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Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 

Bijlage 3: Visualisatie: Tweede kolom, Beleidsregel Natuurbescherming: 

1. ‘Stikstofopbrengsten, door implementatie stalaanpassingen 100% voor natuur’. Lezen we dat 

correct dat de veehouder de verlaging van stikstofdepositie door stalaanpassingen, waarvoor 

hij/zij de financiële lasten en risico’s draagt, niet (deels) mag aanwenden voor interne of 
externe saldering? 

Antwoord: In deze tekstpassage worden de stikstofopbrengsten ten gevolge van de 

stalaanpassingen op grond van de Interim OmgevingsVerordening bedoeld.  

Intern en extern salderen is geregeld in de Beleidsregel Natuurbescherming. Daarin is 

opgenomen dat de ruimte die resteert ná stalaanpassingen door de veehouder kan worden 

ingezet voor interne saldering, mits dit in dezelfde vergunningsprocedure gebeurt.  

De ontstane ruimte kan niet worden verkocht ten behoeve van extern salderen. Uitzondering 

hierop is als een veehouder verdergaande stalaanpassingen doet dan de IOV-eisen. Bijvoorbeeld 

een veehouder reduceert tot 90% ipv de IOV-eis van 85%. De veehouderij kan dan wel de 

eventuele overgebleven ruimte, die ontstaat door de extra reductie, verkopen ten behoeve van 

extern salderen  

 

2.  ‘Use it or lose it. Niet gebruikte stikstofruimte vervalt na een tijd’. Wat is de termijn waarna 
die ruimte vervalt? Wat gebeurt er met die vervallen ruimte? Voor wie geldt dit? 

Antwoord: Het “use it or lose it” principe wordt nog nader uitgewerkt. Daarom is deze vraag nu 

maar deels technisch te beantwoorden. “Use it or lose it” gaat voor alle sectoren gelden. 

Verleasen. Kunt u voorbeelden noemen van tijdelijke activiteiten die daarvoor in aanmerking 

komen? Kan de eigenaar die stikstofruimte indien nodig weer zelf in gebruik nemen? Gebeurt het 

leasen op vrijwillige basis of beslist de provincie daarin? Voor welke termijn(en) gaat dit gelden 

(hoelang kan met [ver]leasen])? 

Antwoord: De mogelijkheid tot verleasen wordt nog nader uitgewerkt. De vraag is daarom maar 

deels technisch te beantwoorden.  

Met verleasen kan bijvoorbeeld de mogelijkheid worden geboden om voor een tijdelijke uitstoot 

van stikstof (bijvoorbeeld het onderhoud van een weg) te zoeken naar een activiteit met 

stikstofuitstoot die tijdelijk (voor dezelfde periode als de tijdelijke uitstoot plaatsvindt) wordt 

gestopt (bijvoorbeeld een bedrijf die tijdelijk stallen leeg laat staan). De benodigde stikstofruimte 

van het initiatief met tijdelijke uitstoot en de stikstofuitstoot die tijdelijk wordt gestopt worden 

beiden bepaald aan de hand van een Aerius-berekening.  

Na afloop van de periode van verleasing kan het bedrijf deze stikstofruimte weer zelf in gebruik 

nemen. In dit voorbeeld kan de veehouderij dan weer dieren plaatsen in de stallen. 

Het (ver)leasen gebeurt op vrijwillige basis.  


