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Handleiding Stalderingsbewijs
Voor de veehouder die wil uitbreiden
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6 Stalderingsgebieden

Voorwaarden1

Regio Tilburg (West) De Kempen (Zuidwest)

Meierij (Noord) Regio Eindhoven (Zuid)

Regio Oss/Boxmeer (Noordoost) De Peel (Oost)

De oppervlakte van de gesaneerde 
stal bedraagt tenminste 110% van de 
oppervlakte van het nieuwe of uit te 
breiden hokdierverblijf.

Staldering geldt voor alle hokdier
houderijen, behalve voor melkrundvee, 
schapen en nertsen. Ook dierenverblijven 
voor paarden vallen niet onder staldering.

Staldering mag tussen stallen uit 
verschillende sectoren plaatsvinden 
(varkensstallen, pluimveestallen, etc.).

Staldering mag alleen plaatsvinden binnen 
hetzelfde stalderingsgebied.

Bij het aanvragen van een vergunning voor 
het oprichten of in gebruik nemen van een 
stal moet de te stalderen stal daadwerkelijk 
gesloopt zijn of een nieuwe bestemming 
hebben.

De te stalderen stallen moeten gedurende 
3 jaar voorafgaand aan de introductie 
van staldering (op 17 maart 2017), 
onafgebroken bedrijfsmatig in gebruik zijn 
geweest conform een geldige vergunning.

Het staloppervlak van de gesloopte of her
bestemde stal mag geen onderwerp zijn 
van een andere aanvraag voor staldering 
óf van een SloopNieuwbouwaanvraag.

Het gesloopte of herbestemde staloppervlak 
mag niet gebruikt zijn voor de toepassing 
van de Ruimte voor Ruimte regeling en SUN.

Wanneer een stal wordt gesaneerd en de 
stoppende veehouder gebruikmaakt van de 
stoppersregeling kan meestal slechts een 
deel van de stal meetellen voor staldering. 
Het aantal vierkante meter stal wordt 
bepaald naar rato van de gedoogde 
productiecapaciteit ten opzichte van de 
oorspronkelijke productiecapaciteit.
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E-formulier
Website stalderingsloket

Ondertekening met 
E-herkenning

Verzamelen vereiste 
bijlagen

U krijgt een digitale 
ontvangstbevestiging

Staloppervlakte 
Databestand provincie  
is uitgangspunt

Doorlooptijd invullen 
Indicatie 1 uur  
(wanneer alle bijlagen 
digitaal voorhanden zijn) 

E-formulier  
kan tussen door 
opgeslagen worden

Vragen kunnen 
gesteld worden via 
het contactformulier 
op Brabantloket

Verzending kan 
alleen inclusief alle 
benodigde bijlagen

Aanvraag2

Hoe dien ik een aanvraag in? Aanvraag
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Gegevens3

Welke gegevens heeft u nodig?

Aanvraag

Uitbreider 
•  NAWgegevens; 
•  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (KvK);
•  Adresgegevens uitbreidingslocatie; 
•  Toename staloppervlak uitbreidingslocatie;
•  Diersoort uitbreidingslocatie;
•  Indien de uitbreider de aanvraag laat doen door een andere partij 

dient een ondertekende machtiging overlegd te worden.

Saneringslocatie
•  NAWgegevens;
•  Uniek bedrijfsnummer;
•  BAGID gesaneerde stal;
•  Kopie ID;
•  De door de sloper of herbestemmer aan de uitbreider overgelegde 

verklaring (verklaring B);
•  Overzichten ingevulde gegevens gecombineerde opgave 2014, 

2015, 2016 en 2017;
•  De prijs die is betaald per m2 gesaneerde stal;
•  Een meetrapport van de gesaneerde stal (indien van toepassing);
•  Een bedrijfsontwikkelplan met daarbij een verklaring van de 

betreffende gemeente waaruit blijkt dat dit plan door de gemeente 
is geaccordeerd (indien van toepassing).

Sanering door sloop
•  Een afschrift van de sloopmelding;
•  Melding aanvang sloop (indien sloop afwijkt van sloopmelding);
•  Melding beëindiging sloop (indien sloop afwijkt van sloopmelding);
•  Een nota en betaalbewijs van het sloopbedrijf en/of een gemeente

lijke verklaring waaruit de sloop van de bij de melding betrokken 
gebouwen blijkt.

Sanering door herbestemming
•  De bestemmingsplannaam en IMRO nummer. 

Overig
•  De aanvrager dient te beschikken over Eherkenning om het 

formulier te kunnen ondertekenen. 
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Procedure4

Wat is de procedure van mijn aanvraag?

De uitbreider doet een aanvraag bij 
het stalderingsloket

De aanvraag wordt getoetst aan de 
voorwaarden en vereisten

Indien de aanvraag aan de  
voorwaarden voldoet 

Indien de aanvraag  
NIET aan de 

voorwaarden voldoet

De aanvraag voor  
een stalderingsbewijs 
wordt AFGEWEZEN

Het stalderingsloket geeft een voorlopig  
stalderingsbewijs af. Een afschrift van het bewijs 

wordt ook verstrekt aan de gemeente waar-
binnen de hokdierhouderij (op het  

stalderingsbewijs) wordt gerealiseerd.

Binnen 3 maanden na 
afgifte is GEEN sprake van 

een Ontvankelijke aanvraag 
omgevingsvergunning voor 
de te realiseren uitbreiding 
waarvoor het voorlopig stal-
deringsbewijs is afgegeven. 

Voorlopig 
stalderings bewijs

vervalt 

Binnen 3 maanden na 
afgifte is sprake van een 
Ontvankelijke aanvraag 

omgevingsvergunning voor 
de te realiseren uitbreiding 
waarvoor het voorlopig stal-
deringsbewijs is afgegeven. 

Definitief 
stalderingsbewijs 

Een definitief stalderingsbewijs kan 
worden teruggegeven als voor de 

realisering van de nieuwe (vierkante 
meters) stal de betreffende  

omgevings vergunning niet onherroe-
pelijk wordt en de oorzaak hiervan 

niet ligt bij de uitbreider.  
Het stalderingsbewijs wordt  

vervallen verklaard en de gesloopte/
herbestemde meters kunnen ingezet 

worden bij een andere aanvraag. 

De vierkante meters gesloopte of 
herbestemde stal waarvoor het stal-
deringsbewijs is afgegeven kunnen 
worden ingezet bij een andere aan-

vraag onder deze beleidsregel. 


