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Inleiding. 

Momenteel lopen er diverse trajecten zoals de inzet op verduurzaming van de landbouw (in het bijzonder de 

veehouderij), de stalderingsregeling, de inzet vanuit de Verordening Natuurbescherming (waarin opgenomen 

de regels uit de vervallen “Verordening stikstof en Natura2000”), de aanpak van Vrijkomende Agrarische 

Bebouwing (VAB’s) en de sanering asbestdaken. Regelmatig komt hierbij ook de zogenaamde 

“Stoppersregeling” naar voren. Een flink aantal bedrijven heeft aangegeven via deze regeling (gedoogbeleid 

gericht op de “intensieve veehouderij”) de komende jaren te gaan stoppen. Daarnaast zijn er bedrijven die om 

andere redenen stoppen (autonome ontwikkeling of bijvoorbeeld in de melkveehouderij als gevolg van het 

maatregelenpakket fosfaatreductie). Dit heeft effect op de inzet op de hiervoor genoemde dossiers. Hierbij kan 

gedacht worden aan de te stalderen oppervlaktes, de begeleiding van de asbestsanering en de aanpak van 

leegstand. 

In bijlage 1 is een korte toelichting op de “Stoppersregeling” opgenomen. 

 

De Stoppersregeling uit het Actieplan ammoniak eindigt op 1 januari 2020. Op dat moment dienen 

veehouderijen te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting dan wel hun activiteiten te hebben 

beëindigd. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer om: 

• óf op tijd te stoppen 

• óf op tijd te zorgen dat voldaan wordt aan het Besluit emissiearme huisvesting én bijlage 2 van de 

Verordening Natuurbescherming in 2020. 

Maar hier past ook een actieve rol van de overheid in het kader van informeren en zorgvuldigheid. Om de 

afronding van de Stoppersregeling goed te laten verlopen, wordt hieronder ingegaan op de acties die de 

komende tijd voor de regeling uitgevoerd zouden moeten worden. De aangegeven acties zijn er op gericht om 

bedrijven op tijd en afdoende te informeren en tevens de werklast voor gemeenten/omgevingsdiensten te 

spreiden in de tijd. De verdere uitwerking is bedoeld om gemeenten en omgevingsdiensten zoveel mogelijk te 

ondersteunen in dit traject. In het voortraject is gepeild of er voldoende draagvlak voor is,  o.a. bij de 

Stuurgroep Dynamisch Platteland. Het BPO speerpunt Veehouderij heeft de uitwerking inhoudelijk opgepakt 

voor deze aanpak. 

 

Op weg naar 1 januari 2020 

Op 1 januari 2020 moeten alle veehouderijen voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting, er gelden geen 

uitzonderingen meer. Indien het bedrijf stopt, moeten de stallen op 1 januari 2020 ontruimd en de vergunning 

ingetrokken zijn. Het BPO speerpunt Veehouderij heeft een “Werkwijze intrekken ongebruikte 

vergunningen/meldingen veehouderij” opgesteld en verspreid  die gehanteerd kan worden bij het intrekken 

van de vergunningen/meldingen van de ondernemers die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling. In 

bijlage 4  en 5 is een vraag en antwoorddocument van Infomil opgenomen dat specifiek ingaat op het intrekken 

van een vergunning van een bedrijf onder de stoppersregeling. Het is ook belangrijk om, op  locaties gelegen 

nabij kwetsbare functies, de bestemming aan te passen om te voorkomen dat hier weer een nieuwe, 

ongewenste, ontwikkeling plaatsvindt. Verder is de eventuele vergunning op grond van de  Wet 

natuurbescherming (Wnb) van belang. Aan het intrekken hiervan is ook aandacht besteed in de “Werkwijze 

intrekken ongebruikte vergunningen/meldingen veehouderij.”  

