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Aanleiding 

Nederland heeft zich op Europees niveau verplicht om 

instandhoudingsdoelstellingen te halen voor gevoelige natuurgebieden (N2000-

gebieden). Dat is opgenomen in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In veel 

Brabantse Natura 2000-gebieden is de overbelasting van stikstofdepositie een 

probleem voor de realisatie van deze instandhoudingsdoelstellingen. 

Voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen is het van belang dat 

minder stikstofdepositie terechtkomt in de N2000-gebieden (bronaanpak) en dat 

de natuur hersteld wordt.  

 

In september 2009 hebben wij het Convenant Stikstof en Natura 2000 gesloten1 

met als doelstelling om de ammoniakbelasting op de N2000-gebieden vanuit 

veehouderijstallen substantieel te verminderen en tevens de 

vergunningverlening voor veehouderijbedrijven rond N2000-gebieden weer vlot 

te trekken. Dit convenant is uitgewerkt in de Interim omgevingsverordening 

(voorheen Verordening stikstof en N2000), waarbij de opbrengst ten goede komt 

aan de daling van de stikstofdepositie op de N2000-gebieden.  

In juli 2017 is het maatregelenpakket Transitie Verduurzaming Veehouderij 

vastgesteld, waarin het verminderen van ammoniakemissies uit stallen via de 

toenmalige verordening onderdeel was. 

 

 

                                                      
1 Convenant is gesloten met directie Regionale Zaken van het Ministerie van LNV, Stuurgroep 

Dynamisch Platteland, Zuidelijk Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. 
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https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20170707/download?qvi=891737
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In het bestuursakkoord “Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant” zijn de 
hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2020 - 2023 opgenomen:  

- De complexe en ingrijpende stikstofproblematiek vraagt om een aanpak 

die nadrukkelijk oog heeft voor draagvlak en een passend tempo. Wij 

leggen de focus op het belang van Brabant om te kunnen blijven 

ontwikkelen: de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. 

- In lijn met het adviescommissie stikstofproblematiek (“Commissie 
Remkes”) vinden wij dat alle sectoren een evenwichtige bijdrage moeten 
leveren aan de vermindering van de stikstofemissie- en depositie. 

- Als het om de landbouw gaat, blijven wij inzetten op de verduurzaming 

van de landbouw en wens om de ingezette innovaties in meer andere 

stalsystemen niet te laten stilvallen. Met daarbij oog voor het tempo dat 

mogelijk is om innovaties succesvol te laten renderen en draagvlak bij de 

sector te creëren.  

- Wij vinden het noodzakelijk en rechtvaardig de verduurzaming van oude 

stalsystemen te realiseren. Hiervoor zijn extra maatregelen nodig. 

- Wij geven agrarische ondernemers ruimte om emissies van stallen te 

middelen op bedrijfsniveau. 

- Wij verwachten dat er voldoende (innovatieve) brongerichte systemen 

beschikbaar zullen zijn voor alle diercategorieën. Wij stimuleren open 

innovatieve stalsystemen volop, zodat we als provincie ook actief 

meewerken aan oplossingen voor agrariërs die nu nog geen geschikt 

systeem hebben. 

- We relateren de datum waarop gemiddeld moet worden voldaan aan de 

in de IOV opgenomen emissie-eisen aan de ‘time to market’: 
uitgangspunt is 1 januari 2024; 

- Wij zoeken naar mogelijkheden die er zijn om voer- en 

managementmaatregelen mee te nemen in de emissieberekeningen. 

- Wij laten het aan agrariërs zelf wanneer zij de vergunning voor een 

nieuwe stalaanpassing indienen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid 

van de agrarisch ondernemer. De voorheen vereiste deadline voor het 

indienen van een aanvraag vervalt. 

- Het pakket ondersteunende maatregelen transitieveehouderij wordt op 

effectiviteit bezien en aangepast waar nodig om voldoende prikkels in te 

bouwen voor de agrarische sector om te verduurzamen. Verkend wordt 

of het mogelijk is om agrariërs die snel aan de slag gaan met innovatieve 

systemen te stimuleren, waarbij het principe wordt gehanteerd dat 

doorkiezen in verduurzamen moet renderen.  

