PARTIJ VOOR DE VRIJHEID
Amendement "terug naar 2028"
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 27 november 2020, ter
bespreking van Ontwerpbesluit 79/20 B 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 planIDN:NL.IMR0.9930.IOVwijzregels2-va01:
1. Artikel 2.66 wordt in het geheel vervangen door de volgende tekst:
Het is met ingang van 1 januari 2028 verboden een huisvestingssyteem toe te passen of in
werking te hebben dat niet voldoet aan de vereisten opgenomen in Bijlage 2 Technische eisen
huisvestingssytemen bij deze verordening.;
2. Artikel 2.67 vervalt.
3. Artikel 2.69 komt als volgt te luiden:
Lid 1
In aanvulling op artikel 1.11 Wet natuurbescherming, geldt bij het realiseren van een nieuwe stal
dat deze voldoet aan de technische staleisen zoals opgenomen in Bijlage 2 op het moment dat de
voor het realiseren van die nieuwe stal vereiste:
a.
aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming is
ingediend;
b.
melding ingevolge artikel2.7, eerste lid Regeling natuurbescherming is gedaan;
c.
aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vastgestelde algemene maatregel van
bestuur is ingediend, waarvoor op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht een verklaring van geen bedenkingen is vereist; of,
d.
als onderdelen a tot en met c niet van toepassing zijn:
1.

een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is
ingediend;
2.

een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer is gedaan.
Lid 2
Onder nieuwe stal wordt verstaan:
a.
een opgericht of gerenoveerd dierenverblijf,
1.

waarvoor op of na 25 mei 2010 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen vereist is en door
de oprichting of renovatie een wijziging plaatsvindt van het huisvestingssysteem uit de dan
geldende Bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij; of
2.
waarbij sprake is van het aanleggen, aankoppelen of installeren van een of meer van de
systemen opgenomen in artikel 2.70 Lijst met systemen, op het moment dat de daarvoor vereiste
aanvraag om een vergunning is ingediend of de benodigde melding is gedaan, voor zover het
aanleggen, aan koppelen of installeren van deze systemen betrekking heeft op de emissiereductie
van stikstof;
b.
een nieuw opgericht verplaatsbaar dierenverblijf;
c.
een gebouw dat in de beoogde situatie als dierenverblijf wordt ingericht.
Lid 3
Voor de toepassing van dit artikel omvat een dierenverblijf ook de daaraan gekoppelde
mestopslag of mestbewerkingstechniek waarvoor een Rav-code is opgenomen in de lijst
behorende bij de Regeling ammoniak veehouderij.
En dragen GS op de data in Bijlage 2 in overeenstemming te brengen met bovenstaande
amendering.
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