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Tilburg, 31 augustus 2020 
 
 
 
Aan: Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. College van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
 
 
Kenmerk: RO 03.11-1810-fd 
Betreft: Ontwerp-wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging 2 
 
 
 
Geacht College, 
 
Met dit schrijven dient de Brabantse Milieufederatie, mede namens Brabants Landschap en  
Natuurmonumenten een zienswijze in op de Ontwerp-wijziging Interim Omgevingsverordening – 
regelwijziging 2, die tot 1 september 2020 ter inzage ligt.  
 
Graag geven wij eerst in algemene zin onze reactie op het ontwerp, waarna we specifiek nader 
zullen ingaan op enkele bevindingen uit de rapportage van bureau Pouderoyen Tonnaer. 
 
Wijziging van de IOV leidt tot vertraging transitie en vertraging afname stikstofdepositie 
De besluiten die in juli 2017 door de provincie zijn genomen in het kader van de ‘versnelling 
transitie veehouderij’ waren noodzakelijk omdat uit metingen bleek dat, afwijkend van de in 
2009 in het Convenant Stikstof gemaakte afspraken, de afname van stikstofdepositie stag-
neerde en zelfs in sommige gebieden weer toenam. De uitspraak van de Raad van State op  
29 mei 2019 en de rapporten van de Commissie Remkes bevestigen de noodzaak en urgentie 
voor het vasthouden aan een stevig afnamepad voor stikstofuitstoot (Remkes geeft aan dat 
50% reductie van de stikstofdepositie in 2030 noodzakelijk is). Zonder voortvarende ingrijpende 
maatregelen gaan we nog veel bijzondere natuur in Brabant verliezen. Daarom zijn wij van  
mening dat er alleen in uitzonderlijke situaties sprake kan zijn van uitstel van bronmaatregelen.  
 
De noodzaak tot verduurzaming van de veehouderij in Brabant wordt door u onderkend; zo 
staat in het Bestuursakkoord: ‘We zien het wel als onze verantwoordelijkheid om te sturen op 
randvoorwaarden: lagere emissies, een beperkte CO2 voetafdruk en een diervriendelijke  
aanpak verlagen de druk op onze leefomgeving.’ Het is alleen de vraag hoe dan en wanneer? 
Iedere vertraging van de huidige aanpak zal de stikstofdeken die over de Brabantse natuur- 
gebieden hangt, langzamer doen afnemen en zelfs bij een sterk teruggedrongen depositie  
zullen sommige natuurgebieden nog veel tijd nodig hebben om te herstellen van de jarenlange 
overmaat aan stikstof.  
 
Er wordt met de wijziging van de IOV niet gekozen voor aanpak van de echte oorzaak van het 
stikstofprobleem, namelijk de veel te grote veestapel. Sterker nog, naarmate ondernemers  
worden gedwongen tot het doen van forse investeringen in nieuwe stalsystemen, zal de druk 
toenemen om die investeringen terug te verdienen door meer dieren te gaan houden. 
 
Generiek uitstel is niet nodig  
Het goede nieuws is dat uitstel in veel gevallen helemaal niet nodig is. Immers, in veruit de 
meeste gevallen zijn de benodigde huisvestingssystemen al voldoende uitgetest en beschikken 
ze al geruime tijd over Rav-code met emissiefactor. Dit bevestigt de provincie zelf in het  
document ‘Veelgestelde vragen wijziging IOV juli 2020’ als volgt: “Er zijn op dit moment voor  
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nagenoeg alle diercategorieën huisvestingssystemen beschikbaar die voldoen aan de huidige 
emissie-eisen van bijlage 2.” 
 
Voor wat betreft het verschuiven van de datum voor het aanvragen van een nieuwe vergunning 
kunnen wij dan ook alleen begrip opbrengen in geval het benodigde huisvestingssysteem op 
enig moment technisch nog niet voldoende uitgetest (of beschikbaar) is en daarmee potentieel 
een gezondheidsrisico vormt voor de ondernemer of de dieren in de betreffende stal, of de  
werking ten aanzien van de reductie dan nog niet voldoende vaststaat.  
 
We lezen in het rapport van bureau Pouderoyen Tonnaer (pagina 13) dat slechts: “16% van de 
veestapel is gehuisvest in een stalsysteem waarvoor er in de Regeling ammoniak en veehoude-
rij geen alternatieven zijn opgenomen”. Wij zouden van de provincie graag inzicht krijgen in 
welke diercategorieën nu nog niet kunnen beschikken over geschikte brongerichte stalsystemen 
en wat uw verwachting is ten aanzien van die situatie op 1 januari 2024.  
 
De keuzemogelijkheid voor toepassing van voer- en managementmaatregelen biedt onder- 
nemers extra mogelijkheden om op korte termijn hun stikstofemissie terug te dringen. Wat ons 
betreft zouden alle agrarische ondernemers daarbij op actieve hulp van de provincie moeten 
kunnen rekenen; ook als zij al beschikken over een geschikt brongericht stalsysteem. 
 
