investeren in luchtwassers en de datum voor deze categorieën opgeschoven wordt. We 

willen graag hier een bevestiging van.    

 

Hardheidsclausule 

De rechter heeft in haar oordeel bij het geschil provincie Noord-Brabant en ZLTO/POV laten 

meewegen dat de hardheidsclausule, niet toegepast kan worden voor bedrijven met 

buitenproportionele investeringen ten opzichte van de milieuwinst. Des te vreemder is dat 

de provincie artikel 5.13 lid 3 schrapt, die juist bedoeld was om specifiek ten aanzien van 

artikel 2.67 een hardheidsclausule te kunnen toepassen. Nu het generieke beleid slechts 

beperkt wordt aangepast volstaat de huidige hardheidsclausule zelfs niet. Een toekomstige 

hardheidsclausule zal ook gebruikt moeten kunnen worden voor veehouders met hoge 

investeringen die slechts beperkt bijdragen aan de milieuwinst op Natura 2000 gebieden. 

Daarnaast is het ons inziens ook niet meer mogelijk om de hardheidsclausule voor 

categorieën in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de strostallen. Dat lijkt ons niet wenselijk. 

We vragen u daarom om het generieke beleid aan te passen. Is de provincie hiertoe niet 

bereid dan moet de hardheidsclausule veel ruimhartiger toegepast worden. Daarmee wordt 

ook voorkomen dat veel individuele veehouders naar de rechter stappen om aan te tonen 

dat ze disproportioneel geraakt worden.  

 

Aanvragen voor 1 januari 2023 

Er staat geen einddatum wanneer een ontvankelijke vergunning ingediend moet zijn. In het 

kader van de nieuwe omgevingswet wordt er standaard bij vergunningverlening uitgegaan 

van eisen die er op het moment van besluitvorming van kracht zijn en niet bij het indienen 

van een aanvraag. Via de interimomgevingsverordening stimuleert Provincie Noord-Brabant 

nu om voor 1 januari 2023 de aanvraag in dienen. Voor degene die op tijd is, gelden de 

emissienormen bij indiening en niet bij besluitvorming. Dat is een goede positieve prikkel 

maar we hebben er wel een paar kanttekeningen bij. De strengere eisen voor ammoniak 

komen van de provincie, het is aan de provincie om te bepalen hoe ze hier mee omgaan. 

Maar er kunnen ook strengere eisen op het gebied van geur of fijn stof van een gemeente 

komen. Daar heeft de provincie geen enkele invloed op. Als de gemeente een besluit neemt 

kan de veehouder alsnog geconfronteerd worden met andere emissienormen en dat kan de 

aanvraag lastig vergunbaar maken. We verzoeken u om  hierover bestuurlijke afspraken 

met de gemeenten te maken. 

  

In het kader van het veehouderijbeleid hebben een aantal bedrijven een vormvrije MER 

beoordeling ingediend. In praktijk blijkt veelal dat gemeenten het besluit niet binnen de 

gestelde termijnen halen. We vrezen dat het bij andere procedures niet anders zal 

verlopen. Als door te laat beslissen van het bevoegd gezag, eisen voor ondernemers 

strenger worden, dan blijft de gemeente in gebreke en zullen veehouders gemeenten 

daarvoor verantwoordelijk houden. ZLTO vindt dat als ondernemer de aanvraag op tijd 

indient dat deze nooit met strengere normen geconfronteerd mag worden.  
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Leges 

Naast het investeren in nieuwe stalsystemen moeten bedrijven ook investeren in 

vergunningprocedures en moeten veel bedrijven ook hun Wnb-vergunning aanpassen. 

Naast advieskosten gaat het ook om legeskosten. Ten opzichte van andere provincies 

worden er buitensporige hoge leges in Noord-Brabant gevraagd. Zelfs voor het in laten 

trekken van een Wnb-vergunning, wat voor al in het belang is van de overheid, moet 

betaald worden. Het zou de provincie sieren als ze op dit punt veehouders tegemoet komen 

door bijvoorbeeld bedrijven die op tijd hun vergunningaanvraag indienen (1 januari 2023) 

vrij te stellen van leges voor de Wnb-vergunning en ook geen leges te heffen voor bedrijven 

die hun vergunning in laten trekken. 

 

Ten slotte, we hopen dat u onze aanbevelingen ter harte neemt en de 

interimomgevingsverordening op de genoemde onderdelen aanpast.  

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

W.T.G. Bens (Wim) MBA 

Bestuursvoorzitter ZLTO 

 

 