Het bestuursakkoord bevat een aantal algemene uitgangspunten die belangrijke 

randvoorwaarden geven bij de ontwikkeling van beleid, zoals dat maatregelen 

haalbaar en betaalbaar zijn, verantwoordelijkheid leggen bij initiatiefnemers 

(ondernemerschap) en realiteitszin. 
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Zoals in het bestuursakkoord aangegeven stellen wij de Brabantse 

Ontwikkelaanpak Stikstof op. Met een forse inzet op innovatie, is het treffen van 

bronmaatregelen in alle sectoren onderdeel van het BOS, dus ook door de 

landbouwsector, waaronder het verduurzamen van stallen. Voor de 

ontwikkelruimte bestaan daarbij geen schotten tussen de sectoren. 

Om veehouders snel duidelijkheid te geven over het aanpassen van stalsystemen 

is er urgentie om de huidige IOV aan te passen. Dit gebeurt daarom 

vooruitlopend op de ontwikkeling van de BOS.  

Daarnaast wordt deze wijzigingsprocedure benut voor enkele overige 

aanpassingen van de regels.  

 

Bevoegdheid 

De voorbereidende handelingen voor het vaststellen van een wijziging van een 

verordening, waaronder het vaststellen van een ontwerp en de terinzagelegging, 

is de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Het vaststellen van een wijziging, 

inclusief eventuele amendementen, is de bevoegdheid van Provinciale Staten.  

De bevoegdheid om bijlage 2 te wijzigen is aan ons college toebedeeld (artikel 

5.2 IOV).  

 

Kernboodschap 

1. Met oog voor het tempo dat mogelijk is om innovaties succesvol te laten 

renderen en draagvlak hiervoor bij de sector te creëren, stellen wij voor de datum 

voor het voldoen aan de IOV-eisen aan te passen naar 1 januari 2024. 

Deze datum relateren wij aan de ‘time to market’. De verwachting is dat er dan 

voldoende (innovatieve) brongerichte systemen beschikbaar zullen zijn voor de 

verschillende diercategorieën. Wij blijven daarbij investeren in de ontwikkeling 

van nieuwe technieken. Ook houden wij de innovatie nauwgezet in de gaten 

gericht op het bieden van een redelijke ‘time to market’ voor de inzet van 

brongerichte systemen. Hierbij is realisme voor ons belangrijk. Systemen moeten 

haalbaar en betaalbaar zijn. 

Indien noodzakelijk, en onder voorwaarden, kan dit in de toekomst leiden tot 

een voorstel om wijziging van deze datum voor bepaalde diercategorieën. 

Inzichten die we de komende tijd op doen, betrekken we bijvoorbeeld in het 

traject naar een definitieve omgevingsverordening (planning inwerkingtreding 

op 1 januari 2022). 

Bij de vaststelling van deze wijziging worden de diercategorieën waarvoor geldt 

dat de ‘time to market’ zeker 1 januari 2024 is, expliciet in het statenvoorstel 

benoemd. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor de betreffende agrarische 

ondernemers. 

 

2. Wij stellen voor om agrarische ondernemers een reëel handelingsperspectief 

voor verduurzaming te geven door emissies van stallen naar keuze te middelen bij 

de beoordeling aan de IOV-eisen.  

In de huidige IOV moet elk stalsysteem waarvoor minimaal 15 of 20 jaar geleden 

een vergunning is verleend, voldoen aan de emissiereductie-eisen uit bijlage 2 

van de IOV. Wij stellen voor om ondernemers de mogelijkheid te bieden een 
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oude stal met hoge emissies te compenseren met een nieuwe stal met lagere 

emissies, zodat gemiddeld wordt voldaan op bedrijfsniveau. Het gemiddeld op 

bedrijfsniveau voldoen geldt per locatie, dus binnen het voor die ene locatie 

toegekende bouwperceel.  

Voorgaande betekent dat we voorstellen om bedrijven de keuze te geven: 

1. Vanaf 1 januari 2024 voldoet het bedrijf op bedrijfsniveau aan de  

 IOV-eisen, of 

2. Vanaf 1 januari 2024 voldoen alle stalsystemen die 15 of 20 jaar 

(afhankelijke van de diercategorie) of ouder zijn, op dierplaatsniveau aan de 

IOV-eisen. 

Gezien de blijvende inzet op verduurzaming blijven wij bij nieuwbouw en 

uitbreiding/renovatie van stallen de emissie-eisen op dierplaatsniveau 

beoordelen. 

