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Veel veehouders in Brabant staan de komende jaren voor een belangrijke keuze:  
Ga ik door met mijn bedrijf en investeer ik in duurzame stal  sys temen? 
Ga ik omschakelen naar andere bedrijfsactiviteiten? Of stop ik met mijn bedrijf?  

Welke keuze voor u de beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Heeft u hierbij 
ondersteuning nodig? Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning en advies.  Dit document 
brengt – per diercategorie – in beeld welke regelgeving en mogelijkheden bij de verschillende opties 
van toepassing zijn. 

Dat maakt kiezen niet makkelijker, maar waarschijnlijk wel overzichtelijker. De meest recente versie 
van deze wegwijzer is altijd te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders. Heeft u vragen 
of opmerkingen over dit document? Stuur dan een mail naar: transitieveehouderij@brabant.nl.

WEGWIJZER VOOR VEEHOUDERS

Kies uw diercategorie en klik op doorgaan, omchakelen of stoppen om uw opties te zien.
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DOORGAAN OMSCHAKELEN STOPPEN

https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij
mailto:transitieveehouderij%40brabant.nl?subject=


Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding voor uw stalsysteem 
is minder dan 15 jaar onherroepelijk) 
en de inrichting voldoet aan het Besluit 
Emissiearme Huisvesting.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening.

U voldeed op 6 juli 2017 op bedrijfs-
niveau aan de toen geldende eisen 
van bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

VARKENS

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Alle bedrijven moeten sinds 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit 
emissiearme huisvesting veehouderij. Bedrijven die hier niet aan voldoen, 
mogen geen dieren meer houden. Hier wordt specifiek op gehandhaafd.

BEDRIJFSSITUATIE

2B 32A1

U kiest voor een innovatief stalsysteem 
dat nog in ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend 
stalsysteem uit de Regeling Ammoniak 
en Veehouderij te gebruiken.
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Traject voor stalaanpassing
Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) en de inrichting 
voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

NA 15 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 15 jaar zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit onherroepelijk is.

VARKENS
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Traject voor stalaanpassing
Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 zijn aange-
past en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

VARKENS
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Traject voor stalaanpassing
Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 aangepast 
zijn en voldoen aan de
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!

2B

VARKENS
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Doe hier uw mededeling
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Traject voor stalaanpassing
U voldeed op 6 juli 2017 op bedrijfsniveau aan de toen geldende eisen 
van bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

VERZOEK INDIENEN

U dient bij Gedeputeerde Staten 
een verzoek in voor toepassing 
van de hardheidsclausule, 
waarbij u aangeeft hoe u alsnog 
ieder afzonderlijk stalsysteem 
aanpast aan bijlage 2.
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PLUIMVEE

BEDRIJFSSITUATIE

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Alle bedrijven moeten sinds 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit 
emissiearme huisvesting veehouderij. Bedrijven die hier niet aan voldoen, 
mogen geen dieren meer houden. Hier wordt specifiek op gehandhaafd.

2A1

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieu vergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieu vergunning/melding voor uw 
stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) 
en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme 
Huisvesting.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieu vergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

U kiest voor een innovatief stalsysteem dat nog in 
ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem 
uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te 
gebruiken.
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PLUIMVEE

Traject voor stalaanpassing
Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) en de inrichting 
voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

NA 15 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 15 jaar zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit onherroepelijk is.
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PLUIMVEE

Traject voor stalaanpassing

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 aangepast 
zijn en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

2A
Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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PLUIMVEE

Traject voor stalaanpassing

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!

2B

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.
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Doe hier uw mededeling
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GEITEN

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieuver-
gunning/melding is langer dan 15 jaar 
onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding voor uw stalsysteem 
is minder dan 15 jaar onherroepelijk). 
U moet uw stalsysteem aanpassen als er 
15 jaar zijn  verstreken sinds het eerste 
toestemmingsbesluit onher roepelijk is.

Heeft u minder dan 500 geiten 
(totaal aantal geiten uit categorie 
C1+C2+C3)? Dan hoeft u vanuit de 
Interim Omgevingsverordening uw 
stalsysteem niet aan te passen.

Heeft u 500 of meer geiten 
(C1+C2+C3)? Bepaal dan hiernaast 
uw bedrijfssituatie.

Houdt u geiten op biologische wijze 
(dit blijkt uit een aanmelding of 
certificaat van Skal)? Dan hoeft u uw 
stalsysteem niet aan te passen.

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

BEDRIJFSSITUATIE

U kiest voor een innovatief stalsysteem 
dat nog in ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend 
stalsysteem uit de Regeling Ammoniak 
en Veehouderij te gebruiken.

2A 2B1
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Traject voor stalaanpassing
Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk). 