Bedrijven, die eerder hebben aangegeven te zullen stoppen, kunnen er voor kiezen om toch door te gaan maar 

moeten dan ook per 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting en aan bijlage 2 van de 

Verordening Natuurbescherming. 

 In bijlage 3 is het stroomschema aanpassing stalsysteem aan de Verordening natuurbescherming opgenomen.  
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Het voorgaande betekent dat vóór 1 januari 2020 de aanpassing vergund / gemeld én gerealiseerd moet zijn! 

De ondernemer dient daar dus tijdig een vergunningaanvraag of melding voor in te dienen. De ervaring leert 

zeker vóór 1 januari 2018, uitgaande van een ingeschatte vergunningprocedure en bouwtijd van twee jaar. 

 

N.B. In de afgelopen jaren hebben bedrijven die eerder aangegeven hebben te zullen stoppen al gekozen voor 

doorgaan en hiervoor de vergunningen aangevraagd en soms ook al gerealiseerd. 

Ook zijn er bedrijven die zich aangemeld hebben voor de stoppersregeling, maar inmiddels (ruim vóór 1 januari 

2020) al gestopt zijn. Dit plan van aanpak richt zich op de laatste categorie stoppers die nu nog in bedrijf zijn 

onder stoppersmaatregelen. 

 

Het toezicht op stoppersregeling / Besluit emissiearme huisvesting? 

De gemeenten zijn Wabo-bevoegd gezag voor het overgrote deel van de veehouderijen, daarmee ook voor het 

toezicht en de handhaving, en zien toe op de uitvoering van de regeling en de toepassing van de vervangende 

maatregelen. Er is hiervoor in het verleden een “Brabantbrede toezichtsaanpak stoppers Besluit 

Ammoniakemissie huisvesting Veehouderij” opgesteld (in kader Seph onder Brabantse 

Handhavingssamenwerking). 

Daarnaast liep tot 1 april 2017 de pilot “Intensivering toezicht veehouderij” als voorbereiding op het project 

met als doel om alle veehouderijen binnen de deelnemende gemeenten voor 2020 tenminste een keer te 

bezoeken. In het bijzonder wordt daarbij ook op de uitvoering van de stoppersregeling gelet. De inventarisatie 

voor het vervolg van dit project loopt nu met als voornemen om op 1 januari 2018 te starten. 

Vanaf 1 januari 2020 hoort dan ook intensief toezicht te worden uitgevoerd of is gestopt dan wel wordt 

voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting en melding/OBM/vergunning. Deze aanpak is mede opgesteld 

om de werkdruk te verdelen en te voorkomen dat er na 2020 te veel werk komt te liggen bij gemeenten en 

omgevingsdiensten. 

De kans is overigens aanwezig dat andere ondernemers na 2020 stallen willen overnemen. De nieuwe eigenaar 

/ huurder dient dan, vóórdat er dieren in worden gehouden, een nieuwe aanvraag / melding te doen in 

overeenstemming met het Besluit emissiearme huisvesting en ervoor te zorgen dat de stallen voldoen aan en 

bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming in 2020. 

 

Zekerheid over daadwerkelijk stoppen of doorgaan?  

Vanuit gemeenten wordt vaak voorgesteld dat alle stoppers vóór 1 januari 2018 moeten laten weten of ze echt 

stoppen per 1 januari 2020. Alleen op een bepaald moment aangeven of men echt stopt heeft, zonder 

vervolgactie, een beperkte meerwaarde. Het volgen van onderstaand stappenplan geeft aan een vervolg 

verdere invulling. Er is opgenomen dat, indien men niet aangeeft dat men verder wil, de vergunning op verzoek 

van de ondernemer wordt ingetrokken (uiterste datum 1 januari 2020) en een gesprek over een mogelijke 

aanpassing van de bestemming kan worden ingezet. 