 

3. Vooruitlopend op de Omgevingswet stellen wij voor om bij de toepassing van de 

IOV-eisen uit te gaan van de eisen die gelden op het moment waarop het besluit 

wordt genomen, met een overgangstermijn voor aanvragen die vóór 1 januari 

2023 zijn ingediend. 

Het uitgangspunt bij het beslissen op een aanvraag is dat wordt getoetst aan de 

eisen die gelden op het moment dat het besluit wordt genomen. In de IOV is 

daar een uitzondering op gemaakt: een stalsysteem moet voldoen aan de IOV-

eisen die gelden op het moment van de vergunningaanvraag.  

Onder de Omgevingswet wordt voor alle omgevingsvergunningen het moment 

van besluitvorming bepalend voor de beoordeling welk recht geldt. Daarmee 

beoogt de wetgever om meer dan nu de verantwoordelijkheid van de 

ondernemer voor het tijdig indienen van een complete aanvraag te versterken.  

Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op de Omgevingswet, nu al aan te sluiten 

bij de uitgangspunten van de (huidige en toekomstige) wetgever en bij de 

toepassing van de IOV-eisen voor stalsystemen uit te gaan van de eisen die 

gelden op het moment van besluitvorming.  

Door deze wijziging nu in te voeren, kunnen initiatiefnemers hiermee rekening 

houden bij het plannen van hun aanvraag. Afwachten tot 1 januari 2022 

(invoering Omgevingswet) betekent dat ondernemers minder tijd krijgen zich 

daarop voor te bereiden. 

Omdat wij een redelijke overgangstermijn willen bieden voor deze wijziging, is 

een uitzondering opgenomen voor vergunningaanvragen die voor 1 januari 2023 

zijn ingediend. Voor die situaties blijft het moment van indiening als 

beoordelingscriterium gelden. Ondernemers die na 1 januari 2023 een aanvraag 

indienen, nemen een risico dat besluitvorming niet vóór 1 januari 2024 

plaatsvindt, bijvoorbeeld doordat de aanvraag incompleet is of doordat de 

aanvraag pas op een allerlaatste moment is ingediend. Dat betekent dat zij aan 

strengere normen moeten gaan voldoen omdat de emissie-eisen in bijlage 2 op 

1 januari 2024 strenger worden. 

 

4. Wij stellen voor om de termijn voor het indienen van een aanvraag in de IOV te 

laten vervallen.  
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Wij vinden het tijdig indienen van een aanvraag de eigen verantwoordelijkheid 

van de agrarisch ondernemer. Wij stellen daarom voor om de eis in de huidige 

IOV voor het indienen van een aanvraag te laten vervallen. Wij ontwikkelen een 

duidelijk handhavingsprotocol om ondernemers tijdig aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheid. 

Het tijdig indienen van een aanvraag is van belang voor het tijdig beschikken 

over een vergunning en het daadwerkelijk voldoen aan de IOV-eisen. Wij willen 

voorkomen dat op het laatste moment een hausse aan aanvragen binnenkomt 

die niet op tijd kan worden afgehandeld. Daarom ontwikkelen wij een duidelijk 

stappenplan voor verschillende situaties en procedures, zodat ondernemers zich 

kunnen voorbereiden op het tijdig indienen van hun aanvraag of melding. 

 

5. Wij stellen voor om de termijn van 1 januari 2020 te blijven hanteren voor 

agrarische bedrijven die op die datum al hadden moeten voldoen, maar daarbij de 

mogelijkheid te bieden om op bedrijfsniveau te voldoen. 

Op basis van de huidige IOV moeten bedrijven die in juli 2017 niet voldeden aan 

het Besluit emissiearme huisvesting sinds 1 januari 2020 voldoen aan de IOV-

eisen. Het gaat dan voornamelijk om de zogenaamde ‘stoppers’ onder Actieplan 
Ammoniak Veehouderij en veehouders die hun ‘compensatiestal’ nog niet 
hadden gebouwd. Deze bedrijven moesten, wilde zij hun bedrijf na 1 januari 

2020 voortzetten, op grond van landelijke wetgeving vanaf die datum voldoen 

aan het Besluit emissiearme huisvesting en op basis van de IOV voldoen aan de 

IOV-eisen. Een deel van deze bedrijven voldoet op dit moment nog niet. Er lopen 

bij deze bedrijven op dit moment toezicht- en handhavingstrajecten.  

