
 

   
 
    

Stalderingsplicht 
 
Wanneer is stalderen verplicht? 
 
Stalderen is verplicht wanneer de oppervlakte van een hokdierenverblijf toeneemt. De 
oppervlakte van een hokdierenverblijf kan toenemen door nieuwbouw of uitbreiding. Dit kan 
uitbreiding zijn van een gebouw waarin hokdieren worden gehouden of doordat een 
bestaand gebouw in gebruik wordt genomen om hokdieren te houden en daardoor van 
gebruik wijzigt. Wijziging aan een hokdierenverblijf waarmee de oppervlakte niet toeneemt 
valt niet onder de stalderingsplicht. 
 
Speelt de veebezetting een rol bij de beoordeling op staldering? 
Staldering draait om de uitbreiding van de oppervlakte van hokdierenverblijven. De 
veebezetting en eventuele wijzigingen daarvan zijn daarop niet van invloed. Maar als er 
gestaldeerd wordt in het kader van de stoppersregeling speelt veebezetting wel een rol. 
Wanneer een stal wordt gesaneerd en de stoppende veehouder gebruikmaakt van de 
stoppersregeling kan meestal slechts een deel van de stallen meetellen voor staldering. Het 
aantal vierkante meter stal wordt bepaald naar rato van de gedoogde productiecapaciteit 
ten opzichte van de oorspronkelijke productiecapaciteit. Het dieraantal is hierbij de 
bepalende factor. 
 
Valt een wijziging van bestemming van grondgebonden naar intensief 
onder stalderen? 
 
Met een bestemmingswijziging van grondgebonden naar intensief is er sprake van een 
gebruikswijziging van een gebouw. Door deze wijziging is er een toename van de 
oppervlakte van het hokdierenverblijf. Door deze toename is stalderen verplicht. 
Overigens gebruikt de provincie het begrip intensieve veehouderij niet meer. Staldering geldt 
voor de diersoorten die onder de definitie van hokdieren vallen. In veel gevallen is dat de 
categorie intensieve veehouderij die in bestemmingsplannen is opgenomen. 
 
Is staldering verplicht bij sloop of bouw op exact dezelfde locatie? 
 
Bij iedere toename van vierkante meters stal moet gestaldeerd worden. Voor zover 
sloop/herbouw dezelfde oppervlakte betreft is stalderen niet van toepassing. 
 
Telt een niet gebouwde maar wel vergunde stal mee voor staldering? 
 
Een wel vergunde maar niet gebouwde stal was niet op 17 maart 2017 bedrijfsmatig in 
gebruik en kan daarom niet voor staldering ingebracht worden als vrijvallende 
staloppervlakte. De verleende vergunning blijft overigens wel gewoon gelden. De stal kan 
dus gewoon gebouwd worden. 
 
Is staldering verplicht bij omschakelen? 
 
Stalderen is van toepassing als er een toename plaatsvindt van de oppervlakte van het 
hokdierenverblijf. Als er een omschakeling plaatsvindt van grondgebonden naar hokdieren, 
dan is stalderen verplicht. Een voorbeeld is jongvee met de bestemming grondgebonden 
naar rose kalveren met bestemming intensieve veehouderij (hokdieren). 
 
 



Geldt er een stalderingsplicht voor leegstaande stallen die een doorstart 
willen maken? 
 
Leegstaande stallen moeten 3 jaar voorafgaand aan 17 maart 2017 bedrijfsmatig in gebruik 
zijn geweest conform een geldige vergunning om in aanmerking te komen voor staldering. 
Indien de stallen bestemd zijn voor veehouderij en ook milieutechnisch nog steeds gebruikt 
mogen worden voor het houden van dieren, vindt er geen toename plaats van de 
oppervlakte van het hokdierenverblijf. Er geldt dan geen stalderingsplicht. 
 
Valt uitbreiding van mijn bestaande stal met het oog op verbetering van het 
dierenwelzijn onder stalderen? 
 
Staldering is verplicht wanneer de oppervlakte van het hokdierenverblijf toeneemt. Ook 
wanneer de uitbreiding ten behoeve is van het dierenwelzijn. 
 
Is staldering ook van toepassing op een gebouw dat gedeeltelijk in gebruik 
is als hokdierenverblijf? 
 
