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Voorgestelde behandeling   

Procedurevergadering :  

PS-vergadering :  

 

 

 

Onderwerp 

Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 

 

 

Samenvatting 

Vaststellen van de wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging1, 

waarin wordt voorgesteld om de datum te verschuiven van de aanpassing van 

stalsystemen naar 1 oktober 2022 als ook de datum voor het tijdig indienen van 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding naar 1 januari 2021 

(was 1 januari 2022 resp. 1 april 2020).  

 

Het voorstel 

Vaststellen van de wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging1, 

vastgelegd als GML-bestand met plan-IDN:  

NL.IMRO.9930.IOVwijzregels1-va01. 

 

Aanleiding 

Wij hebben eerder voorgesteld om de data van de aanpassing van stalsystemen 

en het doen van een aanvraag voor omgevingsvergunning of melding te 

verschuiven naar 1 oktober 2022 respectievelijk 1 januari 2021. Daarvoor is een 

wijziging van de Interim omgevingsverordening nodig. U bent hierover eerder 

geïnformeerd in de statenmededeling van 17 december 2019. 

De ontwerp wijziging heeft vijf weken, met ingang van 18 december 2019 tot en 

met 21 januari 2020, ter inzage gelegen. In totaal zijn er 15 zienswijzen 

binnengekomen.  

 

In de op 25 oktober 2019 vastgestelde Interim omgevingsverordening is de 

datum van 1 april 2020 opgenomen voor het doen van een aanvraag 

omgevingsvergunning of melding. Het is belangrijk zo spoedig als mogelijk 

duidelijkheid te bieden aan ondernemers of deze datum verschuift. Daarom 
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stellen wij voor om over deze wijziging in de eerstvolgende vergadering van uw 

Staten, op 14 februari a.s. te besluiten.  

 

Wij zijn ons bewust van de bijzondere politieke situatie. Dat betekent   

dat het niet uitgesloten is dat er nog verdere beleidsaanpassingen aan de orde 

kunnen zijn. Eventuele consequenties daarvan voor de IOV kunnen in het proces 

van de Omgevingsverordening, of zo veel eerder als noodzakelijk, worden 

betrokken.  

 

Bevoegdheid 

De vaststelling of wijziging van een verordening is de bevoegdheid van PS. 

 

Doel 

Aanpassen van de datum voor het indiening van een aanvraag 

omgevingsvergunning / doen melding en de realisatiedatum voor aanpassing 

van stalsystemen zodat er een goede aansluiting ontstaat op landelijke en 

provinciale beleidsontwikkelingen over stikstof, waaronder de gebiedsgerichte 

aanpak.  

 

Argumenten 

1. Deze wijziging is nodig voor het verschuiven van de in de IOV opgenomen 

deadlines voor:  

- het indienen van een vergunningaanvraag of het doen van een melding 

naar 1 januari 2021; 

- de uiterste realisatiedatum van stalsystemen naar 1 oktober 2022. 

Deze wijziging is doorgevoerd in artikel 2.66 IOV, in de regeling voor 

specifieke categorieën (artikel 2.67 IOV), de uitzondering voor stoppende 

veehouderijen (artikel 2.68 IOV) en in bijlage 2 Technische eisen 

huisvestingssystemen. 

2. Er zijn 15 zienswijzen ingebracht tegen het wijzigingsvoorstel. De zienswijzen 

zijn samengevat in de Nota van inspraak en van een reactie voorzien. 

Hieronder hebben wij de hoofdlijn van de ingekomen zienswijzen 

opgenomen met onze reactie daarop: 

- Insprekers onderschrijven het uitstel maar vinden dat de termijn verder 

opgeschoven moet worden. Inspreker ZLTO geeft daarbij specifiek aan 

dat zij hopen dat een meerderheid instemt met deze wijziging zodat er 

ruimte ontstaat om met elkaar het gesprek te voeren:  

Reactie: De nu voorgestelde verschuiving van data is ingegeven vanuit 

afstemming op landelijke en provinciale beleidsontwikkeling. Vanuit het 

doel van het dossier Transitie versnelling veehouderij ligt een verdere 

verschuiving nu niet in de rede. Dat neemt niet weg dat wij graag met 

insprekers in gesprek gaan over de verdere vormgeving van het 

veehouderijbeleid; 