Om rechtsongelijkheid te voorkomen wordt voorgesteld om de termijn van 1 

januari 2020 te blijven hanteren. Zoals bij punt 2 al aangegeven willen we 

bedrijven een reëel handelingsperspectief voor verduurzaming geven door 

emissies van stallen te middelen op bedrijfsniveau bij de beoordeling aan de 

IOV-eisen. Die mogelijkheid willen wij ook aan deze bedrijven bieden.  

 

6. Wij wijzigen bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem zodat deze aansluit 

op het aanpassen van de termijn om te voldoen aan de IOV-eisen. 

In bijlage 2 van de IOV zijn de emissiereductie-eisen opgenomen.  

Om een betere aansluiting te krijgen op de datum van 1 januari 2024 willen wij 

de kolom met IOV-eisen geldend van 1 januari 2021 t/m 31 december 2023 laten 

vervallen. Dit betekent dat de IOV-eisen die op dit moment gelden, blijven 

gelden tot 31 december 2023 en dat daarmee voor een aantal diercategorieën 

de eisen op 1 januari 2021 dus niet strenger worden.  

Daarnaast hebben wij in de bijlage enkele nieuwe technische inzichten verwerkt. 

 

7. Wij wijzigen bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem zodat er meer 

keuzemogelijkheden zijn om te voldoen aan de IOV-eisen. 

Wij hebben voer- en managementmaatregelen die nu al mogelijk zijn 

toegevoegd aan bijlage 2. Hiermee wordt het mogelijk om deze maatregelen toe 

te passen als aanvulling op de stalsystemen om aan de IOV-eisen te voldoen. Het 
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betreft de maatregelen die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 

ammoniak en veehouderij.  

Op basis van onderzoek van WUR bieden wij eveneens de ruimte om de reductie 

als gevolg van ruime weidegang in te zetten om aan de IOV-eisen te voldoen. 

Hiermee kan de mix van mogelijkheden worden benut. 

 

8. Wij onderzoeken aanvullende mogelijkheden voor toepassing van voer- en 

managementmaatregelen, stimuleren ontwikkeling van betaalbare brongerichte 

systemen en een ‘time to market’ voor stalsystemen voor bepaalde diercategorieën. 

Zoals onder punt 7 al aangegeven honoreren we voer- en 

managementmaatregelen die nu al toepasbaar zijn. In de periode naar de 

totstandkoming van de definitieve Omgevingsverordening (1 januari 2022) gaat 

ons onderzoek door naar aanvullende mogelijkheden om met behulp van andere 

maatregelen binnen het bedrijf (andere voer- en managementmaatregelen) een 

aanvullende bijdrage te leveren aan emissiereductie met brongerichte 

stalsystemen die de emissie-eis net niet kunnen halen. Belangrijk aspect hierbij is 

hoe die maatregelen geborgd kunnen worden. De borging, controleerbaarheid 

en handhaafbaarheid is een voorwaarde om deze maatregelen te kunnen 

toepassen. Binnen het pakket van Ondersteunende Maatregelen is reeds eerder 

de zogenoemde First Movers regeling opengesteld. We zullen onderzoeken of 

deze ruimer kan worden opengesteld. 

 

Zoals onder punt 1 aangegeven houden wij de innovatie en een redelijke ‘time to 
market’ voor de inzet van brongerichte systemen in de gaten. Dit is een continu 

proces. Er zijn signalen dat voor bepaalde diercategorieën een ruimere termijn 

nodig is dan 1 januari 2024. Voor deze diercategorieën moet de ‘time to market’ 
nader worden bepaald. Indien nodig wordt dit aangepast in de definitieve 

omgevingsverordening.  

 

Wij blijven ons inspannen voor de ontwikkeling van realistische brongerichte 

stalsystemen die economische haalbaar zijn door: 

- Bij te dragen aan de ontwikkeling van deze systemen; 

- Bij de erkenning van systemen en bij het vaststellen van de 

emissiereductie-eisen die zijn vastgelegd in de IOV wordt door een 

commissie van deskundigen nadrukkelijk gekeken naar haalbaarheid en 

betaalbaarheid van het systeem.  