Staldering is verplicht wanneer de oppervlakte van het hokdierenverblijf toeneemt. Deze 
oppervlakte is inclusief ruimtes die niet direct als hokdierenverblijf in gebruik zijn, maar wel 
als bijbehorende voorziening zijn aan te merken, zoals gangen, voeropslag, etc. In principe 
is staldering dan op het hele gebouw waarin hokdieren worden gehouden van toepassing. 
Een uitzondering daarop is wanneer het bestemmingsplan expliciet op nader aangeduide 
delen van een gebouw het houden van hokdieren uitsluit. Of wanneer een substantieel deel 
van het gebouw duidelijk niet gebruikt wordt voor het houden van dieren, bijvoorbeeld 
omdat er geen huisvestingssystemen in zijn aangebracht of omdat dat deel van het gebouw 
niet in de omgevingsvergunning is opgenomen voor het houden van dieren. 
 
Is staldering verplicht wanneer de oppervlakte van het hokdierenverblijf 
toeneemt door bijbehorende voorzieningen? 
 
Het is niet mogelijk om in het algemeen een antwoord te geven op deze vraag. De 
beantwoording van de vraag is namelijk mede afhankelijk van hoe er concreet uitvoering 
wordt gegeven aan uw voornemen. De gemeente is als eerste verantwoordelijk voor een 
correcte toepassing en uitvoering van de regels uit de Verordening ruimte. Zij beoordeelt op 
basis van de concrete plannen of de bijbehorende voorziening deel uitmaakt van het 
hokdierenverblijf. Zij moet beoordelen of op basis van het concrete plan de oppervlakte van 
het hokdierenverblijf toeneemt. Als dat het geval is, dan zijn de regels inzake staldering van 
toepassing. 
De provincie adviseert u daarom om contact op te nemen met de gemeente. Als de 
gemeente vragen heeft over hoe de regels toegepast moeten worden, dan kan de gemeente 
contact opnemen met de daarvoor aangestelde contactpersoon van de gemeente. 
 
Vanaf welk moment is een stalderingsbewijs nodig voor het verkrijgen van 
een omgevingsvergunning? 
 
Een stalderingsbewijs is verplicht om te overleggen bij iedere aanvraag voor een 
omgevingsvergunning waarbij de oppervlakte van het hokdierenverblijf toeneemt. 
 
 
 
 



Criteria stalderingsbewijs 
 
Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een stalderingsbewijs? 
 
● De oppervlakte van de gesaneerde stal bedraagtin geval van sloop tenminste 120% van de 
oppervlakte van het nieuwe of uit te breiden hokdierenverblijf; bij herbestemming bedraagt dit 
200% 
● Staldering geldt voor alle hokdierhouderijen. Uitgezonderd: melkrundvee, schapen 
en nertsen. Ook dierenverblijven voor paarden vallen niet onder staldering, omdat 
paarden niet onder de definitie van hokdieren vallen; 
● Staldering moet plaatsvinden binnen hetzelfde stalderingsgebied; 
● Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning 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 stal moet 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 herbestemde stal mag geen onderwerp zijn 
van een andere aanvraag voor staldering óf van een Sloop-Nieuwbouw-aanvraag 
(dat is als een ondernemer binnen het eigen bouwperceel een stal vervangt door een 
nieuw stal); 
● Het gesloopte of herbestemde staloppervlak mag niet gebruikt zijn voor de 
toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling en Sanering Urgentiegebieden 
Noord-Brabant. 
● Wanneer een stal wordt gesaneerd en de stoppende veehouder gebruik maakt 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. 
 
Wat als ik geen gecombineerde opgave kan indienen van mijn verhuurde 
stal? 
 
Om aan te kunnen tonen dat een stal op 17 maart 2017 en drie voorafgaande jaren legaal 
en onafgebroken in gebruik is geweest dienen de gecombineerde opgaven 2014-2017 bij 
de aanvraag worden ingediend óf andere documenten die dit gebruik kunnen aantonen Voor 
deze opgaven is de verhuurder afhankelijk van de 
(voormalige) huurder. Indien deze huurder geen medewerking wil verlenen kan er contact 
worden genomen met het stalderingsloket. 
 
Aan welke voorwaarden moet mijn stal voldoen bij herstemming om in 
aanmerking te komen voor staldering? 
 
Bij herbestemming geldt dat feitelijk en juridisch geborgd moet zijn dat er geen dieren meer 
gehouden kunnen worden in het gebouw. Dit betekent dat er geen veehouderijbestemming 
meer op de gebouwen mag liggen. Dit vergt dat de bestemmingsplanprocedure doorlopen 
moet zijn waarin dit geborgd is. Het is niet voldoende dat een procedure tot herziening is 
gestart of dat is toegezegd dat de procedure doorlopen wordt. 
 
 
 

 



Gevallen vóór 8 juli 2017 
 
Moeten omgevingsvergunningen die voor 8 juli zijn ingediend ook voldoen 
aan de eisen van staldering? 
 