De gemeente heeft de vrijheid om een beleidsregel te maken rond het gedoogbeleid. Een gemeente hoeft niet 

te gedogen maar mag ook handhaven. Wel moet dit gemotiveerd worden. Daaruit kan de conclusie worden 

getrokken dat er beleidsvrijheid bestaat. In een beleidsregel kan (voor de zekerheid)  worden vastgelegd dat 

ondernemers eerder dan 1 januari 2020, bijvoorbeeld 1 januari 2019, een verzoek tot intrekking moeten doen. 

In het intrekkingsbesluit kan de datum van 1 januari 2020 worden opgenomen waarop het besluit wordt 

geëffectueerd. Wie door wil moet op tijd aan de slag met vergunning / melding / OBM. Dit geeft meer 

duidelijkheid over het al dan niet stoppen. 

Op 1 januari 2020 moet voldaan worden aan het Besluit emissiearme huisvesting, wat betekent dat de 

aanpassing vergund / gemeld én gerealiseerd is. Een uiterste datum voor het indienen van een ontvankelijke 

aanvraag kan ook onderdeel uitmaken van de beleidsregel. Dit geldt zowel voor stoppende bedrijven die 

uiteindelijk toch door willen gaan, als voor degenen die oude stallen overnemen. Goed toezicht door 

gemeenten is dan wel van belang. In bijlage 2 zijn voorbeeldbrieven en een publicatie opgenomen om de 

ondernemers te herinneren aan het eindigen van het gedoogbeleid van de stoppersregeling. 
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Te laat en toch door willen gaan? 

Als de ondernemer pas eind 2019 begint met de noodzakelijke stappen, is het juridisch houdbaar om te 

besluiten de veehouderij per 1 januari 2020 stil te leggen. Weliswaar is het gebruikelijk dat een situatie wordt 

gedoogd als er zicht is op legalisatie, maar gelet op de bijzondere situatie kan men hiervan afwijken. Immers 

veehouderijen hadden eigenlijk al moeten voldoen in 2010, later verlengd tot 2013 en nu tot 2020. Vanaf 2010 

heeft men ook economisch voordeel genoten van het gedoogbeleid. Het spreekt overigens voor zich  dat onder 

een dergelijk besluit tot stilleggen een goede motivering moet liggen. 

En, men moet uiterlijk op 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. In bijlage 5 is een 

vraag en antwoorddocument van Infomil hierover opgenomen. 

Door de hieronder aangegeven stappenplan te volgen zijn ondernemers, naast hun eigen verantwoordelijkheid 

in deze, door de overheid ruim op tijd gewezen op de verplichtingen en consequenties. Aandacht verdienen 

nog wel die bedrijven die door willen gaan, de vergunning al wel hebben gekregen, maar nog niet de 

aanpassingen hebben gerealiseerd. 

 

Stappenplan in hoofdlijnen: 

 

Januari-juni 2017: 

• Inventariseren aantallen stoppers (momenteel wordt via Omgevingsdienst.nl een inventarisatie 

uitgevoerd). De uitvoering van het project Intensivering Toezicht Veehouderijen levert ook 

waardevolle gegevens. 

• Opstellen voorbeeldbrieven, persbericht en verder uitwerken stappenplan (BPO-speerpunt 

Veehouderij). 

 

Vóór 1 oktober 2017: 

• Brieven verzenden vanuit gemeenten/omgevingsdiensten aan stoppers met daarin het verdere 

tijdstraject en aangeven te nemen stappen: 

o toch door willen gaan: dan op tijd vergunning aanvragen en/of melden op grond van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (vóór 31 december 2017) en bouwen (gereed vóór 1 januari 

2020); 

o stoppen: dan op 1 januari 2020 bedrijf leeg, eventueel nu al vergunning intrekken / gesprek 

over wijzigen bestemming (op niet duurzame locatie) met datum 1 januari 2020; 

• Publicatie in lokaal weekblad met vergelijkbare inhoud als brieven; 

• Artikel in pers of gemeentelijke site; 

 

Van 1oktober tot 1 december 2017: 

• Vinger aan de pols houden binnenkomst reacties en aanvragen (registratiesysteem). 

