Stikstof

Wat kan er wél?

Stikstof

Wat kan er wél?
Sinds 13 december 2019 zijn er nieuwe provinciale beleidsregels over stikstof (behalve
voor Friesland). Deze nieuwe beleidsregels zijn alleen van toepassing wanneer je een
nieuwe Natuurvergunning aanvraagt. Zolang je geen nieuwe Natuurvergunning aanvraagt,
gelden de nieuwe beleidsregels dus niet.
Wat kan er nog wél? Heb jij dit voor jouw bedrijf inzichtelijk? Per bedrijfssituatie geven we

Wat is jouw situatie?
Ik wil gewoon doorboeren
Ik wil mijn bedrijf uitbreiden of wijzigen
Ik wil stoppen of krimpen
Ik heb (nog) geen Natuurvergunning

aan waar je aan moet denken, welke stappen je kunt zetten en wat je wél kan doen. Wil je
doorboeren? Je bedrijf uitbreiden of wijzigen? Wil je stoppen of krimpen? Of heb je (nog)
geen Natuurvergunning? Countus en De Omgevingsadviseurs helpen je op weg.

De specialisten van Countus en De Omgevingsadviseurs - onderdeel van de
Countus Groep - hebben volop ervaring in het inzichtelijk maken van jouw rechten,
het aanvragen van Natuurvergunningen, ondersteuning bij aan- en verkoop van
dier- en fosfaatrechten, juridische procedures en ga zo maar door. Leg jouw eigen
bedrijfssituatie voor en bekijk jouw mogelijkheden samen met onze adviseurs.
Bel Countus via 038 - 455 26 00 of De Omgevingsadviseurs via 088 - 565 78 57.

Let op: dit plan is een algemeen stappenplan en geen maatwerkadvies. De inhoud van deze brochure is gebaseerd op de wet- en regelgeving
zoals deze op 18 december 2019 van toepassing was. De wet- en regelgeving is continu aan verandering onderhevig, ga dus altijd uit van
de vigerende regels. Vergunningverlening is slechts een onderdeel van de hele bedrijfsvoering. Naast de vergunningverlening lopen veelal
nog andere zaken waar je aan moet denken. De keuzes die je in de vergunningverlening maakt, kunnen ook fiscale consequenties hebben of
gevolgen hebben voor andere wet- en regelgeving.

Welke Natuurvergunning heb ik?

Ik wil gewoon
doorboeren
Heb je een Natuurvergunning en wil je de vergunde stallen met bijbehorende

Natuurvergunning aangevraagd
vóór 1 juli 2015, verleend en
onherroepelijk

Natuurvergunning onder
het PAS (aangevraagd na
1 juli 2015, verleend en
onherroepelijk)

Is de (stal)capaciteit uit de vergunning gerealiseerd?

• PAS-melding
• Losse Aerius-berekening
• Geen

Ga naar “Ik heb (nog) geen
Natuurvergunning”

dieraantallen realiseren? Dan kan dat. In de stallen die gebouwd zijn, mogen de
vergunde dieraantallen gewoon worden gehouden. Staan er op de vergunning
ook stallen die niet gebouwd zijn? Lees dan ook de informatie op de pagina

Nee

Ja

“Ik wil mijn bedrijf uitbreiden/wijzigen”.
Advies: Realiseer indien
mogelijk de stallen en de
dieraantallen volgens de
vergunning. Staat er een
stal op de vergunning die
nog niet is gebouwd en wil
je deze realiseren? Let dan
op het Besluit emissiearme
huisvesting. In veel gevallen
gelden namelijk maximale
emissiewaarden.

Dat is mooi! De stallen
en de dieraantallen uit de
Natuurvergunning kunnen
gewoon worden gehouden.

Let op: voor een Natuurvergunning kan een realisatietermijn gelden. Bij een controlebezoek kan de provincie handhavend optreden
en het onbenutte deel (de latente ruimte) van de vergunning intrekken.

Hoeveel stikstofruimte uit jouw onderliggende vergunning mag je gebruiken als uitgangssituatie?
Beoordeel hiervoor de vigerende Natuurvergunning of alle milieumeldingen/vergunningen.

Ik wil mijn
bedrijf uitbreiden
of wijzigen

Heb je een Natuurvergunning en heb je de (stal)capaciteit gerealiseerd?

Nee

De ruimte die niet gerealiseerd is (de latente ruimte), wordt ingenomen bij
een nieuwe vergunningaanvraag. Hiervoor geldt een aantal uitzonderingen:
•
•

Wil je je bedrijf uitbreiden of wijzigen? Dan sta je voor
•

heel wat keuzes. Wat past bij jou als ondernemer,
welke mogelijkheden biedt jouw locatie en hoe ga
je om met de veranderende wet- en regelgeving?
Ook al worden de regels rondom stikstof/ammoniak
strenger, er zijn nog steeds mogelijkheden om als
ondernemer succesvol én toekomstbestendig te
worden en blijven in het buitengebied. Heb je geen
Natuurvergunning? Lees dan de informatie op de
pagina “Ik heb (nog) geen Natuurvergunning”.