Daarnaast werken wij als provincie ook actief mee aan oplossingen voor agrariërs 

die nu nog geen geschikt systeem hebben. Dit doen we vanuit het pakket met 

ondersteunende maatregelen. 

 

9. Overige wijzigingen Interim omgevingsverordening 

Deze ontwerp wijziging wordt tevens benut om enkele overige aanpassingen 

door te voeren. Deze hebben betrekking op: 

- Technische aanpassingen: verduidelijking van enkele regels en herstel 

van omissies; 
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- Verwerking van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

waarbij is geoordeeld dat de norm voor fijnstof bij ontwikkeling van 

veehouderijen in strijd is met de wet en daarom onverbindend is; 

- Het opnemen van overgangsrecht voor de zogenaamde concrete 

initiatieven mestbewerking. Bij de aanpassing van het beleid voor 

mestbewerking is in 2017 overgangsrecht opgenomen voor de in 2015 

beoordeelde concrete initiatieven. Bij de vaststelling van de IOV is 

abusievelijk het overgangsrecht voor deze mestbewerkingsinitiatieven 

niet opgenomen omdat de besluitvorming daarover (in eerste instantie) 

was afgerond. Omdat de besluitvorming nog niet onherroepelijk is, is het 

nodig gebleken om weer in overgangsrecht te voorzien. 

 

Consequenties 

De effecten van voorgestelde wijzigingen voor de veehouderij zijn in beeld 

gebracht in het rapport “Verwachte effecten van de voorgestelde aanpassing van 
de Interim Omgevingsverordening op structuur en omvang van de veehouderij 

in Noord-Brabant – tekstuele uiteenzetting” door bureau Connecting Agri&Food 
(zie bijlage 2). De verwachting is dat bij de voorgestelde wijziging, de piek in het 

aantal stoppende bedrijven zal verschuiven van 2022 naar eind 2023. Voor de 

meeste sectoren is de verwachting dat naast deze verschuiving er weinig 

veranderingen optreden. Het gemiddeld op bedrijfsniveau voldoen zal voor 

enkele ondernemers ruimte bieden wat kan leiden tot het maken van andere 

keuzes.  

Met in achtneming van de bevindingen in dit rapport hebben wij ons besluit 

genomen over de ontwerpwijziging IOV. We hebben bureau Connecting Agri & 

Food voorts opdracht gegeven voor een aanvullende rapportage. Wij stellen 

deze rapportage zo snel mogelijk (naar verwachting binnen enkele weken) ter 

beschikking en voegen dit nog toe aan de stukken die ter inzage worden gelegd. 

 

In het rapport “Effecten voorgenomen wijziging staleisen op de uitstoot en 

neerslag van stikstof uit de veehouderij” heeft Bureau Pouderoyen Compagnons 
de effecten van voorgestelde wijzigingen voor de stikstofafname (emissies en 

depositie) in beeld gebracht (zie bijlage 3). Uit het rapport blijkt dat het uitstel 

leidt tot een verschuiving van de opbrengst in de periode 1 januari 2022 – 1 

januari 2024 van 3,75 kiloton stikstof per jaar. De invoering van de mogelijkheid 

om op bedrijfsniveau te mogen voldoen leidt tot een vermindering van 0,32 

kiloton stikstof per jaar. Dit betreft ongeveer 1,7% van de vergunde emissie uit 

stallen in 2020. Omdat de eisen worden aangescherpt vanaf 2024, wordt het 

verschil (de verminderde afname) tussen het voldoen op locatieniveau versus het 

voldoen op dierplaatsniveau, steeds kleiner. Op basis van de emissie-eisen voor 

de periode 2024-2027 is het verschil 0,24 kton NH3/jaar en op basis van de eisen 

vanaf 2028 is het verschil 0,21 kton NH3/jaar. 

Ten slotte leidt het vervallen van de in de IOV voorziene aanscherping van de 

emissiereductie-eisen voor de periode 2021 – 2023 tot een vermindering van de 

opbrengst met 0,72 kiloton stikstof per jaar voor deze periode. Dit effect treedt 

op tot maximaal 2044 en wordt steeds kleiner.  
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Vooral in de periode tussen 2020 en 2024 is er sprake van een verminderde 

afname van de depositie uit stallen van Brabantse veehouderijen. De 

verminderde afname in de periode daarna is beperkter. Het effect van het op 

bedrijfsniveau mogen voldoen (middelen) ligt voor wat betreft de depositie in 

dezelfde orde van grootte als het effect op de emissie uit stallen (1 a 2 % van de 

depositie t.g.v. de stalemissies van Brabantse veehouderijen). 