Het is een feit dat er steeds meer technische maatregelen beschikbaar komen om de stikstof-
uitstoot terug te dringen. Maar uit onderzoek blijkt dat veel van deze systemen niet de beloofde 
rendementen behalen. Dat komt omdat deze systemen in laboratorium omstandigheden worden 
getest en niet in de praktijk. Uit onderzoek komt naar voren dat in de praktijk verschillen van 
40% ten opzichte van de beloofde rendementen worden gemeten. Ook de commissie Remkens 
wijst in dit verband op het feit dat wellicht een combinatie van emissiearme stalsystemen en  
inkrimping van de veestapel moet worden overwogen. 
 
Doelen uit 2009 blijven overeind 
Wij vinden het onverstandig om in generieke zin de datum voor aanpassing van verouderde 
stalsystemen voor alle diercategorieën met 15 maanden te verschuiven, maar begrijpen dat  
er nu onvoldoende politiek draagvlak is voor het vasthouden aan de oorspronkelijke datum.  
Wij hechten daarom veel belang aan uw toezegging dat de doelen uit het Convenant Stikstof  
uit 2009 overeind blijven, al krijgen ondernemers nu meer tijd om de afgesproken emissie-eisen 
te behalen.  
 
Aan deze keuze kleven wel consequenties. Immers, in die gebieden waar er sprake is van  
een te hoge achtergronddepositie zullen nieuwe initiatieven stagneren, omdat de hiervoor  
benodigde vergunningen moeten worden geweigerd. Bovendien wordt in deze gebieden de  
vereiste instandhoudingsdoelstelling niet gehaald en zullen habitattypen verslechteren of  
verdwijnen. 
 
In het convenant zijn afspraken gemaakt over een substantiële daling van de stikstofdepositie  
in Natura 2000-gebieden, uiterlijk per 2027: “Aan het eind van de derde beheerplanperiode  
(omstreeks 2027) dienen alle stallen op een bedrijfslocatie (zowel nieuw als oud) gemiddeld 
aan deze emissie-eisen te voldoen”. 
 
Deze heldere boodschap geeft duidelijkheid aan de agrarische sector en benadrukt de urgentie 
om het probleem van stikstofoverbelasting in onze kwetsbare natuurgebieden aan te pakken. 
Wij onderschrijven dan ook uw ambitie om ook met andere sectoren dergelijke convenanten te 
gaan sluiten en zijn graag bereid om daar als natuur- en milieuorganisaties aan mee te werken. 
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De gewijzigde IOV maakt grootschalige mestbewerking mogelijk 
Onopvallend, maar daarmee niet onbelangrijk, zijn de voorgestelde nieuwe bepalingen: artikel 
9.7a en artikel 9.9, lid 6. Het betreft overgangsrecht inzake concrete initiatieven voor mest- 
bewerking en de daarvoor benodigde bestemmingsplannen. We kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat deze bepalingen zijn geïntroduceerd om grootschalige mestbewerking mogelijk 
te maken, zoals waarvan sprake is bij het bedrijf Kovemi in Asten. In plaats van handhavend op 
te treden tegen dat bedrijf, naar aanleiding van de door de Raad van State vernietigde vergun-
ning op 28 november 2018, creëert de provincie middels overgangsrecht alsnog een manier om 
deze grootschalige mestbewerker te legaliseren.  
 
Dat is overigens in strijd met de Verordening Ruimte (uit 2017), waarin als uitgangspunt voor uw 
beleid staat dat mestbewerking voor niet ter plaatste geproduceerde mest plaatsvindt op daar-
toe geschikte bedrijventerreinen. Om die reden vinden wij het onbegrijpelijk dat bedrijven zoals 
Kovemi alsnog een vergunning kunnen krijgen.  
 
Het College van Gedeputeerde Staten maakte op 23 november 2015 bekend dat “uit monitoring 
is gebleken dat er binnen de provincie Noord-Brabant voldoende mestverwerkingscapaciteit is 
vergund om te kunnen voldoen aan de wettelijke plicht tot verwerking van het mestoverschot in 
deze provincie.” 1  
Het was en is dus helemaal niet nodig om nieuwe initiatieven voor grootschalige mestbewerking 
mogelijk te maken. De voorgestelde nieuwe bepalingen voor concrete initiatieven zijn wat ons 
betreft dan ook onnodig en in tegenspraak met uw bekendmaking, waarin staat: “Concreet kan 
er dus planologisch geen medewerking meer verleend worden aan nieuwe initiatieven”. 
 
Bevindingen van Pouderoyen Tonnaer zijn zorgwekkend  
“Vertraging leidt tot minder en vertraagde stikstofafname”, aldus valt te lezen in de rapportage 
van bureau Pouderoyen Tonnaer (pagina 4): “Vooral in de periode tussen 2020 en 2024 is er 
sprake van een verminderde en tragere afname van de depositie uit stallen van Brabantse  
veehouderijen”. De huidige IOV ging uit van 5% emissiereductie, maar daar blijft na de wijziging 
nog maar 3,3% van over. Dat baart ons zorgen, want de opgave om het afgesproken doel in 
2027 te halen, wordt daardoor groter. Op zijn minst verwachten wij dat u bij de definitieve vast-
stelling een maatregel opneemt om die tragere afname van de depositie te compenseren. 
 