Extern salderen mag met
de ‘feitelijk gerealiseerde
capaciteit’. Hiermee worden
de gebouwde stallen bedoeld. Van de te verplaatsen
ammoniakruimte wordt 30%
afgeroomd. Extern salderen
met agrarische bedrijven is
pas mogelijk als de landelijke
wetgeving is gewijzigd.
Let op: ammoniak van be
drijven die meedoen aan de
Saneringsregeling varkenshouderij en de Stoppersregeling
kan niet worden gebruikt.

Ja

•

Je hebt aantoonbare stappen gezet om te realiseren. Denk aan het
aanleggen van bijvoorbeeld de fundering.
Je bent aantoonbaar onomkeerbare significante investerings
verplichtingen aangegaan. Je hebt bijvoorbeeld een aanneem
overeenkomst met boetebeding.
In je aanvraag vervang je een emissiearme techniek door een
verdergaande emissiearme techniek (hierbij mag geen sprake zijn
van een toename van het aantal dieren).
In het kader van projecten van nationaal belang en het realiseren van
Natura 2000-doelen.

Hierbij gaat het om de situatie op het moment van vaststellen van de
nieuwe beleidsregels (december 2019).
Advies: realiseer indien mogelijk eerst de capaciteit zoals in de
vergunning vermeld staat, voordat je gaat uitbreiden.

Is er (intern) onvoldoende stikstofruimte?

Extern salderen

Aankoop van ammoniakrechten.

Heb je geen Natuurver
gunning? Beoordeel dan
je stikstofruimte uit onderliggende milieumeldingen
en/of vergunningen. Zie
hiervoor de informatie op
de pagina “Ik heb (nog)
geen Natuurvergunning”.

Dan kun je de gerealiseerde
capaciteit inzetten voor de
uitbreidingsplannen (intern
salderen), bijvoorbeeld
door het toepassen van
emissiearme technieken
of door te schuiven in
dieraantallen.

Wat wil je met je bedrijf?

Ik wil stoppen
of krimpen
Ook stoppen of krimpen is een mogelijkheid. Ga na wat je met bedrijf wilt
gaan doen. Wil je op je bedrijf blijven wonen en de stallen slopen? Of de

Ik wil de stallen slopen.

Ik wil de stallen verhuren.

Bekijk hoeveel ammoniak
rechten je op je locatie hebt
voordat je de stallen gaat
slopen! Deze rechten kun je
mogelijk verkopen en inzetten
voor extern salderen.

Ik wil de gehele bedrijfslocatie
verkopen.

Natuurvergunning op locatie aanwezig?

Ja

Nee

stallen verhuren? Of wil je de gehele bedrijfslocatie verkopen? Aan de
hand van deze keuze kan worden bepaald of je actie moet ondernemen.

Dat is mooi! Zorg ervoor
dat het aantal dieren in de
stal overeenkomt met de
vergunning.

Let op!
De overheid werkt aan gebiedsgerichte maatregelen, onder andere
door boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden uit te kopen.
Biedt dit voor jou nog mogelijkheden?

Zorg voor een Natuurvergun
ning. In geval van verkoop
is de locatie makkelijker te
verkopen.

Ik heb
(nog) geen
Natuurvergunning
Heb je (nog) geen Natuurvergunning? Had je een PAS-melding die nog niet is gelegaliseerd? Of kon je volstaan met alleen het bewaren van een Aerius-berekening? Op basis

Vergunde situatie

Gewenste situatie

Welke milieuvergunningen of AMvB’s gelden
er op mijn bedrijf in de periode van 1994 tot
en met nu?

Hoeveel dieren hou ik op mijn locatie of wil ik
op mijn locatie gaan houden?

Heb je die stukken niet paraat? Vraag de
vergunningen op bij je eigen gemeente en laat
deze digitaal toezenden.

Breng in beeld hoeveel dieren je wilt gaan houden
en met welk stalsysteem en bepaal vervolgens of
dit past binnen de ammoniakruimte.

Hoeveel dieren mag ik houden?
Peiljaren zijn 1994, 2000 en 2004. Ga na
welke vergunningen toen golden en welke nu
gelden. Op basis van deze informatie kun je je
ammoniakruimte bepalen.

van oude milieuvergunningen en -meldingen kun je een Natuurvergunning aanvragen.
Past mijn gewenste situatie binnen mijn ammoniakruimte?

Ja

Vraag een Natuurvergunning aan op basis van
intern salderen.

Nee

Dan moet je zeer waarschijnlijk gebruikmaken
van extern salderen. Lees hiervoor de informatie
op de pagina over “Ik wil mijn bedrijf uitbreiden of
wijzigen”.
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