- Insprekers geven aan dat opschorten van de data niet past bij de 

uitspraak van de Raad van State: 
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Reactie: De nu voorgestelde verschuiving van data is ingegeven vanuit 

afstemming op landelijke en provinciale beleidsontwikkeling. Door de 

verschillende maatregelen goed op elkaar af te stemmen, wordt de 

uitvoering verbeterd en verwachten wij een beter resultaat; 

- De verschuiving van de termijn voor innovatieve systemen wordt 

onderschreven maar is volgens sommigen onvoldoende:  

Reactie: Wij werken momenteel aan een aanpak voor Time-to-market 

waarin wij juist ook rekening houden met dit aspect. De IOV bevat 

vooralsnog voldoende flexibiliteit om hierop in te kunnen spelen.  

- Insprekers vinden het (landelijke) stikstofbeleid onrechtmatig:  

Reactie: De zienswijze richt zich niet tegen een wijziging die nu voorligt; 

- Het Brabantse stikstofbeleid is onrechtvaardig en geeft 

rechtsongelijkheid: 

Reactie: De zienswijze richt zich niet tegen een wijziging die nu voorligt; 

- Inspreker ziet graag dat het Brabantse beleid zich meer richt op 

verduurzaming van de hele bedrijfsvoering en de oorzaak van de 

problemen, de omvang van de veestapel:  

Reactie: De zienswijze richt zich niet tegen een wijziging die nu voorligt. 

- Insprekers geven aan dat zij geraakt worden door de gewijzigde 

formulering van de regels in de Interim omgevingsverordening:  

Reactie: De zienswijze richt zich niet tegen een wijziging die nu voorligt. 

Overigens bestaat er een misverstand bij insprekers, inhoudelijk is er geen 

verandering opgetreden voor de situatie van insprekers.  

3. Uitspraak rechtbank Den Haag: Wij hebben u geïnformeerd over de 

uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake de provisionele vordering die 

erop was gericht om hangende de bodemprocedure die tegen de 

rechtmatigheid van de Interim omgevingsverordening is ingesteld, 

opschorting te krijgen van de datum voor het doen van een aanvraag 

omgevingsvergunning/ melding tot 1 januari 2021. Het voorstel tot wijziging 

dat nu voorligt komt overeen met dit verzoek van POV en ZLTO. Het is ook 

voor het verloop van deze procedure van belang dat de datum van 1 april 

2020 wordt opgeschort naar 1 januari 2021.  

4. Tijdens het debat op 13 december over de voorgestelde uitwerking van het 

Brabantse stikstofbeleid zijn diverse moties aangenomen. Wij werken 

momenteel aan invulling hiervan en berichten u daarover op korte termijn. 

Onderhavig dossier is vanwege de grote tijdsdruk nu alleen gericht op 

aanpassing van de data in de IOV. 

 

Kanttekeningen 

Het niet tijdig beslissen over uitstel van de datum voor aanvraag 

omgevingsvergunning / doen van een melding betekent dat ondernemers 

alsnog op 1 april 2020 een aanvraag omgevingsvergunning of melding moeten 

doen omdat zij anders in overtreding zijn van de regels in de IOV. In het licht van 

de korte termijn die nu nog rest tot 1 april, achten wij dit nu niet meer redelijk. 

Verschuiving van de indieningstermijn is daarom vanuit behoorlijk bestuur 

dringend gewenst.   
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Planning 

Na vaststelling wordt het wijzigingsbesluit zo spoedig als mogelijk bekend 

gemaakt, (ws 21 februari) waarna de regeling inwerking treedt. 

 

 

Bijlagen 

- Wijziging Interim omgevingsverordening-regelwijziging1 

- Nota van inspraak 

 

 

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. Biemans, (073) 681 2478, bbiemans@brabant.nl 

mevrouw E.F.M. Vos, (073) 680 81 59, evos@brabant.nl 

mevrouw M.L. van Bommel, (073) 681 2021, mvbommel@brabant.nl 
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