Een andere zorgwekkende constatering lezen wij op pagina 11 van de rapportage: “De emissie-
reductie die op basis van de bestaande landelijke- en provinciale eisen per 1-1-2020 bereikt zou 
moeten zijn, zeker in verband met het aflopen van de gedoogtermijn op 1-1-2020, is nog niet of 
slechts beperkt terug te vinden in het BVB-bestand van maart 2020. Dit wordt mogelijk veroor-
zaakt door het onvoldoende actualiseren van het BVB-bestand: veehouderijen zijn niet meer in 
werking of een oude stal is niet meer in gebruik, maar de vergunning of melding is niet  
geactualiseerd of de wijziging van de vergunning of melding is niet geregistreerd. Maar zeer 
waarschijnlijk is er ook sprake van een aanzienlijke achterstand in het feitelijk aanpassen van 
stallen. 
 
De vergunde emissie tussen 2016 en 2020 is wel gedaald (met circa 1,83 kton NH3/jaar), maar 
veel minder dan op grond van de huidige eisen (zowel het landelijke Besluit emissiearme huis-
vesting) en de provinciale eisen (sinds juli 2017) verwacht mocht worden. De achterstand ten 
opzichte van de eerder geprognotiseerde emissiereductie is circa 1,5 kton NH3/jaar. 
 
In welke mate dit verschil (achterblijven van de emissiereductie in het BVB bestand) te wijten is 
aan het achterlopen van registraties of aan het niet voldoen aan de emissie-eisen, is niet verder 
onderzocht in het kader van dit onderzoek.  

 
1 https://www.brabantse-agrofood2020.nl/beheersen/nieuw+mestbeleid/mest/mest_infomap/handlerdownloadfi-
les.ashx?idnv=438282 

https://www.brabantse-agrofood2020.nl/beheersen/nieuw+mestbeleid/mest/mest_infomap/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=438282
https://www.brabantse-agrofood2020.nl/beheersen/nieuw+mestbeleid/mest/mest_infomap/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=438282
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In ieder geval kan geconstateerd worden dat een aanzienlijk deel van de emissiereductie die 
vanaf juli 2017 en uiterlijk per 1 januari 2020 al zou moeten zijn bereikt bij de zogenaamde  
gedoogstoppers (vooral varkens- en pluimveebedrijven), nog niet is terug te vinden in de  
registratie van vergunde rechten in het BVB-bestand van maart 2020.” 
 
Gemeenten moeten aan de slag 
Wij roepen het College op om er bij de gemeenten op aan te dringen om het Bestand Veehou-
derij Bedrijven (BVB-bestand) zo spoedig mogelijk te actualiseren en daarnaast te investeren in 
toezicht en handhaving op naleving van de actuele regelgeving. Want dat vormt de basis voor 
de monitoring van de emissie-ontwikkeling én zorgt voor een eerlijk speelveld tussen  
ondernemers die zich aan de regels houden en zij die dit niet doen.  
 
Naast een goede registratie in het BVB-bestand moeten gemeenten ook meer werk maken van 
handhaving en het actief intrekken van lege vergunningen. Deze oude lege vergunningen leiden 
ertoe dat bij nieuwbouw opnieuw grote stallen met meer vee kunnen worden gerealiseerd. In de 
Ontwerp-wijziging IOV wordt aan de vergunninghouder uitdrukkelijk de keuze geboden om bij 
interne saldering de emissie-eisen op bedrijfsniveau of stalniveau te halen. Dat knelt naar onze 
mening uitdrukkelijk met de ambitie dat binnen afzienbare termijn alle stallen emissiearm  
moeten zijn uitgevoerd. Bovendien kan het uitstellen van de benodigde aanpassing van stallen 
leiden tot een sterke groei van de veestapel; immers, met een vergunning voor een oude stal 
kan op basis van de nieuwe Rav cijfers in een nieuwe stal de veestapel verveelvoudigen. 
 
We verzetten ons dan ook tegen het schrappen van de woorden ‘feitelijk aanwezig zijn’ in de 
artikelen 2.74 en 3.52 IOV. Het valt ons op dat deze wijziging nergens nader wordt toegelicht, 
maar wij interpreteren het zo dat het College voornemens is om staldering met vergunde maar 
niet feitelijk gerealiseerde dierverblijven mogelijk te maken. We vernemen graag of die  
interpretatie correct is.  
 
Wij rekenen er op dat het College vasthoudt aan de afgesproken doelen in het Convenant  
Stikstof, het ‘hand aan de kraan-principe’ blijft hanteren en de regie houdt op de verduurzaming 
van de agrarische sector, in het belang van robuuste natuur én een gezonde leefomgeving voor 
alle Brabanders. 
 
Met duurzame groet, mede namens Brabants Landschap en Natuurmonumenten, 
 
 
[handtekening] 
 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie  
 
 
 
 
Cc: Provinciale Staten Noord-Brabant 


