
Wanneer moet ik mijn verouderde stalsysteem aanpassen?

Welke dieren houdt u?

Rundvee Andere dieren

Wanneer is uw milieuvergunning  onherroepelijk 
geworden of heeft u een milieumelding gedaan?

A Voor 2002: U moet uw stalsysteem uiterlijk 
01-01-2022 aanpassen. Voor 01-01-2020 
moet u een aanvraag voor de aanpassing 
hebben ingediend die voldoet aan alle 
 voorwaarden van de provincie.

B Na 2002: U moet uw stalsysteem 
aanpassen op het moment dat de onher-
roepelijkheid van de vergunning of de 
melding 20 jaar geleden is.

Wanneer u na 01-01-2022 stopt en uw 
 dierenverblijf niet meer in gebruik is, hoeft u 
geen aanpassingen te doen.

Wanneer is uw milieu-
vergunning  onherroepelijk 
geworden of heeft u een 
 milieumelding gedaan?

A Voor 2005: U moet uw 
stalsysteem  uiterlijk  
01-01-2020 aanpassen.  
Let op: Dit geldt alleen 
als u op 8 juli 2017 niet 
voldeed aan de eisen van 
het Besluit  emissiearme 
 huisvesting.  
Voldoet u wel aan de eisen 
van dit besluit, dan moet 
u uw stalsysteem uiterlijk 
01-01-2022 aanpassen.

B Voor 2007: U moet uw 
stalsysteem uiterlijk  
01-01-2022 aanpassen.  
Voor 01-01-2020 moet u 
een aanvraag voor de 
aanpassing hebben 
 ingediend die voldoet aan 
alle voorwaarden van de 
provincie. 
Let op: Dit geldt alleen als 
u op 8 juli 2017 voldeed 
aan de eisen van het Besluit 
emissiearme huisvesting. 
Voldoet u niet aan de eisen 
van dit besluit, dan moet u 
uw stalsysteem uiterlijk 
01-01-2020 aanpassen.

C Na 2007: U moet uw 
stalsysteem aanpassen 
op het moment dat de 
 onherroepelijkheid van de 
vergunning of de melding 
15 jaar geleden is.

Wanneer u na 01-01-2020 
stopt en uw  dierenverblijf niet 
meer in gebruik is, hoeft u geen 
aanpassingen te doen.

Als u iets verandert aan uw huidige 
stalsysteem dat effect heeft op de 
emissiefactor of als u verandert van 
stalsysteem, dan moet u voldoen 
aan de gestelde emissie-eisen 
van de provincie Noord-Brabant. 
Bekijk bijlage 2 van de Verordening 
natuur bescherming om te zien welke 
eisen dat zijn.

Dit schema is een vereenvoudigde 
weergave van de Verordening 
Natuurbescherming. Lees hier alle 
informatie over de regeling of 
bezoek de website www.brabant.nl. 
Aan dit schema kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

Een verouderd stalsysteem (ook wel huisvestingssysteem 
genoemd) is een systeem dat niet voldoet aan de gestelde 
emissie-eisen uit de Verordening natuurbescherming en ouder 
is dan 15 of 20 jaar. Er geldt een deadline waarop u uw 
stalsysteem moet aanpassen. Welke deadline dit is, ligt eraan 
in welk jaar het stalsysteem 15 of 20 (alleen rundvee) jaar 
oud is. 

De periode gaat in op het moment waarop de milieumelding 
is ingediend of waarop de eerste milieuvergunning voor 
het toegepaste stal systeem onherroepelijk is geworden. Er 
wordt dus rekening gehouden met de eventuele periode van 
bezwaar of beroep. Als het stalsysteem ouder is dan 15 of 
20 jaar, maar voldoet aan de geldende eisen, hoeft het niet 
aangepast te worden. Het is dan geen verouderd stalsysteem.

In een stal kunnen meerdere stalsystemen  voorkomen. Voor 
ieder stalsysteem kan het schema worden doorlopen om na 
te gaan of deze wel of niet is toegestaan om te gebruiken 
volgens de provincie Noord-Brabant.

Belangrijk
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