NA 15 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 15 jaar zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit onherroepelijk is.
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GEITEN

Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 januari 2023 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

2A
Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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GEITEN

Traject voor stalaanpassing2B

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!
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Doe hier uw mededeling
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JONGVEE (A3)

ZOOGKOEIEN (A2)

MELKVEE (A1)

Klik hieronder op één van de rundersoorten die voor uw bedrijf 
van toepassing is.

RUNDEREN

VLEES-(A6)/FOKSTIEREN (A7)

VLEESKALVEREN (A4)

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders



U hebt een strooiselstal, en beschikt over 
voldoende grond voor een veebezetting 
van maximaal 2 GVE per hectare grond 
en hanteert een natuur inclusieve 
bedrijfsvoering.

Uw stalsysteem voldoet nog niet aan 
bijlage 2 van de Interim Omgevings-
verordening.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieuver-
gunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk)en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevings verordening.

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding voor uw stalsysteem 
is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en 
de inrichting voldoet aan het Besluit 
Emissiearme Huisvesting.

MELKVEE
Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

BEDRIJFSSITUATIE

U kiest voor een innovatief stalsysteem 
dat nog in ontwikkeling is.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevings verordening.

U kiest ervoor om een reeds erkend 
stalsysteem uit de Regeling Ammoniak 
en Veehouderij te gebruiken.

3A21 3B
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MELKVEE

Traject voor stalaanpassing

NA 20 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 20 jaar zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit onherroepelijk is.

1
Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en de inrichting 
voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders
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Traject voor stalaanpassing
U hebt een strooiselstal en beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 
maximaal 2 GVE per hectare grond en hanteert een natuurinclusieve bedrijfsvoering. 
Uw stalsysteem voldoet nog niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 januari 2024 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2022 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

MELKVEE

2
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MELKVEE

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 zijn aange-
past en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

3A
Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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Traject voor stalaanpassing3B

MELKVEE

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders

Doe hier uw mededeling
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Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding voor uw stalsysteem 
is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en 
de inrichting voldoet aan het Besluit 
Emissiearme Huisvesting.

VLEESKALVEREN
Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

BEDRIJFSSITUATIE

Houdt u kalveren op biologische 
wijze (dit blijkt uit een aanmelding 
of certificaat van Skal)? Dan hoeft 
u niets te doen.

2A 2B1

U kiest voor een innovatief stalsysteem 
dat nog in ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend 
stalsysteem uit de Regeling Ammoniak 
en Veehouderij te gebruiken.
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VLEESKALVEREN

Traject voor stalaanpassing

NA 20 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 20 jaar zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit onherroepelijk is.

1
Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en de inrichting 
voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders
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VLEESKALVEREN

Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

2A
Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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Traject voor stalaanpassing2B

VLEESKALVEREN

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders

Doe hier uw mededeling
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VLEES- EN FOKSTIEREN

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het 
stal systeem voldoet niet aan bijlage 2 
van de Interim Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding voor uw stalsysteem 
is minder dan 20 jaar onherroepelijk).

Heeft u minder dan 100 vlees- en 
fokstieren (A6+A7)? Dan hoeft u vanuit 
de Interim Omgevingsverordening niets 
te doen.

Heeft u 100 of meer vlees- en 
fokstieren (A6+A7)? Bepaal dan 
hiernaast uw bedrijfssituatie.

Houdt u vlees- en fokstieren op 
biologische wijze, wat blijkt uit een 
aanmelding of certificaat van Skal?
Dan hoeft u niets te doen

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

BEDRIJFSSITUATIE

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het 
stal systeem voldoet niet aan bijlage 2 
van de Interim Omgevingsverordening.

1B 21A

U kiest voor een innovatief stalsysteem 
dat nog in ontwikkeling is.
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VLEES- EN FOKSTIEREN

Traject voor stalaanpassing

NA 20 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 20 jaar zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit  onherroepelijk is.

1A
Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk).
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VLEES- EN FOKSTIEREN

Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 januari 2023 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

1B
Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. 
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Traject voor stalaanpassing2

VLEES- EN FOKSTIEREN

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 januari 2023 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!
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Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Houdt u jongvee op stro of op 
biologische wijze (dit blijkt uit een 
aanmelding of certificaat van Skal)?
Dan hoeft u vanuit de Interim 
Omgevingsverordening niets te 
doen.

Heeft u jongvee in ligboxen? 
Bepaal dan hiernaast uw 
bedrijfssituatie.

JONGVEE
Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

BEDRIJFSSITUATIE

2A 2B1

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding voor uw stalsysteem 
is minder dan 20 jaar onherroepelijk).

U kiest voor een innovatief stalsysteem 
dat nog in ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend 
stalsysteem uit de Regeling Ammoniak 
en Veehouderij te gebruiken.

