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 Onderwerp Stikstofverordening per 1 maart van 

kracht 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 1 maart jl. zijn de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 en de Beleidsregel 
veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten van kracht geworden in de provincie 
Utrecht. Er verandert hierdoor veel voor veehouders.  
 
Alle plannen voor nieuw- en verbouw van stallen moet voortaan direct gemeld worden bij de 
provincie door middel van een meldingsformulier. U of uw adviseur dient daarbij uit te rekenen 
wat de stikstofdepositie van uw bedrijf op Natura 2000-gebieden en/of Beschermde 
Natuurmonumenten in de omgeving wordt. Als de stikstofdepositie als gevolg van de uitbreiding 
boven een bepaalde grens uitkomt, dan moet u een verzoek tot saldering indienen bij de 
provincie. Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van depositie van gestopte of ingekrompen 
bedrijven, die in de zogenaamde depositiebank is opgenomen. De provincie beoordeelt of u 
voldoet aan de eisen uit de verordening en of er een saldering nodig is. Als saldering nodig is, 
kunt u een verzoek tot saldering bij de provincie indienen. Als er voldoende saldo in de 
depositiebank zit van gestopte of ingekrompen bedrijven, dan kunt u in principe uitbreiden. 
Daarnaast gelden er technische eisen aan stallen, waardoor de depositie op natuurgebieden wordt 
beperkt. Voor bedrijven dichtbij kwetsbare Natura 2000-gebieden zijn deze strenger dan de 
AMvB Huisvesting. 
 
Als er geen of onvoldoende saldo in de depositiebank zit, kunt u op een wachtlijst gezet worden 
voor maximaal een half jaar; als binnen deze periode geen saldo beschikbaar komt, dan wordt 
niet voldaan aan de verordening en voldoet de uitbreiding niet aan de regels van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nb-wet). U dient dan ofwel de plannen zodanig aan te 
passen dat wel voldaan wordt aan de verordening (minder dieren, stallen met minder emissie 
toepassen), ofwel een vergunning aan te vragen volgens de Nb-wet met daarbij een passende 
beoordeling. De kans dat zo’n vergunningaanvraag wordt toegekend is klein omdat u de 
significant negatieve effecten op de natuurgebieden moet uitsluiten.  
 
Vanaf 1 april 2009 konden er o.a. daarom feitelijk geen juridisch houdbare Nb wetvergunningen 



meer worden afgegeven of moesten wij negatieve verklaringen van geen bedenkingen (hierna 
VVGB) afgeven aan gemeenten ter uitvoering van de Wabo. De vergunningverlening voor de 
Nb-wet zat op slot. Met de verordening en de beleidsregel benutten wij de mogelijkheden die de 
gewijzigde Nb-wet als gevolg van de Crisis- en Herstelwet, biedt om de vergunningverlening, 
door een meldingensysteem weer op gang te brengen.  
 
De Verordening heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden, terwijl de Beleidsregel betrekking 
heeft op de beschermde natuurmonumenten in de provincie. Hierdoor wordt het voor veel 
veebedrijven in de gehele provincie weer mogelijk om te groeien. De maatregelen zijn nodig 
omdat de overmaat aan ammoniak een groot probleem is voor de instandhouding van 
natuurgebieden in Nederland. In Utrecht wordt dit probleem zwaar gevoeld, omdat dit een 
dichtbevolkte provincie is, waarin kwetsbare natuur en veehouderijen dicht bij elkaar liggen. Met 
de verordening is een balans gevonden tussen bescherming van waardevolle natuur en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector. 
 
Door de introductie van de verordening vervalt de Nb wetvergunningplicht. Als u bouwplannen 
heeft adviseren wij u daarom altijd eerst bij ons een melding te doen, voordat u de Wabo 
omgevingsvergunning aanvraagt. Wij beoordelen uw melding en zo nodig salderen wij uw 
uitbreiding met het saldo in onze depositiebank. Nadat u van ons bericht heeft gekregen vraagt u 
uw omgevingsvergunning aan. De voorlopige saldering staat bij ons maximaal een jaar in de 
wacht totdat de omgevingsvergunning in werking treedt.  
 
Een andere belangrijke wijziging is dat het één op één salderen sinds de inwerkingtreding van de 
verordening niet meer mogelijk is. Alle vrijgekomen stikstof komt in de provinciale 
depositiebank. Hiermee wordt de handel in stikstofrechten voorkomen. Wel willen wij 
benadrukken dat het in het belang van de veehouderijsector is dat gestopte bedrijven actief 
meewerken aan het gevuld houden van de bank en hun milieuvergunning intrekken. Meer 
informatie over de verordening en beleidsregel stikstof vindt u op de website van de provincie 
Utrecht (www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuurenlandschap/stikstof). Daarnaast is er een 
informatieavond geweest voor agrarische adviseurs. De meeste adviseurs zijn dus op de hoogte 
van de nieuwe regels. Indien u persoonlijk meer informatie wenst over verordening en/of 
beleidsregel of als u voor een groep veehouders een bijeenkomst wilt organiseren over dit 
onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Harrie Miedema van de afdeling 
Vergunningverlening van de provincie Utrecht. De contactgegevens vindt u hierboven. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
Namens hen, 
 

drs. R.W. Krol 
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Landelijk Gebied en Stedelijke Vernieuwing. 


