Wijziging Interim Omgevingsverordening
Datum stalaanpassing: 1 januari 2024

Provincie Noord-Brabant
De uiterste datum voor het aanpassen van
stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar
1 januari 2024

De hoeveelheid stikstof in Nederland is schadelijk voor onze natuur en moet fors omlaag.
Alle sectoren, zoals industrie, verkeer, en landbouw dragen bij aan de reductie van stikstof.
In Brabant werken we bijvoorbeeld al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie
in de veehouderij. Om innovaties in stalsystemen succesvol te kunnen laten zijn, is een
realistisch tempo nodig. Daarom wijzigt de provincie een aantal regels en termijnen in de
Interim Omgevingsverordening (IOV). In dit overzicht vindt u de belangrijkste voorgestelde
wijzigingen. In november 2020 nemen Provinciale Staten hierover een besluit.

Datum voor indienen aanvraag vervalt

Stallen moeten voldoen op dierplaats
óf bedrijfsniveau

Had uw bedrijf op 1 januari 2020 moeten
voldoen aan landelijke wetgeving?

Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag
is een eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een vergunning aan te vragen.

Uw bedrijf moet gemiddeld voldoen aan de IOV.
U mag er ook voor kiezen om voor verouderde
stallen op dierplaatsniveau te voldoen.

Voor bedijven die per 1 januari 2020 moesten
voldoen aan het Besluit emissiearme
huissvesting wijzigt de termijn in het IOV niet.
Met de wijziging in de IOV mag u
wel gemiddeld, op bedrijfsniveau,
voldoen.

Meer keuze

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

h

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen.

De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

ir

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden
Vraagt u een vergunning aan? De emissie-eisen
op het moment van vergunningverlening gelden.
Vraagt u een vergunning vóór 1 januari 2023?
Dan gelden de eisen op het moment van uw
aanvraag.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwNzerveehouders.
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Alle sectoren, zoals industrie, verkeer, en landbouw dragen bij aan de reductie van stikstof.
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Datum stalaanpassing: 1 januari 2024
Datum voor indienen aanvraag vervalt

Stallen moeten voldoen op dierplaats
óf bedrijfsniveau

Had uw bedrijf op 1 jar
voldoen aan landelijke

Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag
is een eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een vergunning aan te vragen.

Uw bedrijf moet gemiddeld voldoen aan de IOV.
U mag er ook voor kiezen om voor verouderde
stallen op dierplaatsniveau te voldoen.

Voor bedijven die per 1 j
voldoen aan het Besluit
huissvesting wijzigt de tí
Met de wijziging in de IC
wel gemiddeld, op bedrij
voldoen.

Meer keuze

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

h

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen.

Een aantal (innovatieve) brongerichte stalsystemen is op dit moment nog in
ontwikkeling De uiterste datum voor het aanpassen van verouderde
systemen verschuift daarom voor alle diercategorieën naar 1 januari 2024.
De provincie houdt de innovatie en een redelijke time-to-market voor de inzet
van brongerichte systemen continu in de gaten. Voor de meeste
diercategorieën zijn op 1 januari 2024 voldoende brongerichte systemen
beschikbaar.
Als dit voor een bepaalde diercategorie toch niet op tijd lukt, zoekt de
provincie met die sector binnen de doelen naar een oplossing.

De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

ir

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwNzerveehouders.
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Datum voor indienen aanvraag vervalt

ht

Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag
is een eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een vergunning aan te vragen.

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

h

Datum voor indienen aanvraag vervalt
i uw bedrijf op 1 januari 2020 moeten 'ļţĵ
Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag is uw
eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. Houdt u
er rekening mee dat het verlenen van een vergunning
enige tijd kan duren. In een stappenplan maakt de
provincie duidelijk met welke termijnen u rekening
moet houden. Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een aanvraag in te dienen (zie: 'eisen op
moment van vergunningverlening gelden').

eer keuze

doen aan landelijke wetgeving?
)r bedijven die per 1 januari 2020 moesten
toen aan het Besluit emissiearme
ssvesting wijzigt de termijn in het IOV niet.
de wijziging in de IOV mag u
gemiddeld, op bedrijfsniveau,
toen.

