
Provincie Noord-Brabant 

Memo van de gedeputeerde 
drs. J.J.C. van den Hout 
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu 
Onderwerp 

Versnelling Transitie Veehouderij: Stoomschema aanpassing stalsysteem 

Geachte Statenleden, 

Via deze memo wil ik u graag informeren over het Stroomschema aanpassing 
stalsysteem. 

Gebleken is dat er bij veel veehouders onduidelijkheid bestaat over wanneer een 
stalsysteem aangepast zal moeten worden conform het voorgestelde 
maatregelenpakket Versnelling Transitie Veehouderij. Derhalve is het 
"Stroomschema aanpassing stalsysteem" opgesteld. 

Tijdens de themabijeenkomst Landbouw op 30 juni jl. is het stroomschema 
uitgedeeld. Dit stroomschema is verder verduidelijkt. Hierbij stuur ik uw Staten de 
aangepaste versie van het stroomschema. 

Datum 

4 juli 2 0 1 7 

Documentnummer 

4 2 0 7 8 9 8 

Aan 

Provinciale Staten van 

Noord-Brabant 

Kopie aan 

I 

Van 

Telefoon 

(073) 681 26 54 

Email 

jvdhout@brabant.nl 

Bijlage(n) 

1 

Vriendelijke groeten, 

Johan van den Hout 
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu 
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Versnelling Transitie Veehouderij: Stroomschema aanpassing stalsysteem 
Voor de Verordening natuurbescherming is niet de stal maar het toegepaste huisvestingssysteem bepalend. In een 
stal kunnen meerdere huisvestingssystemen voorkomen. De verordening staat interne saldering op bedrijfsniveau en 
stalniveau niet meer toe. Voor ieder huisvestingssysteem kan onderstaande beslisboom doorlopen worden om na te 
gaan óf en zo ja wanneer het niet meer toegestaan is om een huisvestingssysteem te gebruiken. Bij het 
huisvestingssysteem is de Rav-code, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, 
bepalend. 

voldoet het bedrijf als 
geheel aan het 

Besluit emissiearme 
huisvesting? 

nee 

neemt deel aan 
Stoppersregeling 

ammoniak 

Stopt daadwerkelijk 
voor 01-01-2020? 

nee 

besluit toch door te 
gaan 1 

gaat het om een 
huisvestings-systeem 

voor rundvee? 

ja 

ja 

gaat het om een 
huisvestings¬
systeem voor 

rundvee? 
ja 

nee 

a. 

b. 

is voor het huisvestingssysteem 
vóór 01-01-2002 

de eerste milieuvergunning 
onherroepelijk geworden, of 
een melding Besluit melkrund-
veehouderij / Besluit Landbouw 
gedaan? 

Verordening 
natuurbescherming nvt 

a. 

b. 

is voor het huisvestings-systeem 
vóór 01-01-2007 

de eerste milieuvergunning 
onherroepelijk geworden, of 
een melding Besluit Landbouw 
gedaan? 

nee 

a. 

b. 

is voor het huisvestingssysteem 
vóór 01-01-2005 

de eerste milieuvergunning 
onherroepelijk geworden, of 
een melding Besluit Landbouw 
gedaan? 

nee 

ja 

1. bedrijven hebben tot 2020 alternatieve 
maatregelen getroffen en moeten per 01¬
01-2020 voldoen aan Besluit emissiearme 
huisvesting 

a. 

b. 

is voor het huisvestingssysteem 
vóór 01-01-2000 

de eerste milieuvergunning 
onherroepelijk geworden, of 
een melding Besluit melkrund-
veehouderij / Besluit Landbouw 
gedaan? 

nee 

ja 

ja 

AANPASSEN 
uiterlijk 01-01-2022 

let op: vóór 01-01-2020 moet er 
een ontvankelijke en vergunbare 
aanvraag voor de aanpassing zijn 
ingediend 

nee 

ja 

nee 

AANPASSEN op moment 
dat datum van vergunning / 
melding 20 jaar geleden is 

AANPASSEN 
uiterlijk 01-01-2022 

let op: vóór 01-01-2020 moet er 
een ontvankelijke en vergunbare 
aanvraag voor de aanpassing zijn 
ingediend 

AANPASSEN op moment 
dat datum van vergunning / 
melding 15 jaar geleden is 

AANPASSEN 
uiterlijk 01-01-2020 

AANPASSEN op moment 
dat datum van vergunning / 
melding 20 jaar geleden is 

AANPASSEN 
uiterlijk 01-01-2020 


