
Voorbereidingsbesluit veehouderij provincie Noord-Brabant 
 

Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

• gelezen de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State  

ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604; 

• gelezen het rapport van de Adviescommissie Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan’; 

• gelet op artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;  

 

overwegende dat: 

• de ontwikkeling van veehouderijen in de provincie Noord-Brabant grote gevolgen kan hebben 

voor de instandhoudingsdoelstelling van Natura2000 gebieden; 

• nieuw beleid ontwikkeld wordt dat er op is gericht om de stikstofdepositie op Natura2000 te 

verminderen of te voorkomen; 

• het niet wenselijk is dat veehouderijen nieuwe bebouwing oprichten of in gebruik nemen voor 

het houden van dieren voordat er nieuw beleid is vastgesteld; 

• het daarom nodig is een maatregel te treffen waardoor de besluitvorming op aanvragen voor het 

oprichten of in gebruik nemen van bebouwing voor het houden van dieren voor veehouderijen 

wordt uitgesteld totdat nieuw beleid is vastgesteld; 

 

besluiten 

1. te verklaren dat een wijziging van de Verordening ruimte of een opvolger daarvan wordt 

voorbereid; 

2. te verklaren dat in de in voorbereiding zijnde Verordening ruimte of de opvolger daarvan 

bepalingen worden opgenomen die er op zijn gericht dat bij veehouderijbedrijven het oprichten 

of in gebruik nemen van bebouwing voor het houden van dieren slechts mogelijk is indien dit 

past binnen de doelen zoals gesteld in de Adviescommissie Stikstofproblematiek; 

3. te verklaren dat het oprichten of in gebruik nemen van bebouwing voor het houden van dieren 

voor een veehouderij niet is toegestaan in afwachting van de onder 2. aangekondigde aanpassing 

van de Verordening ruimte of de opvolger daarvan;  

4. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na die waarop 

dit voorbereidingsbesluit bekend is gemaakt;  

5. te bepalen dat de verplichting om de beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning op 

grond van Hoofdstuk 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te houden, 

betrekking heeft op alle aanvragen ten behoeve van het oprichten of in gebruik nemen van 

bebouwing voor het houden van dieren voor veehouderijen binnen de hele provincie Noord 

Brabant; 

6. het voorbereidingsbesluit als bedoeld onder 1) elektronisch vast te leggen, vast te stellen en 

beschikbaar te stellen met de planIDN: NL.IMRO.9930.vbbveestop3-va01 

 

Geen bezwaar en beroep 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar en beroep mogelijk tegen dit besluit. 

 

’s-Hertogenbosch, oktober 2019 

 

 

  



Toelichting 

Dit besluit is erop gericht om een verplichting te scheppen om de beslissing op een aanvraag om 

omgevingsvergunning bouwen, die op grond van Hoofdstuk 2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht is ingediend, aan te houden zodat geborgd wordt dat er geen vergunningen worden 

verleend voor het oprichten of in gebruik nemen van bebouwing voor het houden van dieren voor 

veehouderijen totdat er nieuw beleid is vastgesteld. 

 

De bijdrage van de landbouwsector aan de totale stikstofdepositie bedroeg in 2018 46%.1 De 

veehouderij heeft hierin een grote bijdrage. Een standstil van de groei van de veehouderij is daarom 

een efficiënt middel om de stikstofdepositie niet verder te laten toenemen, totdat er nieuw 

ruimtelijk beleid is ontwikkeld dat een stijging van de stikstofdepositie op Natura2000 gebieden 

tegengaat.  

 

Hierdoor wordt voorkomen dat het oprichten of in gebruik nemen van bebouwing voor het houden 

van dieren het nieuwe, te ontwikkelen beleid, doorkruist.  

 

De al door de provincie vastgestelde maatregelen vormen slechts de eerste contouren van het 

nieuwe stikstofbeleid en verdere stappen om tot een aanpak te komen, worden pas later dit jaar 

verwacht. Het uitkopen of saneren van veehouderijen zal naar verwachting een belangrijk instrument 

worden tegen een verdere verhoging van de stikstofdepositie. 

 

De uitvoering van het beleid ligt naar verwachting voornamelijk bij de provincies. Het verlenen van 

vergunningen voor het oprichten of in gebruik nemen van bebouwing voor het houden van dieren, 

die het nieuwe beleid kunnen doorkruisen, is niet wenselijk.  

 

                                                           
1 https://www.rivm.nl/stikstof  
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