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders

https://noord-brabant.tercera-ro.nl/SiteData/9930/Publiek/BV00334/b_NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-0320_1.pdf
https://noord-brabant.tercera-ro.nl/SiteData/9930/Publiek/BV00334/b_NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-0320_1.pdf
https://noord-brabant.tercera-ro.nl/SiteData/9930/Publiek/BV00334/b_NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-0320_1.pdf
https://noord-brabant.tercera-ro.nl/SiteData/9930/Publiek/BV00334/b_NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-0320_1.pdf
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/innovatie/innovatieve-stalsystemen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013629/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013629/2020-01-01


JONGVEE

Traject voor stalaanpassing
Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk).

NA 20 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 20 jaar zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit onherroepelijk is.

1

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders
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JONGVEE

Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening..

2A
Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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Traject voor stalaanpassing

JONGVEE

2B

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!
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Doe hier uw mededeling
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ZOOGKOEIEN
Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding voor uw stalsysteem 
is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en 
de inrichting voldoet aan het
Besluit Emissiearme Huisvesting.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar 
(om precies te zijn: de eerste milieu-
vergunning/melding is langer dan 
20 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Heeft u minder dan 100 zoogkoeien 
(A2 en inclusief kalveren) in ligboxen? 
Dan hoeft u vanuit de Interim 
Omgevingsverordening niets te doen.

Heeft u 100 of meer zoogkoeien 
(A2) in ligboxen? Bepaal dan hiernaast 
uw bedrijfssituatie.

BEDRIJFSSITUATIE

2A 2B1

U kiest voor een innovatief stalsysteem 
dat nog in ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend stal-
systeem uit de Regeling Ammoniak en 
Veehouderij te gebruiken.
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ZOOGKOEIEN

Traject voor stalaanpassing

NA 20 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 20 jaar  zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit  onherroepelijk is.

1
Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en de inrichting 
voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders
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Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

ZOOGKOEIEN

2A
Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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ZOOGKOEIEN

Traject voor stalaanpassing2B

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders

Doe hier uw mededeling

https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/beleid-veehouderij/de-whatsapp-updateservice-voor-veehouders
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/beleid-veehouderij/aanpassen-verouderde-stalsystemen
https://noord-brabant.tercera-ro.nl/SiteData/9930/Publiek/BV00334/b_NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-0320_1.pdf
https://noord-brabant.tercera-ro.nl/SiteData/9930/Publiek/BV00334/b_NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-0320_1.pdf
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/innovatie/innovatieve-stalsystemen
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/innovatie/innovatieve-stalsystemen
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/innovatie/innovatieve-stalsystemen
https://www.brabant.nl/onderwerpen/omgevingsbeleid/interim-omgevingsverordening


PARELHOENDERS

VLEESKALKOENEN NERTSEN

SCHAPEN, PAARDEN & STRUISVOGELS

KONIJNEN

Klik hieronder op één van de overige diersoorten die voor uw bedrijf 
van toepassing is.

OVERIG

Voor kalkoenen (met uitzondering van vleeskalkoenen) en eenden gelden tot 31december 
2027 de emissiefactoren voor traditionele systemen. Tot deze datum hoeft u de verouderde 
systemen niet aan te passen.

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders



VLEESKALKOENEN

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding voor uw 
stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) en 
de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme 
Huisvesting.

BEDRIJFSSITUATIE

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

2B2A1

U kiest voor een innovatief stalsysteem dat nog in 
ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem 
uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te 
gebruiken.
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VLEESKALKOENEN

Traject voor stalaanpassing

NA 15 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 15 jaar  zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit  onherroepelijk is.

1
Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) en de inrichting 
voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

Versie: 01/09-04-2020   Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.brabant.nl/wegwijzerveehouders
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VLEESKALKOENEN

Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

2A
Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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Traject voor stalaanpassing2B

VLEESKALKOENEN

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!
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Doe hier uw mededeling
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NERTSEN

Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan. 
Indien u zich heeft aangemeld voor de overgangsregeling kunt u 
tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden doorgaan met uw 
bedrijf.

Ook pelsdierhouderijen moeten voldoen aan de regels van de Interim 
Omgevings verordening Noord-Brabant. Dat betekent dat een stalsysteem ouder 
dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) aangepast moet worden of na 1 januari 2021 niet 
meer gebruikt mag worden. Door het algemene verbod op pelsdierhouderij per 1 
januari 2024 is aanpassing van stalsystemen echter voor de meeste ondernemers 
niet zinvol.

Wanneer u uw stalsysteem niet aanpast, kunt u kiezen voor de optie stoppen per 
1 oktober 2022 of per 1 januari 2024. Als u ervoor kiest op 1 januari 2024 te 
stoppen, kunt u tot het algemene verbod, onder voorwaarden, nog doorgaan met 
uw bedrijf. Een andere mogelijkheid is uw bedrijf om te schakelen.
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Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding voor uw 
stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk)

KONIJNEN
Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

BEDRIJFSSITUATIE

2B2A1

U kiest voor een innovatief stalsysteem dat nog in 
ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem 
uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te 
gebruiken.
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Traject voor stalaanpassing
Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk).