 

Vóór 1 december 2017: 

• Verzenden herinneringsbrief aan de stoppers. 

• Publicatie in lokaal weekblad met vergelijkbare inhoud als herinneringsbrief; 

• Artikel in pers of gemeentelijke site; 

 

Na 1 januari 2018: 

• Aanschrijven bedrijven die niet hebben aangegeven door te willen gaan (geen vergunningaanvraag 

ingediend vóór 31 december 2017) met aankondiging intrekken vergunning/melding en wijzigen 

bestemmingsplan. 

 

Vanaf januari 2020: 
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• Controleren bedrijven; 

• Intrekken vigerende vergunningen. 
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Bijlage 1: 

 

“De Stoppersregeling in het kort.” 

 

Waarom is er een stoppersregeling? 

De stoppersregeling dateert van de jaren 2010-2013. 

Bij de invoering van het Besluit huisvesting was destijds voor de aanpassing van bestaande stallen bij 

middelgrote veehouderijen een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2010. Op dat tijdstip bleek echter 

dat een groot deel van deze bedrijven de aanpassingen niet hadden doorgevoerd. Er is daarop landelijk het 

Actieplan ammoniak veehouderij opgesteld dat landelijk gedoogbeleid bevat: bedrijven kregen daarin onder 

voorwaarden uitstel tot 1 januari 2013 om alsnog te voldoen aan de gestelde maximale emissiewaarden. 

Daarmee werd de sector in de gelegenheid gesteld om investeringen voor ammoniak, fijnstof en dierenwelzijn 

gelijk op te laten gaan. Ook werd voorkomen dat er op gemeentehuizen een onbeheersbaar grote werkdruk 

zou ontstaan als gevolg van handhaving van het Besluit huisvesting. 

Het Actieplan is verschillende malen aangepast, als laatste is in 2012 de stoppersregeling opgenomen. 

Termijnen zijn regelmatig verlengd, uiteindelijk moet uiterlijk gestopt zijn op 1 januari 2020. 

 

Wat houdt de stoppersregeling in? 

In het Actieplan is bepaald dat na 1 januari 2013 alle veehouderijen moeten voldoen aan het Besluit 

huisvesting. De enige uitzondering daarop is gemaakt voor veehouderijen, die hebben aangegeven vóór 1 

januari 2020 te zullen stoppen (wegens leeftijd, geen opvolger, enz.). Deze stoppende bedrijven kunnen tot 

uiterlijk 1 januari 2020 hun bedrijf nog voortzetten indien ze maatregelen hebben getroffen, waarmee een 

even grote emissie reductie wordt gerealiseerd als wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden 

toegepast om aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Deze vervangende maatregelen 

kunnen bestaan uit het houden van minder dieren of bijvoorbeeld voer- of managementmaatregelen. Het 

bedrijf voldoet daarmee wel aan de te behalen reductie van emissie van ammoniak.  

Bedrijven hebben voor 1 juli 2012 aan hun gemeente moeten aangeven (met een Bedrijfsontwikkelingsplan 

(BOP) of met een schriftelijke verklaring) dat zij zullen stoppen en welke vervangende emissie reducerende 

maatregelen zij tot 2020 zullen toepassen. 

 

Voor welke veehouderijen geldt de stoppersregeling 

Het Actieplan/stoppersregeling geldt voor bestaande stallen op alle middelgrote pluimvee- en 

varkensbedrijven waarvoor een maximale emissiewaarde is opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. 

Het Actieplan geldt niet voor IPPC-bedrijven en ook niet voor biologisch gehouden dieren.  

 

Wat is de status van de stoppersregeling? 

Het Actieplan (en daarmee de stoppersregeling) is een door het Rijk vastgesteld beleidsdocument. Er is bewust 

voor gekozen om dit niet in wet-of regelgeving vast te leggen.  

