
 

Onderzoek naar verwachte effecten 
van voorgenomen maatregelen 
veehouderij: effecten op natuur en 
milieu 
  
Een sterke veehouderij hoort bij Brabant. Om dit voor de toekomst te borgen 
heeft de Brabantse veehouderij een beweging nodig naar een sector die 
maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt en goed is voor mens, 
dier en natuur. Met een schone veehouderij is er meer ruimte om te 
ondernemen in Brabant. 
In Brabant werken we al geruime tijd aan deze transitie van de veehouderij. 
Alle betrokken partijen hebben inmiddels grote inspanningen geleverd; 
beleid en regelgeving zijn aangepast. Toch constateert de provincie dat er 
extra stappen nodig zijn om te komen tot die sterke en maatschappelijk 
gewaardeerde veehouderij. De notitie Versnelling Transitie Veehouderij 
beschrijft deze stappen. Alvorens het uiteindelijke pakket aan maatregelen 
vast te stellen heeft de provincie de volgende onderzoeken laten uitvoeren 
om zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van doelbereik en effecten zoals 
hierboven omschreven: 
  
  

1. Effect op omvang en structuur van de veehouderij (Connecting Agri 
& Food). 

2. Effecten op natuur en milieu (Pouderoyen Compagnons). 
3. Botsproef (CLM/DLV). 

  
Deze onderzoeken zijn uitgevoerde op basis van de concept plannen van de 
provincie. Mede op basis van de onderzoeken heeft de provincie de plannen 
aangepast. 
  
Op deze pagina leest u de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten op 
natuur en milieu (Pouderoyen Compagnons) 

http://www.brabant.nl/actueel/publicaties/recent-gepubliceerde-provinciale-documenten/download.aspx?qvi=889006
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62455
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62455
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62458
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62460
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62460


Effecten op natuur en milieu 
  
Op verzoek van de provincie heeft onderzoeksbureau Pouderoyen 
Compagnons een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachte effecten van 
het samenhangend maatregelenpakket op natuur en milieu. Hieronder 
worden de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek weergegeven. 
  

1. Ammoniakemissie neemt af 

Onderzocht is eerst hoeveel de ammoniakemissies uit stallen omlaag gaan 
door de huidige Verordening natuurbescherming ten opzichte van de huidige 
vergunde situatie (eind 2016). 
Pouderoyen heeft dit onderzocht aan de hand van het vergunningenbestand 
(BVB) voor de circa 10.000 veehouderijlocaties in Brabant. Gebleken is dat 
met de huidige verordening in 2028 een reductie van 33% ten opzichte van 
de huidige situatie wordt bewerkstelligd. 
Door de voorgenomen aanscherping van de Verordening natuurbescherming 
halveert de ammoniakemissie in 2028 ten opzichte van de vergunde emissie 
in 2016. Ten opzichte van de vergunde emissie uit stallen van veehouderijen 
in 2010 een daling van 60%. De verwachte emissie na aanscherping ligt in 
2028 27% lager ten opzichte van de verwachte emissie in 2028 bij de huidige 
verordening. 
 

 
  
  
In de periode 2020-2028 is de totale afname van de vergunde 
ammoniakemissie circa 12,5 kiloton ten opzichte van de huidige verordening. 
Vanaf 2028 zal de vergunde ammoniakemissie verder afgenomen zijn met 
3,6 kiloton per jaar ten opzichte van de huidige verordening. 
Uit het onderzoek van Pouderoyen blijkt dat 25 tot 30% van de vergunde 
veestapel is gehuisvest in stallen die als traditioneel zijn aan te merken en die 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62458
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=62458


nu 15 jaar of ouder zijn. Dit percentage neemt als gevolg van de maatregelen 
de komende jaren sterk af. 

2. Minder stikstofdepositie op Brabantse N2000-gebieden 

Het wijzigen van de Verordening natuurbescherming leidt tot meer zekerheid 
dat de stikstofdepositie op Brabantse Natura2000 gebieden daalt en dat de 
doelstelling van het Convenant Stikstof wordt gehaald. 
  
Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van de emissies uit stallen van 
veehouderijen op de totale depositie verschilt per Natura2000 gebied. 
Gemiddeld is dat ongeveer 25-30% van de berekende totale depositie. Een 
extra daling van 20 tot 25% van de berekende depositie uit stallen leidt dan 
tot circa 5 tot 7,5 % daling van de berekende totale depositie. Uitgaande van 
de nu niet benutte latente ruimte in de vergunningen (circa 25%), is de 
afname van de feitelijke depositie (bij een gelijkblijvende latente ruimte) dan 
circa 4 tot 5 %. 
  

3. Positief effect op andere Brabantse natuurgebieden 

De depositie uit stallen van Brabantse veehouderijen op overige voor 
verzuring gevoelige bos- en natuurgebieden in Noord-Brabant 
(natuurgebieden in Noord-Brabant die zijn aangeduid als kwetsbaar op basis 
van de Wet ammoniak en veehouderij maar zonder een status als 
Natura2000 gebied) neemt gemiddeld met 25% extra af ten opzichte van de 
daling op basis van de huidige verordening. Ten opzichte van de in 2016 
vergunde depositie van stikstof uit stallen van Brabantse veehouderijen op 
deze bos- en natuurgebieden is er sprake van een halvering van de 
depositie. 
  

4. Positieve effecten op woon- en leefomgeving 

Het verder terugdringen van de ammoniakemissies uit stallen heeft een 
bijkomend positief effect op het halen van milieu- en gezondheidsdoelen. 
Emissies van geur en fijn stof gaan immers ook omlaag. Dit bevordert het 
woon- en leefklimaat en vermindert de spanning tussen burgers en 
veehouders. Uit het onderzoek van Pouderoyen blijkt dat de geuremissies 
afnemen met 12% tot 68% ten opzichte van de huidige situatie. Voor de 
afname van de emissies van fijn stof ligt de afname ten opzichte van de 
huidige situatie tussen 18% en 54%. 
Hierdoor komt: 
  



- 93 tot 99% van het oppervlak bebouwde kom onder de GGD-
advieswaarde. Dat is nu 91%. 
- 89 tot 98 % van de woningen in het buitengebied onder de GGD-
advieswaarde. Dat is nu 87%. 
  
Er is gerekend met een bandbreedte omdat de afname van geur en fijn stof 
sterk afhankelijk is van de stalsystemen die worden toegepast. 
  
Ammoniak draagt via reacties in de lucht bij aan de vorming van secundair 
fijn stof. Minder ammoniakemissie is dus ook gunstig voor de gezondheid. 

5. Meer PAS-ruimte voor (duurzame) economische 
ontwikkelingen 

De ontwikkelingsruimte in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is beperkt 
en is in Brabant op diverse plaatsen al op of raakt op korte termijn op. Dit 
betekent dat vergunningverlening (Wet natuurbescherming) niet mogelijk is 
en economische ontwikkelingen worden geremd. Dit kan een beperking 
opleveren voor de economische ontwikkeling van andere sectoren in 
bepaalde gebieden in Brabant. Tot nu toe zien we dat de beperkte 
ontwikkelingsruimte die er is vrijwel volledig (95%) wordt uitgegeven aan 
veehouderijen, vooral voor het houden van meer dieren. 
  
Pouderoyen concludeert dat de aanscherping van de Verordening 
natuurbescherming leidt tot een afname van de vraag om 
ontwikkelingsruimte vanuit veehouderijen. Deze ontwikkelingsruimte blijft 
hierdoor beschikbaar voor andere (duurzame) economische ontwikkelingen. 
Hierdoor ontstaat een eerlijkere verdeling. 
  
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de wijziging van de Verordening 
natuurbescherming tot een extra reductie leidt van de ammoniakemissie van 
de landbouw ten opzichte van het effect van vigerend rijksbeleid en de 
generieke maatregelen. De extra reductie kan (deels) omgezet worden in 
ontwikkelingsruimte voor (duurzame) economische ontwikkelingen. 
  
Het bovenstaande staat los van de PAS-herstelmaatregelen die vóór 2021 
gerealiseerd moeten zijn. Deze maatregelen zijn in ieder geval noodzakelijk 
om aan de PAS-doelstellingen te voldoen. 
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