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen

De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

ir

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden
Vraagt u een vergunning aan? De emissie-eisen
op het moment van vergunningverlening gelden.
Vraagt u een vergunning vóór 1 januari 2023?
Dan gelden de eisen op het moment van uw
aanvraag.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwijzerveehouders.
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Datum voor indienen aanvraag vervalt

Stallen moeten voldoen op dierplaats
óf bedrijfsniveau

Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag
is een eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een vergunning aan te vragen.

Uw bedrijf moet gemiddeld voldoen aan de IOV.
U mag er ook voor kiezen om voor verouderde
stallen op dierplaatsniveau te voldoen.

De uiterste datum voor het aanpassen van
stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar
1 januari 2024.

Stallen moeten voldoen op dierplaatsniveau óf bedrijfsniveau
Ondernemers krijgen de mogelijkheid een verouderde stal met hoge emissies te compenseren
met een nieuwe stal met lagere emissies, zodat gemiddeld op bedrijfsniveau wordt voldaan. Onder
een bedrijf wordt verstaan: één locatie waarvoor een vergunning is verleend. U krijgt de keuze:
1. Vanaf 1 januari 2024 voldoet uw bedrijf gemiddeld (per locatie) aan de IOV-eisen, of
2. Vanaf 1 januari 2024 voldoen al uw stalsystemen die 15 of 20 jaar
(afhankelijk van de diercategorie) of ouder zijn op dierplaatsniveau aan de IOV-eisen.
Bij de keuze om gemiddeld op bedrijfs(locatie)niveau te voldoen, geldt dat u vanaf 1 januari 2024
aan de emissie-eisen moet voldoen. Dat betekent dat u ook gemiddeld moet voldoen als de
emissie-eisen in
bijlage 2 op termijn strenger worden.
Nieuwbouw, uitbreiding of renovatie: stal moet voldoen.
Nieuwe stallen moeten per definitie duurzaam zijn. Als u dus een dierenverblijf opricht of
renoveert, moet dit op zichzelf voldoen aan de emissiereductie-eisen uit bijlage 2 van de IOV.
Deze stal wordt dus beoordeeld op dierplaatsniveau.

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

h

UIIUCIĹUCA VUCI- Cl I
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

eer keuze
Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen

De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

ir

vvcywij^ci vuui vccnuuucia
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X vl Staten de wijziging IOV (naar
vl verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwiizerveehouders.
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Wijziging Interim Omgevingsverordening

Had uw bedrijf op 1 januari 2020 moeten voldoen
aan de landelijke wetgeving?

Provincie Noord-Brabant

Voor bedrijven die in juli 2017 niet voldeden aan het Besluit emissiearme
huisvesting gold, al voor de wijziging van de IOV, dat zij sinds 1 januari 2020
moeten voldoen aan de emissie-eisen. Het gaat hier voornamelijk om de
zogenoemde stoppers onder het Actieplan Ammoniak Veehouderij en
veehouders die hun compensatiestal nog niet hadden gebouwd.

Datum stalaanpassing: 1 januari 2024

De hoeveelheid stikstof in Nederland is schadelijk voor onze natuur en moi
Alle sectoren, zoals industrie, verkeer, en landbouw dragen bij aan de redu
In Brabant werken we bijvoorbeeld al járen aan het versnellen van verduur;
in de veehouderij. Om innovaties in stalsystemen succesvol te kunnen late
realistisch tempo nodig. Daarom wijzigt de provincie een aantal regels en t
Interim Omgevingsverordening (IOV). In dit overzicht vindt u de belangrijks
wijzigingen. In november 2020 nemen Provinciale Staten hierover een besli

De termijn verandert voor deze veehouders niet, en blijft dus staan op 1 januari
2020. Wel krijgen deze veehouders ook de keuzemogelijkheid vanaf 1 januari
2020 gemiddeld op bedrijfsniveau te voldoen.