 

Uitgebreidere info en documenten zoals het Actieplan Ammoniak en brieven vanuit het Rijk zijn te vinden op 

de site van Infomil. 
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Bijlage 2: 
Voorbeeld brieven verschillende scenario’s 

 

Voorbeeld uitnodigen voor gesprek 

 

Op <datum>  hebt u uw <varkens/kippen>bedrijf aan <adres>, 

aangemeld voor de landelijke stoppersregeling (Actieplan ammoniak). Zoals u weet 

loopt deze regeling per 1 januari 2020 af. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan 

de dan geldende normen en voorwaarden. U ontvangt deze brief omdat we benieuwd zijn naar 

uw toekomstplannen, daarvoor willen we een afspraak met u maken. 

 

Uitnodiging 

Wij zijn benieuwd naar uw toekomstplannen. Wij komen graag naar u toe om met u hierover 

van gedachten te wisselen. Misschien wilt u toch doorgaan met uw <varkens/kippen>houderij. Dan 

bekijken wij met u aan welke voorwaarden uw toekomstig bedrijf moet voldoen. Ook bekijken wij de 

wijze waarop u uw aanvraag voor uw aan te passen of nieuwe stallen tijdig kunt indienen. 

Als u inderdaad wilt stoppen, zoals u toen in de kennisgeving hebt aangegeven, dan bekijken 

we met u welke mogelijkheden u hebt om het bedrijf te beëindigen en/of op uw locatie andere 

activiteiten op te zetten. 

 

Plannen afspraak 

Om een afspraak te maken nemen we binnenkort telefonisch contact met u op. Of kunt u contact 

met ons opnemen. 

 

Hebt u nog vragen? 

Wanneer u vooraf al vragen hebt, neem dan gerust telefonisch contact op met de gemeente 

<telefoonnummer> en vraag naar <naam>. U kunt ook een e-mail sturen naar 

<email>.  

Meer informatie over de landelijke stoppersregeling (Actieplan ammoniak) kunt u vinden op 

www.infomil.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 
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Voorbeeld brief informeren 

Op <datum>  hebt u uw <varkens/kippen>bedrijf aan <adres>, 

aangemeld voor de landelijke stoppersregeling (Actieplan ammoniak). Zoals u weet 

loopt deze regeling per 1 januari 2020 af. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan 

de dan geldende normen en voorwaarden. U ontvangt deze brief als herinnering dat de 

stoppersregeling in 2020 eindigt. Daarom is het nu tijd om uw toekomstplannen concreet te maken. 

 

Als u besluit te stoppen mag u op 1 januari 2020 geen dieren meer houden en moet de vergunning 

zijn ingetrokken. Het verzoek om uw vergunning in te trekken moet u zelf bij de gemeente indienen.  

Als u besluit om door te gaan dan moet uw bedrijf op 1 januari 2020 voldoen aan de dan geldende 

normen, dit betekent dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Uw 

bedrijf moet op 1 januari 2020 ook in werking zijn zoals u heeft aangegeven in uw nieuwe vergunning 

of melding. 

Het doorlopen van het vergunningen of meldingen proces kost tijd en het aanpassen van de stallen 

ook. Vraag daarom tijdig een nieuwe vergunning aan of meldt tijdig de wijzigingen met een melding 

Activiteitenbesluit, het liefst voor 1 januari 2018. Zodat u ook voldoende tijd heeft voor het 

realiseren en aanpassen van de stallen. 

Mocht u andere plannen hebben op uw bedrijfslocatie neem dan contact met ons op via <contact> 

zodat we met u mee kunnen kijken of dit mogelijk is. 

 

Hebt u nog vragen? 

Wanneer u vragen hebt, neem dan gerust telefonisch contact op met de gemeente 

<telefoonnummer> en vraag naar <naam>. U kunt ook een e-mail sturen naar 

<email>.  