De omgevingsvergunning wordt getoetst aan de regels die gelden ten tijde van de 
besluitvorming. Dit betekent dat lopende vergunningsaanvragen die voor 8 juli zijn ingediend 
ook moeten voldoen aan de eisen van staldering. 
Daarnaast is er voor een beperkte groep ontheffingen een overgangsregeling opgenomen. 
Voor zover aan de ontheffing een voorwaarde was gekoppeld dat er in verband met die 
ontheffing elders een dierenverblijf is gesloopt, hoeven de vanwege die voorwaarde al 
gesloopte meters niet te worden gestaldeerd. Als het initiatief meer meters omvat dan 
destijds gesloopt geldt voor die meters wel de eisen van staldering. 
 
Moeten lopende aanvragen voor omgevingsvergunningen ook voldoen aan 
de eisen van staldering? 
 
Ook aanvragen voor een omgevingsvergunning die al waren ingediend voordat de regels 
van staldering in werking traden moeten hieraan voldoen. De aanvragen worden getoetst 
aan de huidige situatie. 
 
Zijn veehouders die een volledige omgevingsvergunning hebben voor de 
uitbreiding van hun stal, maar nog niet gestart zijn met de bouw 
stalderingsplichtig? 
 
Als er een omgevingsvergunning voor gebruik of bouw voor een hokdierenverblijf definitief is 
verleend, dan is er sprake van een bestaande situatie (een bestaand hokdierenverblijf). 
Staldering is dan niet van toepassing. Het feit dat er nog geen gebruik is gemaakt van de 
vergunning verandert daar niets aan. 
 

Overig 
 
Vervallen de aangekochte stalderingsmeters indien de uitbreiding alsnog 
niet doorgaat? 
 
De uitbreidende veehouder dient eerst stalderingsmeters te kopen voor het verkrijgen van 
een stalderingsbewijs. Wanneer de vergunning onverhoopt niet wordt verleend is het 
mogelijk om de stalderingsmeters door te verkopen. Er moet dan wel opnieuw een 
stalderingsbewijs worden aangevraagd, omdat het bewijs strikt is gekoppeld aan de locatie 
waarvoor het wordt aangevraagd. 
 
Als ik stop met mijn bedrijf en de oppervlakte niet doorverkoop, wat 
gebeurt er dan met de oppervlakte? 
 
De oppervlakte vervalt niet en kan later alsnog verkocht worden, peildatum is immers 17 
maart 2017 en de drie jaren ervoor. Wel kan na 3 jaar de vergunning ingetrokken worden 
(of eerder in overleg). 
 
 
 
 



Wanneer moet mijn stalderingsbewijs beschikbaar zijn tijdens een 
coördinatieregeling? 
 
Wanneer de aanvraag voldoet aan de vereisten voor staldering wordt een voorlopig 
stalderingsbewijs afgegeven. Vervolgens dient de uitbreider binnen drie maanden na afgifte 
van het voorlopig stalderingsbewijs een aanvraag in te dienen voor een 
omgevingsvergunning om een definitief stalderinsbewijs te kunnen krijgen. De 
stalderingsplicht is dus gekoppeld aan de omgevingsvergunning en niet aan het 
bestemmingsplan. Wanneer de gemeente en de ondernemer ervoor kiezen om het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te coördineren dient het stalderingsbewijs in 
principe beschikbaar te zijn op het moment dat het ontwerp-bestemmingsplan en de 
ontwerpomgevingsvergunning 
ter inzage gaan. 
Indien de procedure niet tot een definitieve vergunning leidt kan de uitbreider de gesloopte 
vierkante meters verkopen aan een andere ondernemer, zodat deze ondernemer de 
vierkante meters kan inzetten voor staldering. Partijen dienen het stalderingsloket in die 
situatie te verzoeken om het stalderingsbewijs over te zetten op naam van de kopende partij. 
 
Wat is er voor mij mogelijk op de locatie waar stalderingmeters vrij komen? 
 
De gemeente is in alle gevallen (zowel sloop als herbestemming) het bevoegd gezag. Zij 
bepalen of en op welke manier een bestemming gewijzigd kan worden. Een voorwaarde 
voor stalderen is dat de stal niet meer ingezet kan worden voor een tak van de intensieve 
veehouderij waarop stalderen van toepassing is. 
 
Worden zoogkoeien, paarden en fokstieren als hokdieren gezien? 
 
Paarden vallen niet onder hokdieren en vallen daardoor niet onder de stalderingseis. 
Fokstieren zijn hokdieren en vallen daardoor wel onder de stalderingseis. Zoogkoeien vallen 
onder de stalderingseis wanneer zij op stal staan. Indien de zoogkoeien uitsluitend of 
merendeels ten behoeve van natuurbeheer worden gehouden vallen zij niet onder de 
stalderingseis. 
 


