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Amendement uitstel eisen stalaanpassing tot 2028

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 14 februari 2020, behandelend het
Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;
Besluiten tot de volgende wijzigingen bij de wijziging Interim omgevingsverordening - regelwijzigingl,
vastgelegd als GML-bestand met plan-IDN NL.IMR0.9930.IOVwijzregelsl-va01:
1.

Artikel 2.66, eerste lid, wordt vervangen door de volgende tekst;

Het is met ingang van 1 januari 2028 verboden een huisvestingssysteem toe te passen of in
werking te hebben dat niet voldoet aan de vereisten opgenomen in Bijlage 2 Technische eisen

huisvestingssysteem bij deze verordening.
2.
3.
4.
5.

Artikel 2:66, tweede, derde en vierde lid, vervallen;
Artikel 2:67 vervalt;
Artikel 2:68 vervalt;
Draagt GS op de data genoemd in Bijlage 2 conform bovenstaande amendering aan te
passen.

Toelichting:

Artikel 2:66 heeft tot gevolg dat in Noord-Brabant zwaardere emissie-eisen gelden dan in andere
delen van het land. Het is wenselijk dat in Nederland een uniform beleid tot stand komt qua tijdspad
voor investeringen in emissiereductie. Dit betekent dat de normering van de emissiereductie in
beginsel aansluit bij de landelijke normen.
De fracties ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant zijn van oordeel dat de datum 1 januari 2021 qua
gecertificeerde toe te passen technieken, administratief en procesmatig geen haalbare datum is. Het
ligt gezien de huidige stikstofproblematiek voor de hand dat de Regeling ammoniak Veehouderij al
op korte termijn wordt aangescherpt. Deze Verordening mag de invoering daarvan niet onnodig in de
weg zitten.
Voorts vinden de fracties ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant dat het onwenselijk is dat op dit
moment zowel in tijd als ínhoud niet realistische deadlines worden opgelegd voor het indienen van
vergunningaanvragen voor nieuwe stalsystemen.
De in artikel 2:67 opgenomen uitzonderingen zijn niet meer relevant door de aansluiting aan het
landelijk beleid. Dit betekent echter wel dat voor genoemde situaties maatwerk geleverd zou moet
worden. Het initiatief daartoe ligt echter in eerste instantie bij de landelijke beleidsvormers c.q.
overheid. Pas daarna is nadere invulling op Brabants niveau van maatwerkafspraken mogelijk.
Artikel 2:68 ziet op een voor Brabant geldende stoppersregeling. De fracties ChristenUnie-SGP en
Lokaal Brabant wil dit regionale beleid beëindigen en dat de provinciale stoppersregeling opgaat in
de landelijke regeling, zoals die nu geldend is op basis van het landelijke Actieplan Ammoniak en in
de nabije toekpmst nader zal worden geregeld
geregeld.
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