AA 2L~ 10*5
PAR I IJ VOOR DE VRIJHEID
Amendement "geef stoppers de ruimte"
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 25 oktober 2019, ter bespreking
van Ontwerpbesluit 50/19 B "Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant"

Besluiten tot de volgende wijzigingen bij de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vastgelegd
als GML-bestand met plan-idn NL.IMRO.9930.lnterimOvr:
«

Artikel 2.68 lid 1 komt als volgt te luiden:

"Een huisvestingssysteem dat niet voldoet aan artikel 2.66 Eisen huisvestingssysteem bestaande stal
veehouderij mag toegepast worden tot uiterlijk 1 januari 2028, indien:
a. de veehouderij, waarvan het huisvestingssysteem deel uitmaakt, de bedrijfsvoering in zijn
geheel beëindigt per uiterlijk 1 januari 2028 en hiervan voor 1 april 2020 bij de provincie
mededeling is gedaan, door middel van het door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier;
b. het tot de veehouderij behorende huisvestingssysteem voor de hele betreffende
hoofdcategorie op 19 juli 2017 voldoet aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting;
c. gelijktijdig met de mededeling bewijs wordt overlegd dat een melding Activiteitenbesluit is
gedaan dat het houden van vee uiterlijk 1 januari 2028 wordt gestaakt, respectievelijk een
verzoek is gedaan tot intrekking van de omgevingsvergunning milieu per uiterlijk 1 januari 2028;
d. voor zover van toepassing gelijktijdig met de mededeling wordt verzocht om intrekking van
de vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming per uiterlijk 1 januari 2028;
e. de elektrische installatie is goedgekeurd volgens NTA 8220 door een daartoe gecertificeerde
instantie"
*

Artikel 2.68 lid 2 komt als volgt te luiden:

"Een huisvestingssysteem dat niet voldoet aan artikel 2.66 Eisen huisvestingssysteem bestaande stal
veehouderij mag toegepast worden tot uiterlijk 1 januari 2028 indien:
a. de veehouderij waarvan het huisvestingssysteem deel uitmaakt, de bedrijfsvoering in zijn
geheel beëindigt per uiterlijk 1 januari 2028 en hiervan voor 1 april 2020 bij de provincie
mededeling is gedaan, door middel van het door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier;
b. het tot de veehouderij behorende huisvestingssysteem voor de hele betreffende
hoofdcategorie op 19 juli 2017 voldoet aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting;
c. gelijktijdig met de mededeling bewijs wordt overlegd dat een melding Activiteitenbesluit is
gedaan dat het houden van vee uiterlijk 1 januari 2028 wordt gestaakt, respectievelijk een
verzoek is gedaan tot intrekking van de omgevingsvergunning milieu per uiterlijk 1 januari 2028;
d. voor zover van toepassing gelijktijdig met de mededeling wordt verzocht om intrekking van
de vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming per uiterlijk 1 januari 2028;
e. veehouderijen gevestigd binnen het werkingsgebied Beperkingen veehouderij instemmen dat
het houden van vee planologisch wordt verboden op de locatie;
f. vanaf 1 januari 2022 ten hoogste het aantal dieren wordt gehouden dat overeenkomt met de
berekende emissie vanuit de stallen waarvan sprake zou zijn geweest wanneer de toegepaste

huisvestingssystemen zouden voldoen aan de tot 1 april 2020 geldende emissiereductie eisen,
zoals opgenomen in Bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem;
g. als peildatum voor het bepalen van het aantal dieren geldt het aantal dieren dat op 18 juni
2019 op de locatie gehouden kan worden op grond van de vergunning ingevolge artikel 2.7 Wet
natuurbescherming, of bij gebreke daarvan de vergunning ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht of de melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
h. indien het een melkveehouderij betreft, deze over de periode 2019 tot en met 2023 voldoen
aan de voorwaarden voor:
1. derogatie, wat blijkt uit een door RvO verleende derogatievergunning, of
2. biologische bedrijfsvoering, wat blijkt een door SKAL uitgegeven certificaat;
i. de elektrische installatie is goedgekeurd volgens NTA 8220 door een daartoe gecertificeerde
instantie."
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