Datum voor indienen aanvraag vervalt

Stallen moeten voldoen op dierplaats
óf bedrijfsniveau

Had uw bedrijf op 1 januari 2020 moeten
voldoen aan landelijke wetgeving?

Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag
is een eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een vergunning aan te vragen.

Uw bedrijf moet gemiddeld voldoen aan de IOV
U mag er ook voor kiezen om voor verouderde
stallen op dierplaatsniveau te voldoen

Voor bedijven die per 1 januari 2020 moesten
voldoen aan het Besluit emissiearme
huissvesting wijzigt de termijn in het IOV niet.
Met de wijziging in de IOV mag u
wel gemiddeld, op bedrijfsniveau,
voldoen.

Meer keuze

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

h

De uiterste datum voor het aanpassen van
stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar
1 januari 2024

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen.

De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

ir

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden
Vraagt u een vergunning aan? De emissie-eisen
op het moment van vergunningverlening gelden.
Vraagt u een vergunning vóór 1 januari 2023?
Dan gelden de eisen op het moment van uw
aanvraag.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwiizerveehouders.
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Eisen op moment van vergunningverlening gelden

Wijziging Interim Omgevingsverordening

Voor de wijziging van de IOV golden de emissie-eisen op het moment dat u de
vergunning aanvroeg. Met ingang van deze wijziging gelden de eisen op het moment
dat het besluit over uw aanvraag valt. De provincie sluit daarmee nu al aan op het
systeem van de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt. Door daar nu al
duidelijkheid over te geven, kunnen ondernemers daar tijdig rekening mee houden.
Voor aanvragen die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend, geldt als overgangsperiode dat
de eisen op het moment van aanvraag leidend zijn. Dient u uw aanvraag na die datum
in? Dan loopt u een risico dat de vergunning pas na 1 januari wordt verleend
(bijvoorbeeld omdat de aanvraag incompleet is of op het laatste moment wordt
ingediend). Dit kan betekenen dat u aan strengere normen moet voldoen die met
ingang van 2024 gelden.

Provincie Noord-Brabant
De hoeveelheid stikstof in Nederland is schadelijk voor onze natuur en moet fors omlaag.
Alle sectoren, zoals industrie, verkeer, en landbouw dragen bij aan de reductie van stikstof.
In Brabant werken we bijvoorbeeld al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie
in de veehouderij. Om innovaties in stalsystemen succesvol te kunnen laten zijn, is een
realistisch tempo nodig. Daarom wijzigt de provincie een aantal regels en termijnen in de
Interim Omgevingsverordening (IOV). In dit overzicht vindt u de belangrijkste voorgestelde
wijzigingen. In november 2020 nemen Provinciale Staten hierover een besluit.

Datum voor indienen aanvraag vervalt

Stallen moeten voldoen op dierplaats
óf bedrijfsniveau

Had uw bedrijf op 1 januari 2020 moeten
voldoen aan landelijke wetgeving?

Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag
is een eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een vergunning aan te vragen.

Uw bedrijf moet gemiddeld voldoen aan de IOV.
U mag er ook voor kiezen om voor verouderde
stallen op dierplaatsniveau te voldoen.

Voor bedijven die per 1 januari 2020 moesten
voldoen aan het Besluit emissiearme
huissvesting wijzigt de termijn in het IOV niet.
Met de wijziging in de IOV mag u
wel gemiddeld, op bedrijfsniveau,
voldoen.

Meer keuze

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

h

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen.

