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Technische vragen m.b.t. SB voortgang vergunningverlening stikstof derde kwartaal 2022 
 

Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie 
VVD 1 Het volgende staat vermeld: "Voor de in de 

hoger beroepszaken betrokken veehouders, 
die allen gebruik maken van emissiearme 
stalsystemen, betekent dit dat de besluiten 
over hun natuurvergunningaanvraag 
definitief zijn afgekeurd. Daarmee is er voor 
hen nog geen natuurtoestemming om de 
aangevraagde stallen te realiseren. Er zullen 
nieuwe besluiten over de betreffende 
aanvragen genomen moeten worden. De 
betreffende veehouders zijn daar persoonlijk 
over ingelicht." 

Is er bekend wat de (financiële) gevolgen 
zijn voor deze veehouders? 

 

De financiële gevolgen voor de veehouders 
die als gevolg van de uitspraken in Hoger 
beroep niet langer beschikken over een 
natuurtoestemming zijn mede afhankelijk 
van de investeringen die reeds zijn gedaan 
en die mogelijk gedaan moeten worden. 
Deze zijn ons voor de bedrijven niet bekend. 
Daarnaast zal voor de individuele bedrijven 
moeten worden bekeken in hoeverre nog 
eventuele aanpassingen nodig zijn om tot 
een juridisch houdbare vergunning te 
kunnen komen. Het opstellen van een 
passende beoordeling zal ook extra kosten 
opleveren. In de passende beoordeling 
wordt door de aanvrager weergegeven wat 
hij wil doen en waarom in zijn ogen geen 
sprake is van significant negatieve gevolgen 
voor het behalen van de 
instandhoudingsdoelen. Daarbij wordt dan 
ook inzicht gegeven in de maatregelen die 
worden genomen. In de passende 
beoordeling worden zowel de werking van 
een stalsysteem als de gevolgen voor de 
Natura-2000 gebieden weergegeven. 

 2 Wanneer wil en kan/mag de provincie hier 
nieuwe besluiten over nemen? 

Wij willen een juridisch houdbaar besluit 
nemen. De minister heeft, in haar brief van 
25 november 2022, aangekondigd om 
medio 2023 te komen met een handreiking 
voor een passende beoordeling om 
vergunningverlening met emissiearme 
stalsystemen mogelijk te maken. Op dit 
moment is nog onduidelijk hoe een 
emissiearm stalsysteem op een juiste 
manier passend beoordeeld moet worden. 
Een ondernemer kan op dit moment op 
eigen initiatief al een passende beoordeling 
indienen. 

 


