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Amendement: Eisen huisvestingssvsteem op stalniveau
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 27 november 2020,
behandelend Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim Omgevingsverordening-regelwijziging 2,
Besluiten de concept Wijziging Interim omgevingsverordening - regelwijziging 2, vastgesteld door
Gedeputeerde Staten op 16 oktober 2020, als volgt aan te passen en de alsdan gewijzigde Wijziging
Interim omgevingsverordening - regelwijziging 2 vast te leggen als GML-bestand met plan-IDN:
NL.IMR0.9930.IOVwijzregels2-va01:
Artikel 2.66, eerste lid, wordt in zijn geheel vervangen en luidt als volgt:

Lid 1

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden een huisvestingssysteem toe te passen of in werking te
hebben dat:
a. is gerealiseerd op basis van een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, dan wel een
melding ingevolge het Activiteitenbesluit, die:
1. voor de hoofdcategorie rundvee uit de Regeling ammoniak en veehouderij: langer
dan 20 jaar geleden onherroepelijk is geworden respectievelijk langer dan 20 jaar
geleden is ingediend,
2. voor alle andere diercategorieën: langer dan 15 jaar geleden onherroepelijk is
geworden, respectievelijk langer dan 15 jaar geleden is ingediend:
b. niet voldoet aan de vereisten opgenomen in Bijlage 2 Technische eisen
huisvestingssysteem bij deze verordening."
Toelichting:
Op 16 oktober 2019 namen de Provinciale Staten van Noord-Brabant de eerste IOV-regelwijziging
aan. In deze regelwijziging werd besloten dat op stalniveau moet worden voldaan aan de eisen zoals
de IOV deze in bijlage 2 heeft vastgelegd. Deze eisen gelden alleen voor rundveestallen ouder dan 20
jaar, voor andere dierencategorieën geldt 15 jaar. Dit laatste is overigens niet anders dan hoe de IOVregelwijziging 2 is geformuleerd.
De tweede regelwijziging wil de eisen op bedrijfslocatieniveau opleggen, waardoor een ondernemer
een oude stal (met of zonder dieren) mag laten staan. Dit schept ten eerste risico op verrommeling
van het landschap - de oude stal mag immers blijven staan. Daarnaast is er het risico dat - wanneer
de schone stallen leegstaan en de oude stallen volstaan met de dieren - een bedrijfslocatie alsnog
meer emissies uitstoot dan gewenst is. Ook in het kader van slimmer meten en digitale toezicht en
handhaving, is het wenselijk om eisen op stalniveau te formuleren, omdat alleen dan effectief kan
worden gecontroleerd wat de uitstoot van een ondernemer feitelijk is.
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