De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

ir

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden

Vraagt u een vergunning aan? De emissie-eisen
op het moment van vergunningverlening gelden.
Vraagt u een vergunning vóór 1 januari 2023?
Dan gelden de eisen op het moment van uw
aanvraag.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwiizerveehouders.
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Wijziging Interim Omgevingsverordening
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Provincie Noord-Brabant
De uiterste datum voor het aanpassen van
stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar
1 januari 2024

De hoeveelheid stikstof in Nederland is schadelijk voor onze natuur en moet fors omlaag.
Alle sectoren, zoals industrie, verkeer, en landbouw dragen bij aan de reductie van stikstof.
In Brabant werken we bijvoorbeeld al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie
in de veehouderij. Om innovaties in stalsystemen succesvol te kunnen laten zijn, is een
realistisch tempo nodig. Daarom wijzigt de provincie een aantal regels en termijnen in de
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Uitzondering voor natuurinclusieve landbouw
Natuurinclusieve veehouderijen bieden voordelen voor biodiversiteit en bodem en scoren beter op
dierenwelzijn en mestkwaliteit, doordat dieren vaak op stro worden gehouden. De stallen voldoen niet aan de
emissiereductie eisen van de IOV. Natuurinclusieve veehouderijen treffen echter maatregelen om de gehele
bedrijfsvoering te verduurzamen, verliezen en emissies zo veel mogelijk te beperken en kringlopen te sluiten.
Het stalsysteem maakt hiervan onderdeel uit. Door een combinatie van maatregelen en de extensieve
bedrijfsvoering voldoen deze bedrijven met het totale bedrijfsconcept waarschijnlijk wel aan de reductie-eisen
uit de IOV.

uw bedrijf op 1 januari 2020 moeten 'ļţĵ
oen aan landelijke wetgeving?

Voor natuurinclusieve veehouderijen is daarom een uitzondering opgenomen in de regels. Er gelden wel een
aantal voorwaarden, zoals een lage veebezetting per hectare (grondgebondenheid), het voldoen aan de
voorwaarden van de provinciale subsidieregeling voor natuurinclusieve landbouw en monitoringsvoorwaarden.
Het opnemen van deze uitzondering geeft zekerheid aan bedrijven die een overstap naar een natuurinclusieve
bedrijfsvoering overwegen. De uitzondering geldt voor alle diercategorieën.

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw

Meer keuze

De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen

bedijven die per 1 januari 2020 moesten
ren aan het Besluit emissiearme
vesting wijzigt de termijn in het IOV niet.
te wijziging in de IOV mag u
emiddeld, op bedrijfsniveau,
ren.

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen
De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden
Vraagt u een vergunning aan? De emissie-eisen
op het moment van vergunningverlening gelden.
Vraagt u een vergunning vóór 1 januari 2023?
Dan gelden de eisen op het moment van uw
aanvraag.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwNzerveehouders.
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Datum stalaanpassing: 1 januari 2024

Provincie Noord-Brabant
De uiterste datum voor het aanpassen van
stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar
1 januari 2024

De hoeveelheid stikstof in Nederland is schadelijk voor onze natuur en moet fors omlaag.
Alle sectoren, zoals industrie, verkeer, en landbouw dragen bij aan de reductie van stikstof.
In Brabant werken we bijvoorbeeld al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie
in de veehouderij. Om innovaties in stalsystemen succesvol te kunnen laten zijn, is een
realistisch tempo nodig. Daarom wijzigt de provincie een aantal regels en termijnen in de
Interim Omgevingsverordening (IOV). In dit overzicht vindt u de belangrijkste voorgestelde
wijzigingen. In november 2020 nemen Provinciale Staten hierover een besluit.

t
Datum voor indienen aanvraag vervalt

Meer keuze

X

De emissiereductie-eisen van 2020 blijven gelden tot en met
Het tijdig indienen van een vergunningaanvraa| 2023. Daarvoor wijzigen we bijlage 2 van de IOV en laten we de
is een eigen verantwoordelijkheid van de
eisen voor 2021-2023 vervallen. Daarnaast worden voer- en
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vói management maatregelen opgenomen in bijlage 2. Hiermee wordt
2023 een vergunning aan te vragen.
het mogelijk deze maatregelen toe te passen als aanvulling op
emissiereductie uit stallen om aan de IOV-eisen te voldoen.
Ook wordt het mogelijk reductie als gevolg van ruime weidegang
in te zetten om aan de IOV-eisen te voldoen.