NA 15 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpassen 
als er 15 jaar zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit onherroepelijk is.

1

KONIJNEN
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KONIJNEN

Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

2A
Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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KONIJNEN

Traject voor stalaanpassing2B

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!
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Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

PARELHOENDERS

BEDRIJFSSITUATIE

2B2A1

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim 
Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer 
dan 15 jaar onherroepelijk) en het stal systeem 
voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim
 Omgevingsverordening.

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te 
zijn: de eerste milieuvergunning/melding voor uw 
stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk)

U kiest voor een innovatief stalsysteem dat nog in 
ontwikkeling is.

U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem 
uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te 
gebruiken.
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PARELHOENDERS

Traject voor stalaanpassing

NA 15 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpas-
sen als er 15 jaar  zijn verstreken 
sinds het eerste toestemmings-
besluit onherroepelijk is.

1
Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/
melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk).
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PARELHOENDERS

Traject voor stalaanpassing

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 
de vergunbare aanvraag voor de 
aanpassing van het verouderde 
stalsysteem hebben ingediend.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 
1 oktober 2022 zijn aangepast 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.

2A
Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding 
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.
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PARELHOENDERS

Traject voor stalaanpassing2B

STALSYSTEEM KIEZEN

U doet vóór 1 januari 2021  
een bindende mededeling welk 
innovatief stalsysteem u gaat 
gebruiken.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via 
de WhatsApp updateservice.

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding
is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de 
Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een innovatief stal systeem dat nog in ontwikkeling 
is. Er is een kans dat uw innovatief systeem voor subsidie in aanmerking komt.

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór
1 oktober 2022 aangepast zijn 
en voldoen aan de 
Interim Omgevingsverordening.
Houdt u daarbij rekening met 
voldoende tijd voor de vergunning-
procedure en realisatietermijn!
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SCHAPEN, PAARDEN EN
STRUISVOGELS

Voor schapen, paarden en struisvogels gelden in bijlage 2 van de Interim Omgevings-
verordening de emissiefactoren voor traditionele systemen. Voor deze diercategorieën 
voldoet u dus aan de eisen, zodat uw huisvestingssystemen ouder dan 15 jaar niet 
aangepast hoeven te worden.
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Traject voor stoppen

WILT U STOPPEN?

Dan moet u dit vóór 1 januari 2021 
via een mededeling doorgeven.  
De mededeling moet voorzien zijn 
van verplichte stukken. Zie voor  
meer info artikel 2.68 van de  
Interim Omgevingsverordening.

Let op: als u géén mededeling doet, mogen 
verouderde stalsystemen vanaf 1 januari 
2021 niet meer worden toegepast om 
dieren te houden.

Het formulier hiervoor is binnenkort 
beschikbaar. Blijf op de hoogte via de 
WhatsApp updateservice.

1 OKTOBER 2022

U moet per 1 oktober 2022  
zijn gestopt met uw bedrijf. Wat u 
daarvoor moet doen is te lezen in 
artikel 2.68 van de Interim  
Omgevingsverordening 

Deze keuze moet vóór 1 januari 
2021 gemeld zijn. 

1 JANUARI 2024

U moet per 1 januari 2024  
zijn gestopt met uw bedrijf. Eén  
van de voorwaarden is dat u  
tussen 1 oktober 2022 en  
1 januari 2024 minder dieren 
moet houden. Zie voor meer info  
artikel 2.68 van de Interim  
Omgevingsverordening  

Deze keuze moet vóór 1 januari 
2021 gemeld zijn.

Heeft u ondersteuning nodig bij bedrijfsbeëindiging? Er zijn verschillende regelingen die u helpen 
bij deze moeilijke beslissing. Blijf op de hoogte via de WhatsApp updateservice.

STOPPEN

OF
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Denkt u als veehouder over omschakelen  
naar andere bedrijfsactiviteiten?

Als u besluit om uw verouderde stalsystemen niet aan te passen, dan mag u vanaf 1 januari 
2021 deze systemen niet meer gebruiken. U kunt er dan voor kiezen om uw bedrijf om te 
schakelen. U kunt eventueel eerst gebruik maken van de overgangsregeling voor stoppende 
veehouders en dan omschakelen. De provincie kan u hierbij ondersteunen op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld met onafhankelijke coaches en gesprekspartners die u ondersteunen in 
uw keuze voor het bedrijf. In die gesprekken krijgt u informatie over financiering, regelgeving, 
juridische aspecten en alternatieve verdienmodellen. U leest hier over de ondersteuning die 
de provincie biedt. Blijf op de hoogte via de WhatsApp updateservice.

OMSCHAKELEN
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