Meer informatie over de landelijke stoppersregeling (Actieplan ammoniak) kunt u vinden op 

www.infomil.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 
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Herinneringsbrief na 1e brief 

 

We hebben u op <datum> een brief gestuurd waarin we u herinneren aan uw deelname aan de 

stoppersregeling (Actieplan ammoniak).  Zoals u weet loopt deze regeling per 1 januari 2020 af. 

Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de dan geldende normen en voorwaarden.  

 

Als u besluit te stoppen mag u op 1 januari 2020 geen dieren meer houden en moet de vergunning 

zijn ingetrokken. Het verzoek om uw vergunning in te trekken moet u zelf bij de gemeente indienen.  

Als u besluit om door te gaan dan moet uw bedrijf op 1 januari 2020 voldoen aan de dan geldende 

normen, dit betekent dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of melding Activiteitenbesluit 

moet doen. Uw bedrijf moet op 1 januari 2020 inwerking zijn zoals u heeft aangegeven in uw nieuwe 

vergunning of melding. 

 

We hebben van u nog geen verzoek tot intrekking van uw vergunning ontvangen of een aanvraag 

voor een nieuwe omgevingsvergunning of een melding Activiteitenbesluit ontvangen. 

 

Het doorlopen van het vergunningen of meldingen proces kost tijd en het aanpassen van de stallen 

ook. Vraag daarom tijdig een nieuwe vergunning aan het liefst voor 1 januari 2018. Zodat u ook tijd 

heeft voor het realiseren en aanpassen van de stallen. Op 1 januari 2020 moeten de stallen voldoen 

aan het Besluit emissiearme huisvesting en de Verordening Natuurbescherming van de Provincie 

Noord-Brabant. 

 

Vanaf 1 januari 2020 gaan wij direct handhaven, omdat het gedoogbeleid dan is afgelopen. Dit 

betekent dat de stallen moeten worden leeggemaakt en er geen dieren meer mogen worden 

gehouden als de stallen niet voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting en de Verordening 

natuurbescherming van de Provincie Noord-Brabant in 2020. U dient in uw bedrijfsvoering hier 

rekening mee te houden door tijdig te stoppen met het opzetten en/of insemineren van de dieren. 

 

Mocht u andere plannen hebben op uw bedrijfslocatie neem dan contact met ons op via <contact> 

zodat we met u mee kunnen kijken naar de mogelijkheden. 

 

Hebt u nog vragen? 

Wanneer u vragen hebt, neem dan gerust telefonisch contact op met de gemeente 

<telefoonnummer> en vraag naar <naam>. U kunt ook een e-mail sturen naar 

<email>.  

Meer informatie over de landelijke stoppersregeling (Actieplan ammoniak) kunt u vinden op 

www.infomil.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 
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Publicatie 

De landelijke stoppersregeling van het Actieplan ammoniak eindigt op 1 januari 2020. Dit betekent 

dat alle stallen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting en aan 

de Verordening natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant in 2020. 

Heeft u zich aangemeld voor de stoppersregeling dan moet u zich nu gaan beraden op uw 

toekomstplannen. Als u besluit te stoppen mag u op 1 januari 2020 geen dieren meer houden en 

moet de vergunning zijn ingetrokken. Het verzoek om uw vergunning in te trekken moet u zelf bij de 

gemeente indienen.  

Als u besluit om door te gaan dan moet uw bedrijf op 1 januari 2020 voldoen aan de dan geldende 

normen. Dit betekent dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of melding Activiteitenbesluit 

moet doen. Uw bedrijf moet op 1 januari 2020 inwerking zijn zoals u heeft aangegeven in uw nieuwe 

vergunning of melding. Op 1 januari 2020 moeten uw stallen voldoen aan het Besluit emissiearme 

huisvesting en aan de Verordening natuurbescherming van de Provincie Noord-Brabant in 2020. 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen via <contact>. 
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Bijlage 3: 
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Bijlage 4: 
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Bijlage 5: 

 

 

 