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

h

Meer keuze

ü

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen.

jw

bedrijf op 1 januari 2020 moeten 'ļţĵ

)en aan landelijke wetgeving?
bedijven die per 1 januari 2020 moesten
en aan het Besluit emissiearme
vesting wijzigt de termijn in het IOV niet.
Ie wijziging in de IOV mag u
emiddeld, op bedrijfsniveau,
en.

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen
De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden
Vraagt u een vergunning aan? De emissie-eisen
op het moment van vergunningverlening gelden.
Vraagt u een vergunning vóór 1 januari 2023?
Dan gelden de eisen op het moment van uw
aanvraag.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwNzerveehouders.
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Datum voor indienen aanvraag vervalt

Stallen moeten voldo
óf bedrijfsniveau

Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag
is een eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een vergunning aan te vragen.

Uw bedrijf moet gemid
U mag er ook voor kiez
stallen op dierplaatsniv

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

Onderzoek naar voer- en managementmaatregelen en brongerichte stalsystemen
De provincie werkt actief mee aan oplossingen voor veehouders met dieren
waarvoor nu nog geen geschikt brongericht systeem beschikbaar is. Ook wil de
provincie de tijdige beschikbaarheid van brongerichte stalsystemen stimuleren en
onderzoekt ze welke andere maatregelen een aanvullende bijdrage kunnen
leveren aan emissiereductie voor brongerichte stalystemen die de emissie-eis net
niet kunnen halen. Borging, controleerbaarheid en handhaafbaarheid zijn
belangrijke voorwaarden om deze maatregelen te kunnen toepassen.

eer keuze

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen

De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden
Vraagt u een vergunning aan? De emissie-eisen
op het moment van vergunningverlening gelden.
Vraagt u een vergunning vóór 1 januari 2023?
Dan gelden de eisen op het moment van uw
aanvraag.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwiizerveehouders.
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Datum voor indienen aanvraag vervalt

Stallen moeten voldoen op dierplaats
óf bedrijfsniveau

Had uw bedrijf op 1 januari 2020 moeten
voldoen aan landelijke wetgeving?

Het tijdig indienen van een vergunningaanvraag
is een eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer Het kan gunstig voor u zijn om vóór
2023 een vergunning aan te vragen.

Uw bedrijf moet gemiddeld voldoen aan de IOV.
U mag er ook voor kiezen om voor verouderde
stallen op dierplaatsniveau te voldoen.

Voor bedijven die per 1 januari 2020 moesten
voldoen aan het Besluit emissiearme
huissvesting wijzigt de termijn in het IOV niet.
Met de wijziging in de IOV mag u
wel gemiddeld, op bedrijfsniveau,
voldoen.

Meer keuze

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Uitzondering voor natuurinclusieve
landbouw
De provincie wil het omschakelen naar
natuurinclusieve veehouderij stimuleren.
Voor natuurinclusieve veehouderijen geldt
daarom, onder voorwaarden op maat, een
uitzonderingsregeling.

h

Er komen meer keuzemogelijkheden om te
voldoen aan de emissie-eisen.

De provincie stimuleert oplossingen voor
veehouders met dieren waarvoor nu nog geen
geschikt brongericht systeem beschikbaar is.
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Eisen op moment van
vergunningverlening gelden
Vraagt u een vergunning aan? De emissie-eisen
op het moment van vergunningverlening gelden.
Vraagt u een vergunning vóór 1 januari 2023?
Dan gelden de eisen op het moment van uw
aanvraag.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
X V
Staten de wijziging IOV (naar
verwachting in november 2020)
hebben vastgesteld, past de provincie
de Wegwijzer voor veehouders aan op
de nieuwe geldende regels.
www.Brabant.nl/wegwNzerveehouders.
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