14 juli tot 1 september 2020
Documenten lezen en reageren
(vanaf 14-7 beschikbaar)
www.Brabant.nl/iovregelwijziging

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). U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-wijziging
van de IOV tussen 14 juli en 1 september 2020.

Meer informatie en veelgestelde vragen
www.Brabant.nl/wijzigingiov

Belangrijkste wijzigingen
Datum stalaanpassing: 1 januari 2024

Stallen moeten voldoen op dierplaats
óf bedrijfsniveau

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

Datum voor indienen aanvraag vervalt

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

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.

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.

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden

Meer keuze

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Wegwijzer voor veehouders

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.

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 ssyssteem beschikbaar is.

In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
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.

Inspraak
De ontwerp regelwijzing ligt ter inzage van 14 juli tot
1 september 2020. U bent van harte welkom daarop
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Meer keuze

Wegwijzer voor veehouders

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.

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

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

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen
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Datum voor indienen aanvraag vervalt
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betekenen dat u aan strengere normen moet voldoen die met ingang van 2024 gelden.

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden

Meer keuze

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.

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

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

Datum voor indienen aanvraag vervalt
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.

Wegwijzer voor veehouders
In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
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.

14 juli tot 1 september 2020
Documenten lezen en reageren
(vanaf 14-7 beschikbaar)
www.Brabant.nl/iovregelwijziging

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). U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-wijziging
van de IOV tussen 14 juli en 1 september 2020.

Meer informatie en veelgestelde vragen
www.Brabant.nl/wijzigingiov

Belangrijkste wijzigingen
Meer 1keuze
Datum stalaanpassing:
januari 2024

Stallen moeten voldoen op dierplaats
óf bedrijfsniveau
De huidige IOV-eisen blijven gelden tot en met 2023. Daarvoor
De uiterste datum voor
het aanpassen
Uw bedrijf moet gemiddeld voldoen aan de IOV.
wijzigen
we bijlage van
2 van de Interim Omgevingsverordening,
stallen verschuift van
1
oktober
2022
naar
mag er ookDaarin
voor kiezen
om voor verouderde
waarin de emissiereductie-eisen zijn U
opgenomen.
vervallen
1 januari 2024.
stallen op dierplaatsniveau te voldoen.
de IOV-eisen voor 2021 t/m 2023. Daarnaast worden voer- en
management maatregelen opgenomen in bijlage 2. Hiermee wordt
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.

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

Datum voor indienen aanvraag vervalt

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.

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.

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden

Meer keuze

Onderzoek voer- en
managementmaatregelen en
brongerichte stalsystemen

Wegwijzer voor veehouders

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.

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 ssyssteem beschikbaar is.

In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
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.

14 juli tot 1 september 2020
Documenten lezen en reageren
(vanaf 14-7 beschikbaar)
www.Brabant.nl/iovregelwijziging

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). U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-wijziging
van de IOV tussen 14 juli en 1 september 2020.

Meer informatie en veelgestelde vragen
www.Brabant.nl/wijzigingiov

Belangrijkste wijzigingen
Datum stalaanpassing: 1 januari 2024

Stallen moeten
voldoen op
dierplaats
Onderzoek
naar
voer- en management- Had uw bedrijf op 1 januari 2020 moeten
óf bedrijfsniveau
voldoen aan landelijke wetgeving?
maatregelen en brongerichte stalsystemen

Datum voor indienen aanvraag vervalt

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

Voor bedijven die per 1 januari 2020 moesten
Uw bedrijf moet gemiddeld voldoen aan de IOV.
werkt
actief
mee aan oplossingen
vooraan
veehouders
met
dieren
voldoen
het Besluit
emissiearme
U mag er ook De
voorprovincie
kiezen om
voor
verouderde
waarvoor nu nog
geen geschikt brongerichthuissvesting
systeem beschikbaar
Ook in
wilhet
de IOV niet.
wijzigt de is.
termijn
stallen op dierplaatsniveau
te voldoen.
Met de wijziging
in de IOV
mag u en
provincie de tijdige beschikbaarheid van brongerichte
stalsystemen
stimuleren
wel aanvullende
gemiddeld, op
bedrijfsniveau,
onderzoekt ze welke andere maatregelen een
bijdrage
kunnen
voldoen.
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 ktunnen toepassen.

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.

Eisen op moment van
vergunningverlening gelden

Meer keuze

Wegwijzer voor veehouders

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.

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

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

In de Wegwijzer voor veehouders kunt u per
diercategorie bekijken welke regelgeving voor
uw bedrijf van toepassing is. Nadat Provinciale
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.