Uit bovenstaande blijkt dat de benodigde stikstofafname voor een belangrijk 

deel op een later moment (15 maanden later) plaatsvindt. Dit beperkte uitstel 

(ten opzichte van de totale periode van vele jaren die nodig zijn om de 

instandhoudingsdoelstellingen te halen) zal het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Echter mogelijk worden 

deze doelstellingen hierdoor wel pas op een later moment behaald. 

Het is daarnaast belangrijk dat vast staat dat door het verschuiven van de 

opbrengst geen sprake is van een dreigende (verdere) verslechtering van Natura 

2000-gebieden. In de Natura 2000-beheerplannen en de gebiedsanalyses voor 

de Brabantse gebieden zijn natuurherstelmaatregelen uitgewerkt.  Wanneer deze 

maatregelen tijdig worden uitgevoerd is het de verwachting dat er geen verdere 

verslechtering van Natura 2000-gebieden in de periode 2021-2023 plaatsvindt 

ten gevolge van dit uitstel. De uitvoering van deze maatregelen ligt nu 

grotendeels op schema. We blijven dit goed monitoren.    

 

Europese en internationale zaken 

-- 

 

Communicatie 

Het aanpassen van de interim omgevingsverordening is een complex onderwerp, 

waarmee veel belangen zijn gediend. Wij vinden het dan ook belangrijk om een 

brede groep betrokkenen goed te informeren over en betrekken bij de 

besluitvorming. Tegelijkertijd vraagt het dossier om daadkracht en tempo. De 

data die zijn opgenomen in de huidige IOV komen immers snel dichterbij en wij 

willen snel duidelijkheid en zekerheid bieden aan betrokkenen. Daarom zetten 

wij in op een communicatietraject waarbij we extra investeren in de kwaliteit van 

het inspraaktraject. We informeren belanghebbende proactief. Zo organiseren 

wij een aantal (online) informatiebijeenkomsten voorafgaand aan de 

terinzagelegging. Dit doen wij onder meer voor de bestuurlijke 

convenantpartners, voor onze overheids- en maatschappelijke partners en voor 

adviseurs van agrarische bedrijven. Ook dragen wij zorg voor actieve 

berichtgeving en zijn er een infographic (zie bijlage 4) en een Q&A ontwikkeld 

om op toegankelijke wijze uitleg te geven over de genoemde wijzigingen.  

 

De terinzagelegging vindt grotendeels in de zomervakantieperiode plaats. Dit is 

nodig om voor 1 januari 2021 de wijziging vast te stellen.  

We bieden daarom wel een extra lange inspraakperiode van 7 weken. De 

wetgever heeft de inspraakperiode standaard op 6 weken bepaald met als 

redenering dat er daarmee altijd - ook in vakantieperiodes - voldoende 

gelegenheid is voor iedereen om te reageren.  
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Datum 

7 juli 2020 

Documentnummer 

GS: 4707994 

PS: 4729330 

 

Vervolg 

De ontwerp wijziging wordt met ingang van 14 juli tot 1 september 2020 ter 

inzage gelegd.  

Wij bieden u, na afweging van de ingekomen zienswijzen, in oktober 2020 een 

statenvoorstel aan voor uw vergadering van 27 november 2020.  

 

Bijlagen 

1. Ontwerp wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging 2 

2. Verwachte effecten van de voorgestelde aanpassing van de Interim 

Omgevingsverordening op structuur en omvang van de veehouderij in 

Noord-Brabant – tekstuele uiteenzetting, Connecting Agri&Food 

3. a. Effecten voorgenomen wijziging staleisen op de uitstoot en neerslag 

van stikstof uit de veehouderij - Pouderoyen Compagnons  

b. Bijlage 1 emissie-eisen Beh en IOV irt type veehouderij  

4. Infographic    

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (06) 52 79 43 01, hvherk@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemers:  

mevrouw B.W.C.J. Biemans, (06) 55 68 65 85, bbiemans@brabant.nl 

mevrouw E.F.M. Vos, (06) 55 68 66 47, evos@brabant.nl 
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